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P 

របភពពត័ម៌ានស្ថីអំពីខ្មមរក្រោម 

អានចៅទំព័រ  ៨ 

ក្បុងកិ្ច្ចរបជំុក្លើក្ទី ៨០ ននគណៈក្មមោរលុបបំបាតោ់រក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍(Committee on the Elimi nation of Racial Discrimi nation) ននអងគោរស្ហរបជាជាតិ, 
អងគោររបជាជាតិនិងរបជាជនគ្មម នតំណាង ក្ៅោតថ់ា UNPO បានបញ្ជូ នរបាយោរណ៍របស់្មលួនចំ្ននួពីរច្ាបខ់្ដលមានក្ស្ច្ក្ឋរីាយោរណ៍លមអតិស្ឋីអំពីោររកំ្ោភសិ្ទនិ
មនុស្ស និងោរជិះជានក់្ៅក្លើរក្មុជនជាតិក្ដើមក្ៅក្វៀតណាម និង ោវ ក្ោយមានរបពន័ន ។  (ព័ត្៌មានលមអិត្ទំព័រ ២) 

អានចៅទំព័រ ២ 

វ ៀតណាមវ ៅតតរំវ ាភសិទ្ធិតមែរវ្រាម 

សមណសសិសចៅចេត្ារពះរត្ពាងំររឡងរញ្ចរ់ថ្នា ក់ពទុធិកមធ្យម
សកិា  ឆ្នា សំកិា ព. ស. ២៥៥៥ 

វតថសិ្ោរទ (ថមទល់) នថងទី ៦ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១២ ៖ មន្តនថសី្ងឃខ្មមរក្រោមក្ៅក្មតថរពះរតពាងំខ្ថលងក្ៅោនក់្បក្ខសិ្ស្សចំ្ននួ ៣២៣ 
អងគ និង របូ ក្បុងនថងបញ្ចបក់្មមវធីិរបឡងក្ៅក្បុងមណឍ លរបឡងវតថសិ្ោរទថមទល់ នាទីរមួក្មតថរពះរតពាងំ ។ (អានក្ៅទំពរ័ ៤) 

ខ្េមរចរោមចៅជុំវិញពិភពចោករឭំកេួរ ៥ ឆ្នា  ំ
ថ្ន រពឹត្ាិោរណ៍ ០៨ កមុភៈ 

ស្មណសិ្ស្សខ្មមរក្រោមននសាោបាលីជានម់ពស់្ក្មតថឃ្លល ងំរបមាណជាង ២០០ អងគក្ធវើ
បាតុក្មមក្ៅមុមោរយិាល័យនគរបាលក្វៀតណាមក្មតថឃ្លល ងំោលពីនថងទី ០៨ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ

២០០៧ ក្ដើមផទីាមទារឲ្យអាជាញ ធរក្វៀតណាមក្គ្មរពសិ្ទនិខ្មមរក្រោម ។ 

ពលរដឌខ្មមរក្រោម ក្ៅរបក្ទស្នានា 
របារពនមបួ ៥  ឆ្នប  ំ នន រពឹតថិោរណ៍ ០៨ 
កុ្មភៈ ក្ដើមផរីឭំក្ក្ឡើងវញិនូវោរតសូ៊្របស់្
ស្មណសិ្ស្សខ្មមរក្រោម ននសាោបាលី
ជានម់ពស់្ក្មតថឃ្លល ងំ ខ្ដលបានក្រោក្
ក្ឡើងក្ធវើបាតុក្មមក្ៅមុមោរយិាល័យនគរ
យួនក្មតថឃ្លល ងំ ោលពីនថងទី ០៨ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប  ំ ២០០៧ ទាមទារឲ្យអាជាញ ធក្រៀតណា
មក្គ្មរពសិ្ទនិខ្មមរក្រោមមាច ស់្រស្ុក្ននខ្ដន
ដីក្មពុជាក្រោម ។  

អានចៅទំព័រ  ៧ 

ដាច់សាចឈ់ឺ
សពវសព៌ាងគ 

រប្តយោរណ៍ ៥ ឆ្នា  ំ ចរោយ
ពីរពឹត្ាិោរណ៍ ០៨ កមុភៈ  (០៨ 

កមុភៈ ២០០៧ - ០៨ កមុភៈ 
២០១២) ថ្ន សារព័ត្៌មាន 

ថ្រពនគរ 

រពះភកិ្ខុ អ៊ាង សុ្ម ក្ធឿន រតវូបានក្គក្ធវើ
ឃ្លតយបន់ថងទី ២៧ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០០៧ 
ក្រោយពីរពះអងគបានចូ្លរមួក្ធវើបាតុក្មម
ក្ៅនថងដខ្ដលក្ដើមផទីាមទារសិ្ទនជូិនខ្មមរ
ក្រោមខ្ដលរតវូបានក្គចាបផ់សកឹ្ក្ៅក្បុង

រពឹតថោិរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ  

អានចៅទំព័រ  ៦ 

រពឹត្ាិោរណ៍ 
២៨ កមុភៈ ១៩៧៥  
ឯក្សាររបវតថិសាន្តស្ថស្ថីអំពី 

សម ភូមផិ្សា កពំង ់ថែរតត្ពះត្រពាងំ 

រពះភកិ្ខុ ក្យឿង សុ្ម និង គឹម សុ្មន ៍រតវូ
យនួបាញ់របហារក្ៅក្បុងវតថរក្ពំុឈូក្
រចាលចារុ ៍រស្កុ្ថកូវ ក្មតថរពះរតពាងំ 
ោលពីនថងទី ២៣ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ១៩៧៥ ។ 

របូថត៖ ហងស ធីតា  

អាជ្ញា ធរយនួប្រគេន
ប្ាដលប់្រះសង្ឃ ក្នុង្
រិធីបណុ្យចលូឆ្នន ំយនួ  

សនាិប្តត្ចលខាធ្ិោ     
រដាា នថ្នអងគោរសមា 
គមខ្េមរកមពុជាចរោម

ចៅកមពុជា  

អានចៅទំព័រ ៣ 



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ២ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

UNPO រាយរារណ៍រាររំវ ាភសទិ្ធិម ុសសវ ើជ ជាតិវ ើមតមែរវ្រាមវ ៅវ ៀតណាម 
ក្បុងកិ្ច្ចរបជំុក្លើក្ទី ៨០ ននគណៈ

ក្មមោរលុបបំបាត ់ ោរក្រ ើស្ក្អើងពូជ
សាស្ន ៍ (Committee on the Elimi 
nation of Racial Discrimi nation) 
ននអងគោរស្ហរបជាជាតិ, អងគោររបជា
ជាតិ និងរបជាជនគ្មម នតំណាង ក្ៅ
ោតថ់ា UNPO បានបញ្ជូ នរបាយ
ោរណ៍ របស់្មលួនចំ្ននួពីរច្ាបខ់្ដល
មានក្ស្ច្ក្ឋីរាយោរណ៍លមអតិ ស្ឋីអំពី 
ោររកំ្ោភសិ្ទនិមនុស្ស និងោរជិះជាន់
ក្ៅក្លើរកុ្មជនជាតិក្ដើម ក្ៅរបក្ទស្   
ក្វៀតណាម និងោវ ។  
ទទលួបនធុលសិ្ទនិមនុស្ស (OHC 

HR) ក្បុងោលបរកិ្ច្ឆទ កិ្ច្ចរបជំុក្លើក្ទី 
៨០ ននគណៈក្មមោរលុបបំបាតោ់រ
ក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍ (CERD) បាន
ស្ងកតធ់ងនថ់ា ក្វៀតណាម និងោវ ជារប 

ក្ទស្ហតទក្លមី ក្លើអនុស្ញ្ញដ អនថរជាតិ
ស្ឋីអំពីោរលុបបំបាត ់ ោរក្រ ើស្ក្អើងពូជ
សាស្នរ៍តូវខ្តមានោតពវកិ្ច្ច អនុវតថ
បានរតឹមរតូវ ក្ៅតាមមារតាសំ្ខាន់ៗ
ក្បុង ោររបឆ្នងំនឹងោរក្រ ើស្ក្អើងពូជ
សាស្នរ៍គបរ់បូភាព ក្ដើមផចូី្លរមួនឹង
ស្ហគមនអ៍នថរជាតិ មនិមានោរក្រ ើស្ 
ក្អើងពូជសាស្ន ៍។ 
ក្រៅពីក្នះ របាយោរណ៍របស់្ UN 

PO និងអងគោរតំណាងឲ្យជនជាតិក្ដើម
ម៉ុងនតញ៉៉ ឬ ជនជាតិតំបនម់ពងរ់ាប 
D e g a r ,  ស្ហពន័នខ្មមរក្មពុជាក្រោម
តំណាងឲ្យខ្មមរក្រោម និងស្ហគមនជ៍ន
ជាតិ Hmong បានឲ្យដឹងថា ោរ
រកំ្ោភបំពានសិ្ទនិមនុស្ស ក្ៅក្វៀត    
ណាម និង ោវ គឺជាោររកំ្ោភក្ោយ
មានរបពន័ន ។ 

របាយោរណ៍របស់្អងគោរ U N 
P O  បានរាយោរណ៍លមអតិនូវបញ្ញា
មយួច្ំននួ ខ្ដលមានផលបះ៉ពាល់ដល់
ស្ហគមនជ៍នជាតិក្ដើមខ្មមរក្រោម , ម៉ុង
នតញ៉៉ និង Hmong ថា ក្ៅមវះក្ស្រ ី
ភាព ក្បុងោររបតិបតថិសាស្នានិងគ្មម ន 
សុ្វតទិភាពផ្ទធ ល់មលួន ។ របាយោរណ៍
បានឲ្យដឹងក្ទៀតថា ក្ខ្នលងស្ោក របូជា
របស់្ខ្មមរក្រោមរតូវបាននគរបាលអាជាញ
ធរយួនគំរាមកំ្ខ្ហង , រកុ្មជនជាតិក្ដើម
ម៉ុងនតញ៉៉ រតូវបានអាជាញ ធរក្វៀតណាមប
ន្តរក បក្ោយហិងា មណៈខ្ដលពួក្ក្គរប 
តិបតថិតាមជំក្នឿសាស្នា ជារកុ្មក្ៅ
តាមផធះ និងអាជាញ ធរក្វៀតណាមបាន
ក្បើក្យុទននាោរបន្តរក បក្ោយក្មាល ងំក្ង
ទព័ក្ដើមផកំី្ចាតរ់កុ្មជនជាតិ Hmong 
ខ្ដលរបតិបតថិតាមសាស្នា ដំណឹងលអ 

ឬ សាស្នារគឹស្ច Protestantism ។ 
ក្ោក្រសី្ លីសា ថមម៉ាស្ (Lisa 

Thomas) ននអងគោរ UNPO បានខ្ថលង
ថា៖ “សារផលូវោររបស់្ក្យើងមញុ ំ គឺមាន
ោរបន្តរក បយ៉ាងចាស់្នដ ដល់រកុ្មជន
ជាតិក្ដើមក្ៅក្វៀតណាម និងបញ្ញា មយួ
ខ្ដលក្យើងមញុ ំយក្ចិ្តថទុក្ោក្ក់្នាះ  គឺ
សាទ នភាពោរបន្តរក បក្ៅក្លើ ោររបតិ   
បតថិសាស្នា ។ រកុ្មជនជាតិក្ដើមជា
ក្រច្ើនក្ៅក្វៀតណាមខ្ដលក្គ្មរពសាស្ 
នាក្ផសងៗ  និងសាស្នាឯក្រាជយ ខ្ដល
មនិបានចុ្ះក្មម ះ ជាមយួនឹងរោឌ ភ ិ   
បាលមនិមានក្ស្រភីាពក្បុងោររបតិបតថិ
ជំក្នឿរបស់្ពកួ្ក្គក្ឡើយ ។ មនិខ្ត
ប៉ុក្ណាត ះ ពកួ្ក្គក្ៅរតូវបានបន្តរក បក្រពាះ
ោររបតិបតថិសាស្នាក្ទៀតផង ។ ក្នះ
ជារពឹតថិោរណ៍ ខ្ដលបានក្ក្ើតក្ឡើងជា

បនថបនាធ ប ់  ខ្ដលក្យើងមញុ ំនឹងពាយាម
បរា ញ នូវសាទ នភាពរកំ្ោបំពានសិ្ទនិ
មនុស្សក្ៅក្វៀតណាមទាងំក្នះក្រច្ើនខ្ថម
ក្ទៀតដល់អងគោរស្ហរបជាជាតិ“ ។ 
កិ្ច្ចរបជំុក្លើក្ទី ៨០ ននគណៈក្មម

ោរលុបបំបាតោ់រក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍
(CERD) ននអងគោរស្ហរបជាជាតិនឹង 
ចាបក់្ផឋើមចាបពី់នថងទី ១៣ ខ្មកុ្មភៈ ដល់
នថងទី ០៩ ខ្មមនីា ឆ្នប  ំ២០១២ ខាងមុង
ក្នះក្ៅទីរកុ្ងហសខឺ្ណវ របក្ទស្ស្វិស្
ក្ដើមផពិីនិតយ ក្មើលក្ស្ច្ក្ឋីរាយោរណ៍
របស់្របក្ទស្ចំ្ននួ ១២ ក្បុងក្នាះ មាន
ក្វៀតណាមផងខ្ដរ ។ 
ស្ហពន័នខ្មមរក្មពុជាក្រោម ខ្ដលជា 

ស្មាជិក្ននអងគោរ UNPO ក្នឹ៏ង
បញ្ជូ នរបតិភូរបស់្ មលួនក្ៅចូ្លរមួក្ៅ
ក្បុងអងគរបជំុមយួក្នះផងខ្ដរ ៕  

ក្ោយ សឺ្ង មាោ  
រពះរតពាងំ៖ អាជាញ ធរយួនបានរប 

ក្គនរសាដល់មន្តនថីស្ងឃខ្មមរក្រោម នន
ក្មតថរពះរតពាងំ ក្ៅក្បុងពិធីអបអបសា 
ទរនថងចូ្លឆ្នប យំួន ខ្ដលបានក្រៀបចំ្ក្ឡើង 
ក្ោយគណៈក្មាម ធិោរ របជាជនក្មតថ
រតាវញិ ក្ៅនថងទី ២០ ខ្មមក្រា ឆ្នប  ំ
២០១២  នាមនធីរគណៈក្មាម ធិោររបជា
ជនក្មតថរតាវញិ ននរោឌ ភបិាលបក្ស
កុ្មមុយនិស្ថយួន ឋតិក្ៅក្បុងទីរមួក្មតថ
រពះរតពាងំ ។ 
របភពពត័ម៌ានបានឲ្យដឹងថា ពួក្

មន្តនថីអាជាញ ធរយួនបានោក្ដ់បរសា ក្ៅ
ក្បុងក្ញ្ចបក់្ទយយវតទុ ក្ហើយរបក្គនដល់
រពះស្ងឃក្ោយក្ច្តនា ក្ដើមផបីរអ បរ់ពះ
ពុទនសាស្នា និងរពះស្ងឃខ្មមរក្រោមជា
ក្រច្ើនក្លើក្ក្រច្ើនសាមក្ក្ហើយ ខ្តមន្តនថី
ស្ងឃខ្មមរក្រោមរបចាកំ្មតថរពះរតពាងំក្ៅ
មនិទានម់ានរបតិក្មមអវី ក្ៅក្ឡើយក្ទ 
ក្រៅពីនាគំ្មប ពិភាក្ាក្លើបញ្ញា ក្នះ ក្ៅ
ក្បុងជំនំុស្ងឃ ។ 
រពះក្តជរពះគុណ គឹម រោឌ  រពះ

ស្ងឃខ្មមរក្រោម ននវតថមយួឋតិក្ៅក្បុងទី
រមួក្មតថរពះរតពាងំ បានបក្ងាើបរបាប ់
សារពត័ម៌ាន នរពនគរ នថងទី ២០ ខ្ម   
មក្រា ក្រោយពីរពះអងគបាននិមនថក្ច្ញ
ពីអងគរបជំុភាល មថា អាជាញ ធរយួន បាន
និមនថមន្តនថីស្ងឃ និងរពះក្ៅអធិោរវតថ

នានា ក្ៅក្បុងក្មតថរពះរតពាងំក្ឡើងមក្
មនធីរគណៈក្មាម ធិោរ របជាជនក្មតថ 
ក្ដើមផចូី្លរមួក្បុងពិធីអបអរសាទរដល់នថង 
ចូ្លឆ្នប យំួន ក្ហើយពកួ្ក្គបានរបក្គន
ក្ទយយវតទុក្ោយភាជ បម់ក្ជា មយួដបរសា
ប៊ខី្យរោឡាត (Đa lạt) ដល់រពះស្ងឃ
ក្ោយមនិឲ្យរពះស្ងឃដឹងមលួនក្ឡើយ ។ 
រពះស្ងឃទាងំក្នះ បានរបទះក្ ើញដប
រសាក្នាះមណៈខ្ដល បានទទលួយក្
ក្ទយយវតទុក្នាះមក្ដល់វតថ ។ 
របក្គនជាក្រច្ើនក្លើក្ក្បុងក្ច្តនា

បរអ បរ់ពះស្ងឃ៖ 
អាជាញ ធរយួន បានរបក្គនរសាដល់

រពះស្ងឃខ្មមរក្រោម ជាក្រច្ើនក្លើក្ក្រច្ើន
សាមក្ក្ហើយ ក្បុងក្គ្មលបំណងបរអ ប ់
និងបក្នាទ ក្ដល់រពះស្ងឃ អបក្ខ្ដលជាទី
ក្គ្មរពស្ោក រៈដម៏ពងម់ពស់្របស់្ពលរដឌខ្មមរ
ក្រោមក្ៅខ្ដនដីក្មពុជាក្រោម ។ 
រពះក្តជរពះគុណ គឹម រោឌ  មាន

ក្ថរដីោយ៉ាងក្នះថា៖ ” ក្គបាននិមនថ
រពះស្ងឃចូ្លជូនពរឆ្នប ថំមី ក្បុងនថងបុណយ 
ចូ្លឆ្នប កំ្តត [Tết] ក្នះ , ក្បុងអំក្ណាយ
ខ្ដលក្គរបក្គនក្ោក្[រពះស្ងឃ] ហបឹង 
ក្បុងក្នាះ មានរសាោឡាត (Đa lạt) 

ផង ។  ោររបក្គនអំក្ណាយខ្បបក្នះ 
មនិខ្មនខ្តមឋងក្នះក្ទ គឺក្រច្ើនក្លើក្ក្រច្ើន
រគ្មក្ហើយ”  ។ 
សូ្មបញ្ញជ ក្ថ់ា ពិធីបុណយចូ្លឆ្នប ំ

ថមី ឆ្នប កំ្រាង ២០១២ របស់្ជនជាតិយួន
ឆ្នប កំ្នះ ក្ោក្ក្ងវៀង តឹង យុង នាយក្រដឌ
មន្តនថីក្វៀតណាមបាន ក្ច្ញក្ស្ច្ក្ឋី
ស្ក្រមច្ចុ្ះនថងទី ២៧ ខ្មធបូឆ្នប  ំ ២០១១ 
អនុញ្ញដ តឲ្យពលរដឌក្វៀតណាម ទូទាងំរប 
ក្ទស្បានឈបស់្រមាក្រយៈក្ពល ៩ 
នថង គឺចាបពី់នថង ទី ២១ ដល់ នថងទី ២៩ 
ខ្មមក្រា ឆ្នប  ំ ២០១២ ក្នះ ក្ដើមផបីាន
ទទលួអំណរបុណយឆ្នប ថំមី ។ 
សិ្ស្សសាោ , និស្សតិននស្ក្ល

វទិាល័យនានា, រគូបក្រងៀនក្ៅតាមសា 
ោរដឌក្វៀតណាម, ក្មមក្ក្រាងច្រក្  និង
ក្មាម ភបិាលនន សាទ បន័រដឌខ្ដលជាខ្មមរ
ក្រោមក្ៅខ្ដនដីក្មពុជាក្រោមក្រ៏តូវបាន
ឈបស់្រមាក្ពី់ោររររយៈក្ពល ៩ នថង
ផងខ្ដរ ។ ផធុយក្ៅវញិ ពលរដឌ 
ខ្មមរក្រោមទាងំក្នះ មនិរតូវបានឈប់
ស្រមាក្ក្ទ ក្បុងពិធីបុណយចូ្លឆ្នប  ំ និង
បុណយខ្ស្នដូនតារបស់្ខ្មមរ ខ្ដលបាន
របារពនក្ឡើងក្រៀងរាល់ឆ្នប កំ្ៅខ្ដនដីក្មពុជា
ក្រោម ៕ 

អាជាា ធ្រយនួររចគនរសាដលរ់ពះសងឃ កាងុពិធ្ីរុណយចលូឆ្នា យំនួ  

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ  
អភបិាល  សងឺ យុងឹ រត្នា  ចាងហ្វា ង ល ីឈ ូ និពនននាយក្ ថ្នច់ ររីជា ចគឿន  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ត្ពះោជាណាចត្កកមពុជា  ផទះរលខ 791ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ា 3  សង្កា ត្ស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័ ភនរំពញ ។  
ទំនាក្ទំ់នង៖ ទូរស័្ពធៈ (855) 017-369-683 ឬ (855) 023-423-389 (ดดក្មពុជា) ទូរស័្ពធៈ (408) 550-5060 (ดดดអាក្មរកិ្)  Email: preynokornews@gmail.com   

ក្គហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ក្គហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិត្អនុញ្ញា ត្ចាប៖់ ក្លម ១១៤ ព.ម. របក្/នថងទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១១ 

របាះពុមពចំននួ ១០០០ ចាប ់រៅរោងពុមពអងគរ ផទះរលខ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្បឹ់ងត្សឡាង ខណ្ឌ ទលួរោក  ោជធានីភនរំពញ  

រសាខ្ដលអាជាញ ធរយនួរបក្គនដល់មន្តនថីស្ងឃខ្មមរក្រោមក្ៅក្មតថរពះរតពាងំក្បុង       
ឱោស្បុណយចូ្លឆ្នប យំនួ ោលពីនថងទី ២០ ខ្មមក្រា ឆ្នប  ំ២០១២ ។ 

ក្គបាននិមនថរពះស្ងឃចូ្លជូនពរឆ្នប ថំមី ក្បុងនថងបុណយចូ្លឆ្នប កំ្តត [Tết] ក្នះ , 
ក្បុងអំក្ណាយខ្ដលក្គរបក្គនក្ោក្ [រពះស្ងឃ] ហបឹង ក្បុងក្នាះ មានរសាោ  

ឡាត (Đa lạt) ផង ។  ោររបក្គនអំក្ណាយខ្បបក្នះ មនិខ្មនខ្តមឋងក្នះក្ទ គឺក្រច្ើនក្លើក្ក្រច្ើន
រគ្មក្ហើយ ។ រពះក្តជរពះគុណ គឹម រោឌ  រពះស្ងឃខ្មមរក្រោម  



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

នថងទី ៥ ខ្មក្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១២ ចាប់
ពីក្ម៉ាង ៨:០០ ដល់ ក្ម៉ាង ១១:០០
រពឹក្ ក្ៅបនធបរ់បជំុរបស់្ស្មាគមខ្មមរ
ក្មពុជាក្រោម ក្ដើមផ ី សិ្ទិនមនុស្ស និង
អភវិឌណន ៍ ក្លខាធិោរោឌ នននអងគោរ   
ស្មាគមខ្មមរក្មពុជាក្រោម របចាកំ្មពុជា
បានក្បើក្ស្នបិបាតក្ដើមផកី្ធវើោរបូក្សារបុ
លទនផលស្ក្មមភាពក្នលងមក្ ក្ដើមផរីប 
ោស្ស្មាស្ភាពជាផលូវោរ ននថាប ក្ដឹ់ក្ 
នាកំ្លខាធិោរោឌ ន និងក្លើក្ក្ឡើងនូវ
ខ្ផនោរស្រមាបឆ់្នប  ំ២០១២ ។ អងគពិធី
ស្ក្ងកតក្ ើញមាន គណៈអធិបតី ក្ភញៀវ 
កិ្តិថយស្ ស្មាជិក្ ស្មាជិោ និង អបក្
សារពត័ម៌ាន ចូ្លរមួរបមាណជា ៦០ 
នាក្ ់។ 
ខ្ថលងក្បើក្អងគពិធី ក្ោក្ សឺ្ន ជំុ

ជនួ ក្បុងនាមរបធានបណាថ ញយុវជន
ខ្មមរក្មពុជាក្រោមបានខ្ថលងថា  ោរក្ក្ក្ើត
ក្លខាធិោរោឌ នក្នះក្ឡើង ក្ោយស្ក្ងកត
ក្ ើញថា អងគោរស្មាគមខ្មមរក្មពុជា
ក្រោមនីមយួៗក្ៅក្មពុជា មានក្គ្មល   
នក្យាបាយ និងភារកិ្ច្ចក្បុងអងគភាព   
ក្រៀងៗមលួន រឯីក្គ្មលនក្យាបាយខ្មមរ
ក្រោមរមួមយួមនិទានម់ានអងគោរស្មា 
គមខ្មមរក្មពុជាក្រោមណាមយួ    ទទលួ
បនធុក្ក្ៅក្ឡើយក្ទ ក្ទើបបានជាមានគំ   
និតបក្ងកើត ក្លខាធិោរោឌ នក្នះក្ឡើង 
ក្ដើមផជីាមក្ធាបាយស្រមបស្រមួលអងគ
ោរ ស្មាគមខ្មមរក្មពុជាក្រោមទាងំអស់្ 
ក្ៅក្មពុជា របមូលផថុ ំគ្មប បក្ងកើតក្គ្មល
នក្យាបាយ ក្ដើមផបីក្រមើផលរបក្យាជន៍
ខ្មមរក្រោមរមួគ្មប  ក្ហើយរតូវបានកំ្ណត់
ក្មម ះថា “ក្លខាធិោរោឌ នននអងគោរ 
ស្មាគមខ្មមរក្មពុជាក្រោម ក្ៅរពះរាជា

ណាច្រក្ក្មពុជា” ។ 
ក្ោក្ បានមានរបសាស្នក៍្ទៀត

ថា ោរក្រក្ក្ើតននក្លខាធិោរោឌ នក្ឡើង
អងគោរស្មាគមខ្មមរក្មពុជាក្រោម មានក្ថី
ស្ងឃមឹយ៉ាងមុតមាថំាជា សាទ បន័មយួ
ក្នះ នឹងបំក្ពញតនួាទីដសំ៏្ខានក្បុងោរ
ចូ្លរមួចំ្ខ្ណក្ ក្ោះរសាយបញ្ញា របស់្
របជាពលរដឌ ជាពិក្ស្ស្ បញ្ញា របស់្ខ្មមរ    
ក្មពុជាក្រោមឱយរចួ្ផុតពីោរជិះជាន ់ ោរ
ក្ក្ងរបវញ្ចោររកំ្ោភបំពានក្ៅក្លើសិ្ទនិ 
មនុស្សជាមូលោឌ ន ក្បុងក្ពលណាមយួ 
ជាក្ជ់ាមនិខាន ។ 

ខ្ថលងចំ្ណាបអារមមណ៍ក្បុងពិធី ឯក្
ឧតថម យនថ ថារ ូ បានមានរបសាស្ន៍
ថា ក្លខាធិោរោឌ នក្នះគឺជាសាទ បន័ឯក្
រាជយ មនិឋតិក្ៅក្រោមគណបក្សនក្យា 
បាយណាមយួក្ឡើយ ពិតខ្មនខ្តមលះ
កំ្ពុងបំក្រ ើោរ ឱយគណបក្សនក្យាបាយ
ខ្តក្ៅក្ពល ខ្ដលរបជំុោរររក្លខាធិ 
ោរោឌ នមថងៗ ក្យើងមនិខ្ដលក្លើក្ពី
ក្រឿងបក្សនក្យាបាយក្ទ ។ គ្មតប់ានបនថ
ក្ទៀតថា អបក្ខ្ដលមានវតថមានក្ៅក្បុង
រច្នាស្មពន័នក្លខាធិោរោឌ នរតូវខ្តមិតមំ
ក្ដើមផកី្ជាគវាស្នាននអនាគតោរររខ្មមរ

ក្មពុជាក្រោមទាងំអស់្គ្មប  ។   
ទាក្ទ់ងនឹងោរសិ្ក្ាអបរ់ ំ ក្ៅ   

ក្មពុជាក្រោម ក្ោក្បានបខ្នទមថា ោល
ពីមុននថង ៤ ខ្មមថុិនា ឆ្នប  ំ ១៩៤៩ ខ្មមរ
ក្មពុជាក្រោមក្យើងបានទទលួោរសិ្ក្ា
អបរ់កំ្ោយក្ស្រផីធុយក្ៅវញិក្រោម ឆ្នប ំ
១៩៤៩ ខ្មមរក្មពុជាក្រោមក្យើង បានឋតិ
ក្ៅក្រោមោររតិបនថឹង បានបាតប់ងក់្ស្រ ី
ភាពរគបយ៉់ាង ជាពិក្ស្ស្ោរសិ្ក្ា
អបរ់ោំនខ់្តក្មាយក្ៅៗ ។ ក្ោក្បាន
អំពាវនាវដល់ជនរមួជាតិទាងំអស់្ ជយួ 
ចំ្ណាយ និងខ្ស្វងរក្ ធនធាននិងផថល់

ដល់តាមភូមកិ្ៅក្មពុជាក្រោម ក្ដើមផយីឺត
ក្យាង និងក្រសាច្រស្ងធ់នធានក្ឡើង
វញិ ។  
ក្ោក្ ថាច្ ់គឹម ក្េន ជាស្មាជិក្

ននអងគស្នបិបាត បានខ្ថលងចំ្ណាប់
អារមមណ៍ថា ក្យើងរតូវបក្ងកើតស្មតទភាព
របស់្មលួនឱយក្េលើយតបក្ៅ និងអវីខ្ដលអងគ
ោរជាតិនិងអនថរាជាតិ ជាពិក្ស្ស្អងគ
ោរស្ហរបជាជាតិកំ្ពុងចាបអ់ារមមណ៍
មក្ក្លើជនជាតិក្ដើមភាគតិច្ ក្ហើយក្ច្ះ
ក្របើស្មតទភាព ខ្ដលក្យើងបានបក្ងកើន
ក្នះឱយស្មរស្បតាមោលក្ទស្ ោល
ណា បានអនុវតថក្ៅក្បើមានចំ្ណុច្មវះ
ខាតគ់រួខ្តខ្ក្លមអ ក្ៅក្ពលខ្ដលមាន
កំ្ហុស្េគង ។ 
រពះក្តជរពះគុណ ោន សុ្ផ្ទន 

ណារទិនិ បានមានស្ងឃដិោរចាប
អារមមណ៍ ថា សូ្មកំុ្ផ្ទល ស់្បថូក្ៅភាសាកំ្ 
ក្ណើ តរបស់្មលួន (ភាសាក្មពុជាក្រោម) 
ពីក្រពាះថា ភាសារបស់្ក្យើងអាច្រក្ា
បាននូវអតថស្ញ្ញដ ណជាខ្មមរ ។ រពះក្តជ
គុណបានបនថក្ទៀតថា ក្យើងរតូវមន   
ស្នសមឹៗ ោលបានមនក្ហើយរតូវ
ជានឱ់យជាប ់ សឹ្មក្បាះជំហានក្ៅមុម
ក្ទៀត ក្បើមនិដូក្ចាប ះក្ទក្យើង និងជបួរប 
ទះោរក្ លងក្ឃ្លល ង ឬ អាច្ដលួក្ថ៏ា   
បាន ។ 
អងគស្នបិបាតបានបញ្ចបក់្ៅក្ម៉ាង

១១:១៥ នាទី នានថងខ្មឆ្នប ដំខ្ដលក្រោម
ោរបូក្សារបុលទនផល និងរបោស្បិទ
ក្មមវធីិក្ោយក្ោក្ សឺ្ន ក្យឿង នាយក្
របតិបតថិស្មាគមខ្មមរក្មពុជាក្រោម ក្ដើមផ ី
សិ្ទនិមនុស្ស និង អភវិឌណន ៍៕ 

សនាិប្តត្ចលខាធ្ិោរដាា នថ្នអងគោរសមាគមខ្េមរកមពុជាចរោមចៅកមពុជា  

របធានអងគោរ-ស្មាគមខ្មមរក្មពុជាក្រោមក្ៅរបក្ទស្ក្មពុជាខ្ដលបានចូ្លរមួក្បុងមហាស្នបិបាតរបស់្ក្លខាធិោរោឌ នននស្មាគម
ខ្មមរក្មពុជាក្រោម ោលពីនថងទី ០៥ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១២ ។ របូថត៖ www.kkkhrda.org 

ក្ោយ ថាច្ ់ច្នធ រាជនី 
សារពត័ម៌ាន នរពនគរ 
ពុទនបរស័ិ្ទចំ្ណុះក្ជើង វតថជីក្ក្អង

ក្រោម រស្ុក្សាវ យទង ក្មតថមាតរ់ជូក្ 
រាបប់ារតរពះស្ងឃ ក្ដើមផេីលងពិធីបុណយ
មា បូជា ក្ៅនថងមយួក្រាច្ខ្មមា  ឆ្នប  ំ
ក្ថាះរតីស័្ក្ ព.ស្. ២៥៥៥ រតូវនឹងនថងទី 
០៨ ខ្មកុ្មភៈ គ.ស្. ២០១២ ក្នលងក្ៅ
ក្នះ ។ 
រពះស្ងឃវតថជីក្ក្អងក្រោម បានរបាប ់

សារពត័ម៌ាន នរពគរ ថា ោលពីមសលិមិ
ញក្ៅនថង ១៥ ក្ក្ើតមា  ជានថងមា  
បូជា ព. ស្. ២៥៥៥ មានពុទនបរស័ិ្ទ
ចំ្ណុះក្ជើងវតថ បានអក្ញ្ជ ើញមក្វតថយ៉ាង
ក្រច្ើនកុ្ះក្រ ក្ដើមផកី្ធវើពុទនសាស្ននិយម
កិ្ច្ចតាមរបនពណីជាតិ ។        

ពិធីបុណយមា បូជា ក្ៅនថង ១៥ 
ក្ក្ើត ខ្មមា  ក្នះ ក្ពលរពឹក្ពុទនបរស័ិ្ទ
បានមក្វតថរបក្គនភតថ ដល់រពះស្ងឃ , 
ក្ពលរារតីរពះស្ងឃសូ្រតមនថ និងសូ្រត
ធមឧ៌ទធិស្ដល់នថងមា បូជា ។ 
រពះស្ងឃដខ្ដលបានបនថក្ទៀត ក្ៅ

នថង ១៤ ក្ក្ើត ខ្មមា  មុននថងមា បូជា 
មយួនថងពុទនបរស័ិ្ទចំ្ណុះក្ជើងវតថបាននាំ
គ្មប មក្ក្ដើមផជីយួ ក្បាស្ស្មាអ ត ក្ៅក្បុង
បរកិ្វណវតថដូច្ជា កុ្ដិ សាោ និង រពះ
វហិារជាក្ដើម ។ 
ពិធីបុណយមា បូជាក្នះ េលងក្ៅនថង 

១ ក្រាច្ ក្ោយមានពិធីរាបប់ារតដល់រពះ
ស្ងឃ និងោរបងសកូុ្លក្ដើមផឧីទធិស្
កុ្ស្លដល់បុពវោរជីន ជាកិ្ច្ចបក្ងាើយ
បុណយ ៕ 

រុណយមាឃរូជា ចៅវត្ាជីចកអងចរោម  
ចេត្ាមាត្់រជកូ  



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៤ ព័ត្៌មានជាត្ិ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

ក្ោយ សឺ្ង មាោ 
រពះរតពាងំ ៖ ស្មណសិ្ស្ស នន

សាោពុទនិក្សិ្ក្ា ក្ៅតាមវតថអា រាម
នានាក្បុងក្មតថរពះរតពាងំ បានមក្ជួបជំុ
គ្មប  ក្ៅវតថសិ្ោរទ    (ថមទល់) ឋតិក្បុង
ស្រក តទី់ ៩ ទីរមួក្មតថរពះរតពាងំ ក្ដើមផ ី
របឡងរមួបញ្ចបោ់រសិ្ក្ាទាងំពីរក្រមតិ
គឺ ពុទនិក្មធយមសិ្ក្ាទុតិយភូម ិ (ថាប ក្ទី់ 
១២) និងពុទនិក្មធយមសិ្ក្ាបឋមភូម ិ
(ថាប ក្ទី់ ៩ ឬបាលីរង ) ខ្ដលបាន
របរពឹតថក្ៅអស់្រយៈក្ពល៣ នថង គឺនថង
១២-១៣-១៤ ក្ក្ើតខ្មមា  ឆ្នប កំ្ថាះ រតី
ស័្ក្ ព. ស្. ២៥៥៥ រតូវនឹងនថង ទី ៤-៥
-៦ ខ្មក្មភៈ គ. ស្. ២០១២  ក្រោយពី
រពះស្ងឃទាងំក្នាះបានសិ្ក្ាអស់្រយៈ
ក្ពល ៩ ខ្មក្នលងមក្ ។  
របភពពត័ម៌ាន ពីគណៈក្មមោររប 

ឡងក្នះបានរបាប ់ សារពត័ម៌ាន នរព 
នគរ អំពីចំ្ននួវតថនិងស្មណសិ្ស្ស 
ខ្ដលបានមក្ចូ្លរមួរបឡងឆ្នប កំ្នះ ថា 
ថាប ក្ទុ់តិយភូមមិាន ២ វតថ គឺ វតថសំ្ក្រាង
ឯក្ ទីរមួក្មតថរពះរតពាងំ មានស្មណ
សិ្ស្សចំ្ននួ ២៧ អងគ និង របូ និងវតថ
រពះឥនធឧទានបនរងថមី រស្ុក្ថកូវ មាន
ស្មណសិ្ស្សចំ្ននួ ៣៤ អងគនិងរបូ ។ 
របភពពត័ម៌ានបានឲ្យដឹងក្ទៀតថា 

ថាប ក្ប់ឋមភូម ិ ឬ ថាប ក្ប់ាលីរង ឆ្នប កំ្នះ 
មានចំ្ននួ ១២ វតថ បានមក្ចូ្លរមួ
របឡង ក្ោយមានស្មណសិ្ស្សចំ្ននួ 
២៦២ អងគ និង របូ ។  
គណៈក្មមោរបរបឡងបានឲ្យដឹង

ថា ស្របុសិ្ស្សទាងំពីរក្រមតិឆ្នប កំ្នះ
មាន ចំ្ននួ ៣២៣ អងគ និង របូ ក្បុង
ក្នាះ  មានយុវតីសិ្ស្ស ៤៧ របូ, យុវ 
សិ្ស្ស ១៤ របូ និង ស្មណសិ្ស្ស 
២៥២ អងគ ។  
រកុ្មគណៈក្មមោរ និងក្មរបក្យាគ 

ខ្ដល បានចូ្លរមួស្ក្រមច្លទនផល
របឡងមានចំ្នួន ២២២ របូ  ក្បុងក្នាះ 
មានរគូក្មរបក្យាគជារពះស្ងឃ និង រគ 
ហស្ទចំ្ននួ ២០៨ របូនិងអបក្រគូចំ្ននួ 

១៤ របូ ។  ក្រៅ ពីក្នះ ក្ម៏ានតំណាង
ចូ្លរមួគណៈមន្តនថីស្ងឃននស្មាគមរពះ
ស្ងឃសាមគគីក្ស្បហាជាតិ ក្មតថរពះរត 
ពាងំ  របធានស្មាគមរពះស្ងឃសាមគគី
ក្ស្បហាជាតិក្មតថលងក់្ហារ និងរពះក្តជ 
រពះគុណ ចាងហាវ ងវជិាជ សាទ នពុទនសាស្ 
នាខ្មមរ ក្មតថខ្រពក្ឫស្ស ី ផងខ្ដរ  ។     
ក្នះក្បើក្យាងតាមក្ស្ច្ក្ឋីរបោស្របស់្
គណៈក្មមោររបឡង ក្បុងពិធីរបោស្
លទនផលដល់ក្បក្ខសិ្ស្ស នារារតីនថងទី 
០៦ ខ្មកុ្មភៈ ក្នលងក្ៅក្នះ ។ 
ទាក្ទិ់នក្មមវធីិរបឡងខ្ផបក្ពុទនិក្

សិ្ក្ាក្នះខ្ដរ ស្មណសិ្ស្សខ្មមរក្រោម 
ននសាោពុទនិក្អនុវទិាល័យទី ១ ដល់
ទី ៣ ននរស្ុក្កំ្ពងស់ាព ន ក្មតថរពះរត 
ពាងំ និងគណៈក្មរបក្យាគ រគូបក្រងៀន 

គណៈក្មមោរវតថ បានមក្ជួបជំុគ្មប  ក្ៅ
វតថមហាក្ពាធិវន័ (តាក្ថៀវ) ឋតិក្ៅក្បុងទី
រមួរស្ុក្កំ្ពងស់ាព ន ក្ដើមផចូី្លរមួក្បុងក្មម
វធីិរបឡងរមួបញ្ចបថ់ាប ក្ ់ ទូទាងំរស្ុក្      
រយៈក្ពល ៣ នថង គឺចាប ់ ពីនថងអរគ រ ៍ ៩ 
ក្រាច្ ដល់ នថងរពហស្ផត ៍ ១១ ក្រាច្ ខ្ម
បុស្ស ឆ្នប  ំ ក្ថាះរតីស័្ក្ ព. ស្. ២៥៥៥ 
រតូវនឹងនថងទី ១៧ ដល់នថងទី ១៩ ខ្មមក្រា 
គ. ស្. ២០១២ ក្នះ ក្រោមោរចាត ់
តាងំរបស់្ ស្មាគមរពះស្ងឃសាមគគី
ក្ស្បហាជាតិរស្ុក្កំ្ពងស់ាព ន ។ 

របភពពត័ម៌ានពីគណៈក្មមោរនន
ក្មមវធីិរបឡងខ្ផបក្ពុទនិក្សិ្ក្ាមយួក្នះ 
បានរបាប ់សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ក្ៅនថង 
ទី ១៩ ខ្មមក្រា ក្នះ ថា ស្មណសិ្ស្ស
ទាងំ ៣ ថាប ក្ ់ ខ្ដលបានចូ្លរបឡងរមួ

បញ្ចបថ់ាប ក្ឆ់្នប សិំ្ក្ា ពុទនស្ក្រាជ 
២៥៥៥ ក្នះ មានទាងំអស់្ ចំ្ននួ 
២៣៦ អងគ និង របូ ក្បុងក្នាះ មានកុ្មារា 
កុ្មារ ី ផងខ្ដរ ក្ហើយគណៈក្មមោរ
របឡង ខ្ដលបាននិមនថនិងអក្ញ្ជ ើញមក្
ពីវតថនានា ក្ដើមផខី្ក្វញិ្ញដ សានិងស្ក្រមច្
លទនផលមាន របមាណជិត ២០០ អងគ 
និង របូ ។  របភពដខ្ដលបានឲ្យដឹងថា 
ស្មណសិ្ស្សថាប ក្ពុ់ទនិក្អនុវទិាល័យ 
ទី ១ មានចំ្ននួ ១០៦ អងគនិមនថមក្ពី 
វតថចំ្ននួ ៦ , ថាប ក្ទី់ ២ មាន ៧០ អងគ 
មក្ពីវតថចំ្ននួ ៤ និង ថាប ក្ ់ ទី ៣ មាន 
៦០ អងគមក្ពីវតថចំ្នួន ៣ ។  ចំ្ក្ពាះ
វញិ្ញដ សាខ្ដលស្មណសិ្ស្សបានសិ្ក្ា
ក្ៅក្បុងថាប ក្និ់មយួៗ ក្ហើយបាន ក្លើក្
យក្មក្របឡងក្នាះ មានចំ្ននួ ១៣ គឺ 

ស្រក្ស្រតាមអានខ្មមរ គណិតវទិា អង ់
ក្គលស្ ក្វយាក្រណ៍ បាលី ខ្តងក្ស្ច្ក្ឋី
ខ្មមរ ធមមវភិាគ អធិបាយគ្មថា សាម 
ក្ណរវនិយ័ អនុពុទនបផវតថិ ក្វយាក្រណ៍
ខ្មមរ ឧភយពាក្យ ក្វៀតណាម-ខ្មមរ ពុទន
របវតថិ និង ខ្របក្ោតរបក្យាគធមម       
បទដឌក្ថា ។  ក្មមវធីិរបឡងក្នះ នឹងរប 
ោស្លទនផល និងមានរបក្គនររវ ន់
ក្លើក្ទឹក្ចិ្តថដល់ ស្មណសិ្ស្សពីគ
ណៈក្មមោររបឡងក្ៅរារតីនថងទី ១៩ ខ្ម
មក្រា ឆ្នប  ំ ២០១២ក្នះ ឋតិក្ៅក្បុងមនធីរ
របឡងវតថមហាក្ពាធិវន័ (តាក្ថៀវ) ។   
គណៈក្មមោររបឡងបានឲ្យដឹងថារយៈ 
ក្ពល ៣ នថងខ្ដលរពះស្ងឃកំ្ពុងរបឡង
ក្នះ មានពុទនបរស័ិ្ទខ្មមរក្រោមក្ៅចំ្ 
ណុះ ក្ជើងវតថនានា ក្បុងរស្ុក្បានចូ្ល
មក្ចុ្ះក្មម ះក្ធវើជាររវ នក់្ៅតាមក្លម
ក្រៀងពីក្លម ១ ដល់ក្លមចុ្ងបញ្ចប ់
ក្ដើមផកី្ឡើងក្វទិោរបក្គនស្មណសិ្ស្ស 
ក្ៅរារតីនថងទី ១៩ ខ្មមក្រា ក្នះ ។  
សូ្មបញ្ញជ ក្ថ់ា ោរក្រៀនខ្ផបក្ពុទនិក្

សិ្ក្ារបស់្រពះស្ងឃខ្មមរក្រោម ក្ៅក្មតថ
រពះរតពាងំ បច្ចុបផនបមានរតឹមខ្ត ក្រមតិ
វទិាល័យមធយមសិ្ក្ា ទុតិយភូម ិ
ប៉ុក្ណាត ះ និងក្រោយពីបានរបឡង
បញ្ចបោ់រសិ្ក្ា ោោគណក្មតថរពះ
រតពាងំនឹងក្ច្ញស្ញ្ញដ បរ័តពុទនក្ វទិា
ល័យជូនដល់ស្មណសិ្ស្ស ខ្តស្ម
មូលមនិរតូវបានទទលួសាគ ល់ពី រក្សួ្ង
អបរ់ ំ    ក្វៀតណាមក្ឡើយ ។ អវីខ្ដលគរួ
ឲ្យក្តស់្មាគ ល់ក្នាះ គឺស្ញ្ញដ បរ័តពុទនិក្
វទិាល័យក្នះ រតូវបានទទលួសាគ ល់ 
និងអនុញ្ញដ តឲ្យរពះស្ងឃខ្មមរក្រោមចូ្ល
បនថោរសិ្ក្ាក្ៅស្ក្ល វទិាល័យខ្ផបក្
ពុទនច្រក្នានាក្បុងរបក្ទស្នថ ខ្តស្រមាប់
ក្មពុជាវញិជារបក្ទស្មយួ ខ្ដលពលរដឌ
ខ្មមរក្រោម ចាតទុ់ក្ថាជារបក្ទស្របស់្
មលួនខ្ដរក្នាះ មនិរតូវបានរក្សួ្ងអបរ់ខំ្មមរ
ទទលួសាគ ល់ស្ញ្ញដ បរ័តពុទនក្វទិាល័យ
ននក្មតថរពះរតពាងំក្នះក្ឡើយ ៕  

សមណសសិសចៅចេត្ារពះរត្ពាងំររឡងរញ្ចរ់ថ្នា ក់ពុទធិកមធ្យមសកិា  ឆ្នា សំកិា ព. ស. ២៥៥៥ 

ស្មណសិ្ស្សននសាោពុទនកិ្សិ្ក្ាក្ៅតាមវតថអារាមនានាក្ៅក្បុងក្មតថរពះរតពាងំ ក្ទើបខ្តបានរបឡងបញ្ចបទ់ាងំរស្ងុនូវក្មមវធីិសិ្ក្ា ឆ្នប សិំ្ក្ា ពុទនស្ក្រាជ 
២៥៥៥ ក្ៅក្បុងខ្មមា  ឬ ខ្មកុ្មភៈ ក្នះ ក្រោមោរចាតត់ាងំរបស់្ស្មាគមរពះស្ងឃសាមគគីក្ស្បហាជាតិក្មតថរពះរតពាងំ ។ ក្មមវធីិសិ្ក្ាក្នះ ចាបក់្ផឋើមក្បើក្បក្វស្នោល
ទូទាងំក្មតថរពះរតពាងំ ខ្ដលមានក្មមវធីិសិ្ក្ា រយៈក្ពល ៩ ខ្ម គឺចាបពី់នថង ០១ ក្រាច្ ខ្មវសិាម រហូតដល់ដំណាច្ខ់្មបុស្សតាមច្នធគតិ ក្រៀងរាល់ឆ្នប  ំ។ ក្មមវធីិសិ្ក្ាក្នះ 
មាន ៧ ថាប ក្ ់រតវូោរសិ្ក្ារយៈក្ពល ៧ ឆ្នប  ំគឺថាប ក្ពុ់ទនកិ្មធយមសិ្ក្ាបឋមភូម ិ៤ ឆ្នប  ំនិងទុតិយភូម ិ៣ ឆ្នប  ំក្រោមោរចាតត់ាងំរបស់្សាោគណក្មតថរពះរតពាងំ ក្បុង
ោរបញ្ជូ នស្មណសិ្ស្សឲ្យក្ៅបនថោរសិ្ក្ាក្ៅតាមវតថអារាមនានាក្បុងក្មតថ ។   

ស្មណសិ្ស្សថាប ក្ពុ់ទនកិ្មធយមសិ្ក្ាបឋមភូម ិនិងទុតិយភូមរិបឡងរមួក្មតថបញ្ចបថ់ាប ក្សិ់្ក្ា ព. ស្. ២៥៥៥ ក្ៅវតថសិ្ោរទ 
(ថមទល់) មានចំ្ននួ ៣២៣ អងគ និង របូ ក្បុងក្នាះ យុវតីសិ្ស្ស ៤៧ របូ, យុវសិ្ស្ស ១៤ របូ និង ស្មណសិ្ស្ស ២៥២ អងគ ។ ពិធី
របឡងក្នះរបរពឹតថក្ៅ ៣ នថង គឺ ក្ៅនថងទី ៣,៤,៥ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១២ ក្រោមោរចាតត់ាងំរបស់្ស្មាគមរពះស្ងឃសាមគគីក្ស្បហា

ជាតិក្មតថរពះរតពាងំ ។ 



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៥ ចវៀត្ណាម សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

ចវៀត្ណាមរត្ូវមាន «ោររកីចចរមើនខ្ផ្សាកសទិធិមនុសស» ចដើមបបី្តនអាវុធ្ពីអាចមរកិ  
ក្ោយ ថាច្ ់ជំក្រឿន 
រកុ្មស្មាជិក្រពឹទនស្ភា ស្ហរដឌ

អាក្មរកិ្ ក្ទើបខ្តបានបំក្ពញទស្សនកិ្ច្ច
ក្ៅក្វៀតណាម ក្បុងក្នាះ មាន ក្ោក្ 
John McCain បានខ្ថលង ថា ស្ហរដឌ
អាក្មរកិ្ មនិរពមលក្អ់ាវធុឲ្យក្វៀត   
ណាមក្ទ ោរាបណាក្វៀតណាមមនិរពម
លុបបំបាតក់្ចាល នូវ «ច្រតិអនថ់យ»  
ខ្ផបក្សិ្ទនិមនុស្ស ។ 
ោលពីនថងក្ៅរទី៍ ២២ ខ្មមក្រា 

ក្ៅទីរកុ្ងបាងក្ក្ ស្មាជិក្រពឹទនស្ភា
អាក្មរកិ្ McCain បានខ្ថលង ក្ៅោន់
អបក្ោខ្ស្តក្រោយពី ក្ោក្បានចាក្
ក្ច្ញពីក្វៀតណាមថា រដឌោររកុ្ងហា 
ណូយ មាន“មានបញ្ជ ីរាយនាមមយួ
យ៉ាងខ្វង” ស្ឋីអំពីអាវធុខ្ដលមលួនច្ង់
ទិញ ។ 
ប៉ុខ្នថរកុ្មស្មាជិក្រពឹទនស្ភាអាក្ម  

រកិ្បាន  ” ស្ងកតធ់ងនក់្ៅភាគីក្វៀតណាម
ទាក្ទ់ងដល់បញ្ញា ស្នថិសុ្ម អាក្មរកិ្-  
ក្វៀតណាម ថា មានផលបះ៉ពាល់ផ្ទធ ល់
ក្ៅក្លើបញ្ញា សិ្ទនិមនុស្ស” ។ ក្ោក្ 
McCain បាននិយាយបនថក្ទៀតថា៖    
”គ្មម នោររកី្ច្ក្រមើនខ្ផបក្សិ្ទនិមនុស្ស និង
ក្ៅមានច្រតិអនថ់យ ក្បុងវស័ិ្យក្នះ
ក្ទៀតផង” ។ ក្បុងឱោស្ក្នាះ ស្មាជិក្
រពឹទនស្ភា Joe Lieberman បានខ្ថលង
ថា រតូវមានោរខ្ក្តរមូវពីរដឌស្ភាអាក្ម  

រកិ្ ក្ទើបក្វៀតណាមអាច្ ទទលួបានអា   
វធុ “ ពិឃ្លដមនុស្ស” ។ 
ក្ោក្  Joe Lieberman បាន

ខ្ថលងថា៖ “មានរបក្ភទអាវធុមយួច្ំននួ
ខ្ដលក្វៀតណាមច្ងទិ់ញពីក្យើងមញុ ំ ឬច្ង់
បានទទលួពីក្យើងមញុ ំ ក្ហើយក្យើងមញុ ំក្៏

ច្ងរ់បគល់វតទុទាងំក្នាះខ្ដរ ខ្តក្រឿងក្នាះ
មនិអាច្ក្ក្ើតក្ឡើងបានក្ទ  មណៈណា
ខ្ដលក្វៀតណាម ក្ៅមនិទានក់្ធវើកំ្ខ្ណ 
ទរមង ់ ឲ្យមានោររកី្ច្ក្រមើនខ្ផបក្សិ្ទនិ
មនុស្ស” ។ 
ស្ហរដឌអាមរកិ្ មានក្គ្មលនក្យា 

បាយហាមក្ោះដូរអាវធុជាមយួ ក្វៀត
ណាមចាបពី់ឆ្នប  ំ១៩៨៤ មក្ ។ 
រកុ្មោរពាសិ្ទនិមនុស្សបានឲ្យដឹង

ថា មានរកុ្មអបក្ច្លនាស្ងគមក្ោយ
ស្នថិវធីិរាបសិ់្បនាក្ ់រតូវបានោតក់្ទាស្ 
ឲ្យជាបគុ់ក្ចាបត់ាងំ ពីក្វៀតណាមបាន

ក្បើក្យុទននាោរបន្តរក ប ោលពីចុ្ងឆ្នប  ំ
២០០៩ មក្ ក្បើក្ទាះបីរដឌោររកុ្ងហា 
ណូយខ្តងរបោស្អំពីលទនផល ននោរ 
រកី្ច្ក្រមើនខ្ផបក្សិ្ទនិមនុស្ស ខ្ដលពួក្ក្គ
បានក្ធវើកំ្ខ្ណទរមង ់។ 
តាមអងគោរឃ្លល កំ្មើលសិ្ទនិមនុស្ស 

ោលពីឆ្នប កំ្ៅមញិ ក្វៀតណាមបានោត់
ក្ទាស្មនុស្សចំ្នួន ៣៣ នាក្ ់ក្បុងក្នាះ 
មានរកុ្មអបក្ស្រក្ស្រ បលក្អ់បក្ច្លនា
ស្ងគម ក្ោយបានបក្ញ្ចញទស្សនៈ     
នក្យាបាយ និងសាស្នា ។  អាជាញ ធរ 
បានចាបម់នុស្សយ៉ាងក្ហាច្ណាស់្ 
២៧ នាក្ ់និង  ុំមលួន ២ នាក្រ់យៈក្ពល 
១ឆ្នប កំ្ោយមនិបានជំនំុជរមះក្ឋីក្ឡើយ ។ 
ក្វៀតណាមច្ងឲ់្យមានកិ្ច្ចពិភាក្ា

ក្រច្ើនខ្ថមក្ទៀតជាមយួស្ហរដឌអាក្មរកិ្ 
មណៈខ្ដលមលួនកំ្ពុងមាន បញ្ញា តឹង
ខ្តងជាមយួចិ្នទាក្ទ់ង ក្រឿងជក្មាល ះខ្ដន
សាមុរទចិ្នខាងតផងូ ។ 
ក្ស្ច្ក្ឋីខ្ថលងក្នះ របស់្ស្មាជិក្

រពឹទនស្ភាអាក្មរកិ្ មុនក្ពលពកួ្ក្គក្ធវើដំ 
ក្ណើ រក្ច្ញក្ៅរបក្ទស្ភូមា ក្ខ្នលងខ្ដល
ពកួ្ក្គរពឹំងថា នឹងបានពិនិតយក្មើលនូវ
កំ្ខ្ណទរមងន់ក្យាបាយរបស់្របស់្រោឌ
ភបិាលមយួក្នះ ខ្ដលបានអនុវតថោល
ប៉ុនាម នខ្មក្នលងក្ៅក្នះ ៕ 

រក្មុស្មាជិក្រពឹទនស្ភាអាក្មរកិ្ John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse និង Kelly Ayotte 
និយាយជាមយួអបក្ោខ្ស្តក្ៅសាទ នទូតអាក្មរកិ្ របចាទីំរក្ងុបាងក្ក្ របក្ទស្នថ ោលពីនថងទី ២១ ខ្មមក្រា              
ឆ្នប  ំ២០១២ ។ របូថត៖ US Embassy, Bangkok Thailand 

HRW អំពាវនាវឲ្យគារំទោររកីចចរមើនររសរ់ដិវត្ាន៍«និទាឃរដូវអារ៉ារ»  
ក្ោយ ថាច្ ់ជំក្រឿន 
នថងទី ២២ ខ្មមក្រា ឆ្នប  ំ ២០១២ 

អងគោរឃ្លល សិំ្ទនិមនុស្សអនថរជាតិ របស់្
ស្ហរដឌអាក្មរកិ្ Human Right 
Watch បានក្ច្ញក្ស្ច្ក្ឋីខ្ថលងោរណ៍
របចាឆំ្នប  ំ ស្ឋីអំពីសាទ នភាពសិ្ទនិមនុស្ស
របស់្របក្ទស្ទាងំ ៩០ ក្ៅក្បុងពិភព
ក្ោក្ក្បុងក្នាះ មានក្វៀតណាមផង
ខ្ដរ  ។ HRW មានទីសាប ក្ោ់រក្ៅទី
រកុ្ង New York បានក្រជើស្ក្រ ើស្យក្ 
C a i r o  ទីរកុ្ងរបស់្របក្ទស្ក្អហសុបី
ក្ដើមផកី្ច្ញក្ស្ច្ក្ឋីខ្ថលងោរណ៍ក្នះ ខ្ដល
មានក្រមាស់្ ៦៧៦ ទំពរ័ ។  
ក្ោក្ Kenneth Roth នាយក្

អងគោរឃ្លល កំ្មើលសិ្ទនិមនុស្ស (HRW) 
បានអំពាវនាវឲ្យស្ហគមនអ៍នថរជាតិគ្មំ
រទរាល់ោររកី្ច្ក្រមើន ក្បុងវស័ិ្យលទនិរប 
ជាធិបក្តយយននបដិវតថន ៍ «និទា រដូវអា
រ៉ាប» ក្ដើមផរីបឆ្នងំនឹងរបបផ្ទឋ ច្ោ់រខ្ដល 
រតូវបានរបក្ទស្ក្ោក្ខាងលិច្គ្មរំទ។ 
របភពពីតំណាងអងគោរក្នះ ស្ហ

គមនអ៍នថរជាតិ រតូវខ្តគ្មរំទចំ្ក្ពាះរបជា
ជនរបស់្របក្ទស្ទាងំឡាយ ណាខ្ដល
កំ្ពុងអនុវតថនូវបដិវតថន ៍ «និទា រដូវ   
អារ៉ាប» ក្ដើមផអីនុវតថនូវសិ្ទនិរបស់្ពួក្ក្គ 

និង សាទ បនារគឹះលទនិរបជាធិបក្តយយ 
មយួដពិ៏តរបាក្ដ ។ 
របាយោរណ៍របស់្ HRW បាន

ស្ងកតធ់ងនថ់ា បដិវតថន ៍ «និទា រដូវអា  

រ៉ាប» បានរាលោលដល់ របក្ទស្ជា
ក្រច្ើនក្ៅក្បុងពិភពក្ោក្ ។ ពីនថងក្នះ
តក្ៅ «ក្មដឹក្នារំបក្ទស្ចិ្ន , Zimba 
bwe , កូ្ក្រខ៉ាង ក្ជើង , Ethiopia, ក្វៀត

ណាម និង Uzbekistan ហាក្ដូ់ច្ 
ជាមានោររពួយបារមភយ៉ាងខាល ងំ ក្រពាះ 
របជាជនមានោរយល់ដឹង អំពីនក្យា 
បាយផ្ទឋ ច្ោ់ររបស់្ពកួ្ក្គ »។ 

អងគោរឃ្លល កំ្មើលសិ្ទនិមនុស្ស  ក្៏
បានរាយោរណ៍ក្ឡើងវញិអំពីសាទ នភាព
ននោររកំ្ោភច្ាប ់ និងសិ្ទនិមនុស្សក្ៅ
របក្ទស្ដូច្ជាក្វៀតណាម, ចិ្ន, គុយ
បា, Afghanistan និង Libya ។ល។ 
សាទ នភាពដអ៏ារក្ក្អំ់ពីបញ្ញា សិ្ទនិ

មនុស្សក្ៅក្វៀតណាមរតូវបាន HRW 
ក្លើក្ក្ឡើងចាបពី់ទំពរ័ទី ៤០១ ដល់
ទំពរ័ទី ៤០៩ ននក្ស្ច្ក្ឋី ក្ស្ច្ោរណ៍ ។ 
តាម HRW ក្ោក្នាយក្រដឌមន្តនថី ក្ងវៀង 
តឹង យ៉ុង បានចូ្លោនតំ់ខ្ណង
អាណតថិ ទី ២ ោលពី ខ្មក្ក្កោ ឆ្នប កំ្ៅ
មញិមានោរគ្មរំទយ៉ាងខាល ងំពីសំ្ណាក្ ់
នគរបាល និងពីរកុ្មមន្តនថីខ្ដលចាក្់
ឫស្ក្រៅក្ៅក្បុងជរួរោឌ ភបិាល ។ 
ោលពីឆ្នប  ំ ២០១១ រលក្ននោរ

ចាប ុ់ំឃ្លងំ , ោរោតក់្ទាស្អបក្បំខ្បក្
មលួន , អបក្ច្លនាក្ដើមផលីទនិរប ជាធិប  
ក្តយយ និងសិ្ទនិមនុស្សក្រពាះមានោរ
រពួយបារមភពីរោឌ ភបិាលបក្សកុ្មមុយនិស្ថ
ក្វៀតណាម អំពីឥទនិពលននបដិវតថន ៍
«និទា រដូវអារ៉ាប» បានរាលោលដល់ 
តំបនអ់ាសីុ្ ៕ 

 
បាតុក្មមក្ៅទីោន Tahrir រដឌធានី ក្អហសុបី ោលពីនថងទី ១១ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១១ ។ របូថត៖ Reuters 



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៦ រពឹត្ាិោរណ៍ ០៨ កមុភៈ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

មកដល់ថ្ងងទ ី០៨ ខែកមុភៈ ឆ្នា នំេះ មាេរយៈនេល ៥ ឆ្នា នំ ើយ ខដលកាលនោះនៅថ្ងងទ ី០៨ ខែកមុភៈ ឆ្នា  ំ២០០៧ សមណសិសសខែមរនរកាមខដលបាេេមិេតមកនរៀេេ ី
នែត្តនានា ដចូជា រេះរត្ពាងំ រកមួេស េលលាវ េងិខរេកឫសស ី ជានដើម នៅសាលាមធ្យមសិកាបំនេញវជិាាបាលោីមបូនែត្តឃ្លល ងំ បាេនាគំ្នា នចញនធ្វ ើបាត្កុមមនោយ 
សេតវិធិ្នីៅមុែការយិាល័យេគរបាលនវៀត្ោម នាទរីមួនែត្តឃ្លល ងំ នដើមបជំីទាស់ចំនពាះអ្វីខដលសមណបាត្កុរទាងំននាះបាេអ្ះអាងថា «េគរបាលចរាចរណ៍យួេហាម
រេះសងឃេមិេតនចញបណិឌ បារត្» ។ កន៏ៅកាងុរេតឹ្តកិារណ៍នេះខដរ រេះសងឃខែមរនរកាមមួយរកមុបាេនាញំត្តមួិយចាប់ន ើងនៅជេូមន្តេតគីណៈកមាម ធ្កិារជេជាត្ថិ្េរោា ភ ិ 
បាលនវៀត្ោមខដលមាេការយិាល័យរបចាកំារនៅទរីកងុខរេកឫសស ី នដើមបនីសាើឲ្យអាជាា ធ្រនវៀត្ោមនគ្នរេសិទធខិែមរនរកាមជាមាច ស់ថ្េខដេដកីមពុជានរកាម ។ នរកាយេ ី
ការនធ្វ ើបាត្កុមមនេះ សមណបាត្កុរជានរចើេអ្ងគរត្វូបាេអាជាា ធ្រនវៀត្ោមចាប់ផ្សកឹ េងិញាត់្ចូលេេធនាគ្នរទាងំកំនរាល ។ នរកាយេកីារនរកាកន ើងទាមទាររបស់
សមណសិសសមិេយូរបុ៉នាម េ នគសនងេត្ន ើញអាជាា ធ្រនវៀត្ោមបាេនបើកសិទធឲិ្យរេះសងឃខែមរនរកាមនៅនែត្តឃ្លល ងំនធ្វ ើបណុយកឋិេទាេរយៈនេល ២៩ ថ្ងង តាមវេិយ័រេះ
េទុធសាសនាវញិ ខដលកាលេមុីេននាះមាេសិទធនិធ្វ ើខត្មួយថ្ងងបុ៉នោោ ះ ។   

ដាច់សាចឈ់សឺពវសព៌ាងគ 

រពឹត្ាិោរណ៍៖ 
រពឹក្នថងទី ៨ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ ២០០៧ 

ក្វោក្ម៉ាង ០៩:៣០ នាទី នគរបាល
និងប៉ូលីស្ច្រាច្រនយ៍ួន ក្ៅក្មតថឃ្លល ងំ 
បានក្ឡាមពទ័នវតថឃ្លល ងំ ខ្ដលឋតិក្ៅទី
រមួក្មតថឃ្លល ងំ ក្មពុជាក្រោម ក្ដើមផហីាម
ឃ្លតរ់ពះស្ងឃ មនិឲ្យជិះម៉ូតូឌុបនិមនថ
ក្ៅបិណឍ បាត ។  
សូ្មបញ្ញជ ក្ថ់ា វតថឃ្លល ងំជាមជឈ  

មណឍ លមយួរបមូលផឋុ ំ ក្ោយស្មណ
សិ្ស្សខ្មមរក្រោម និមនថមក្ពីក្ស្ធើររគប់
ក្មតថននខ្ដនដីក្មពុជាក្រោម ក្ដើមផសិី្ក្ា
ផលូវធមនិ៌ងផលូវក្ោក្ ក្ៅសាោមធយម
សិ្ក្ាបំក្ពញវជិាជ បាលីណាមបូ ក្មតថ
ឃ្លល ងំ (អតីតសាោបាលីជានម់ពស់្) ។ 
ោររស់្ក្ៅរបស់្រពះស្ងឃក្ៅទីក្នាះ គឺ
ពឹងក្ៅក្លើ ោរនិមនថបិណឍ បាតទាងំ 
រស្ុង ក្ហើយោរនិមនថបិណឍ បាតក្ទៀត
ក្សាតរពះស្ងឃអងគមលះនិមនថបិណឍ  បាត
ក្ៅជំុវញិវតថ រឯីរពះស្ងឃភាគក្រច្ើនរតូវ
និមនថក្ៅបិណឍ បាតឆ្នង យក្ៅជំុវញិ ទីរមួ
ក្មតថឃ្លល ងំ ពីក្រពាះរពះស្ងឃក្ៅវតថឃ្លល ងំ
មានដល់ក្ៅ ២០០ អងគបាល យ ដូក្ច្បះ
ក្ហើយោរនិមនថក្ៅបិណឍ បាតរតូវជិះម៉ូតូ
ឌុប ។ 
ោរហាមឃ្លត ់ របស់្ស្មតទកិ្ច្ច

យួនមនិឲ្យរពះស្ងឃជិះម៉ូតូឌុបនិមនថក្ៅ
បិណឍ បាតក្នាះ ក្ធវើឲ្យរពះស្ងឃទាងំអស់្
អងគរតូវអតច់្រា ន ់ក្នះជាក្ដើមក្ហតុក្ធវើឲ្យ
រពះស្ងឃទាងំអស់្អងគមនិសុ្មចិ្តថ នឹង 
ទក្ងវើរបស់្ស្មតទកិ្ច្ចយួនបានក្ធវើមក្ក្លើ
រពះស្ងឃខ្មមរក្មពុជាក្រោម ពីក្រពាះទក្ងវើ
ក្នាះគឺជាទក្ងវើមយួ ខ្ដលមនុស្សទូក្ៅ
មនិអាច្ទទលួយក្បាន ក្ហើយវាជា   
ទក្ងវើដក៏្ឃ្លរក្ៅនិងនរពនផសបំផុត រពម
ទាងំសំ្ខ្ដងឲ្យក្ ើញថា អាជាញ ធរយួន
បានរកំ្ោភសិ្ទនិក្ស្រភីាព ក្បុងោរជំក្នឿ
សាស្នា ពីក្រពាះរដឌធមមនុញ្ដ របក្ទស្
យួនបានខ្ច្ងថា “របជាពលរដឌទាងំអស់្
មានក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នា” ប៉ុខ្នថផធុយ
ក្ៅវញិយួនមនិបានក្គ្មរព នូវច្ាបក់្នាះ
ក្ឡើយ ។ និយាយរមួពកួ្ក្គច្ងលុ់បបំ 
បាតរ់ពះពុទនសាស្នា ក្ៅក្មពុជាក្រោម 
ក្ោយក្ ើញខ្មមរក្មពុជាក្រោមទាងំសុ្ទន
សឹ្ងខ្តជាអបក្ក្ជឿ ក្ៅក្លើរពះពុទន

សាស្នា ។ 
ក្ដើមផខី្ថរក្ារពះពុទនសាស្នា ឲ្យ

បានគងវ់ងស ក្ៅនថងក្នាះដខ្ដល (៨ កុ្មភៈ 
២០០៧ ) ក្វោក្ម៉ាង ១២ នថងរតងរ់ពះ
ស្ងឃវតថឃ្លល ងំ និងរពះស្ងឃនានាវតថរប 
មាណជាង ២០០ (ពីររយ) អងគបាល យ
រពមទាងំពុទនបរស័ិ្ទខ្មមរក្រោម ជាក្រច្ើន
នាក្ក់្ទៀតក្ក្ើតទុក្ខមនិសុ្មចិ្តថនឹងទក្ងវើ
របស់្ស្មតទកិ្ច្ចយួនក្ប៏ានរស្ុះគ្មប ដខ្ងា
ជាក្ផនួបាតុក្មមពីវតថឃ្លល ងំ ក្ឆ្នព ះក្ៅមុម
ស្បងោរនគរបាលក្មតថឃ្លល ងំ ក្ដើមផទីាម 
ទារនូវសិ្ទនិក្ស្រភីាព ជំក្នឿរពះសាស្នា
ស្រមាបខ់្មមរក្រោមទាងំអស់្គ្មប  ។ ក្ៅ
ក្ពលបាតុក្មមស្មតទកិ្ច្ចយួន មនិបាន
ក្ោះរសាយឲ្យបានស្មរមយក្ៅតាមោរ
ទាមទាររបស់្រពះស្ងឃ និងពុទនបរស័ិ្ទ
ខ្មមរក្មពុជាក្រោមក្ឡើយ ។ 

   ចឆលើយត្រចំចពាះរពះសងឃ 
ចដាយោរជិះជាន់ និងរចំោភ 
សទិធិជាងមុន៖ 
ក្រោយក្ពលបាតុក្មមអាជាញ ធរក្វៀត

ណាម បានបញ្ញជ ឲ្យគណៈក្មមោរសា 
ោមធយមសិ្ក្ាបំក្ពញវជិាជ បាលីណាម
បូក្មតថឃ្លល ងំបិទសាោចំ្ននួ ១៥ នថងរចួ្
ឲ្យរពះស្ងឃនិមនថ ក្ៅវតថកំ្ក្ណើ តក្រៀងៗ 
អងគ ។ ក្ពលរពះស្ងឃនិមនថក្ៅវតថកំ្ 
ក្ណើ តអាជាញ ធរយួន បានចាតវ់ធិានោរ
ចុ្ះក្សុ្ើបសួ្រតាមវតថទូទាងំក្មពុជាក្រោម 
ខ្ដលមានរពះស្ងឃចូ្លរមួបាតុក្មមនថងទី 
០៨ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ ២០០៧ ។ ោរក្សុ្ើប
សួ្រ គឺអាជាញ ក្វៀតណាមច្ងដឹ់ងថា អបក្
ណាជាអបក្ដឹក្នាកំ្ធវើបាតុក្មម ។ 
េលងោតោ់រក្សុ្ើបអក្ងកតមយួរយៈ

ក្ពលរបខ្ហល ១៥ នថង  ស្មតទកិ្ច្ចយួន 
បានបញ្ញជ គណៈក្មមោរសាោ ឲ្យ
បញ្ឈបោ់រសិ្ក្ា ដល់រពះស្ងឃជាក្រច្ើន
អងគមានរពះមានដូច្តក្ៅ ៖ 
១. ភកិ្ខុ យញ័ តូន ក្ៅវតថោរនថ

ចាស់្ ក្មតថខ្រពក្ឫស្ស ីជាស្មណសិ្ស្ស
ឆ្នប ទីំ ៤ ។ 
២. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ ក្ឌើ ក្ៅវតថក្ស្រតីា

ក្ស្ក្ ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប  ំ  
ទី ៤ ។ 
៣. ភកិ្ខុ គិម មុនឺ ក្ៅវតថក្ស្រតីា

ក្ស្ក្ ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប  ំ 

ទី ៤ ។ 
៤. ភកិ្ខុ ឡុង សុ្ផ្ទន ក្ៅក្មតថក្រាង

ដំរ ីជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៤ ។ 
៥. ភកិ្ខុ សឺ្ន ច្ន័ធមុនី ក្ៅវតថក្ោះ

សាវ យ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៤ ។ 
៦. ភកិ្ខុ ថាច្ ់មញិ តឹម ក្ៅវតថខ្រពក្

ទុង ក្មតថរពះរតពាងំ ជាស្មណសិ្ស្ស
ឆ្នប ទីំ ៤ ។ 
៧. ភកិ្ខុ គឹម ម៉ាយឡនិ ក្ៅវតថ

ក្ពាធិបឹង ក្មតថរពះរតពាងំ ជាស្មណ
សិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៤ ។ 
៨. ភកិ្ខុ រតា  នី ក្ៅវតថក្ដឋ ក្ពន 

ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៤ ។ 
៩. ភកិ្ខុ ក្ភឿង សុ្ង ក្ៅវតថក្ោះទុង 

ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១០. ភកិ្ខុ  លី ហាវ ង ក្ៅវតថសំ្ក្រាង 

ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១១. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ស្វឹងក្ហៀង ក្ៅវតថ

ក្ស្រតីាមុនឺ ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្ស
ឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១២. ភកិ្ខុ តាងំ ក្ថន ក្ៅវតថក្ស្រតីា

មុនឺ ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប  ំ   
ទី ៣ ។ 
១៣. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ង៉ុក្ ភក្ឋី ក្ៅវតថក្ផ្ទប

ដូងក្ក្ញ្ញច ង ក្មតថរពះរតពាងំ ជាស្ម 
ណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១៤. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ សីុ្ណាន ក្ៅវតថ

ស្ងរ់ច្វាថមី ក្មតថលងក់្ហារ ជាស្មណ
សិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១៥. ភកិ្ខុ ក្ៅ សុ្ម ក្ៅវតថក្ពាធ៍

ោស់្ ក្មតថមាតរ់ជូក្ ជាស្មណសិ្ស្ស
ឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១៦. ភកិ្ខុ លី តាយ ក្ៅក្មតថរក្មនួ

ស្ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១៧. ភកិ្ខុ យញ័ ក្ស្ើង ក្ៅក្មតថ

រក្មនួស្ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១៨. ភកិ្ខុ យញ័ តឹម ក្ៅក្មតថ

រក្មនួស្ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ៣ ។ 
១៩. ភកិ្ខុ លី តឹងផុង ក្ៅវតថ

សំ្ក្រាង ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ំ
ទី ២ ។  
២០. ភកិ្ខុ យញ័ ទូវ ក្ៅក្មតថរក្មនួ

ស្ ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ទីំ ២ ។ 
២១. ភកិ្ខុ រទីវ មញិភូ ក្ៅវតថក្ដើម

អមពលិ ក្មតថឃ្លល ងំ  ជាស្មណសិ្ស្សឆ្នប ំ

ទី ១ ។ 
២២. ភកិ្ខុ សឺ្ន ហុវី ក្ៅវតថបឹង

រក្ចាបថ់មី ក្មតថឃ្លល ងំ ជាស្មណសិ្ស្ស
ឆ្នប ទីំ ១ ។ 
២៣. ភកិ្ខុ សឺ្ន ថាងំ ក្ៅវតថអងគុលី

ក្ជើង ក្មតថលងក់្ហារ ជាស្មណសិ្ស្ស
ឆ្នប ទីំ ១ ។ 
រពះស្ងឃ ខ្ដលបានរាបរ់ពះនាម

ខាងក្លើ ស្មតទកិ្ច្ចយួនបានក្ចាទរប 
ោនថ់ាជាក្មក្ខាល ងដឹក្នាបំាតុក្មមក្ៅនថង
ទី ០៨ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០០៧ ។ 
ក្រោយក្ពលស្មតទកិ្ច្ចយួន បាន

បញ្ញជ គណៈក្មមោរសាោ ឲ្យបញ្ឈប់
ោរសិ្ក្ាដល់រពះស្ងឃ យួនបានបនថ
អនុវតថខ្ផនោរថមីមយួក្ទៀត គឺពួក្ក្គ
បញ្ញជ មន្តនថីស្ងឃ ឲ្យចាបរ់ពះស្ងឃផសកឹ្
យ៉ាងក្ក្រមាលដអ៏យុតថិធមជ៌ាទីបំផុត ។ 
រពះស្ងឃខ្ដលរតូវបានយួនចាបផ់សកឹ្រមួ
មានរពះនាមដូច្តក្ៅ ៖ 
១. ភកិ្ខុ លី ក្ស្ឿង ក្ៅ ក្ធឿន ក្ៅ

វតថទឹក្នរប ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២២ ខ្ម
កុ្មភៈ ឆ្នប ២ំ០០៧ ក្ៅវតថឃ្លល ងំ ។ 
២. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ ក្ធឿង ក្ៅវតថទឹក្នរប 

ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប ំ
២០០៧ ក្ៅវតថឃ្លល ងំ ។ 
៣. ភកិ្ខុ លី ធនសូ៊្យ ក្ៅវតថទឹក្

នរប ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប ២ំ០០៧ ក្ៅវតថឃ្លល ងំ។ 
៤. ភកិ្ខុ គិម មុនឺ ក្ៅវតថក្ស្រតីា

ក្ស្ក្ ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២២ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប  ំ២០០៧ ក្ៅវតថឃ្លល ងំ ។ 
៥. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ ក្ឌើ ក្ៅវតថក្ស្រតីា

ក្ស្ក្ ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២២ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប  ំ២០០៧ ក្ៅវតថ ឃ្លល ងំ។ 
៦. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ស្វឹងក្ហៀង វតថក្ស្រតីា

មុនឺ ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២២ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប  ំ២០០៧ ក្ៅវតថឃ្លល ងំ ។ 
៧.ភកិ្ខុ តាងំ ក្ថន ក្ៅវតថក្ស្រតីា

មុនឺក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២២ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប  ំ២០០៧ ក្ៅវតថឃ្លល ងំ ។ 
៨. ភកិ្ខុ លី ហាវ ង ក្ៅវតថសំ្ក្រាង 

ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ
២០០៧ ក្ៅវតថសំ្ក្រាង ។ 
៩. ភកិ្ខុ លី តឹងផុង ក្ៅវតថសំ្ក្រាង

ក្មតថឃ្លល ងំផសកឹ្នថងទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ

២០០៧ ក្ៅវតថសំ្ក្រាង ។ 
១០. ភកិ្ខុ យញ័ តូន ក្ៅវតថោរនថ

ចាស់្ ក្មតថខ្រពក្ឫស្ស ីផសកឹ្នថងទី ២៥ ខ្ម
កុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០០៧ ។ 
១១.ភកិ្ខុ លី ក្ៅ រពះក្ៅអធិោរវតថ

ពាមបនួ ក្មតថឃ្លល ងំ ផសកឹ្នថងទី ១៩ ខ្មក្ម
សា ឆ្នប  ំ២០០៧ ក្ៅវតថពាមបនួ ។ 
១២. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ ធនធា ក្ៅឡូន 

រពះក្ៅអធិោរវតថក្ដើមក្ពាធ ៍ ក្មតថឃ្លល ងំ 
ផសកឹ្នថងទី ១៩ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ២០០៧ វតថ
ពាមបនួ ។  
បនាធ បពី់ចាបរ់ពះស្ងឃផសកឹ្រចួ្យួន

បានចាបក់្ផឋើមអនុវតថខ្ផនោរថមីមយួក្ទៀត 
គឺក្ៅនថងទី ១០ ខ្មឧស្ភា ឆ្នប  ំ ២០០៧ 
ក្គ បាននារំពះស្ងឃចំ្នួន ៥ អងគក្ៅ
ោតក់្ទាស្ ក្ៅតុោោររបជាជនក្មតថ
ឃ្លល ងំ ។ ោរោតក់្ទាស្យួនបាន
ស្ក្រមច្ របោស្សាលរក្មឲ្យជាប់
ក្ទាស្ដូច្តក្ៅ៖ 
១. ភកិ្ខុ យញ័ តូន ៤ ឆ្នប  ំ
២. ភកិ្ខុ គឹម ក្មឿន ៤ ឆ្នប  ំ
៣. ភកិ្ខុ ថាច្ ់ក្ធឿង ៣ ឆ្នប  ំ  
៤. ភកិ្ខុ លី ហាវ ង ២ ឆ្នប  ំ
៥. ភកិ្ខុ លី ក្ស្ឿង  ២ ឆ្នប  ំ។ 
រពះស្ងឃទាងំ ៥ រពះអងគខ្ដល

មានរាយរពះនាមខាងក្លើ តុោោរ
របជាជនយួន បានក្ចាទពីបទក្ធវើឲ្យមូច្
ស្ណាឋ បស់ាធារណៈ ។ ក្ោយសារ
មានោរមិតមំក្រជាមខ្រជង និងជយួ អនថ 
រាគមនរ៍បស់្ ស្ហពន័នខ្មមរក្មពុជាក្រោម
ពិពក្ោក្ទាងំអងគោរសិ្ទនិមនុស្ស និង
អងគោរអនថរជាតិនានា បានោក្ស់្មាព ធ
ក្លើរោឌ ភបិាលយួនយ៉ាងខាល ងំក្ទើប ក្ៅ
នថងទី ២៣ ខ្មវចិ្ឆិោ ឆ្នប  ំ ២០០៨ តុោ 
ោរយួនបានក្ច្ញដីោក្ោះខ្លង  ភកិ្ខុ  
លី ក្ស្ឿង ក្ច្ញពីពនននាគ្មរ ។ នថងទី 
១៧ ខ្មមក្រា ឆ្នប  ំ២០០៩ តុោោរយួន
បានក្ច្ញដីោក្ោះខ្លងរពះស្ងឃក្ច្ញ
ពីពនននាគ្មរ ៣ អងគ ក្ទៀតគឺ  ភកិ្ខុ គឹម 
ក្មឿន , ភកិ្ខុ ថាច្ ់ក្ធឿង , ភកិ្ខុ យញ័ តូន 
និង ក្ៅនថងទី ២០ ខ្មមក្រា ឆ្នប  ំ២០០៩ 
តុោោរយួន បានក្ច្ញដីោក្ោះខ្លង
រពះស្ងឃមយួអងគក្ទៀតគឺ ភកិ្ខុ  លី    
ហាវ ង ។ 

ចៅមានត្ចលេចរោយ 



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៧ រពឹត្ាិោរណ៍ ០៨ កមុភៈ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

ពីរបក្ទស្អូន្តសាថ លីឯក្ណាះ ស្ហ
គមនរ៍ពះស្ងឃខ្មមរក្មពុជាក្រោម ពិភព
ក្ោក្ បានក្ច្ញចុ្ះផាយ នូវបទវចិា    
រណក្ថាមយួ ខ្ដលបានផាយក្ៅក្លើ
ក្គហទំពរ័របស់្មលួននានថងទី ០៨ ខ្មកុ្មភៈ 
ឆ្នប  ំ ២០១២ ក្ដើមផឧីទធិស្ដល់រពឹតថិ 
ោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ថា ៖ 

"នថងក្នះ គឺជានថង ននទំពរ័របវតថិ 
សាន្តស្ថថមីមយួ ខ្ដលស្មណនិស្សតិខ្មមរ
ក្រោម ក្រោក្ក្ឡើងតវ៉ាទាមទារសិ្ទនិក្ស្រ ី
ភាពននជំក្នឿសាស្នាពីរោឌ  ភបិាល 
យួនក្ៅឯខ្ដនដីក្មពុជាក្រោម ក្ហើយក្៏
ជានថងរបវតថិសាន្តស្ថមយួ ខ្ដលឈចឺាបបំ់ 
ផុតស្រមាបរ់ពះស្ងឃ និងពុទនបរស័ិ្ទខ្មមរ
ក្រោមក្យើងអបក្ោនរ់ពះពុទនសាស្នា ។ 
រតងក់្នះច្ងប់ាននយ័ថា ក្រោយពីមាន
ោរក្រោក្ក្ឡើងទាម ទារក្ដើមផសិី្ទនិក្ស្រ ី
ភាពននជំក្នឿសាស្នា ក្នាះមានរពះ
ស្ងឃជាក្រច្ើន រតូវបានអាជាញ ធរកុ្មមុយ
និស្ថយួនចាបប់ក្ស្ផង ចី្ពរផសកឹ្ទាងំ
កំ្ក្រាល និងរពះស្ងឃជាស្មណនិស្សតិ 
មយួចំ្ននួធំ រតូវបានបក្ញ្ថញក្ច្ញពី 
សាោបាលី ខ្ដលគរួឲ្យឈចឺាបបំផុត 
ក្នាះរពះស្ងឃទាងំ ៥ រពះអងគ គឺ រពះ 
ក្តជរពះគុណ គឹម ក្មឿន រពះក្តជ    
រពះគុណ លី ក្ស្ឿង រពះក្តជ រពះគុណ 
យញ័ តូន រពះក្តជរពះគុណ លី ហាវ ង 
និង រពះក្តជរពះគុណ ថាច្ ់ក្ធឿង ខ្ដល
ក្រោយពីោរចាបផ់សកឹ្អាជាញ ធរយួន ក្៏
បានោក្ព់នននាគ្មរ រពះអងគយ៉ាងអយុតថិ 
ធមជ៌ាទីបំផុត"  ។ 
បទវចិារណក្ថាបានបនថក្ទៀតថា៖   

"អវីខ្ដលក្លើក្ក្ឡើងមក្ក្នះគឺស្ហគមន៍
រពះស្ងឃខ្មមរក្មពុជាក្រោម   ពិភពក្ោក្ 
ច្ងឲ់្យរពះក្តជរពះគុណ ញ៉តិក្ញ៉ម 
ពុទនបរស័ិ្ទទាងំអស់្បានដឹង និងច្ងចាំ
ជានិច្ចនូវនថងរបវតថិដធំ៏ក្ធងមយួក្នះ ក្រពាះ 
ថាក្ពលក្នលងមក្ក្រៅ ពីស្ហគមនរ៍ពះ
ស្ងឃខ្មមរក្មពុជាក្រោមពិភពក្ោក្ គឺពំុ
មានអបក្ណាចាបអ់ារមមណ៍ ដល់នថងក្នះ
ក្ឡើយ ក្ហើយទនធឹមនឹងក្នះ ខ្ដរក្ម៏ាន
បុគគលមិលមូច្មយួចំ្ននួ បានក្ក្ងរប   
វញ័្ចយក្នថងក្នះ ក្ៅក្ឃ្លស្នាផសពវផាយ 
ក្ដើមផជីាផលរបក្យាជនផ៍្ទធ ល់មលួន ខ្តនថង
ក្នះ ស្ហគមនរ៍ពះស្ងឃខ្មមរក្មពុជា
ក្រោមពិភពក្ោក្ របារពនក្ធវើក្ឡើងគឺច្ង់
បរា ញដល់ញ៉តិក្ញ៉ម ដឹងថា ក្នះគឺ
ជាទឹក្ចិ្តថ និងេនធៈរបស់្រពះស្ងឃខ្មមរ 
ក្មពុជាក្រោម ខ្ដលរស់្ក្ៅក្លើទឹក្ដី   
ក្មពុជាក្រោមពិតៗ ក្ហើយហ៊ានលះបង់
រគបយ៉់ាងក្ដើមផជីាតិ សាស្នា និង     
មាតុភូមក្មពុជាក្រោមក្យើង " ។ 
ពីរបក្ទស្ោណាោ ស្ហពន័នខ្មមរ

ក្មពុជាក្រោមបានក្ច្ញខ្ថលងោរណ៍មយួ
ចុ្ះនថងទី ០៤ ខ្មកុ្មភៈ   ឆ្នប  ំ២០១២ ចាប់
អារមមណ៍ដល់ រពឹតថិោណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ថា 

ជា «រពឹតថោិណ៍ដអ៏ងោ់ល ហាន» ខ្ដល
ស្មណសិ្ស្សខ្មមរក្រោម ហ៊ានក្ងើប
ក្ឡើងតសូ៊្ ក្ដើមផទីាមទារសិ្ទនិក្ស្រភីាព
ជូនខ្មមរក្ក្រោម ខ្ដលជានិច្ចោលរតូវ
បានអាជាញ ធរយួនរកំ្ោភបំពាន ។ 
ទីបញ្ចប ់ ននក្ស្ច្ក្ឋីខ្ថលងោរណ៍

ក្នះរពះក្តជរពះគុណ ធីធី ធក្មាម  អគគ
ក្លខា ធិោរស្ហពន័នខ្មមរក្មពុជាក្រោម 
បានខ្ថលងតាងនាមគណៈក្មមោរនាយក្ 
ននស្ហពន័នខ្មមរក្មពុជាក្រោមថា រពះអងគ
ចាតទុ់ក្រពឹតថិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ថា "ជា
នថងរបវតថិសាន្តស្ថរបស់្រពះស្ងឃខ្មមរក្រោម 
ពលរដឌខ្មមរក្រោម ខ្ដលរស់្ក្ៅក្លើខ្ដន
ដីក្នះ  ។ ក្ហើយជាទិវាជយ័ជំនះខ្ដលទី
រកុ្ងហាណូយរតូវបរាជយ័  ពិក្ស្ស្គឺ
រតូវរបក្ទស្ខ្ដលរស្ឡាញ់ និងក្គ្មរព
របជាធិបក្តយយ ក្ស្រជំីក្នឿ បានចាតទុ់ក្
ថាជារបបក្ថាក្ទាប គរួឲ្យស្អបក់្មពើម
របស់្រោឌ ភបិាលបាល ទីរកុ្ងហាណូយ
បានរកំ្ោភសិ្ទនិ រពះពុទនសាស្នាក្ថរ 
វាទខ្មមរក្រោម" ។ 
ពីរបក្ទស្នថ រពះស្ងឃ និង ជន

ក្ភៀស្មលួនខ្មមរក្រោម ក្ៅទីរកុ្ងបឹងក្ក្ ់
បានរបារពនមបួឆ្នប ទីំ ៥ ននរពឹតថិោរណ៍ 
០៨ កុ្មភៈ ក្ៅនថងទី ៥ ខ្មកុ្មភៈ ក្ោយ

មានោរចូ្លរមួខ្ថលងចាបអ់ារមមណ៍ពីរពះ 
ស្ងឃជាអតីតស្មណបាតុក្រ ក្បុងរពឹតថិ 
ោរណ៍មយួក្នះ ផងខ្ដរ ។ 
រពះក្តជរពះគុណ ក្ៅ សុ្ម ស្ម 

ណនិស្សតិ ននស្ក្លវទិាល័យមាហា
ចុ្ឡាឡុងក្រណ៍រាជវទិាលល័យ របចាំ
ក្មតថសុ្រនិធ បានខ្ថលងអំពីមូលក្ហតុខ្ដល
នាឲំ្យរពះអងគរឭំក្ក្ឡើងវញិ នូវរពឹតថិ 
ោរណ៍មយួក្នះ ថា "ក្ដើមផោីស់្ស្តិ  
អាមមណ៍រពះស្ងឃ និងពលរដឌខ្មមរក្រោម
ទូទាងំពិភពក្ោក្ឲ្យមានោរតសូ៊្ហ៊ាន 
ក្រោក្ក្ឡើងចំ្ក្ពាះោររកំ្ោភសិ្ទនិ ពីសំ្ 
ណាក្រ់ោឌ ភបិាលក្វៀតណាម និងជាសារ
មយួ ស្រមាបរ់ពមានដល់រោឌ ភបិាល 
បក្សកុ្មមុយនិស្សយួនឲ្យបានដឹងថា ោ
រាបណាអាជាញ ធរយួន ក្ៅខ្តរកំ្ោភសិ្ទនិ
ក្លើខ្មមរក្រោម ោរាបក្នាះ រពឹតថិោរណ៍ 
០៨ កុ្មភៈ នឹងក្ក្ើតក្ឡើងទូទាងំខ្ដនដី  
ក្មពុជាក្រោមជាលក្ខណៈរទងធំ់ ខ្ដល
មានរពះស្ងឃចូ្លរមួរាបមុ់នឺអងគ ក្រពាះ 
ក្ខ្នលងណាមានោរគ្មបស្ងកត ់ ក្ខ្នលង 
ក្នាះខ្តងខ្តមានោរក្រ ើបំរមះ" ។  
ពីរបក្ទស្ហូឡង ់ រពះស្ងឃខ្មមរ

ក្រោម និង ក្ោក្ លី ក្ស្ឿង ជាអតីត
ស្មណបាតុក្រក្បុងរពឹតថិោរណ៍ ០៨ 

កុ្មភៈ ខ្ដលរតូវបានអាជាញ ធរយួនចាប់
ផសកឹ្ ក្ហើយញ៉តគុ់ក្ក្ៅក្មតថឃ្លល ងំក្នាះ 
ក្ប៏ានរឭំក្មបួ ៥ ឆ្នប  ំ ននរពឹតថិោរណ៍
មយួក្នះខ្ដរ ។  
ក្ោក្ លី ក្ស្ឿង បានរបាប ់សារ

ពត័ម៌ាន នរពនគរ ថា ក្ោក្ របារពនពិធី
រឭំក្មបួ ៥ ឆ្នប  ំននរពឹតថិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ 
ក្នះ គឺចំ្នថងបុណយមា បូជា ព. ស្.     
២៥៥៥ ខ្ដលរបរពឹតថក្ៅក្ៅនថងទី ០៧ 
ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០១២ ។ 
ក្ោក្ លី ក្ស្ឿង បានខ្ថលងថា "មញុ ំ

បានផឋួច្ក្ផឋើម ឲ្យមានោររបារពនមបួក្នះ
ក្ឡើង គឺក្ធវើពិធីរឭំក្មបួ ៥ ឆ្នប  ំ នន
រពឹតថិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ផង និង ពិធី
បុណយមា បូជា ផង " ។ 
ក្ោក្ លី ក្ស្ឿង បានរបាបអំ់ពី

មូលក្ហតុ ខ្ដលនាឲំ្យក្ោក្រឭំក្មបួក្នះ
ថា ក្ដើមផរីឭំក្ក្ឡើងវញិនូវោរឈចឺាប់
ខ្ដលអាជាញ ធរក្វៀតណាមបានមលួនក្ោក្
ោក្គុ់ក្ និង ក្ធវើទុក្ខបុក្ក្មបញដល់
ពលរដឌ និងរពះស្ងឃខ្មមរក្រោមក្ៅខ្ដន
ដីក្មពុជាក្រោមក្ ។    
សូ្មរឭំក្ក្ឡើងវញិថា ោលពី ៥ 

ឆ្នប មុំនក្ៅនថងទី ០៨ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ២០០៧ 
ស្មណសិ្ស្សសាោបំក្ពញវជិាជ  បាលី

មធយមសិ្ក្ាភាគខាងតផងូ (Trường 
Bổ Túc Văn Hóa Pali Trung 
CấpNam Bộ) ឬ បាលីជានម់ពស់្ក្មតថ
ឃ្លល ងំ ឋតិក្ៅក្បុងវតថឃ្លល ងំ ទីរមួក្មតថ
ឃ្លល ងំ បានក្ធវើបាតុក្មមទាមទារឲ្យអាជាញ
ធរក្វៀតណាម ក្គ្មរពសិ្ទនិក្ស្រភីាពរបស់្
ខ្មមរក្រោមក្ៅខ្ដនដីក្មពុជាក្រោម ។ ោរ
ក្ធវើបាតុក្មមក្នះ មានរពះស្ងឃខ្មមរក្រោម
របមាណជាង ២០០ អងគបានក្ធវើក្ផនួ
ដខ្ងាក្ច្ញពី វតថឃ្លល ងំក្ឆ្នព ះក្ៅមនធីរនគរ 
បាលក្មតថននរោឌ ភបិាលបក្សកុ្មមុយនិស្ថ
ក្វៀតណាម ក្ោយក្លើក្ក្ហតុផលថា 
នគរបាលច្រាច្រណ៍ របស់្ក្វៀតណាម
បានហាមរពះស្ងឃខ្មមរក្រោម ក្បុងសា 
ោមយួក្នះនិមនថក្ច្ញបិណឍ បារត ។ 
ក្រោយពីោរក្ធវើបាតុក្មមក្នះ រពះ

ស្ងឃខ្មមរក្រោមជាក្រច្ើនអងគរតូវបាន
អាជាញ ធរក្វៀតណាម ចាបផ់សកឹ្ បញ្ឈប់
ោរសិ្ក្ា និងោក្ព់នននាគ្មរ ក្ោយ
ក្ចាទពីបទ «បងកឲ្យមូច្ស្ណាថ ប ់ធាប បទី់
សារធារណៈ» ។ ក្រោយមក្ ក្ៅនថងទី 
១០ ខ្មឧស្ភា ឆ្នប  ំ ២០០៧ រពះស្ងឃ
ខ្មមរ ក្រោមចំ្ននួ ៥ អងគរតួវបាន
តុោោររបជាជនននបក្សកុ្មមុយនិស្ថក្វៀ
តណាមរបោស្ សាលរក្មឲ្យជាបគុ់ក្
មាប ក្់ៗ ពី ២ ក្ៅប ៤ ឆ្នប  ំ ពីបទ «បងកឲ្យ
មូច្ស្ណាថ បធ់ាប បទី់សាធា រណៈ» ដូច្
គ្មប  ។  
លទនផល ននោរក្ធវើបាតុក្មមក្នះ 

អាជាញ ធរក្វៀតណាមបានផថល់ឲ្យរពះស្ងឃ 
និងពលរដឌខ្មមរក្រោមទូទាងំក្មតថឃ្លល ងំ 
មានសិ្ទនិរបារពនបុណយក្ឋនិនថងណាមយួ 
ក្បុងចំ្ក្ណាម ២៩ នថងននរដូវក្ឋនិតាម
ពុទាន នុញ្ញដ ត មណៈខ្ដលពីមុនរោឌ ភបិា
លក្វៀតណាមបានបងខំឲ្យរពះស្ងឃ និង
ពលរដឌ ខ្មមរក្រោម ក្ៅក្មតថឃ្លល ងំក្ធវើ
បុណយក្ឋនិទាន បានរតឹមខ្តមយួនថង
បុក្ណាត ះ ។ ោរ ខ្ដលអាជាញ ធរក្វៀតណា
ម បានបន្តរក បក្ោយវធីិចាបផ់សកឹ្ ក្ដញ
ស្មណសិ្ស្សសាោ បាលីក្ច្ញពីសា
ោ និងចាបរ់ពះស្ងឃញ៉តគុ់ក្ ក្ៅក្បុង
រពឹតថិោរណ៍មយួក្នះ បានក្ធវើឲ្យរពះ
ស្ងឃ និងពលរដឌខ្មមរក្រោមទូទាងំពិភព
ក្ោក្ក្ធវើបាតុក្មមទាមទាររគបទី់ក្ខ្នលង
ក្បុង ក្គ្មលបំណងជរមុញឲ្យអាជាញ ធរក្វៀ
តណាមក្ោះខ្លងរពះស្ងឃទាងំ ៥ 
ខ្ដលបានជាបព់នននាគ្មរក្នាះ ឲ្យមាន
ក្ស្រភីាពវញិ ។ ក្រោយពីបានអាជាញ ធរ
ក្វៀតណាមក្ោះខ្លងក្ច្ញ ពីពនននាគ្មរ 
អតីតរពះស្ងឃខ្មមរក្រោមទាងំ ៥ អងគ 
បានក្ភៀស្មលួនក្ៅសំុ្សិ្ទនិរជក្ក្ោនក្ៅ
ឧតថម ស្បងោរអងគោរស្ហរបជាជាតិ 
ទទលួបនធុក្ជនក្ភៀស្មលួន (UNHCR) 
របចាទីំរកុ្ងបឹងក្ក្ ់របក្ទស្នថ ក្ហើយក្៏
បានអងគោរមយួក្នះបញ្ជូ នក្ៅតាងំទីលំ
ក្ៅៗរបក្ទស្ទី ៣ ក្ោយសុ្វតទិភាព ៕ 

ខ្េមរចរោមចៅជុំវិញពិភពចោករឭំកេួរ ៥ ឆ្នា  ំថ្នរពឹត្ាិោរណ៍ ០៨ កមុភៈ 

"ក្ដើមផោីស់្ស្តិ  អាមមណ៍រពះស្ងឃ និងពលរដឌខ្មមរក្រោមទូទាងំពភិពក្ោក្ឲ្យមានោរតសូ៊្
ហ៊ាន ក្រោក្ក្ឡើងច្ំក្ពាះោររកំ្ោភសិ្ទនិ ពីសំ្ ណាក្រ់ោឌ ភបិាលក្វៀតណាម នងិជាសារមយួ 

ស្រមាបរ់ពមានដល់រោឌ ភបិាល បក្សកុ្មមុយនិស្សយួនឲ្យបានដឹងថា ោរាបណាអាជាញ ធរយួន ក្ៅខ្តរកំ្ោភ
សិ្ទនិក្លើខ្មមរក្រោម ោរាបក្នាះ រពឹតថិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ នឹងក្ក្ើតក្ឡើងទូទាងំខ្ដនដី  ក្មពុជាក្រោមជាលក្ខ
ណៈរទងធ់ ំ ខ្ដលមានរពះស្ងឃចូ្លរមួរាបម់ុនឺអងគ ក្រពាះ ក្ខ្នលងណាមានោរគ្មបស្ងកត ់ក្ខ្នលង ក្នាះខ្តង
ខ្តមានោរក្រ ើបំរមះ" ។ រពះក្តជរពះគុណ ក្ៅ សុ្ម អតតីស្មណបាតុក្រក្បុងរពតឹថោិរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ 

រពះស្ងឃទាងំ ៥ អងគ គឺ គឹម ក្មឿន , យញ័ តូន ,លី ក្ស្ឿង ,លី វ៉ាង និង ថាច្ ់ក្ថឿង ក្ៅក្បុងតុោោររបជាជនបក្សកុ្មមុយនិស្ថ 
ក្វៀតណាមោលពីនថងទី ១០ ខ្មឧស្ភា ឆ្នប  ំ២០០៧ ។ 



អាទិត្យ ០៥ រោច មាឃ ឆ្នន រំោះ ត្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៨ ឯកសារ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

រពឹត្ាិោរណ៍ ២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមិផ្សារកំពង់  ចេត្ារពះរត្ពាងំ  
 ចាប់េនីលែនេះនៅ សារេត័្ម៌ាេ ថ្រេេគរ េងឹនចញផ្ាយេវូឯកសារ «រេតឹ្តការណ៍ ២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភមូផិ្ារកំេង់ នែត្តរេះរត្ពាងំ» បាេរបមលូចងរកងនោយ នលាក ថាច់ នស 
បចចបុបេា ជារបធាេសភាតំ្ោងថ្េស េេ័ធខែមរកមពុជានរកាម (KKF) ជាអ្ត្តី្អ្គគនលខាធ្កិារគណៈកមាម ធ្កិារគណៈេទុធសាសនានងរវាទមជឈមណឌ លថ្រេេគរ េងិជាអ្ាកធាល ប់ជាជេរងនរគ្នះកាងុរបបកមុមុយ
េសិតនវៀត្ោមកាលែលេួនៅជាសងឃកាងុខដេដកីមពុជានរកាម ។ ខាងនរកាមជាែលមឹសារនដើមទាងំស្សុងថ្េឯកសារនេះ ។ (ត្េនីលែមេុ) 

នសចកតរីបកាសរបស់គណៈកមមការ
ដកឹនារំេះសងឃខែមរការពារសិទធនិសរភីាេ
ជំនេឿសាសនា នែត្តរេះរត្ពាងំ៖  
 ក្យាងតាមអងគរបជំុពិក្ស្ស្របស់្

គណៈក្មមោរ ដឹក្នារំពះស្ងឃខ្មមរោរ 
ពារសិ្ទនិក្ស្រភីាពជំក្នឿសាស្នាក្មតថ ចុ្ះ
នថងទី ២០ ខ្មកុ្មភៈ និងរពឹតថិោរណ៍ ២៣
កុ្មភៈ ក្ៅស្មរភូមវិតថចារុ ៍ក្ហើយនឹងរពឹតថិ 
ោរណ៍ ២៦ កុ្មភៈ ក្ៅផារកំ្ពង ់។ 
ក្ោយយល់ក្ ើញថា៖ រពះស្ងឃ

ខ្មមរក្បុងក្មតថក្ធវើបាតុក្មម ក្ោយស្នថិវធីិ 
ក្ដើមផោីរពារ នូវសិ្ទនិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿ
សាស្នា  ខ្តសំ្ណូមពររបស់្រពះស្ងឃ
រតូវបានអាជាញ ធរ ក្ងវៀង វ៉ាន ក្ស្ើង ក្េលើយ
តបក្ោយអំក្ពើអមនុស្សធម ៌ នរពនផស 
យង ់បង ជិះជានស់ាស្នា និងច្ាបរ់ដឌ 
គឺបានបំពានក្លើរដឌធមមនុញ្ដ  ននសាធា   
រណរដឌយួនចុ្ះនថង ០១ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ
១៩៦៧ ។ 
ក្ោយយល់ក្ ើញថា៖ តាងំពីក្ដើម

មក្យុវជនខ្មមរក្រោម មនិខ្ដលរពក្ងើយ
ក្ក្នថើយនឹងកិ្ច្ចោរពារក្ស្រភីាពមថងណា
ក្ទ គឺស្ម័រគចិ្តថបំក្រ ើក្ងទព័ជាតិរបឆ្នងំ
របាងំ ក្យៀក្មញិ ក្យៀក្កុ្ង មមខ្មមរ
ោល យជាស្ធឹងេអឹងគរដូច្ភប ំ ខ្តលទនផល
ចុ្ងក្រោយខ្មមររតូវបានទទលួទារណុឍ ក្មម 
យ៉ាងក្ខាល ច្ផាជាទីបំផុត ពីរដឌអំណាច្
ក្ៅវញិ ។ 

 ក្ោយយល់ក្ ើញថា៖  រោឌ ភ ិ   
បាលបច្ចុបផនប បានបាញ់របហាររពះ
ស្ងឃខ្មមរ ២ អងគ  គឺ ក្យឿង សុ្ម និង គឹ
ម សុ្មន ៍ ក្ៅវតថចារុោ៍លពីនថង ២៣ ខ្ម
កុ្មភៈ និងមយួអងគក្ទៀតគឺ គឹម សំ្ណាង
ក្ៅផារកំ្ពងន់ថងទី ២៦ ខ្មកុ្មភៈ ក្នលង
មក្ ជាទក្ងវើបំពានក្លើសិ្ទនិមនុស្ស និង
សិ្ទនិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿសាស្នា របស់្
របជាពលរដឌមយួ ខ្ដលរស់្ក្ៅក្រោម
របបននលទនិរបជាធិបក្តយយខ្ដលមានរដឌ
ធមមនុញ្ដជារគឹះ។ 
អារស័្យក្ហតុក្នះ រោឌ ភបិាល 

ក្ងវៀង វ៉ាន ក្ស្ើង រតូវខ្ត៖ 
   ១-ក្ោះខ្លងជាបនាធ ន ់ ក្ោយ

ឥតលក្ខមណឍ  ចំ្ក្ពាះរពះស្ងឃ ២០០
ខ្ដលរតូវចាបផ់សកឹ្ ។ 
២-ក្គ្មរព នូវសិ្ទនិក្ស្រភីាពខាងជំ 

ក្នឿសាស្នា របស់្របជាពលរដឌ គឺឈប់
ខ្េក្ក្េរវតថអារាមខ្មមរជាសាទ ពរ ។ 
៣-ស្ងជំងឺចិ្តថដល់រពះស្ងឃ ៣

អងគ ខ្ដលរតូវអាជាញ ធរបាញ់របហារោល
ពីនថង ២៣ និង ២៦ ខ្មកុ្មភៈ ក្នលងមក្
ក្នះ ។ 
៤-ស្ងសាក្ស្ពសាមក្ណរ គឹម 

សំ្ណាង ជាបនាធ ន ់ក្ដើមផឲី្យរគួសារស្ព
ក្ធវើបុណយតាមរបនពណីពុទនសាស្នា ។ 
របសិ្នក្បើរោឌ ភបិាល ក្ងវៀង វ៉ាន

ក្ស្ើង ក្ោះរសាយ បញ្ញា  ៤ ម ខាងក្លើ
មនិទានក់្ពលក្វោក្ទក្នាះ គណៈក្មម
ោរដឹក្នារំពះស្ងឃខ្មមរោរពារសិ្ទនិក្ស្រ ី
ភាពខាងជំក្នឿសាស្នា មនិទទលួមុស្
រតូវជាោច្ខ់ាត ់ នូវក្ហតុោរណ៍ទាងំ 
ឡាយខ្ដលគរួឲ្យក្សាក្សាថ យក្ក្ើតមាន
ក្ឡើង នានថងក្នះ និង នថងខ្ស្អក្ ខ្ដលមនិ
អាច្ក្គច្ផុតបានក្នាះក្ឡើយ ។ 

ក្ធវើក្ៅវតថចំ្ប៉ាបូរនីថងទី ២៨ ខ្មកុ្មភៈ
ឆ្នប  ំ១៩៧៥ 

គណៈក្មមោរដឹក្នារំពះស្ងឃខ្មមរ
ោរពារសិ្ទនិក្ស្រភីាពខាងជកំ្នឿសាស្នា                                                           

 
វត្ាចំប៉្តរូរ ីឬ  
វត្ាចរោកលចិ 

វតថច្មាបូ៉រ ី ឬ ក្រតាក្លិច្ ក្ៅក្បុង
ចំ្ណុះ ុំខាប ច្ រស្ុក្កំ្ពងធំ់ ស្ទិតក្ៅ
ទិស្ខាងតផងូ ននសាោក្មតថរបខ្ហល
១០ គីឡួខ្មរ៉ត ក្ហើយឋតិក្ៅខាងលិច្
ផលូវថបល់ក្ៅរស្ុក្ថកូវ របខ្ហល ៨០០   
ខ្មរ៉ត ។ វតថច្មាបូ៉រ ីបានសាទ បនាដូច្ជា 
វតថនានាជាង ៥០០ ក្ៅក្មពុជាក្រោម ។ 
ជាពិក្ស្ស្ខ្ផបក្និនាប ោរនក្យាបាយ គឺ
ជារបភពអបក្មានគំនិតជាតិនិយម ។ 

ក្ៅក្បុងស្មយ័អាណានិគមរបាងំ     
ខ្ស្ស្ (១៨៦៣-១៩៤៩ ) មានរពះរគូ
ក្ពាធិវងស ថាច្ ់ ោន បានដឹក្នារំពះ
ស្ងឃក្ធវើពាក្យតវ៉ា ដល់អាណានិគម
របាងំខ្ស្ស្ ទាមទារកំុ្ឲ្យចាបរ់ពះស្ងឃ
ផសកឹ្ យក្ក្ៅក្ធវើទាហានកំ្ខ្ណនរបស់្
ពកួ្វា ។ និងរពះរគូ រស់្ ថុក្ ជារពះអនុ
គណរស្ុក្កំ្ពងធំ់ ។ 
ស្មយ័សាធារណរដឌយួនទី ១ ឬ 

របប ក្រ៉ ឌិន យីម (១៩៥៦-១៩៦៣)
មានរពះរគូ ច្នធក្តទរ ថាច្ ់ គង ់ជាស្មា 
ជិក្ថាប ក្ដឹ់ក្នាកំំ្ពូល ននគណៈពុទនសា 
ស្នាក្ថរវាទរបឆ្នងំនឹងរដឌោរ ក្រ៉ឌិន 
យីម និងជាទីរបឹក្ាពិក្ស្ស្របស់្ក្ោក្
របមុមច្លនាខ្មមរក្ស្រ ី សឺ្ង ង៉ុក្ ថាញ់ 
(១៦ ខ្មតុោ ឆ្នប  ំ១៩៥៨) ។ 
នថងទី ២០ ខ្មសី្ហា ឆ្នប  ំ ១៩៦៣ 

រពះរគូ ថាច្ ់គង ់រតូវនគរបាល ក្រ៉ ឌិន
យីម ចាបោ់ក្គុ់ក្ជាមយួនឹងរពះក្ៅ 
អធិោរ ឡមឹ ឯម ក្ោក្របធាន សឺ្ង 
ថាយ ក្ងវៀង និងរពះស្ងឃមយួចំ្ននួ
ក្ទៀតខ្ដលកំ្ពុងសាប ក្អ់ារស័្យ ក្ៅក្បុង
វតថច្នធរងស ីនរពនគរ រហូតដល់នថងទី ១ ខ្ម
វចិ្ឆិោ ក្ទើបមានក្ស្រភីាពវញិក្ោយមាន  
រោឌ ភបិាលក្យាធាបដិវតថនដឹ៍ក្នាកំ្ោយ
ឧតថមក្ស្នីយ ៍ក្យឿ៉ង វាងំ មញិ បានរលំំ
របបផ្ទថ ច្ោ់រ ក្រ៉ ឌិន យីម ។  

នថងទី ៩ ខ្មវចិ្ឆិោ ជាស្មាជិក្     
គណៈក្មមោរក្រៀប ចំ្ធមមនុញ្ដ ពុទនសាស្ 
នា ក្ៅក្បុងមហាស្នបិបាតពុទនសាស្នា
ក្ៅវតថសារបុីតាថ រាម ( Xá Lợi Tự) ។  
នថងទី ៣ ខ្មធបូ ឆ្នប  ំ ១៩៦៤ ជាអគគ

ពិនិតយននគណៈក្មមោរស្ងាធិោរ នន   
គណៈពុទនសាស្នាក្ថរវាទមជឈមណឍ ល
នរពនគរ ដឹក្នាកំ្ោយរពះរគូធមមវរិកិ្យា  
គឹម សាង នាយក្សាស្នា ។ 
ស្មយ័សាធារណរដឌយួនទី ២ ឬ 

របប ក្ងវៀង វ៉ាងធីវ (១៩៦៧-១៩៧៥) ។  
ក្ៅនថងទី ២៥ ខ្មតុោ ឆ្នប  ំ១៩៦៩

ជាអគគក្ហរញ្ដ ឹក្ ននគណៈក្មាម ធិោរដឹក្ 
នារំពះស្ងឃខ្មមរកំ្ក្ណើ ត ក្ៅយួនខាង
តផងូតសូ៊្ទាមទារ ក្ដើមផរីក្ានូវនាទីជា
ជនភាគតិច្ ( The Central Com 
mittee of the Monk Leaders of 
Khmer Origin in South Vietnam  
struggling to defend their 
Minority position. 

Uỹ Ban Trung Ương Lãnh 
Đạo Tăng Sĩ Khmer Gốc Miền 
Nam Viet Nam , tranh đấu đễ duy 
trì vị trí Đồng bào thiểu số. 

Le Comité Central  des 
Bonzes Leaders d’ Origine 
Khmers du Sud Vietnam luttent 

pour maintenir sa position de 
minorité ethnique.) 
នថងទី ១៣ ខ្មវចិ្ឆិោ ជាស្មាជិក្  

មយួអងគ ក្បុងចំ្ក្ណាមស្មណបាតុក្រ
២៦៥ អងគ ក្ៅមុមវមិានឯក្រាជយរបធា 
នាធិបតី ក្ធវ ក្ដើមផទីាមទារសិ្ទនិជាជន
ភាគតិច្ ។ 
នថងទី ២២ ខ្មក្ញ្ញដ  ឆ្នប  ំ១៩៧៤ ជា

អគគស្បងោរផាយសាស្នា ននគណៈ  
ក្មាម ធិោរក្ណាថ ល ននគណៈពុទនសា 
ស្នាក្ថរវាទមជឈមណឍ ល ដឹក្នាកំ្ោយ
រពះរគូ គឹម សាង នាយក្សាស្នា ។ 
ក្រោយរពឹតថិោរណ៍ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ
១៩៧៥ រពះរគូ ថាច្ ់ គង ់ រតូវយួន   
ក្យៀក្កុ្ង ចាបផ់សកឹ្ញ៉តគុ់ក្រហូតដល់
សុ្គតក្ៅឆ្នប  ំ ១៩៧៥ ។ រពះរគូ ថាច្ ់
គង ់ បានបំក្រ ើផលរបក្យាជនជូ៍នខ្មមរ      
ក្រោមរហូត គឺ ក្ដើមផបំីរងុនិងចំ្ក្ពាះខ្មមរ
ក្រោមខ្តមា៉ងគត ់ ។ រពះអងគជាវរីបពវ 
ជិតមយួអងគ ក្បុងចំ្ក្ណាមវរីស្មណខ្មមរ
ក្រោម ខ្ដលរតូវខ្តក្គ្មរពនិងរឭំក្គុណ
ជានិច្ច ។ 
     បនថកិ្តថិនាមវតថច្មាបូ៉រ ី រពះភកិ្ខុ    
ថាច្ ់ ខ្ណវ ជាក្ៅអធិោរវតថក្រតាក្លិច្ 
បានពលីក្មមទាងំក្ក្មាល ងំោយ វាចា 
ចិ្តថក្បុងកិ្ច្ចបរោិរជាតិសាស្នា ខ្ដល 
កំ្ពុងទទលួក្រគ្មះអាស្នបពីសំ្ណាក្អ់បក្
ោថ បអំ់ណាច្បច្ចុបផនបក្មម ះ ក្ងវៀង វ៉ាន 
ក្ស្ើង ។ រពះក្ៅអធិោរ ថាច្ ់ ខ្ណវ ជា
ភកិ្ខុស្ក្មម ក្បុងកិ្ច្ចបំក្រ ើផលរបក្យាជន៍
ជូនកូ្នខ្មមរ ក្ោយរមួស្ហោរយ៉ាង
ស្ក្មមជាមយួនឹងសាោគណននគណៈ
ពុទនសាស្នាក្ថរវាទក្មតថ គឺបានទទលួ
មុស្រតូវ ក្បុងោរផថល់ក្រគឿងឧបក្ភាគបរ ិ
ក្ភាគដល់ស្មណបាតុក្រជាង ៣ ពាន់
អងគ ខ្ដលកំ្ពុងតសូ៊្ទាមទារសិ្ទនិក្ស្រ ី
ភាពខាងជំក្នឿសាស្នា គឺមហាបាតុ 
ក្មមក្ៅនថងទី ២៦ និង ២៨ ខ្មកុ្មភៈ
១៩៧៥ ក្ៅផារកំ្ពង ់។ លទនផលចុ្ង
ក្រោយបានទទលួក្ជាគជយ័ ដរ៏តច្ះ
រតច្ងគឺ់ រពះស្ងឃ ២០០ អងគ ខ្ដល
អាណានិគមយួន ក្ងវៀង វ៉ាន ់ក្ស្ើង បាន
ចាបផ់សកឹ្ក្នាះមានក្ស្រភីាពក្ឡើងវញិ ។ 
ក្រោយរពឹតថិោរណ៍ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ
១៩៧៥ រពះរគូ ថាច្ ់ ខ្ណវ រតូវយួន  
ក្យៀក្កុ្ងចាបផ់សកឹ្ញ៉តគុ់ក្ក្ហើយបាន 
ក្ច្ញពីគុក្វញិរហូតដល់ឆ្នប  ំ ១៩៨៥ 
រពឹតថិោរណ៍ោក្ស្ហារពះរគូ ថាច្ ់ខ្ណវ  
ក្រ៏តូវយួនក្យៀក្កុ្ង ចាបោ់ក្គុ់ក្មថង  
ក្ទៀត ។ ក្រោយមក្ក្យើងមនិបានទទលួ
របាយោរណ៍ថារពះរគូ ថាច្ ់ ខ្ណវ  
សុ្គតក្ៅឆ្នប ណំាខ្ដរ ។ (មានក្ៅត) 

រពះភកិ្ខុ ក្យឿង សុ្ម និង គឹម សុ្មន ៍រតវូយនួបាញ់របហារក្ៅក្បុងវតថរក្ពំុឈូក្រចាលចារុ ៍រស្កុ្ថកូវ ក្មតថរពះរតពាងំ ោលពី         
នថងទី ២៣ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នប  ំ១៩៧៥ ។ របូថត៖ ហងស ធីតា  


