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ខ្មែរក្រោមជាសាក្សរីសខ់្ែលក្វៀតណាមចាបដ់ាក្គ់ុក្បានចូល
បង្ហា ញមលនួក្នងុក្វទោិជនជាតិក្ែើមក្ៅអងគោរសហរបជាជាត ិ
អតីតអបកបួសខ្មមរក្រោម ៣ របូខ្ដលបានរចួផុតពីោរជាបគុ់កក្ៅ

របក្ទសក្វៀត ណាមបានចូលបង្ហា ញមលួនជាសាកសរីស់ ក្ៅកបុងកិចចរបជំុ
ននក្វទិោអចិន្នថយ ៍ សថីពីជនជាតិក្ដើម ក្លើកទី ៩ ខ្ដលក្រៀបចំក្ឡើង
ក្ោយអងគោរសហរបជាជាតិនាបុរញីុីវយក៉ ោលពីនថងចន័ធ ទី ២៦ ខ្ម
ក្មសា កនលងមកក្នះ ។  
ក្ោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ នាយករបតិបតថិននសហពន័នខ្មមរកមពុជា

ក្រោមបានឲ្យដឹងថា អតីតក្ៅអធិោរវតថភបដិំនខាង ក្ជើង ននក្មតថតាខ្កវ 
ទឹម សាមន និងឧក្ទធសាចារយពីររបូក្ទៀតគឺ ក្ោក យញ័ តូន និង 
ក្ោក គឹម ក្មឿន រតូវបានបង្ហា ញមលួន ក្ៅកបុងកិចចរបជំុរបស់រកុមយុវ
ជនននរបក្ទសខ្ដលជាសមាជិក កបុងទីវបអាសីុននអងគោររបស់ជនជាតិ
ខ្ដលគ្មម នអាសនៈតំណាងកបុងសហរបជាជាតិក្ៅោតថ់ា UNPO 
ខ្ដលបានោរទទួលរាកទ់ាកពី់សមាជិកក្វទិោក្នាះផង ។ 
ក្ោក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បានមានរបសាសនថ៍ា៖ «នថងក្នះ សហ

ពន័នខ្មមរ  កមពុជាក្រោម (KKF) បាននាកំ្ោករគូ ទឹម សាមន, គឹម   
ក្មឿន យញ័ តូន ក្ៅចូលរមួកបុ ងក្វទិោអចិន្នថយ ៍ននជនជាតិក្ដើមក្ៅនថង
ក្នះ ក្យើងកប៏ានសហោរគ្មប ជាមួយនឹងយុវជនតំបនខ់ាងអាសីុក្ោយ
បានក្ៅចូលក្ៅក្ខាល ងទាវ រពិក្សស ទាក ់ទងដល់ក្ោករគូ ទឹម សាមន 
ននោររកំ្ោភ របស់រោឌ ភិបាលយួន    ចំក្ោះរពះសងឃខ្មមរក្រោមក្យើង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្ហើយក្ៅកបុ ងក្នាះកក៏្យើងបានបញ្ជជ កថ់ា មានសាកសរីស់ដបាន

មកឈរក្ៅមុមគណៈកមមោរ ក្ៅនថងក្នះ ។ ដូក្ចបះក្ហើយ ក្យើងក្ ើញ
ថា មានោរគ្មយ៉ំ៉ងខាល ំង ។ តមកក្ទៀតហបឹង ( អានតក្ៅទំពរ័ទី ៤ )   

ពីក្ឆវងក្ៅសាថ ំ៖ ក្ោក គឹម ក្មឿន ,ក្ោក ទឹម សាមន ,ក្ោក Jushua  
Cooper និង ក្ោក យញ័ តូន ក្ៅទីសាប កោ់រននអងគោរសហរបជា
ជាតិ នាបូរ ីញូ៉វ យក៉ ក្ដើមផកី្ឆលើយបំភលអំឺពីសាទ នភាពរបស់មលួនោលខ្ដល  

មលូនជាបព់នននាគ្មរក្វៀតណាមក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។  

មាតិោក្រឿង 
១.សារលិខិតរបស់ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ………២ 
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៨.ទឹ្ម សាខៃ៖លៅលប្ៅប្បលទ្សមិៃមាៃ.............១៧ 
៩.កណំាពយ  ខ្ខែរលអើយគួរគិតខ្ខែរលអើយគួរខវល់...២២ 



សារលមិិត 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០២  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   
 

ចាងហ្វា ង៖ សងឺ សក្រមច   ឯកសារ PFD មាន្លៅកនុងលគហទពំ័រ www.khmerkrom.net 
ន្ិពន្ធនាយក៖ សងឺ សជុាត ិ  ទំនាកទ់ំន្ង៖info.dep@khmerkrom.org ,ទូរស័ពទៈ(408) 715-7116 

សារលមិិតរបស ់ក្ោក្ ថាច់ ងុ៉ក្ ថាច់ ក្នងុថ្ងៃមួបឆ្នន ទីំ សារលមិិតរបស ់ក្ោក្ ថាច់ ងុ៉ក្ ថាច់ ក្នងុថ្ងៃមួបឆ្នន ទីំ សារលមិិតរបស ់ក្ោក្ ថាច់ ងុ៉ក្ ថាច់ ក្នងុថ្ងៃមួបឆ្នន ទីំ ៦១៦១៦១   
ថ្នោរបាត់បង់ខ្ែនែីក្មពុជាក្រោមថ្នោរបាត់បង់ខ្ែនែីក្មពុជាក្រោមថ្នោរបាត់បង់ខ្ែនែីក្មពុជាក្រោម   

សូមថាវ យបងគំ រពះក្ថរានុក្ថរៈ និងជនរមួឈាមខ្មមរ ជាទីក្គ្មរពរ
រសឡាញ់រាបអ់ាន ។ 
ឆ្នប កំ្នះជាឆ្នប ទីំ ៦១ ននោរបាតសិ់ទនិជាមាច ស់រសុកក្លើខ្ដនដីកមពុ

ជាក្រោម ខ្ដលជាមតរកខ្មមរដូក្ចបះ កមពុជាក្រោមជាបញ្ជា ខ្មមរ ។ សហព
ននខ័្មមរកមពុជាក្រោម(KKF) សូមអំោវនាវដល់ជនរមួឈាមខ្មមរទាងំក្ៅ
កបុងរសុក ក្រៅរសុកជា ពិក្សសក្ៅកមពុជាក្រោម រតូវចងចំាថាកមពុជា
ក្រោមជាដីខ្មមរ អារស័យក្ហតុក្នះ នថងទី ៤ ខ្មមថុិនា ខាងមុមក្នះ សូម
របជាជនខ្មមរ ក្មតាថ ចូលរមួពិធីរលឹំកមួបទី ៦១ ឱ្យបានរគប់ៗ គ្មប និងឱ្
ឡារកឹ ។ 
ជាក្រចើនទសសវតសមកក្នះ ខ្មមរក្យើងបានបនថោរទាមទារតវ៉៉និងជំ

រាបសងគមអនថរជាតិ រពមទំាងរឮំកោស់ក្តឿនមលួនឯងឱ្យសាគ ល់ឱ្យយល់
ដឹងក្ៅអតីតោលខ្ដលជារបភពននភាពអយុតថធិមរ៌បស់អាណានិគម
មកក្លើខ្មមរក្យើង ។ 
ោរយល់ដឹងក្ៅអតីតោលនឹងនំាឱ្យពិភពក្ោក និងខ្មមររតូវក្ធវើ

ោរសហោរគ្មប  ក្ដើមផរីកភាពរងុក្រឿងរបក្សើរនិងអនាគតដល៏អក្ដើមផ ី 
កមពុជាក្រោម ។ សកខីភាពដរ៍បកដខ្ដលក្យើងបានយល់យ៉៉ងចាស់ 
ក្រោយពីនថងទី ៨ ខ្មឧសភា ឆ្នប ២ំ០០៩ និងោរចូលរមួក្វទិោរននជន
ជាតិក្ដើមក្ៅអងគោរសហរបជាជាតិ ជាក្រៀងរាល់ឆ្នប កំ្ៅបូរញូ៉ីវញ៉កក្នាះ 
ក្យើងបានយល់ចាស់ថាដំក្ណាះរសាយមានខ្តមួយ ក្ដើមផបីថូរចរតិរោឌ
ភបិាលយួនហា ណូយគឺខ្មមររតូវខ្តសាមគគគី្មប រតូវយល់ថា បញ្ជា កមពុជា
ក្រោមជាបញ្ជា ខ្មមរខ្តមួយនិង អំោវនាវអនថរជាតិសហោរជា មួយ
ោកគំ់នាប ក្លើរគបម់ក្ធោយទំាងអស់ ។ សាមគគីភាព សហោរក្នះ
ជាមគគុក្ទសក ៍ជាខ្ផនទីយុទនសា្សថក្ដើមផបំីក្ពញនូវសុបិនរបស់ដូនតា 
និងរបស់ក្យើងរគប់ៗ របូគឺសិទនសិក្រមចវ៉សនាមលួនក្ោយមលួនឯង ។  
បុណយមួបទី ៦១ កដូ៍ចជាបុណយមួបមុនៗខ្ដរ គឺគ្មម នបំណង

បក្ងកើតចល នាបំខ្បករសុក ឬបំក្ផលចបំផ្លល ញជនណា ជាតិណា ឬ បងក
អសនថសុិមក្នាះក្ទ ។ បំណងរបស់ក្យើង គឺជំរះនូវភាពអយុតថិ ធម ៌ក
ងវះោរក្គ្មរពរកំ្ោភជិះជានរ់ប   ល័យពូជសាសន ៍ និងអាណានិគម
និយមមកក្លើកខ្ដនដីមពុជាក្រោម ។ 
ក្យើងរសឡាញ់ទឹកដីរបស់ក្យើង របជារា្សថក្យើង និងក្គ្មរពដល់

អបកក្សបហាជាតិរបស់ក្យើង ខ្ដលលះបងបូ់ ជាជីវតិជួនជាតិ ។ ក្យើង
សងឃមឹថា បុណយមួបរឮំងោរបាតប់ងទឹកដី និងក្ធវើឱ្យខ្មមរក្យើង មាន
ក្មានភាពជាខ្មមរក្ឡើងវញិ មោង៉និងជំរញុឱ្យរោឌ ភបិាលកុមមុ   និសថយួន 
រតូវខ្តក្គ្មរពក្លើរាល់មារតា ចាបសិ់ទនិមនុសស សិទនិជនជាតិក្ដើម រពម
ទំាងលះបងក់្ចាលនូវគំនឹតអនានិគមឲ្យបានឆ្នបបំ់ផុត ។ 
ក្យើងសងឃមឹថា រោឌ ភបិាលកុមមុយនិសថយួនចងក់្ ើញនូវក្សចកថី

សុមសនថិភាពក្កើតមានដល់ជនជាតិទំាងក្ៅក្វៀតណាម រមួទំាងជន
ជាតិក្វៀតណាមផង ។ រពះពុទនជាមាច ស់ននក្យើងមាន រពះពុទនដិោថា 
វតទុ ៣ ក្លើក្ោកក្នះមនិអាចោកកំ់បំាងបាន គឺរពះអាទិតយ រពះចន័ធ

កនុងឱកាសខួបឆ្នន ទីំ្ ៦១ នងងបារាងំប្បគល់កមពុជាលប្កាមលោយខុសចាបឲ់្យលៅអាណាៃិគមយួៃប្គប់ប្គងជៃ
ជាតិខ្ខែរលៅកមពុជាលប្កាម ០៤ មងុិនា ១៩៤៩ - ០៤ មងុិនា ២០១០ ពីសហរដឋអាលមរកិ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្បធាៃ
ប្បតបិតតសិហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម (Khmers Kampuchea—Krom Federation ) លៅកាតថ់ា KKF បាៃលផ្ញើសារមួយ
ចាចចុ់ះនងងទី្ ២៧ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ ២០១០ ជូៃដល់ជៃរួមជាតិខ្ខែរប្គប់រូបលៅជុវំញិពីភពលោក លដើមបរីឮំកដល់
ប្ពឹតតកិារណ៍្ប្បវតតសិាស្រសតដឈ៏ចឺាបមួ់យលៃះ ៃិងបង្ហា ញ់ពីទិ្សលៅៃិងកតសីងឃមឹរបស់ជៃជាតិខ្ខែរលៅកមពុជាលប្កាមនា
លពលអនាគត លោយមាៃសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម របស់ខលួៃជាអនកទាមទារឲ្យលវៀតណាមលោរពសិទ្ធិខ្ខែរលប្កាម
មាច ស់ទឹ្កមាច ស់ដ ី។ ខាងលប្កាមគជឺាខលឹមសារលដើមទាងំប្សុងសារលិខិតរបស់ លោក ថាច ់ង៉ុក ថាច់ ៖ 

ក្ោក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់របធានរបតិបតថសិហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម  ។  



សារលមិិត 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៣  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

និងោរពិត ។ ោរតសូ៊អហិងារបស់ក្យើង គឺយកោរពិតជាមូលោឌ ន
ក្ដើមផខី្វកបំភលនូឺវភាពអយុតថធិមខ៌្ដលក្កើតមានក្ឡើងមកក្លើខ្មមរក្រោម
ក្ៅកបុងរសុក ។ ក្យើងមានជំក្នឿថា ខ្មមរក្រោមនិងរតូវបានទទួលសាគ ល់ 
និងរាបប់ញ្ចូ លកបុងមហារគួសារ ននពិភពក្ោកក្នះ នាក្ពលដម៏លីខាង
មុមក្នះមនិខានក្ឡើយ ។ ក្ពលណាក្យើងរកក្ឡកក្មើលអតីតោលនន
របវតថិសា្សថជាតិ គ្មម នកូនខ្មមរណាមាប កម់និទទួលអារមមណ៍កថុកកថួល
ឈចឺាបនូ់វអ៊វីៗ  ខ្ដល ដូនតាក្យើងបានរតូសរតាយ ក្ដើមផកូីនក្ៅ
ជំនានក់្រោយ និងោររងទុកឈចឺាបជ់ាទីបំផុត ខ្ដលពួកគ្មតទ់ទួល
ទារណុកមមក្លើខ្ដនដីកំក្ណើ តរបស់មលួន ។ 
ដំក្ណើ រជីវតិរស់ក្ៅ ជំក្នឿសាសនា វបផធម ៌របនពណី និងតនមលជា

ខ្មមរបាននិងកំពុងខ្តរោយ បនថិចមថងៗក្ៅចំ ក្ោះមុមក្យើងរគបគ់្មប ជា
ក្រៀងរាល់នថង ក្ៅសល់ខ្តសមុរទទឹកខ្ភបក គំនរទុកខនិង  ក្សចកថីអស់
សងឃមឹប៉ុក្ណាត ះ ។ 
មួបទី ៦១ រឮំកក្ឡើងនូវរបវតថិសា្សថោរតសូ៊ដអ៏ងអ់ាចោល ហាន

របស់វរីសមណៈ និងវរីបុរសជាតិ ខ្ដលបានបូជាជីវតិរបស់មលួន ក្ដើមផ ី
រកានូវវបផធម ៌អកសរសា្សថ ។ល។ ឲ្យបានគងរ់ហូតមកដល់បចចុបផនប 
ោលក្នះ ។ 
០៤ មថុិនា ឆ្នប ១ំ៩៤៩ ជាទិវ៉បងកលកខណៈសាមគគីជាតិ ក្សចកថី

ោល ហាន ពរងឹងសាម រតីក្សបហាជាតិ ក្សចកថីក្សាម ះរតងចំ់ក្ោះជាតិ និង
ជនរមួឈាមខ្មមរក្រោមខ្ដលកំពុងរងក្រគ្មះ ក្រោមនឹមអាណានិគម
យួនហាណូយ ។ 
ក្គ្មលបំណង ននទិវ៉មួប ៦១ មាន៣ ចណុំច ៖ 
ចងចានូំវរបវតថិសា្សថដអ៏ារសូវ ក្ដើមផរីកមក្ធោបាយបញ្ឈបរ់ាល់

អំក្ពើអា ណានិគមនិយមមកក្លើ ខ្មមរក្រោម។ 
ដំក្ឡើងសាមគគជីាតិ ក្ដើមផបី្ង្ហក បរាល់មហចិឆិតាក្លបទឹកដីខ្មមរ 

នាបចចុបផនប និងកបុងអនាគតក្ោយបរក្ទស ។ 
ក្បថជាញ តសូ៊ក្ដើមផោីរោររពលឹងជាតិ មានជាអាទ ៍វបផធម ៌អារយធម ៌

អកសរសា្សថខ្មមរ និងក្ធវើឲ្យខ្មមរ ក្រោម មានសិទនិសំក្រចវ៉សនាមលួនក្ោយ
មលួនឯង ។ 
សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម និងបនថរចលនាអនថរជាតិ ក្ដើមផបំីភលឺ

ពិភពក្ោកឲ្យដឹងថា រោឌ ភបិាលកុមមុនិសថមនិរតឹមខ្តក្ធវើអាណានិគម
ក្លើកមពុជាក្រោមប៉ុក្ណាត ះក្ទ ខ្ថមទាំងមានបំណងបំបាតរ់ព លឹងនិងឬ
សគល់ខ្ដលខ្មមរក្ទៀងផង ។ ទក្ងវើទាងំក្នះ គ្មម នអបកណាទទួលយក
បានក្ឡើយ ។ 
មួបទី ៦១ និងរលឹំកនូវក្ឡើងវញិនូវអតីតោលថា ក្តើខ្មមរក្យើង

បានឆលងោតនូ់វក្រគ្មះោចយ៉៉ងណាក្រោមនឹមអាណានិគមយួន។ រតូវ
ចងចាថំាអតីតោល និងបនថនូវភាពមហនថរាយដល់ខ្មមរក្យើងនាក្ពល
បចចុបផនប និងអនាគតោលក្បើក្យើងមនិក្រោកក្ឡើងតសូ៊ក្ទក្នាះ ។ 
ក្យើងមញុ ំសូមអំោវនាវដល់ជនរមួឈាមទូទាងំសកលថា មានខ្ត

ោរតសូ៊អហិងាតាមកំោំងសមគគរីមួក្ទ ខ្ដលអាចឈបះក្លើកុមមុនិសថ 
យួនរកុងហាណូយបាន ។ 
ោរតសូ៊អហងិាបានទទួលជយ័ជំនះមានដូចជា៖ 
រពឹតថោិរណ៍ក្ៅពីលីពិនរបឆ្នងំនិង ម៉ាកូស ក្ៅខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ

១៩៨៦ ។ 
 ោរទំោករ់បបដឹកនាំសសកឺ្បៀ៊នក្ោយក្ោក សលូបរ័ោន មុឡូីសីុ

វកិ ក្ៅឆ្នប  ំ២០០០ ។ 
ចលនាតសូ៊របឆ្នងំទីមរ័ខាងក្កើត និងោរោនោ់បរ់បស់ឥណឍូ

ក្ណសីុ ក្ហើយបានឯករាជយ ឆ្នប  ំ១៩៩៩ ។ 
ោររលំំរបបរបោនពូ់ជសាសនក៍្ៅអារហកឹខាងតផងូ ក្ៅឆ្នប  ំ

១៩៩០ ។ 
ចលនាសទនមិនុសសអាក្មរកិោំង ឆ្នប  ំ១៩៥០ និង ១៩៦០ ។ 
ចលនាក្ដើមផឯីករាជយដឹកនាំក្ោយ មហាតមៈគននី ឆ្នប ១ំ៩២០ ដល់ 

១៩៤០ ។ 
ក្តើចលនាអហងិារបស់សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោមបានក្ជាគជយ័

ខ្ដរឬក្ទ ? ោរពិតក្យើងទទួលបានក្ជាគជយ័ជាបនថបនាធ បដូ់ចជា៖ 
ក្សចកថីសំក្រចរបស់សភាអឺុរបុក្ៅ ខ្មតុោ ២០០៨ រកុង្សាថ ស  

ប៊ួស ។ 
បាតុកមមក្ៅទីរកុងហសខឺ្ណង និងជំុវញិពិភពក្ោក ក្ដើមផកី្ោះ

ខ្លងរពះសងឃខ្មមរក្រោម ។ 
មហាបាតុកមមក្ៅទីរកុងហសខឺ្ណងក្ពលរោឌ ភបិាលយួន មកបំភលឺ

ពីបញ្ជា សិទនមិនុសស។ 
ោរបានក្ចញផុតពីគុកយួន និងមកតាងំទីលំក្ៅថមីនារបក្ទសទី 

៣ របស់អតីតរពះសងឃខ្មមរក្រោមទាំង ៦ របូ ។ល។ 
មួបរឮំកទី ៦១ គឺជាទិវ៉ខ្ដលកូនខ្មមររគបរ់បូរតូវខ្តចងចាំក្ៅរាល់

សកមម ភាព និងោរបូជាជីវតិ របស់ដូនតាក្យើងក្ៅរគបោ់លៈក្ទសៈ 
និងរពឹតថិោរណ៍ទាំងអស់ ។ 
មួបរឮំកនថងក្នះ គឺក្ដើមផបីញ្ច បនូ់វោរឈចឺាប ់ របស់ខ្មមរក្រោម

ក្យើង និងចងបំ់ភលនូឺវោរពិតក្តើរោឌ  ភបិាលកុមមុនិសថយនួ មានមហិឆតា
ដល់កំរកិណាមកក្លើខ្មមរក្យើង ។ 
សូមឱ្យរពះពុទនជាមាច ស់ ននក្យើងរប សិទនិពរជយ័ សិរមីងគល វបុិល

សុម ដល់ដួងវញិ្ជដ ណកខន័នដល់វរីៈបុរសជាតិ ដួងរពលឹងខ្មមររគបជំ់នាន ់
។ សូមទិវ៉មួបទី៦១ ជួយ ជំរញុកំោំងសាម រតីសាមគគី ចំក្ោះ កូនខ្មមរ
រគប់ៗ របូ ក្ដើមផចីងចាកំ្ៅអនុសាវរយី ៍ ដម៏ហាក្សាកនាដកមម របស់
ជនជាតិក្ដើមខ្មមរក្រោម ខ្ដលរោឌ ភបិាលបកសកុមមុយនិសថយួន ដកនឹម
អាណានិគមក្ៅក្លើទឹកដីកមពុជាក្រោម ៕  ក្ោយ ថាច ់វបុិល 



ព័ត៌មាន 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៤  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

(តមកពីទំពរ័ទី១)កក៏្ោករសីអធិបតីននអងគរបជុកំប៏ានមានរបសាសន ៍
ថា សមថីរបស់យុវជនយុវតីទំាងអស់ក្នះ គ្មតនឹ់ងយកក្ៅពិនិតយ ក្មើល 
យ៉៉ងយកចិតថទុកោក ់ ក្ហើយនឹងអនុវតថតាមក្សចកថីក្សបើបស់យុវជន 
យុវតីក្ៅខាងខ្ផបកតំបនអ់ាសីុហបឹង » ។ 
ក្ោកនាយករបតិបតថិសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់

បានឲ្យដឹងក្ទៀតថា តំណាងរបក្ទសក្វៀតណាមបានក្ឡើងខ្ថលងបដិ  
ក្សធ និងបានក្ចាទរបោនក់្សចកថីខ្ថលងោរណ៍របស់រកុមយុវជនរប 
ក្ទសអាសីុថា ជាក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍ខ្បបនក្យ៉បាយ និងពំុមានភសថុ
តាងពិតរបាកដ និងចងប់ានខ្ថលងថា ពំុមានជនជាតិក្ដើមក្ៅក្វៀតណា
មក្ទ គឺមានខ្តជនជាតិភាគតិចខ្តប៉ុក្ណាត ះ ។  
សូមជំរាបថា កបុងក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍របស់សមពន័នយុវជន ននរប 

ក្ទសកបុងទវបីអាសីុ ោលពីនថងចន័ធទី ២៤ ខ្មក្មសា កនលងក្ៅក្នះ មាន
រមួបញ្ចូ ល ទំាងក្សចកថីអំោវនាវសំុឲ្យរោឌ ភបិាលននរបក្ទសអាសីុទំាង
អស់ទទួលសាគ ល់ នូវសិទនជិនជាតិក្ដើមឲ្យបានខាជ បម់ជួន ។ 
ក្សចកថីខ្ថលងបានបនថថា ក្ទាះបីរបក្ទសមួយចំនួនខ្ដលបានចុះ

ហតទក្លខារមួគ្មប ក្លើកិចចរពមក្រពៀងអនថរជាតិ ឆ្នប  ំ ២០០៧ទទួលសាគ ល់ 
នូវសិទិនននជនជាតិក្ដើមជា មួយរបក្ទស ១៤៣ ក្ផសងក្ទៀតក្ហើយកថី ក៏
សននិសញ្ជដ ក្នាះពំុបានរតូវក្គ្មរពក្ោយរបក្ទសមួយចំនួន ដូចជារប 
ក្ទសក្វៀតណាម ជាក្ដើម ។  
ក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍បានផថល់ជូននូវឧទាហរណ៍ ក្ោយបង្ហា ញ

សាកសរីស់ខ្ដលជាអតីតអបកបួសទំាង ៣ របូក្នាះ  ផង ។ 
កញ្ជដ  ខ្បន៉ សាសាថ  ននវទិយខុ្មមរពិភពក្ោក ខ្ដលមានវតថមាន ក្ៅ

ទីរបជំុននអងគោរសហរបជាជាតិ នាបុរញីុីវយក៉បានបញ្ជជ កពី់ក្សចកថី
ខ្ថលងក្នាះ ដូក្ចបះ «គឺក្ោយសារោរោកទ់ារណុកមមរពះសងឃទំាង ៣ 
អងគចាបផ់សកឹ ក្ហើយចាបោ់កគុ់កក្ទៀត អីុចឹងក្ៅ ក្គយកក្រឿងទំាងអស់
ហបឹង មកបករសាយនូវអនុសាសនមួ៍យចំនួន កបុ ងកិចចរបជុហំបឹង ។ 
ក្ោយខ្ឡក ោរក្ឆលើយតបរបស់រោឌ ភិ   បាលក្វៀតណាមវញិ បាន
បដិក្សធនថ៍ា អបកក្ទាស ខ្ដលសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម (KKF) នំា
ក្ៅបង្ហា ញ់មលួ នក្នះ គឺជាអបកក្ទាសខ្កលងោល យ មិនខ្មនជាោរពិតក្ទ  
ក្ហើយសូមឲ្យខាង UN ហបឹងពិ  និតយក្មើលមថងក្ទៀត កបុ ងោរទទួល
សាគ ល់ ោរពិតហបឹង»។ 
ក្ៅក្ពលសួរអំពីរបតិកមមរបស់រកុមយុវជនននសហពន័នខ្មមរកមពុជា

ក្រោម (KKFYC) ចំក្ោះក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍របស់ម្នថីក្វៀតណាម 
ខ្ដល បានក្ចាទរបោនថ់ា ជាក្សចកថខី្ថលងោរណ៍ខ្បបនក្យ៉បាយ 
និងថា ជនជាតិដនទក្រៅពីក្វៀតណាមសុទនសឹងខ្តជាជនជាតិភាគតិច 
និងមនិខ្មនជាជនជាតិក្ដើមក្នាះកញ្ជដ  ខ្បន៉ សាសាថ  ឲ្យដឹងថារកុមយុវ 
ជនខ្មមរក្រោមកប៏ានបង្ហា ញនូវភាពមនិគ្មបចិ់តថរតឡបវ់ញិផងខ្ដរ ។ 
កញ្ជដ  ខ្បន៉ សាសាថ  បាននិយ៉យថា៖ “ពួកគ្មតទំ់ាងអស់គ្មប គឺ

មានទឹកចិតថមួយគឺមឹង ប៉ុខ្នថមឹងមិនខ្មនដូចថាក្ៅសមាល បក់្គ ឬកក៏្របើ

អំក្ពើហិងាណាមួយក្ទ គឺមឹងក្ៅកបុ ងចិតថថា ក្ហតុអវីបានជាខាងរោឌ ភិ
បាលក្វៀតណាមមិនទទួល សាគ ល់ោរពិត ។ អវីខ្ដលបានក្កើតមាន
ក្ឡើងជាោរពិត ក្ហើយពួកគ្មតក់មិ៏នសំុអវីក្រចើនខ្ដរ ខ្តរគ្មនខ់្តសំុឲ្យរ
ោឌ ភិបាលក្វៀតណាមទទួលសាគ ល់ោរពិតនូវអវីខ្ដលមលួ នបានក្ធវើ ក្ហើយ 
ខ្កនូវកំហុសខ្ដលមលួ នធាល បម់ានឲ្យបានលអក្ឡើងវញិឲ្យ ក្គ្មរពសិទនិ
មនុសសជនជាតិក្ដើម» ។ 
កញ្ជដ  ថាច ់ សុមាលីន បានឲ្យដឹងថា ថវីក្បើរកុមយុវជនពំុអាច

ក្ឆលើយតបបានភាល មៗ ក្ៅនឹងក្សចកថខី្ថលងោរណ៍មនិរតឹមរតូវរបស់រោឌ ភិ
បាលក្វៀតណាមកថ ី ប៉ុខ្នថរកុមនាងនឹងរបឹងរកវធីិក្ដើមផបីញ្ចូ លោកយ
ក្ពចនប៍ខ្នទមក្ទៀត ក្ៅកបុងក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍រមួ កបុងចំក្ណាមជនជាតិ
ក្ដើមដនទក្ទៀត ក្ដើមផជីរមាបសហគមនអ៍នថរជាតិថា អវីខ្ដលរកុមរបស់
នាងបានបង្ហា ញក្នាះ គឺជាោរពិតឥតខ្កលបនលំក្ឡើយ ។ 
“កញ្ជដ  ថាច ់ សុមាលីន បានមានរបសាសនថ៍ា៖«ឥឡូវហបឹង 

ក្យើងកំពុងខ្តចំាក្ពលក្វោខ្ដលក្យើងអាចតបក្ៅ រោឌ ភិបាលយួនវញិ 
។ ក្ៅកបុ ង UNPFII ហបឹង ក្យើងមិនអាចមានសិទនិតបក្ៅ   សមថីរបស់រ
ោឌ ភិបាលក្ទ ប៉ុខ្នថ ក្យើងអាចក្ធវើយ៉៉ងក្មច៉ បញ្ចូ លោកយសមថណីាមួយ 
ក្ៅកបុ ងក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍ក្ផសងៗ បង្ហា ញឲ្យអនថរជាតិដឹងថា ខ្មមរ
ក្រោមបាននិយ៉យោរពិត ក្រឿងហបឹងគឺក្រឿងោរពិត ក្ហើយនឹងក្យើង
មានភសថុតាង»។ 
កបុងចក្មលើយរបតិកមមក្សចកថីខ្ថលងោរណ៍របស់រោឌ ភបិាលក្វៀតណា

មក្នាះ ក្ោក ថាច ់ សាមន ននរកុមយុវជនខ្មមរក្រោម បានមានរបា
សាសនថ៍ា ក្ោកគ្មម នចំខ្ឡកអវីក្ឡើយ ក្រោះជាទមាល បរ់បស់រោឌ ភបិា
លកុមមុយនិសថមួយក្នះ ខ្ដលខ្តងខ្ត និយ៉យកុហករ់ហូតមក ។ 
ក្ោកថា ក្បើក្វៀតណាមក្ៅខ្តរបខ្កកមនិទទួលសាគ ល់ថាខ្មមរក្រោមថា
ជាជនជាតិក្ដើម មាច ស់ទឹកដីជាបនថក្ទៀតក្នាះ យុវជនខ្មមរក្រោម ក្ៅ
មានវធិានោរក្រចើនក្ទៀត ។ 
ថាច ់ សាមន បានមានរបសាសនថ៍ា៖ «ក្យើងមិតមំក្ធវើោរ

រសាវរជាវ ក្ហើយ នឹងរលឹំកក្រឿងហបឹងក្ឡើងវញិជាក្រៀងរាល់ឆ្នប កំ្ដើមផរីបាប់
អនថរជាតិ គឺថាក្វៀតណាម ហបឹង ក្ចះខ្តនិយ៉យដខ្ដលៗជាក្រៀងរាល់ឆ្នប  ំ
ក្ហើយក្យើងករ៏លឹំកក្រឿងហបឹងមកវញិក្ទៀតខ្ដរក្រោះក្បើក្គមិនរពមទទួល 
សាគ ល់ថាក្យើងជាជនជាតិក្ដើម ក្ហើយនឹងក្ចះខ្តក្ចាទក្យើងថា ក្ធវើ
នក្យ៉បាយ បំខ្បកបំបាកក់្គហបឹង ក្យើងកមិ៏នពិបាកខ្ដរបាទ ក្ហើយ
ក្ៅក្ពលខាងមុមហបឹងក្យើងនឹងក្លើកក្ឡើងអំពីវតថក្ៅកមពុជាក្រោមហបឹង 
ខ្ដលវ៉មានអាយុជាង ២០០០ ឆ្នប  ំក្ហើយៗ ក្វៀតណាមដូចជាមិនទាន់
ក្កើតក្ឡើងក្ទ។ អាហបឹងជាភសថុតាងៗរតឹមរតូវខ្ដលបានក្ៅដល់កខ្នលង 
និងក្ឈាម ះក្ៅក្មតថណា ក្ៅរសកុណាក្ទៀតបាទ”  ៕ WKR 



ព័ត៌មាន 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៥  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

អងគោរសហរបជាជាតិបានក្បើកកិចចរបជំុរបចាឆំ្នប  ំ ក្ៅសហរដឌអា
ក្មរកិ សឋីពីសិទននិនជនជាតិក្ដើមក្ៅជំុវញិពិភពក្ោក ខ្ដលក្គក្ទើបបាន
បញ្ចបោ់លពីនថងទី ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ២០១០ កនលងមកថមីៗក្នះ ។ 
កិចចរបជំុរបចាឆំ្នប កំ្លើកទី ៩ ននក្វទិោជនជាតិក្ដើមមានចំណង

ក្ជើងជាភាសាអងក់្គលសថា UN Permanent Forum on Indige-
nous Issues រតូវបានគណៈកមមោរអងគោរសហរបជាជាតិទទួល
បនធុកខ្ផបកជនជាតិក្ដើមក្រៀបចំក្ឡើង ២    សបាឋ ហ៍ក្ផឋើមពីនថងទី ១៩ ដល់ 
ទី ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ២០១០ ក្នះ ក្ៅបុរញូ៉ីវយក៉ សហរដឌអាក្មរកិ ។ 
ទំពរ័វបឹសាយថរ៍បស់អងគោរសហរបជាជាតិបានឲ្យដឹងថា រប 

ធានបទននកិចចរបជំុ គឺក្ផ្លឋ តសំខានអំ់ពីបញ្ជា របស់ជនជាតិក្ដើមក្ៅទូ
ទាំងពិភពក្ោកខ្ដល ទាកទិ់ននឹងវស័ិយក្សដឌកិចច សងគម អភវិឌណន ៍
វបផធម ៌បរសិាទ ន អបរ់ ំនិងបញ្ជា សិទនមិនុសស ។ 
របធានសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ោក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់មានរប 

សាសនត៍ាមទូរស័ពធឲ្យវទិយអុាសីុក្សរដឹីងបខ្នទមថា៖«ឆ្នប កំ្នះ ក្គក្ផ្លឋ ត
ក្លើអតថសញ្ជដ ណ និងវបផធម ៌។ ខាងគណៈកមមោរហបឹង ក្គចងដឹ់ងថា 
ក្តើជនជាតិក្ដើមបាតប់ងអី់មលះក្ហើយក្ធវើយ៉៉ងណាក្ដើមផកំុីឲ្យបាតប់ង»់។ 
របភពដខ្ដលបានឲ្យដឹងថា ក្ៅឆ្នប កំ្នះ មានរបតិភូជាង ២៥០០

នាក ់ មកពីជាង ១៩០ របក្ទស បានក្ៅចូលរមួរបជំុ កបុងក្នាះមាន
ទាំងរបតិភូខ្មមរកមពុជាក្រោមជាង ៣០នាកផ់ងខ្ដរ ៖ «ខ្មមរ ក្រោមបាន
មកចូលរមួក្លើកទី៦ក្ហើយ ។ ក្ៅកបុ ងឆ្នប ហំបឹង ក្យើងបានមកចូលរមួ
របជុ ំមានយុវជនខ្ចកជា ២ រកមុ មាន ៣០ នាក ់។  រកុមទី ១ កបុ ងស
បាឋ ហ៍កនលងមកក្ហើយ មាន ១៥ នាក ់ និងរកុមទី២ កបុ ងសបាឋ ហ៍ក្នះ
មាន ១៥នាក។់ ក្យើងចងឲ់្យយុវជន យុវតីខ្មមរ និងខ្មមរក្រោម បានដឹង
ចាស់នូវរបពន័នអងគោរសហរបជាជាតិ ផលូ វចាប ់អហិងា ក្ៅតាមកផួន
ខាប តអនថរជាតិ។ មញុ កំ្ជឿថា ោរបណឋុ ះបណាឋ លយុវជន យុវតី ឲ្យសាគ ល់
ក្នះ ជាក្រឿងមួយបណឋុ ះបណាឋ លខ្ផបកវជិាជ  ឲ្យក្យើងក្ចះតវ៉៉ក្ៅតាម
ចាប ់ មិនបាចក់្របើកមាល ងំក្ោយមិនបានពិចារណា ក្ហើយោរក្ធវើហិងា
នាឲំ្យអនថរជាតិក្គមិនគ្មំរទ ក្ទាះបីក្យើងជាជនរងក្រគ្មះកថី»។ 
យុវជនខ្មមរក្រោមមួយរបូក្ឈាម ះ ថាច ់លី ម ីមកពីរដឌ New Jer-

sey សហរដឌអាក្មរកិ ខ្ដលបានចូលរមួរបជំុខ្ថលងថា ៖ «រកុម យុវជន
ក្យើងមញុ មំកអងគោរសហរបជាជាតិ មកចូលរមួរបជុហំបឹង ក្ដើមផទីាមទារ
សិទនិឲ្យរោឌ ភិបាលក្វៀតណាមហបឹង រតូវទទួលសាគ ល់ខ្មមរក្រោមជាជន
ជាតិក្ដើម មួយចំខ្ណកក្ៅកបុ ងរប ក្ទសក្វៀតណាមសពវនថងក្នះ»។ 
រពះក្តជរពះគុណ ញ័ញ ទូន មកពីរបក្ទសសុ៊យខ្អត ខ្ដលបាន

និមនថក្ៅចូលរមួកបុងអងគរបជំុក្នាះខ្ដរ មានរពះក្ថរដីោបខ្នទម ៖ «អងគ
របជុកំ្នះមានសារសំ ខានច់កំ្ោះជកំ្នឿរពះពុទនសាសនាសំរាបពុ់ទនបរ ិ
ស័ទខ្មមរក្យើងទូក្ៅ ក្ហើយមួយក្ទៀតអាតាម មកចូលរមួរបជុហំបឹង ក្ដើមផ ី

ទាមទារសិទនិក្សរភីាព ជកំ្នឿពុទនសាស នា និងអំពីជនជាតិក្ដើមរបស់
ខ្មមរកមពុជា ក្ដើមផឲី្យក្វៀតណាមទទួលសាគ ល់» ។ 
ក្ោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ បញ្ជជ កថ់ា របតិភូខ្មមរកមពុជាក្រោមខ្ដល

ដឹកនាកំ្ោយសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម បានក្លើកយកចំណុចសំខាន់
មួយចំនួនខ្ថលង ជរមាបជូនកិចចរបជំុ ពិក្សសគឺបង្ហា ញរពះសងឃ ៣ អងគ 
គឺរពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន រពះក្តជរពះគុណ គឹម ក្មឿន និងរពះ 
ក្តជរពះគុណ ញ័ញ ទូន ខ្ដលធាល បប់ានអាជាញ ធរននរបក្ទសក្វៀតណាម 
ចាបោ់កព់នននាគ្មរ ក្ោយសារខ្តក្ោកតវ៉៉ទាមទារក្សរភីាព ននោរ
ក្គ្មរពជំក្នឿរពះពុទនសាសនា ។ 
ក្ោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ បានមានរបសាសនថ៍ា ៖ «ក្យើងបាន

ខ្ណនាឲំ្យអងគរបជុបំានសាគ ល់អបកជាបក់្ទាស ក្រោះខ្តជកំ្នឿពុទន
សាសនា មានក្ោករគូ ទឹម សាមន, គឹម ក្មឿន និង ញ័ញ ទូន។ 
ក្យើងកប៏ាននិយ៉យអំពីរោឌ ភិបាលក្វៀតណាមមិនរពមទទួលសាគ ល់
ជនជាតិក្ដើម ក្ហើយខ្ដលក្ៅខ្តបនថរកំ្ោភក្សរភីាព ដូចខ្ដលមលួ នថា
បានបំក្ពញ» ។ 
ខ្តតំណាងរោឌ ភបិាលរបក្ទសក្វៀតណាម ក្ោករសី ហ័ង ធី   

ថាញ់ ង៉្ហ ជាក្លខាធិោរទី ២ ននគណៈកមាម ធិោរអចិន្នថយទី៍ ៣ 
របស់សាធារណរដឌសងគមនិយមក្វៀតណាម របចាអំងគោរសហរបជា
ជាតិក្ៅបុរញូ៉ីវយក៉ បានក្ឡើងខ្ថលងជូនអងគរបជំុោលពីនថងទី ២៩ ខ្ម 
ក្មសាកនលងមកក្នះ ក្ោយបដិក្សធោររបោនរ់បស់សហពន័នខ្មមរ        

ក្ចិចក្ចិចក្ចិចរបជុំរបជុំរបជុរំបស ់របស ់របស ់អអអ...សសស...បបប...សដពីីសដពីីសដពីសីទិធិសទិធិសទិធថិ្នថ្នថ្នជនជាតិជនជាតិជនជាតកិ្ែើមក្ែើមក្ែើមក្លើក្លើក្លើពភិពក្ោក្ពភិពក្ោក្ពភិពក្ោក្      

រកុមយុវជនននគណៈកមាម ធិោរសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម (KKFYC) 
ក្ៅកបុងក្វទិោអចិន្នថយន៍នអងគោរសហរបជាជាតិសថីពីជនជាតិក្ដើម។ 



កមពុជាក្រោម និងមូលនិធិម៉ុងតាញ៉៉ ចាតទុ់កោរក្ចាទរបោនក់្នាះថា 
ខ្ផអកក្លើពត័ម៌ានរបឌិត និងបំនភលផធុយអំពីសកមមភាពខ្ដលរោឌ ភបិាល
ក្វៀតណាមយកចិតថទុកោកជ់ួយ រកុម ជនជាតិភាគតិចក្ៅកបុងរប 
ក្ទសក្វៀតណាម ។ 
ក្ោក រសី ហ័ង ធី ថាញ់ ង៉្ហ បានអះអាងថា ៖ «គណៈរបតិភូ

ក្យើងមញុ សូំមសខ្មឋងោរជទំាស់ នឹងោរចូលរមួរបជុរំបស់ បុគគលទាំង
ក្នះ ។ គណៈរបតិភូក្យើងមញុ ំសូមរឭំកអងគរបជុថំា ពួកបុគគលទាំងក្នះពំុ
ខ្មនតំណាងរកុមជនជាតិភាគ តិចណាមួយ ក្ៅកបុ ងរបក្ទសក្វៀតណា
មក្ទ ។ ពកួក្នះក្ធវើសកមមភាពនក្យ៉ បាយក្ដើមផបីំខ្បករដឌ»។ 
ក្មដឹកនំារបតិភូខ្មមរកមពុជាក្រោម (KKF) មានរបសាសនបំ៍ភលតឺប

វញិដូក្ចបះ ៖ «កបុ ងកិចចជនំុំ ក្ទាះបីរោឌ ភិបាលយួនទទួលសាគ ល់ចាប់
យ៉៉ងណាកក៏្ោយ ករ៏ោឌ ភិបាលយួនក្ៅខ្តបនថថា គ្មម នជនជាតិក្ដើម
ក្ទ មានខ្តជនជាតិភាគតិចក្ៅកបុ ងរបក្ទសក្វៀតណាម ។ រោឌ ភិបាល
យួនបានក្ឡើងក្ឆលើយតបវញិ ខ្តក្របើោកយដខ្ដលៗក្ៅខ្តក្ចាទរបោន់
សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម រមួជាមយួជនជាតិក្ដើមម៉ុងតាញ៉៉ ថាជា
រកុមបំខ្បកបំបាក ់ថាជារកុមចងប់ានឯករាជ ថាដខ្ដលៗហបឹង។ ក្យើង
យកក្ោករគូ ទឹម សាមន, គឹម ក្មឿន និង ញ័ញ ទូន មកក្ដើមផ ី
បង្ហា ញថា ក្យើងមានសាកស ីមិនដូចអវីខ្ដលក្វៀតណាមថាក្នាះក្ទ»។ 
របតិភូខ្មមរកមពុជាក្រោមបានផឋល់អនុសាសនដ៍ល់អងគរបជំុនូវចំ 

ណុចសំខាន់ៗ រមួមាន ៖ «ក្យើង ចងឲ់្យគណៈកមមោរអងគជនំុំ ពិក្សស
គណៈកមមោរជនជាតិក្ដើម ក្ធវើទំនាកទ់ំនងជាមួយរោឌ ភិបាលយួន 
ក្ដើមផជីខ្ជកគ្មប តទល់មុមគ្មប  ក្ោយក្យើងមិនចងក់្ ើញយួនយកោកយ
ដខ្ដលៗ មកក្ចាទរបោនស់ហពន័នថាជារកុមក្នះ រកមុក្នាះ ខ្ដលក្ធវើ
ឲ្យអបកក្ៅកបុ ងអងគរបជុកំ្នាះ ក្គមិនសបាយចិតថក្ោយសារមានខ្តរប 
ក្ទសយួន ខ្តមួយក្ទខ្ដលក្ៅខ្តក្ចាទរបោនអ់បកតវ៉៉ ។ ចំក្ោះជន
ជាតិក្ផសងៗក្ទៀត ក្ពលណាក្គក្ឡើងរះិគនរ់ោឌ ភិបាល ក្ហើយរោឌ ភិបា
លក្នាះក្ឡើងមកថា ក្គនឹងសរមួលនូវោរមវះចក្នាល ះ ។  ខ្តផធុយក្ៅវញិ 
រោឌ ភិបាលយួនក្ៅខ្តបនថោរក្ចាទរបោន ់។ មញុ កំ្ជឿថា ក្ៅឆ្នប ខំាងមុម

ៗក្នះ រោឌ ភិបាលយួនមិនអាចក្ៅខ្តបនថោរក្ចាទរបោនក់្នាះបានក្ទ 
។  ឧទាហរណ៍ក្ៅកបុ ងឆ្នប កំ្នះ សហរដឌអាក្មរកិខ្ដលជារបក្ទសមួយ
មិនរពមចុះហតទក្លខាទទួលសាគ ល់ ចាបស់ឋី ពីជនជាតិក្ដើមក្ទ ក្ហើយ
ក្គបានរបោសថា ក្គនឹងយកចាបក់្នាះមកពិនិតយជាថមីក្ឡើងវញិ»។ 
ក្ោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ មានរបសាសនថ៍ា ក្ោកពំុបានក្ ើញ       

ម្នថខី្មមរតណំាងឲ្យរោឌ ភបិាលកមពុជា បានក្ៅចូលរមួកបុងកិចចរបជំុក្នាះ
ក្ទ ក្ហតុក្នះក្ហើយក្ទើបរបតិភូខ្មមរកមពុជាក្រោមពំុអាចក្លើកយកសំ   
ណូមពរខ្ដល ទាកទិ់នដល់ោរសំុអតថសញ្ជដ ណបណ័ត របស់ជនក្ភៀស
មលួនខ្មមរកមពុជាក្រោម ១៧ នាកក់្ៅកបុងទីរកុងភបកំ្ពញក្នាះបានក្ទ ។ 
វទិយអុាសីុក្សរបីានពោយ៉មជាក្រចើនដងទាក ់ ទងសាទ នទូតរពះរាជា
ណាចរកកមពុជារប ចាសំហរដឌអាក្មរកិក្ដើមផសំុីក្សចកឋបំីភលអំឺពីោរខ្ដល
គ្មម នតំណាងរោឌ ភបិាលកមពុជាក្ៅ កបុងកិចចរបជំុក្នាះប៉ុខ្នថក្យើងមញុទំាក ់
ទងពំុទានប់ានក្ទមកដល់នថងចុងសបាឋ ហ៍ក្នះ ។ 
សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោមបានជំ រញុឲ្យអងគរបជំុជួយ ក្ោះរសាយ 

បញ្ជា ខ្ដលរបជាពលរដឌខ្មមរកមពុជាក្រោម កំពុងជួបរបទះក្ៅឯខ្ដនដី
កមពុជាក្រោមនាក្ពលបចចុបផនប៖ «ក្យើងសំណូមពរក្នាះទីមួយឲ្យគណៈ
កមមោរក្នាះជរំញុឲ្យរោឌ ភិបាលយួនរតវូខ្តបក្ងកើតឲ្យមានសាោ ក្រៀន
សរមាបកូ់នខ្មមរតាំងពីថាប កទ់ាប រហូតដល់ថាប កម់ពស់។ ចងក់្ ើញឲ្យ
កូនៗខ្មមរ ក្យើងអាចក្រៀនមពស់បនថបានដល់បរក្ទស ។ ចងក់្ ើញឲ្យខ្មមរ
ក្យើងមានទំក្នៀមទមាល បខ់ាជ បម់ជួ ន។ រតូវមានោរឧបតទមភពីរោឌ ភិបាលឲ្យ
ក្គសាគ ល់ខ្មមរ។ ក្យើងក្ៅខ្តជរំញុក្ធវើយ៉៉ងណាឲ្យខ្ផបករពះពុទនសាសនា 
រគបរ់គងក្ោយរពះពុទនសាសនាខ្មមរផ្លធ ល់ខ្តមឋង មិនខ្មនរគបរ់គង
ក្ោយរដឌ បញ្ចូ លក្ៅកបុ ងរកុមសាសនាក្ផសងខ្ដលមិនខ្មនជាទំក្នៀម
ទមាល បរ់បស់ ខ្មមរក្នាះក្ទ»។ 
មុនក្ពលបញ្ចបកិ់ចចរបជំុោលពីនថងសុរក អងគោរសហរបជាជាតិ

កប៏ានក្ចញក្សចកឋខី្ថលងោរណ៍ក្ផ្លឋ តក្លើ ៩ ចំណុច រមួមានទាំងោរ
អនុវតថនូវក្សចកឋរីបោសរបស់អងគោរសហរបជាជាតិអំពី ោរក្គ្មរព
សិទនរិបស់ពលរដឌជាជនជាតិក្ដើមក្ៅតាមរបក្ទសទាំងឡាយ ៕ RFA 

ព័ត៌មាន 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៦  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

សនបសីិទក្លើកទី ៤ របស់រកមុយុវជនននសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោមោលពីខ្មឧសភា ឆ្នប  ំ២០១០ ក្ៅសហរដឌអាក្មរកិ ។ របូថតៈKKF 



រពះពុទធសាសនា 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៧  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

នថង ១៥ ក្កើត ខ្មវសិាម (ពិសាម) រតវូនឹងនថងទី ២៨ ក្មសា ខាង
មុមក្នះ ពិធីបុណយវសិាមបូជា នឹងរតូវក្រៀបចកំ្ឡើងក្ៅឯក្មតថក្សៀមរាប 
ក្ហើយកជ៏ាពិធីបុណយ ននរពះពុទនសាសនាដធំ៏មួយខ្ដលមនិធាល បម់ាន
ក្រៀបចំពីមុនមកក្ោយ មានោរយ៉ង និមនថចូលរមួពីរគបម់ជឈ ោឌ ន
យ៉៉ងអធិកអធមបំផុត ។ ពិធីបុណយវសិាមបូជា គឺជាពិធីបុណយធំមួយ
កបុងរពះពុទនសាសនា សរមាបរ់លឹំកដល់រពះពុទនសមណក្គ្មតថមបរមរគ ូ
ខ្ដលក្ៅនថងទី ១៥ ក្កើត នថងក្ពញបូរណ៌មកី្នះ ជានថងមហាមងគល ខ្ដល
រពះពុទនរទងរ់បសូតចាកឧទរមាឋ យ រទងរ់តាស់ដឹង និងរទងរ់លំតម់នន
ចូលោនរ់ពះបរមបរនិិោវ ន។  
ខាងក្រោមក្នះ គឺជាោរដករសងន់ានាសឋីពីពិធីបុណយដធំ៏ក្នះសំ

រាបខ់្ចកជូនដល់ពុទនសាសនិកកបុងនថងបុណយជាមហាកុសលក្នះ ។  
ពិធីបុណយវសិាមបូជា គឺជាបុណយមួយយ៉៉ងធំកបុងរពះពុទន 

សាសនារាបថ់ា ជាពុទាន នុសសរណកិចចដសំ៏ខានសំ់រាបរ់លឹំកដល់រពះ
ពុទន សមណក្គ្មតថមបរមរគូ នានថងក្ពញបូណ៌ម ី (គឺនថង១៥ក្កើត) ខ្ម
ពិសាម ខ្ដលពុទនសាសនិកទាំងរពះសងឃ ទាំងរគហសទ ខ្តងក្ធវើសោក រ
បូជារបកបក្ោយជំក្នឿថា ជាមហាកុសលដរ៏បក្សើរ ។  
ោរខ្ដលរបារពនពិធីបូជានានថង១៥ក្កើត ខ្មពិសាមក្នះ អារស័យ

ក្ោយក្ោកអបករបាជញ ខាងពុទនសាសនាបានកំណតទុ់កកបុងគមពរី 
បឋមសក្មាព ធិថា ជាមហាមងគលអភលិកខតិោល គឺជានថងម ហាមងគល 
រតូវនឹងនថងខ្ដលរពះសមពុទនបរមរគូ៖  
១- រទងរ់បសូតចាកឧទរមាតា  
២-រទងរ់តាស់ដឹងអនុតថរសមាម សក្មាព ធិញ្ជដ ណ  
៣-រទងរ់លំតម់ននចូលោនរ់ពះបរមនិោវ ន 
សក្មឋចរពះបរមសា្សាថ ចារយរបស់ក្យើងរទងរ់បសូត រតាស់ដឹង 

និងបរនិិោវ នសុទនខ្តកបុងនថងក្ពញបូណ៌ម ី ខ្មពិសាម ទាំងអស់ខ្បលកខ្ត
ឆ្នប បំ៉ុក្ណាត ះ ។ ក្រោះក្ហតុក្នាះក្ហើយបានជាអបករបាជញចងរកងជាគ្មថា
ទុកដូក្ចបះថា៖  
អាសាឡាបុណត ក្មាកកក្នាឋ   វសិាក្មក្យវនិកខម ិ វសិាមបុណត ម ី       

សមពុក្ទាន  វសិាក្ម បរនិិពនុក្តា  
ក្សចកឋថីា៖ រពះពុទនយ៉ងចុះោនគ់ភន៌នរពះវរមាតាកបុងនថងក្ពញ

បូណ៌ម ី ខ្មអាសាធរទងរ់បសូតកបុងនថងក្ពញបូណ៌ម ី ខ្មពិសាមបាន
រតាស់ដឹងជារពះពុទនកបុងនថងក្ពញបូណ៌មខី្មពិសាម និងរទងចូ់លបរ ិ
និោវ ន កន៏ថងក្ពញបូណ៌ម ីខ្មពិសាម (ក្ផសងខ្តឆ្នប )ំ ។  
ជារបនពណី ពិធីវសិាមបូជា ក្គខ្តងនាគំ្មប ក្ធវើកបុងក្វោរារតី ក្រោះ

តរមវូក្ៅតាមោកយថា "បុណត ម"ី មានក្សចកឋថីា ខ្មក្ពញបូណ៌ម ី ។ 
មោង៉ក្ទៀតោររបារពនពិធីកបុងក្ពលរារតី អារស័យក្ោយលកខណៈង្ហយ
រសួល ២ យ៉៉ង គឺមោង៉ក្ដើមផនឹីងបានឱ្ោសអុជក្រគឿងរបទីបជាវ  ោ 
បូជាក្ភលើងអគគិសនីឲ្យភលរឺងុក្រឿងរនាធ លរចាលក្អអ ផង និងមោង៉ក្ទៀតក្ដើមផ ី
ក្បើកឱ្ោសឲ្យពុទនបរស័ិទ បានជួបជំុគ្មប ដក៏្រចើនកុះករទាំងរបុសទាងំ
រសី អាចបំ ក្ពញកុសលកមមក្នះ ក្ោយសបាយរកី រាយក្រោះក្ពល
យល់ជាក្វោទំក្នរផង។  
ពិធីវសិាមបូជា ចាតទុ់កថា ជាបុណយដធំ៏ក្ោយមានមហាជន 

របជាជន ចាស់ ក្កមង របុស រសី ក្ៅជំុគ្មប  អ៊ូអរ ក្ោយនាកំ្ៅជាមួយនូវ
ក្រគឿងសោក របូជា មានក្ទៀន ធូប ផ្លក ភញ ីនិងរបទីបជាវ ោតូច-ធំ អុជបំភលឺ
ក្រោងរោត ក្ៅរគបវ់តថអារាម ។  
និយ៉យរមួោរក្ធវើបុណយវសិាមបូជា កគឺ៏ក្ដើមផរីលឹំកដល់នថងខ្ដល

ជាមហាមងគលអភលិកខិតោលទាំង ៣ ដូចក្ោលខាងក្លើ ។ រឯីពិធី
ខ្ដលក្ធវើកំណតថ់ា រតឹមរតូវ គឺរតូវមានោរសខ្មឋងក្រឿងពុទនបផវតថិ តាងំ

ពិធីពិធីពិធបីុណ្យបុណ្យបុណ្យវិសាមវិសាមវិសាមបូជាបូជាបូជាជាជាជាថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃមហាមហាមហាមងគល និងមងគល និងមងគល និងមហាមហាមហាក្សុលក្សុលក្សុលែែ៏៏ែល៏អលអលអ
របក្សើរ ជារបក្សើរ ជារបក្សើរ ជាោរោរោររលំកឹ្រលំកឹ្រលំកឹ្ែល់ែល់ែលថ់្ងៃថ្ងៃថ្ងៃរទង់រទង់រទងរ់បសតូ រទង់របសតូ រទង់របសតូ រទងរ់ាស់រាស់រាសែ់ឹងែឹងែឹងជាជាជា   

រពះពទុធរទង់រពះពទុធរទង់រពះពទុធរទងច់ូលចូលចូលរពះបរនិពិ្វវ នរពះបរនិពិ្វវ នរពះបរនិពិ្វវ ន   

រពះពុទនរបសូត ។ 



រពះពុទធសាសនា 
អំពីក្ដើមរហូតដល់ចប ់ ក្ដើមផជីាក្រគឿងបណឋុ ះបសាទសទាន  ឲ្យក្កើតមាន 
កបុងគុណរពះពុទន រពះធម ៌ រពះសងឃ ឲ្យខាល ំងោល ក្ឡើង។ ពិធីខ្ដលរបជា
ជនខ្មមរក្យើងធាល បក់្ធវើរចួក្ហើយ ចាតទុ់កជាខ្បបខ្ដលលអ និងសមរសប
ក្ៅនឹងរបនពណីពីបុរាណ ។  
ប្រភពកំណ ើ តនៃវិសាខបូជា  
- ក្តើរបក្ទសណាជាអបកចាបក់្ផឋើមក្ធវើបុណយវសិាមបូជាក្នះមុនក្គ?  
- ក្តើរបក្ទសកមពុជាក្យើងចាបក់្ផឋើមក្ធវើបុណយវសិាមបូជាពីរតឹមក្ពល

ណាមក?  
ក្ៅក្ពលខ្ដលពុទនបរស័ិទកបុងរបក្ទសក្គ្មរពរបតិបតថពុិទន

សាសនាទាំង ឡាយ បានរជួតរជាបអំពីអភលិកខិត ោលនិយម គឺនថង
របសូត រតាស់ដឹង និងបរនិិោវ នរបស់រពះសមាម សមពុទនថា សុទនខ្តក្ៅ
នថងក្ពញបូណ៌ម ីខ្មវសិាម ក្ហើយកនំ៏ាគ្មប ក្ធវើពិធីវសិាមបូជាជាក្រៀងរហូត
តាំងពីបុរាណោលមក ។  
តាមោររសាវរជាវក្ ើញថា ោរក្ធវើពិធីវសិាមបូជាក្នះ ពំុខ្មនក្ធវើ

ក្រោយរពះពុទនបរនិិោវ នក្ៅថមីៗក្នាះក្ទ គឺក្ធវើក្រោយក្ពលខ្ដលរពះពុទន
បរមរគរូទងប់រនិិោនថកនលងក្ៅជា ក្រចើនរងឆ្នប  ំ។  
បញ្ជជ ក:់បុណយវសិាមបូជារតូវបានអងគោរសហរបជាជាតិ ទទួល 

សាគ ល់ចំ ក្ោះបណាឋ  របក្ទសោនរ់ពះពុទនសាសនា ក្លើសាកលក្ោក
កបុងក្នាះមានរប ក្ទសកមពុជាផងខ្ដរតាំងពីឆ្នប  ំ២០០០ មកក្មលះ៉ ។  
ចំខ្ណករបក្ទសកមពុជាខ្ដលមានរពះពុទនសាសនាបានមករបតិ 

សាឌ នតំាងពីដំបូង ក្ហើយសទិតក្ៅជារបក្ទសមានឥសសរភាពជាយូរ
ណាស់មកក្ហើយ ខ្តក្បើតាមោររសាវរជាវពិនិតយក្មើលកបុងរពះរាជ
ពងាវតារ ឬកបុងក្សចកឋកីំណតក់្ហតុក្ផសងៗ តាំងពីសមយ័នគរភប ំ "ហវូ
ណន" រហូតមកដល់សមយ័រកុងលខ្ងវក មនិរបាកដថា មានទំក្នៀម
ក្ធវើវសិាមបូជាក្ឡើយ ។ ខ្តក្បើក្យ៉ងក្ៅក្លើក្សចកឋថីា រពះពុទនសាសនា
លទនលិង្ហក  បានផាយចូលមកកមពុជារដឌកបុងសមយ័ជាមួយគ្មប នឹងរកុង
សុក្ខាទយ័គួរសនបោិឌ នបានថា មានទំក្នៀមក្ធវើវសិាមបូជារចួមកក្ហើយ 
ដូចជារបក្ទសនថខ្ដរ ខ្តកមពុជាក្យើងពំុក្ ើញមានឯកសារជាភសថុតាង
ឬកម៏ាន ខ្ដរ ខ្តរតូវរោយសាបសូនយអស់ក្ៅ ។  
លុះចំក្ណរយូរលងម់ក គឺកបុងសមយ័រកុងអយុធោខាងនថ និង

កបុងសមយ័រកុងលខ្ងវកខាងខ្មមរទកំ្នៀមទំោបក់្ធវើវសិាមបូជារតឡបជ់ា 
សាបសូនយក្ៅវញិ ដូចជាក្ភលចសូនយឈងឹទាំងរសុង ក្រោះមនិមានរបា 
កដកបុងឯកសារណាមួយថា បានក្ធវើក្ឡើយ ។ ទំាងក្នះក្រោះក្ហតុអវី ?  
តាមការសៃនដិ្ឋា ៃណ ើញថា  
១- ក្រោះរពះសងឃអំពីលង្ហក ក្នាះផុតរលតអ់ស់ក្ៅ  
២- ក្រោះក្រឿងបឋមសក្មាព ធិកថា សឋីពីក្រឿងពុទនរបវតថកិបុងក្ពលក្នាះ 

មានខ្តភាសាបាលី ក្ហើយក្ៅរាតរ់ាយកបុងគមពរីរពះនរតបិដក មលះកបុង
អដឌកថា មលះពំុទានច់ងរកងរបួរមួ និងពំុទានប់ានខ្របក្រៀប ក្រៀងជាភាសា
សរមាបជ់ាតិក្ៅក្ឡើយ។ រឯីអបករសកុកពំុ៏ទានរ់ជួតរជាបជាទូក្ៅរគប់

គ្មប  មានខ្តរពះសងឃខ្ដលក្ចះភាសាបាលី ក្ទើបអាចដឹងបានមលះ ក្រោះ
ក្ហតុក្នះក្ហើយក្ទើបពិធីបុណយវសិាមបូជារតវូបានសាបសូនយក្ៅវញិ។  
ចំក្ណរក្រោយមក របក្ទសនថកបុងសមយ័រកងុក្ទព "បាងកក" 

តាមក្សចកឋខី្ដលមានកបុងក្សៀវក្ៅរពះរាជពិធីសិុបសងក្ដឿនថា កបុង
រជជោលទី ២ កបុងឆ្នប ឆំលូវ នពវស័ក ពុទនសករាជ ២៣៦០ រគិសថ សករាជ 
១៨១៧ ក្ទើបក្កើតមានពិធីវសិាមបូជា ក្ោយក្ពលក្នាះមានសក្មឋច
រពះសងឃរាជ១រពះអងគរពះនាម "ម"ី ក្ៅវតថរាជបូរណៈមកថាវ យរពះពរ 
សំុឲ្យរទងក់្ធវើវសិាមបូជាជាដំបូង។ ឯរក្បៀបក្ធវើពិធីករ៏បហាករ់បខ្ហល
គ្មប នឹងរក្បៀបក្ធវើក្ៅកបុងរកុង សុក្ខាទយ័ ប៉ុខ្នថមនិសូវជាអធិ កអធមដូច
រគ្មក្នាះក្ទ។  
ចំខ្ណកក្ៅរបក្ទសកមពុជាវញិ កបុងសមយ័ជាមួយគ្មប ក្នះរប      

ខ្ហលជាមនិទានម់ានទំក្នៀមក្ធវើក្ៅក្ឡើយ ក្ោយក្ហតុថាោរក្ធវើវសិាម
បូជាក្ៅរបក្ទសនថ កបុងជំនានក់្នាះ ក្ៅមនិទានម់ាមំនួក្ៅក្ឡើយ ទំាង
គមពរីបឋមសក្មាព ធិខ្ដលសំរាបក់្របើរបាស់កបុងោរក្នះ កម៏និទានម់ាន
ក្ៅក្ឡើយខ្ដរ ក្ហើយទំនងជាមនិទានប់ានរជួតរជាបដល់របជាជនខ្មមរ
ផង។  
ឯគមពរីបឋមសក្មាព ធិជាក្រឿងពុទនរបវតថិ ដំណាលក្រឿងចាបក់្ផឋើមតាំង

ពីរពះអងគចុះចាកតុសិតក្ទវក្ោក មកយកកំក្ណើ តជារពះរាជបុរតរពះ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៨  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

រពះពុទនបានរតាស់ ។ 



បាទ សុក្ទាន ទនៈ និងរពះនាងមហាមាយ៉ ក្ៅនគរកបិលពសថុកបុង
មជឈមិរបក្ទសក្រៀងរាបដរាបដល់រទងប់ានរតាស់ជាអងគរពះពុទន ក្របាស
សតវ ក្ហើយក្សឋចរទងរ់លំតម់ននចូលោនរ់ពះបរមនិោវ នជាទីបំផុត។  
គមពរីបឋមសក្មាព ធិក្នះ អបករបាជញខ្តងក្ឡើងសរមាបក់្របើរបាស់

ក្ទសនាក្ៅកបុងបុណយវសិាមបូជា ។ ក្រោះថាោរខ្ដលនាយំករបវតថិ
របស់ក្រឿងក្នះមកសខ្មឋង ក្ដើមផជីាភសថុតាងបញ្ជជ កឲ់្យដឹងថា វសិាម
បូជាក្កើតក្ឡើងពិតរបាកដក្នាះពីរតឹមក្ពលខ្ដលក្កើតគមពរីក្នះ។  
គមពរីក្នះក្កើតមានរបាកដក្ឡើងក្ៅរបក្ទសនថ កបុងរជជោលរពះ 

បាទសក្មឋចរពះណំាងក្ៅល  "រជជោលទី៣" ជាដំបូង 
ក្ហើយកបុងជំនានក់្នាះគមពរីក្នះមាន ២ របក្ភទគឺ:  
១- បឋមសក្មាព ធិសក្ងខបមាន ២០បរកិ្ចឆទ មនិមានក្ឈាម ះអបកនិ

ពននពិតរបា កដក្ទ របខ្ហលជានិពននក្ឡើងកបុងរជជ ោលទី ២ ។  
២- បឋមសក្មាព ធិវតិាទ រ ជាភាសាមគធៈមាន ២១ ខ្មស ឬ ៣០ 

បរកិ្ចឆទទាំងជាភាសាបាលី និងសរមាយ ។  
រពះបាទសក្មឋចរពះណំាងក្ៅល  រទងអ់ារាធនា សក្មឋចរកុមរពះបរ

មានុជិត ជិក្នារសសងឃរាជ ក្ៅវតថរពះក្ជតពន័ កបុងរកុងក្ទពឲ្យនិពនន
ក្ឡើង ។ សក្មឋចរកមុរពះអងគក្នះបានរបួរមួក្សចកឋកី្ចញពីគមពរីក្ផសងៗ 
និងនិពននបខ្នទមក្ឡើងមលះកបុងពុទនសករាជ ២៣៨៧ រគិសថសករាជ
១៨៤៥ ។  
ចំខ្ណករបក្ទសខ្មមរក្យើង គមពរីបឋមសក្មាព ធិជាភាសាមគធៈ 

មាន ២១ខ្មមរ ឬ ៣០ បរកិ្ចឆទ ។ គមពរីជាសំរាយមាន៣ខ្បប គឺ១ ក្ៅ
ថា បឋមសក្មាព ធិសក្ងខប ឬក្ៅថា "បឋមរតាស់" មាន៥-៦ខ្មស ឬ
មួយខ្មសចបព់ណ៌នាក្សចកឋតីាំងពីរពះអងគយ៉ងចុតិចាកតុសិត មក
ចាបប់ដិសននជិាឱ្រសរពះបាទសុក្ទាន ទនៈនិង រពះនាងសិរមិហាមាយ៉ 
រហូតមករតឹមរពះអងគក្ចញរទងរ់ពះផបួស បានរតាស់ជារពះពុទន ។ អតទ
បទក្នះមនិដឹងជាអបកណាជាអបកនិពនន ក្ហើយនិពននពីកបុងពុទនសករាជ
ណាក្ទ ។ ខ្តតាមោរសក្ងកតក្មើលោកយក្ពចនក៍បុងគមពរីក្នាះ ក្ ើញថា 
មនិជាចាស់ណាស់ណាក្ទ យ៉៉ងយូរណាស់រតឹមសមយ័រកុងឧដុងគ
ខាងក្ដើម ។ គមពរីក្នះក្គក្រចើនក្របើសរមាបក់្ទសនាកបុងពិធីបុណយអភ ិ
ក្សក រពះពុទន របូផង។  
គមពរីទី ២ ក្ៅថា បឋមសក្មាព ធិវតិាទ រមាន៣០បរកិ្ចឆទ។ គមពរីក្នះ

សក្មឋចរពះមហាសុក្មធាធិបតី រពះសងឃរាជជួន ណាត (ោលក្ៅជា
សងឃនាយក) បានមានក្ថរដីោថា មហាណាក មហាភូ និងអាចារយ
សន។ល ។ ក្ៅក្មតថបាតដំ់បង បានខ្របក្ចញពីបឋមសក្មាព ធិវតិាទ រ
របស់សក្មឋចរកុមរពះបរមានុជិត ជិក្នា រស កបុងសមយ័រពះយ៉៉កថា
ថន "តទាធរ" ឈុម ក្ធវើជាក្ៅក្មឿងបាតដំ់បង ក្ហើយខ្ដលបាន
ផសពវផាយ ។  
ណៅប្រណេសកមពុជា  
បុណយវសិាមបូជា តាមខ្ដលចាស់ទំុអបកមុមអបកោរទាំងឡាយ

តំណាលតៗគ្មប បានឲ្យដឹងថា  ក្គបានក្ផឋើមក្ធវើកបុងរជជ ោលរពះបាទ
សក្មឋចរពះហររិកសរាមាឥសសរាធិបតី "រពះអងគឌួង" ខ្ដលគងក់្ៅកបុង
ឧដុងគជាដំបូងក្រោះថា ោលកបុងពុទនសករាជ ២៣៨៧  រគិសឋសករាជ 
១៨៥៤ សក្មឋចរពះអងគឌួង រទងស់ពវរពះរាជហឫទយ័ក្សបើសំុទូក្ៅកបុង
កមពុជារដឌ ។  
គមពរីទី៣ ក្ៅថា "បឋមសក្មាព ធិកថា" គឺបឋមសក្មាព ធិវតិាទ រក្នាះ

ឯងខ្ដលរពះឥនធមុនី "ខ្បន៉" គងក់្ៅវតថបទុមវតី រកុងភបកំ្ពញ ខ្របនិង
ក្រៀបក្រៀងក្ចញពីចាបរ់បស់សក្មឋចរពះមហាសងឃរាជ"សា"កបុងរជជោល 
រពះបាទសក្មឋចរពះសីុសុវតទ ិមាន ៣០ បរកិ្ចឆទ ដូចចាបក់្ដើម ។ គមពរី
ក្នះមានជាខ្បបបទសរមាបក់្ទសនាកបុងនថងវសិាមបូជាកបុងវតថគណៈធមម 
យុតថកិនិោយទូទាំងរបក្ទសខ្មមរ ។  
ោរក្ធវើវសិាមបូជា កបុងសមយ័រជជោលទី ២ ក្នាះ របខ្ហលជា

មានក្ធវើខ្តកបុងរកុង មនិទានប់ានផសពវផាយក្ៅរគបវ់តថអារាមក្ៅក្ឡើយ
ក្ទ ក្ហើយកម៏និទានម់ានភាពឱ្ឡារកិអធិកអធមខ្ដរ ។  
ពុទនសាសនិករបក្ទសនថ បានអះអាងថា របនពណីក្ធវើវសិាមបូជា

ខ្ដលរតឹមរតូវតាមលកខណៈ ក្កើតមានក្ឡើងតាំងពីរតឹមរជជោលទី ៤ 
ក្ោយរពះរាជាអងគក្នះជាអបករបាជញកបុងផលូវរពះពុទនសាសនា រទងក់្ចះ
គមពរីរពះនរតបិដកក្រៅរជះរទងប់ានក្ផឋើមក្ធវើវសិាមបូជា តាំងពីោល
រទងរ់ពះផបួសក្ៅក្ឡើយ ។ លុះដល់រទងោ់ក ់      (តក្ៅទំពរ័ទី ១៦)      

រពះពុទធសាសនា 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ០៩  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

រពះពុទនបរនិិោវ ន ។ 



ជនជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម មានោររស់ក្ៅជារកុមៗ ជាមួយគ្មប
ក្ៅតាមបណាថ ក្មតថននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។ មានក្មតថមួយចំនួនមាន
របជាជនខ្មមរក្រោមក្ឡើងក្ៅដល់ ៧០%ននរបជាជនទូទាងំក្មតថ ។ ជន
ជាតិខ្មមរ ក្ៅកមពុជាក្រោមជាអបកក្គ្មរពរបតិបតថតិាមរពះពុទនសាសនា 
ក្ថរវ៉ទ ។ ក្ៅកមពុជាក្រោមបចចុបផន មានវតថអារាមខ្មមរចំនួន ៤៤៨ វតថ 
ក្ហើយវតថខ្ដលមានអាយុចាស់ជាងក្គ គឺ វតថសមផរួរងស ី(សមផរួ) បានក
សាងក្ឡើង  គ.ស.៣៧៣  ឋតិក្ៅរសុកកំពងស់ាព នក្មតថរពះរតោងំ  
និងវតថនិមួយៗ មានរពះសងឃគងក់្ៅពី ៥ ក្ៅ ១០ អងគ ជួនោលពី 
៦០ ក្ៅ ៧០ អងគកម៏ាន ។ 
កូនក្ៅខ្មមរក្ៅតាមភូមរិសុក ជាចំណុះននក្ជើងវតថនីមួយៗ ខ្ដល

មានកូនរបុសអាយុពី១២ ឆ្នប កំ្ឡើងក្ៅខ្តងខ្តនំាចូលក្ៅវតថក្ដើមផសីាង 
ផបួសអបកមលះបួសបាន ៣ ខ្ម មលះក្ទៀតបួសបាន ១ ឆ្នប  ំឬក្រចើនជាងក្នះ 
និងអបកមលះក្ទៀតបួសរហូតដល់អស់មួយជីវតិកម៏ាន ក្ៅតាមសទាន ឬ
និសសយ័របស់បុគគលមាប ក់ៗ  ក្ដើមផសិីកាក្រៀនសូរតពីអកសរសា្សថខ្មមរ 
និងភាសាបាលីផង ក្ឈវងយល់និង របតិបតថិតាមគនលងរពះធមន៌នរពះ
ពុទនសាសនាផង  របក្យ៉ជនហ៍ាតព់ត ់ោយ វ៉ចា ចិតថ រពមទំាងអបរ់ ំ
សីលធមរ៌បស់មលួនឲ្យោល យជាមនុសសក្ចះដឹង និងរស់ក្ៅរបកបក្សចកថី
នថលថបូក្ៅកបុងសងគម ។ 
ពីសមយ័មុនកដូ៏ចជាបចចុបផនបកុលបុរតខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម ក្បើ

សិនជាមនិបានឆលងោតោ់រសាងផបួសក្ទ រតូវបានសងគមនិងរគួសារ
ចាតទុ់កថាមនិបានសងគុណមាថ យឪពុក និងក្ពលចូលតណថឹ ងរបពនន 
នឹងជួបញ្ជា លំបាក ក្រោះចាស់ៗ ក្គក្រៀបចំទុកោករ់គសួារដល់កូនក្ៅ
រសីរបស់មលួនខ្តងខ្តក្មើលបុរសណាខ្ដលធាល បប់ានបួស ក្រោះពួកគ្មត់
យល់ថាបុរសទំាងក្នាះបានបំក្ពញោត ពវកិចចរបស់មលួនរចួរាល់ក្ហើយ 
បានអបរ់សីំលធមជ៌ា ពិក្សសបានក្ចះដឹងពីអកសរសា្សថបានសាគ ល់ 
គុណក្ទាសបុណយបាបនិងរតូវបានោរក្គ្មរពរាបអ់ានពីសងគម ។ 
បុណយបំបួសកុលបុរតខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោមក្រចើនរបារពន ក្ៅមុន

ក្ពលបុណយចូលឆ្នប ខំ្មមរ ឬមុនក្ពលបុណយពិសាមបូជា ។ ក្ៅនថងក្នះ  
រគួសារណាខ្ដលមានកូនក្ៅបំបួស រតូវខ្តនាំក្ៅក្ៅវតថរយៈក្ពលមយួ 
ខ្មឬបីខ្មជាមុនសិន ក្ដើមផកី្រៀនធមបួ៌ស និងធមន៌មសសោរថាវ យបងគំ
រពះជាក្ដើម ក្រោះថាភាគក្រចើនកុល បុរតខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម មុនក្ពល
ចូលបួសមនិបានក្ចះអកសរខ្មមរក្ទ ។ 
ក្ពលដល់នថងបួសកុលបុរតខ្ដលរតូវបួសក្នាះ  រតូវបានរពះក្ៅធិ

ោរវតថអនុញ្ជដ តឲ្យរតឡបក់្ៅផធះវញិ ក្ដើមផរីបារពនកមមវធីិក្ៅផធះ ។ ក្ពល
ក្នាះកុលបុរតរតូវខ្តក្ោសក ់ ក្សលៀកសារងុនិងោកោ់នាពណ៌សខ្ដល 
ក្គក្ៅថា «នាគ»។ រារតីមុនក្ពលដខ្ងានាគក្ៅវតថផធះខ្ដលមាននាគ 
រតូវបាននិមនថរពះសងឃចក្រមើនរពះបរតិថ និងក្ពលរពឹកនិមនថរពះសងឃ

ទទួលភតថរចួក្ទើបបានដខ្ងារនាគក្ៅវតថក្ដើមផជួីបជំុគ្មប ក្ធវើកិចចបំបួស ។ 
តាមក្រឿងក្រពងននោកយថា «នាគ» កបុងោរោកក់្ឈាម ះដល់កុល 

បុរតខ្មមរមុនក្ពលបំបួសក្នាះ ក្រោះក្ៅសមយ័រពះពុទនោល  មាននាគ
មួយបានោឡាមលួនជាមនុសសក្ៅទូលសំុរពះ ក្ដើមផសីាងផបួសក្រោះរស
ឡាញ់រពះពុទនសាសនា ។  បានបួសរចួនាគក្នាះ កប៏ានោល យមលួនជា
នាគវញិ ក្ោយបានក្ភលចមលួនក្ៅក្ពលសឹងនថង (ក្ដកនថង)  ក្រឿងក្នះ បាន
ក្ធវើឲ្យរពះ ភកិខុសងឃក្ ើញក្ោយនចដនយកនំ៏ាគ្មប ក្ៅទូលដល់រពះពុទន 
សមណក្គ្មតថម  រពះអងគកប៏ានផសកឹនាគក្នាះ ក្ហើយបក្ណថ ញក្ចញ
ក្ៅ  ក្រោះថារពះវនិយ័ក្ៅកបុងរពះពុទនសាសនាមនិអនុញ្ជដ តឲ្យសតវ
បួសក្ឡើយ ។  
ក្ពលក្ចញក្ៅ  នាគក្នាះសំណូមរពះពុទនជាមាច ស់ថា មុនក្ពលប ំ

បួសកុលបុរតមថងៗសូមរពះអងគរទងក់្ៅកុលបុរតទាំងក្នាះថា «នាគ» 
ៗផង ។ រពះអងគ កទ៏ទួលយកសំណូមពររបស់នាគក្នាះក្ៅបានជា
កុលបុរតខ្ដលចូលសាងផបួស មុនក្ពលបានោល យមលួន ក្ៅជាសងឃរតូវ
បានក្ៅថា «នាគ» ៗ ជាបរ់ ហូតមកដល់សពវនថង  ។ 
ក្រោយក្ពលរពះសងឃទទួលភតថនថងរតងរ់ចួ កិចចបំបួសនាគកប៍ាន

ចាបក់្ផថើម  ក្ោយពួកក្គបានដខ្ងានាគពទ័នជំុវញិរពះវហិារ ៣ ជំុមាតាបិ 
តានាគរតវូបានក្ដើរជាបជ់ាមួយនាគមាតាទូលនរតចីវរ ចំខ្ណកបិតា
ោនឆ់រ័ត និងបារតរបស់នាគក្ទើបបានក្ឡើង ក្ៅោនរ់ពះវហិារ ។  
ក្ពលចូលក្ៅកបុងរពះវហិារ ក្រោយពីកិចចនមសសោរចំក្ោះរពះ

រតនរតយ័រចួនឹងមានរពះសងឃមួយរពះអងគ ខ្ដលបានសាងផបួសចាស់
វសាក្ៅថា រពះឧបជាយ ៍ គងក់្ៅមុមអាសនៈរពះពុទនបដិមាខ្បររពះ
ភ័្ កថក្ៅរកនាគ  និងមានភកិខុសងឃយ៉៉ងតិច ៤ អងគក្ឡើងក្ៅ ប៉ុខ្នថភាគ
ក្រចើនក្គយក ២១ អងគ  គងហ់តទបាស ។  ក្ពលក្នាះ  នាគកក៏្ដើរពីជួរ    
កណាថ លក្ោយនដរបណមសំក្ៅក្ៅរករពះឧបជាយក៍្ដើមផសំុីរពះ
ឧបជាយប៍ានោល យមលួនជារពះសងឃ។ 

 ោរសាងផនួសគជឺារបថ្ពណី្របសក់្លុបុរតខ្មែរក្ៅក្មពជុាក្រោមោរសាងផនួសគជឺារបថ្ពណី្របសក់្លុបុរតខ្មែរក្ៅក្មពជុាក្រោមោរសាងផនួសគជឺារបថ្ពណី្របសក់្លុបុរតខ្មែរក្ៅក្មពជុាក្រោម 

ពីធីបំបួសកុលបុរតខ្មមរក្ៅក្មតថមាតរ់ជកូ ខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។ 

អំពីខ្មែរក្រោម 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១០  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

( តក្ៅទំពរ័ទី ២៣ )  



ោលពីចុងឆ្នប  ំ ២០០៩ ក្ោក ក្សុើង សុង ក្សុើង ខ្ដលជាអនុ
របធាន  គណៈចងអុលោរតំបនន់រតីទិស គឺតំបនក់មពុជាក្រោម បាន
មករបក្ទសកមពុជាពីរក្លើក រាល់ក្លើកក្ោកបានមកជួបរពះសងឃ និង
ជនជាតិខ្មមរខ្ដលមានកំក្ណើ តក្ៅកមពុជាក្រោមមួយចំនួន ខ្ដលរស់ក្ៅ
របក្ទសកមពុជា ឲ្យក្ៅសាឋ បោ់រពនយល់របស់ក្ោកថា របក្ទសក្វៀត
ណាមសពវនថងកំពុងអភវិឌណ ក្ហើយក្គ្មលនក្យ៉ បាយសញ្ជជ តិ គឺមាន
សមាកភាពលអណាស់ ។ រឯីសហគមនជ៍នជាតិក្វៀតណាមក្ៅឯនាយ
សមុរទឯក្នាះវញិ ខ្តងខ្តរះិគនថ់ា រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមថា ក្ោរក្ៅ 
រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមផ្លឋ ចោ់រ រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមមនិក្គ្មរពសិទន
មនុសសជាកខ់្សឋងក្ៅនថងទី១២- ១៣ និង ១៤ ក្មសា កនលងក្ហើយក្នះ
ក្គបានក្ធវើបាតុកមមមួយរបឆ្នងំ និងនាយករដឌ  ម្នឋី ក្ងវៀង តឹង យុង 
ខ្ដលក្ៅចូលរមួកិចចរបជំុមួយក្ៅ Washington ក្គខ្ថលងដូក្ចបះថា៖ 
“ក្យើងក្ផឋើមបាតុកមមជាបរ់ហូតមក ៣ នថងក្ហើយគឺចាបពី់នថង ១២ ១៣ 
និង ១៤ ក្មសាក្នះឯង ក្គ្មលបំណងននបាតុកមមទី ១ គឺរបឆ្នងំវតឋ
មានរបស់ក្ោក ក្ងវៀង តឹង យុង ខ្ដលជាជនមួយរបូតណំាងឲ្យរបម
ផ្លឋ ចោ់រ ក្ោក្ៅ ក្បើក្របៀបក្ធៀបនិងបរក្ទសគឺពួកក្គក្អានលំក្ទាន
ទូលខ្ដនក្គ្មក ហុចខ្ដនសមុរទឲ្យអបកដនទ ចំក្ោះរបជាជនឯងពួកក្គ
ក្របើអំណាចផ្លឋ ចោ់រក្ោរក្ៅនរកខ្លង ជិះជាន ់ សងកតស់ងកិនរបជារា
្សឋសលូ តរតង”់ ។ 
 រឯីរពះក្តជរពះគុណ ក្យឿង សិន ខ្ដលជារបធានសមាគមរពះ

សងឃខ្មមរកមពុជាក្រោម របចាំក្ៅរពះរាជាណាចរក  កមពុជា មានក្ថរៈ
ដីោឲ្យដឹងអំពីក្សរភីាពជំក្នឿ និងោររបតិបតឋរិពះពុទនសាសានាដូក្ចបះ
ថា៖ “រយៈក្ពល ៣៥ ឆ្នប កំ្ហើយ ក្នះ ោរក្គ្មរពរពះពុទនសាសនារបស់
កុមមុយនិសថ វ៉មានខ្តកបុ ងរកោស់សាប មក្ទ ខ្តធាតុពិតគឺក្គមិនក្គ្មរពអវី
ទាំងអស់ និង ជាពិក្សស ជាោរឈឺចាបបំ់ផុតចំក្ោះរពះសងឃខ្មមរកមពុ
ជាក្រោម ពីមុនក្នាះខ្ដលក្យើងរងទុកខក្វទនាោនខ់្តខាល ំងក្ឡើង ឆ្នប  ំ
២០០៨ ក្ទើបរពះសងឃក្ៅ   ក្មតឋោល ងំ ក្ៅកបុ ងសាោបាលីជានម់ពស់ 
បានក្រោកឈររពមៗគ្មប  មានសតិសបផជជញ្ដ ៈ មានភាពោល ហាន
ក្រោកឈរក្ឡើង ក្ដើមផទីាមទារសិទនិក្សើ រភាពកបុ ងោរក្ធវើបុណយទាន នូវ
របនពណីទំក្នៀមទំោប ់វបផធម ៌អកសរសា្សឋ របស់ក្យើង ។ ក្ៅក្ពល
ក្នាះគឺថាកឋិនទានក្ធវើបានខ្តមួយនថងក្ទ ខ្ដលពុទនបផញ្ដ តថិមាន ៣០ នថង 
។ រោឌ ភិបាលយនួកុមមុយនិសថបានរបគល់ឲ្យខ្មមរ តាមោរទាមទារ ។ 
ខ្តខ្បរជាក្ធវើទុកខបុកក្មបញ ចាបរ់ពះសងឃផសកឹ គឺសឹកចំនួនជាង ២០ 
អងគ និងោកព់ននធានាគ្មរ ៥ អងគ ។ ជាោរឈឺចាបបំ់ផុតកបុ ងរយៈ
ក្ពល ៣៥ ឆ្នប កំ្នះ ។ ដណំាកោ់លរគបរ់គងរបស់យួន ក្ពលណាក៏

ដូចក្ពលណាក្ទ គឺខ្មមរក្ខាល ចផាជានិចច”។   
ចំក្ោះក្ោក គឹម ប៊ុក ខ្កវ  ខ្ដលជាអតីតកមាម ភបិាលគមនិសថ 

ក្វៀតណាម ខ្ដលក្ោកមានរសុក ក្ៅក្មតឋរពះរតោងំ ក្ោកបាន
បញ្ជជ កឲ់្យដឹងអំពីទក្ងវើរបស់របបកុមមុយនិសថក្វៀតណាម កបុងរយៈោល 
៣៥ ឆ្នប មំកក្នះដូចក្ចបះថា៖ “ក្ពលខ្ដលខ្មមរក្រោមមំតសូ៊បឋូ រ ជីវតិសាល ប់
រាបោ់ន ់ រាបមឺុ់នខ្សននាក ់ ទរមាបំានរកំ្ោះក្ៅនថង ៣០ ខ្មក្មសា ឲ្យ
ក្ចញផុតពីោរោនោ់ប ់ របស់អាក្មរោិងំ និងបារាងំ រយៈោល ៣៥ 
ឆ្នប  ំ ហមឹង គឺខ្មមរក្រោម អតម់ានបានទទួលចំក្ណញអវីទាំងអស់ មាន
បានទទួលខ្តទឹកខ្ភបក និងទុកខលំបាក ។ ក្គមាប ក ់ ៗ សងឃមឹថាោរត
សូ៊របស់ខ្មមរក្រោម តាំងពីជីដូន ជី តារហូតបានរកំ្ោះពីរបបចរកពតថិ
បារាងំ អាក្មរចិោងំ នឹងបានសុម ដឹងអី ទីបំផុត ខ្មមរក្រោមរតូវក្វទនា
រហូតដល់សពវនថងក្នះ ។ ក្ហើយមងុ ំមានោរក្សាកសាឋ យណាស”។  
ក្ោក យនឋ ថារ ូ ខ្ដលមានរសកុកំក្ណើ តក្ៅកមពុជាក្រោមក្នាះ 

សពវនថងក្ោកជាតណំាងរា្សឋ ក្ៅក្មតឋបនាធ យមានជយ័ បានរឮំក
ក្ឡើងវញិ នូវសមយ័ោលរស់ក្ៅមុននថង ៣០ ខ្មក្មសា និងក្រោយនថង 
៣០ ក្មសា ដូចក្ចបះថា៖ “មញុ ពិំនិតយ សក្ងកតក្មើលក្ៅកបុ ងរបបពីរមុសគ្មប
ោចរ់សឡះពីគ្មប  ។ មុនឆ្នប  ំ១៩៧៥ គឺខ្មមរក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ភាគ
ក្រចើនក្បើនិយ៉យពីវស័ិយក្សដឌកចិគឺមាប ក់ៗ  ក្ធវើខ្រសរសូវហូបអតអ់ស់ក្ទ 
សល់រាល់ឆ្នប មំួយរគសួារៗ ខ្តក្រោយនថងរកំ្ោះឆ្នប  ំ ១៩៧៥ មក គឺខ្មមរ
ក្រោមបានោល យក្ៅជាទាសករ កមមករក្គរហូតដល់សពវនថងក្នះ គឺ
ក្ោយសារខ្តអំពីបញ្ជា ខ្ដលក្ធវើសហករ សហគមន ៍ រក្បៀបក្ធវើខ្រសរសវូ
រមួគ្មប  ក្គយកដីខ្រសពីខ្មមរ ខ្ចកឲ្យជនជាតិក្វៀតណាមអស់ រចួក្រោយ
មករវ៉ងឆ្នប  ំ១៩៨៥ ក្គរោំយខ្ផនោរ ៥ ឆ្នប កំ្ចាលក្ៅ ។ ៥ ឆ្នប  ំ១០ 
ឆ្នប  ំក្រោយមក ក្គខ្បរក្ៅជាសងខ្រសមកខ្មមរ ទរមាបំានខ្រសមកខ្មមរវញិ 

ជីវិត ខ្មែរក្រោមជីវិត ខ្មែរក្រោមជីវិត ខ្មែរក្រោម   ក្រោយរពតឹតិោរណ៍្ក្រោយរពតឹតិោរណ៍្ក្រោយរពតឹតិោរណ៍្   ៣០ ៣០ ៣០ ក្មសា ក្មសា ក្មសា    
ខ្ែលរបបក្មុែុយនសិតក្វៀតណាមចូលោន់ោប់ក្មពុជាក្រោម ខ្ែលរបបក្មុែុយនសិតក្វៀតណាមចូលោន់ោប់ក្មពុជាក្រោម ខ្ែលរបបក្មុែុយនសិតក្វៀតណាមចូលោន់ោប់ក្មពុជាក្រោម    

ផធះខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម ក្រោយរពឹតថោិរណ៍ ៣០ ក្មសា ឆ្នប  ំ១៩៧៥ ។ 

រពឹតតិោរណ៍្ ៣០ ក្មសា 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១១  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   



ក្ពលក្នាះគឺខ្មមរបានោល យក្ៅជាអបករកកអស់ក្ហើយ »។ 
ចំក្ោះបញ្ជា សិទនក្សើ រភាពវញិក្យើងក្ ើញថាោល តគ្មប ឆ្នង យ

ណាស់ មុនឆ្នប  ំ១៩៧៥ ខ្មមរក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ក្យើងមករសុកខ្មមរ
មានភាពមួយធូររសាលក្ហើយចងក់្ចញចូលក្ៅរសុកខ្មមរមិនជាបញ្ជា
លំបាកក្ទ ក្ហើយរគបគ់មពីរដីោ កផួនខាប តខ្ដលក្យើងនំាក្ចញពីកមពុជា
ក្ៅកមពុជាក្រោម ឬកពី៏កមពុជាក្រោម មកកមពុជាកម៏ានភាពធូររសាល
ខ្ដរ ក្ទាះបីទឹកដីកមពុជាក្រោមរតូវបានបារាងំោតឲ់្យក្ៅក្វៀតណាមក្ៅ
នថងទី ២១ ខ្មឧសភា ឆ្នប  ំ១៩៤៩   ក្វោក្ម៉ាង ១២ អារទាធកក៏្ោយ 
ក្ហើយខ្ដលរពឹទន សភាបានអនុមត័ នថង ៤ ខ្មមិថុនា ឆ្នប ១ំ៩៤៩ កឋីគឺ
បងបអូ នខ្មមរកមពុជាក្រោមក្ៅខ្តមានភាពទទួលសិទនិក្សរភីាព បាន
រគ្មនក់្បើជាងសពវនថង ។ ក្ោយខ្ឡកនថង ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ ១៩៧៥ 
រហូតដល់សពវនថងសាោក្រៀនខ្មមររតូវបានបិទ អបកក្រៀនសូរតអកសរសា
្សាឋ ខ្មមររតូវបានក្ចាទរបោន ់ អបកក្ចះដឹងបញ្ដ វនខ័្មមររតូវចាបោ់កគុ់ក 
សមាល បអ់បកដឹកនំាខ្មមរដូចជា រពះក្តជរពះគុណ គឹម តុក ក្ចើង ក្ហើយ
និង ក្ោកតា ហាញ់ សុវណាត  ជាក្ដើម ខ្ដលក្យើងទំាងអស់គ្មប ខ្តងខ្ត
ដឹងក្ហើយរោឌ ភិបាលក្វៀតណាម របខ្កបានក្ទគឺ    ភស័ថុតាងក្ៅរហូត
ដល់បចចុ បផនប ។ 
ចំក្ោះបញ្ជា ខ្ដលក្ៅសភាក្វៀតណាមសពវនថង មានតំណាងរា្សឋ

ជាជនជាតិខ្មមរកមពុជាក្រោមក្នាះ។ បញ្ជា ទំាងអស់ហបឹងក្យើងគិតថាជា
តំណាងរា្សឋរបស់ខ្មមរក្រោមកថ៏ាបាន ថាជាោរចាតត់ាំងកថ៏ាបាន 
ក្រោះតំនាងរា្សឋក្ៅទីក្នាះមិនបានឆលុ ះបញ្ជច ំងក្ចញពីឆនធៈរបស់ខ្មមរ
ក្រោមក្ឡើយ ក្ហើយតំនាងរា្សឋក្ៅទីក្នាះ ៥-៦ នាក ់ ក្គបក្ងឋើតក្ឡើង
រគ្មនខ់្តជាតំណាងមួយឆលុ ះបញ្ជច ំងឲ្យក្មើលក្ ើញថា ក្ៅរបក្ទសក្វៀត

ណាមមានតំណាងខ្មមរ ប៉ុណបឹ ងឯង ខ្តតំណាងរា្សថមលះអតក់្ចះអកសរ
ខ្មមរក្ទ ក្ហើយនិ យ៉យខ្មមរអតច់ាស់ក្ទ មិនខ្មនក្កើតក្ឡើងក្ោយោរ
ក្បាះក្ឆ្នប ត ោរសបាយចិតឋរបស់របជារា្សឋខ្មមរក្ទ ក្នះរគ្មនខ់្តជាោរ
ចាតតំ់ាង មិនខ្មនជាក្រជើសតំាងដូចរបក្ទសក្សរកី្ឡើយ ចឹងអបកទំាង
អស់ហបឹង មិនមានលទនភាពអីអាចជួយ ដល់របជាពលរដឌខ្មមរជាង ១២ 
ោននាក ់ ក្ហើយក្បើចំនួនរបជាជនជាង ១២ោននាក ់ មិនរតូវមាន
តំណាងរបស់មលួ នរតឹម ៥-៦នាកក់្នាះក្ទ គឺរតូវបានក្លើសនឹងក្ទៀត។ 
ក្យើងគិតថាក្ទាះបីតិចកីឋ ក្រចើនកឋី  សូមឲ្យរោឌ ភិបាលក្វៀតណាមគិតគូរ
ក្ឡើងវញិ ក្ហើយកដូ៏ចជាអបកតាមោន អបកអាន អបកសាឋ ប ់ កដូ៏ចជា
សក្ងកតោរទំាងអស់ឆលុ ះបញ្ជច ំងក្មើលៗ ថាក្តើលទនភាពក្ៅខ្មមរកមពុជា
ក្រោមមានតំណាងរា្សថ ៥-៦នាកខ់្ដលក្គបនថុ មក្ឡើងក្តើមានលទន
ភាពប៉ុណាត សំរាបជ់ួយ ខ្មមរក្រោម” ។ 
ក្យ៉ងតាមឯកសារនានា របស់សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោមជាអងគ

ោរក្រៅរបក្ទសតសូ៊ក្ោយសតិវធីិ  ក្ដើមផទីាម ទារសិទនិក្សរភីាពឲ្យខ្មមរ
ក្ៅមាតុភូមខិ្មមរកមពុជាក្រោមបានឲ្យដឹងថា កមពុជាក្រោមរតូវបានបារាងំ
ក្ផធរក្ៅឲ្យអានិគមក្វៀតណាម រតួតរតាក្ោយមុសចាបក់្ៅនថងទិ៤ ខ្ម
មថុិនា ឆ្នប  ំ១៩៤៩ ។ 
តាមោរអះអាងរបស់អងគោរ សហគមខ្មមរកមពុជាក្រោមនានា

បាន ឲ្យដឹងថាជាង ៥០ ឆ្នប បំាល យក្រោយពីបារាងំោតទឹ់កដីកមពុជា
ក្រោមឲ្យក្ៅយួន ខ្មមរក្រោម ពំុខ្ដលមានោរសុមសានថមួយក្ពលណា
ក្ឡើយ ជាពិក្សសក្ៅកបុងរយៈោល៣៥ ឆ្នប  ំ រស់ក្រោមអំណាច
អំណាចកុមមុយនិសថទុកខរបស់ក្គោនខ់្តធងនក់្ឡើងៗគ្មម នខ្លា ៕ VOKK 

 

រពឹតតិោរណ៍្ ៣០ ក្មសា 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១២  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

ក្រោយពីរពឹតថោិរណ៍ ៣០ ក្មសា ១៩៧៥ ខ្មមរក្រោមរតក់្ភៀសមលួនក្ចញពីកមពុជាក្រោមជាបនថបនាធ ប ់។ 



៣០៣០៣០   ក្មសា ទវិាខ្មែរក្រោមរសក់្ៅក្រោមរបបយនួរក្ហមក្មសា ទវិាខ្មែរក្រោមរសក់្ៅក្រោមរបបយនួរក្ហមក្មសា ទវិាខ្មែរក្រោមរសក់្ៅក្រោមរបបយនួរក្ហម   
ក្ោយ ថាច ់របីជា ក្គឿន 
នថង ៣០ ក្មសា ឆ្នប កំ្នះជានថងខ្ដលកំ ណតគ់រមប ់៣៥ ឆ្នប  ំ ខ្ដល

បកសកុមមុយនិសថក្វៀតណាម បានចូលរតតួរតាខ្មមរក្រោមក្ៅខ្ដនដីកមពុជា
ក្រោម បនថពីរបបយនួក្សររីណបអាក្មរកិោងំ ។ 
នថង ៣០ ក្មសា ១៩៧៥ គឺជារពឹតថិ ោរណ៍ជារបវតថសិា្សថមួយ

សរមាបជ់នជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោមរគបរ់បូខ្ដលរតូវបានបកសកុមមុយ
និសថក្វៀតណាមចូលោនោ់បទឹ់កដីកមពុជាក្រោម និងោកនឹ់មអាណា
និគមរតួតរតាខ្មមរក្រោម ជំនួសយនួក្សររីណបអាក្មរកិ ក្ហើយជានថង
ខ្ដលបកសកុមមុយនិសថក្វៀតណាម សពវនថងចាតទុ់កថាជា ទិវ៉រកំ្ោះភាគ
ខាងតផងូ (Ngày Giải Phóng Miền Nam) ក្ហើយចំក្ោះមតិរបស់
របជាជនយួនក្សរកី្ៅក្រៅរបក្ទសវញិ ក្គបានចាតទុ់កនថងក្នះគឺជា ទិវ៉
កំហងឹជាតិ (Ngày Quốc Hận) ចំខ្ណកសារពត័ម៌ានក្ៅអឺុរបុ បាន
ចាតទុ់កថានថងក្នះគឺជា នថងរកងុនរព នគររតវូរលំ (Sài Gòn sụp đổ, 
Fall of Saigon) ។  
ក្ៅនថង ៣០ ក្មសា មុនក្នះ ៣៥ ឆ្នប  ំ គឺក្ៅឆ្នប  ំ១៩៧៥ រោឌ ភបិា

លសាធារណរដឌក្យៀកណាម ដឹកនាកំ្ោយក្ោករបធានាធិបតី ក្យឿង 
វុ៉ងំ មុនិ (Dương Văn Minh)  ខ្ដលក្ឡើងោនអំ់ណាចបាន២ នថងខ្ត
ប៉ុក្ណាត ះ ករ៏តូវបាន កងទព័រណសិរសរកំ្ោះជាតិក្វៀតណាមភាគខាង
តផងូផថួលរលំំ ក្ោយបានចាបនិ់ងបងខឲំ្យក្ោក ក្យឿង វុ៉ងំ មុនិ អាននូវ
លិមិតសូមចុះចាញ់ រោឌ ភបិាលសាធា    រណរដឌក្យៀកណាមភាគខាង
តផងូ(Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam)  ។ 
ក្រោយក្ពលក្ោក ក្យឿង វុ៉ងំ មុនិ ជារបធានាធិបតី នន រោឌ ភបិា

លសាធារ ណរដឌក្យៀកណាម បានអានលិមិតសូមចុះចាញ់ក្ោយ
គ្មម នមូលក្ហតុ ក្ៅនថងទី ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប ១ំ៩៧៥ ក្នាះ វ៉សនាននមា
តុរបក្ទសកមពុជាក្រោមរតូវបានឋតិ តក្ៅក្រោមោររតួតរតារបស់ រោឌ
ភបិាលសាធារណរដឌក្យៀកណាម ភាគខាងតផងូ ខ្ដលជារោឌ ភបិាល
មួយបានក្កើតក្ឡើងក្ោយរណសិរសរកំ្ោះជាតិយនួភាគខាងតផងូ  
ក្ហើយរណសិរសក្នះក្សាតរតូវបានបក្ងកើតក្ឡើង ក្ោយរោឌ ភបិាលប
ក្ណាថ ះអាសនបសារធារណរដឌរបជាធិបក្តយយ យួនខាងក្ជើងខ្ដលមាន 
ហូ ជី មញិ ជារបមុមរដឌមុន ដំបូងបងអស់កបុងក្គ្មលបំ ណងវ៉យកំក្ទច
ពួកមូលធននិយមមាន និនាប ោរខាងក្ោកក្សរ ី  និងឈានក្ៅ ដល់
ោរោកប់ញ្ចូ លខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ឲ្យឋតិក្ៅក្រោម ោររគបរ់គង់
របស់បកសកុមមុយនិសថក្វៀតណាម ។  
ក្រោយពីរោឌ ភបិាលសាធារណរដឌក្វៀតណាម ខ្ដលមាននិនាប ោរ

ក្ោកក្សរ ី  រតូវបានដួលរលំក្ៅនថង ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ១៩៧៥ ក្នាះ
មក   ក្ៅនថងទី ០២     កកកោ ១៩៧៦ រោឌ ភបិាលយនួទាងំពីរគឺ រោឌ
ភបិាលសាធារណរដឌរបជាធិប   ក្តយយក្វៀតណាមខាងក្ជើង និង រោឌ ភ ិ 
បាលសាធារណរដឌក្វៀតណាម ភាគខាងតផងូ បានឯកភាពរបួរមួគ្មប ជារ
ោឌ ភបិាល និង របក្ទសមួយក្ោយោកក់្ឈាម ះថា  សាធារណរដឌ 
សងគម និយម ក្វៀតណាម រហូត មកដល់សពវនថងក្នះ ។  
មុនក្ពលជយ័ជំនះរបស់ពួកយួនកុមមុយនិសថក្ៅក្លើរោឌ ភបិាល

យួនក្សរ ី នថង ៣០ ក្មសា ១៩៧៥ ពួកក្គបានចាងំគ្មប ចុះក្ឡើងៗមនិ
ក្ចះចប ់ ក្ហើយពួកយួនក្សររីណបអាក្មរកិោំង  បានទមាល បរ់គ្មបខ់្បក
បំផ្លល ញវតថអារាមរពះពុទនសាសនាខ្មមរក្រោម ក្ៅកមពុជាក្រោមក្សធើរខ្ត
រោយ  ក្ោយពួកយួនក្សរបីានក្ោះរសាយថា  ពួកក្គទមាល ករ់គ្មប់
ក្ដើមផកី្ដញក្យៀកកុង គឺពួកយួនកុមមុយនិសថឲ្យក្ចញពីវតថ ។ 
ក្ពលក្នាះរពះសងឃខ្មមរក្រោមជាក្រចើនអងគរតូវបានចាញ់ក្បាកយួន 

កុមមុយនិសថ ក្ហើយនាគំ្មប ក្ចញក្ធវើបាតុកមមរបឆ្នងំអាក្មរកិរប ក្យ៉ជន៍
ឲ្យអាក្មរកិដកទព័ក្ចញពីខ្ដនដីកមពុជាក្រោម និងបានក្ជឿក្ៅក្លើមក្នា
គមវជិាជ របស់យួនកុមមុយនិសថថា កងទព័អាក្មរកិោំងនិងរកុមអាយ៉៉ង
បានក្ធវើបាបរបជាជន និងបំផ្លល ញរពះ ពុទនសាសនាខ្មមរក្រោម ។ 
ក្រោយពីបកសកុមមុយនិសថយួន បានទទួលជយ័ជំនះទាំងរសុងក្ៅ

ក្លើរបបសាធារណរដឌយួន ពួកក្គមនិរតឹមខ្តមនិបានដឹងគុណខ្មមរ
ក្រោមប៉ុក្ណាត ះក្ទ គឺខ្ថមទាំងបានចាបរ់ពះសងឃ និងរបជាពលរដឌខ្មមរ
ក្រោមោកព់នននាគ្មរ និងសមាល បយ៉់៉ងរង្ហគ លគួរអាក្ណាចអាធរដូចជា
ក្ធវើោតរពះវរីសមណៈ គឹម តុក ក្ចើង និងរាបោ់នក់រណីក្ផសងក្ទៀត 
ខ្ដលយួនកុមមុយនិសថបានរកំ្ោភបំោន ក្ៅក្លើដូនតាខ្មមរក្រោម ៕ 

រកមុយនួក្សរខី្ដលជាបទ់ាកទិ់ននឹងរបបអាក្មរកិោងំហករ់បងចូល
សាទ នទូតអាក្មរកិក្ៅនរពនគរក្ដើមផកី្ភៀសមលួន ។ Wikipedia 

រពឹតតិោរណ៍្ ៣០ ក្មសា 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៣  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   



ោលពីនថងទី ២០ ខ្មឧសភា កនលងក្ៅថមីៗ ក្នះ ក្ៅកបុងនាទី “ជន
ជាតិក្វៀតណាមរស់ក្ៅរគបទិ់សទី” ននវទិយអាសីុក្សរជីាភាសាយួនបាន
ក្ៅក្ធវើបទសមាភ សន ៍ និងសួរនំារពះសងឃខ្មមរក្រោម ៣ អងគ រពមទាងំ
តំណាងសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម (KKF) ជំុវញិសាទ នភាពននោររស់
ក្ៅរបស់ជនជាតិខ្មមរ ក្ៅខ្ដនដី កមពុជាក្រោម ក្រោយក្ពលខ្ដល
អាណានិគមបារាងំបានោតទឹ់កដីកមពុជាក្រោម ក្ៅឲ្យភាគីក្វៀតណាម 
បនថោនោ់បរហូតមកទល់នឹងបចចុបផនបក្នះ ។ 
កបុងឱ្ោសក្នាះខ្ដរ វទិយអាសីុក្សរជីាភាសាយួន បានអក្ញ្ជ ើញ

ក្ោកបណឍិ តជនជាតិយួនមាប កក់្ឈាម ះ ក្ង៉វៀង   វុ៉ងំ ហវី (Nguyễn Văn 
Huy) ជំនាញខ្ផបកសិកាពីជនជាតិ និងជាអតីតសា្សាថ ចារយទសសនៈ
វភិាគខ្ផបកតំបនអ់ាសីុភាគអាក្គបយន៍នសា កលវទិយល័យ Diderot VII 
Paris របក្ទសបារាងំ ។ 
បណឍិ ត ក្ង៉វៀង វុ៉ងំ ហវី (Nguyễn Văn Huy ) បានពណ៌នាថា 

ខ្មមរក្រោម ឬ ខ្មមរភាគខាងក្រោមននតំបនទ់ក្នលក្មគងគ ។ ោលពីសមយ័
បារាងំក្ធវើអាណានិគមក្នាះ ជនជាតិខ្មមររតូវបានបារាងំញុះញងថ់ា 
ខ្ដនដីសណថ ទក្នលក្មគងគក្នាះ ពីមុនគឺជាខ្ដនដីរបស់ខ្មមរ ក្ហើយបនាធ ប់
មកគឺជនជាតិយួនជាអបកដក្ណថើ មយកមកោនោ់ប ់ យ៉៉ងក្នះក្ហើយ 
បានជាជនជាតិខ្មមរសាម នថា តំបនក់្នះជាទឹកដីរបស់មលួន ក្ហើយនំាគ្មប
តំាងលំក្ៅរហូតមកទល់នឹងបចចុបផនបក្នះ ។ ក្ោក Nguyen Van 
Huy បានបនថក្ទៀតថា ក្ៅក្ពលណាមានឱ្ោសពួកក្គ [ខ្មមរក្រោម] 
ខ្តងខ្តក្រោកក្ឡើងតវ៉៉ ប៉ុខ្នថទំាងអស់ក្នះ គឺជាោរបងខចិំតថខ្តប៉ុក្ណាត ះ 
ោរពិតក្ៅគ្មម នអវីជាភស័ថុតាងខ្ដលអាចបញ្ជជ កប់ានក្ឡើយ ។ 
បណឍិ ត ក្ង៉វៀង វុ៉ងំ ហវី (Nguyễn Văn Huy ) បានបនថក្ទៀតថា 

ខ្ដនដីសណថ ទក្នលក្មគងគគឺជាតំបនដំ់បូងបងអស់ខ្ដលអាចចាតទុ់ក ថា  
គឺមកពីកមាល ងំោបឆ់្នក របស់ជនជាតិចិន (người Minhឬ người Tàu) 
ពួកក្គបានមកតំាងលំក្ៅតំបនក់្នះ ចាបពី់សតវតសរទី៍ ១៧ មកក្មលះ ។ 
មូលក្ហតុខ្ដលនំាឲ្យតំបនទ់ក្នលក្មគងគក្នះ មានោររកីចំក្រ ើនលូតោស់ 
រគបខ់្បបយ៉៉ងកក៏្ោយសារខ្តកមាល ងំននជនជាតិយួនផងខ្ដរ មានដូច
ជាតំបន ់Châu Đốc, Cần Thơ, Long Xuyên,Mỹ Tho, Bến Tre  
ជាក្ដើម ។ 
 បណឍិ ត ក្ង៉វៀង វុ៉ងំ ហវី (Nguyễn Văn Huy )  បានបនថក្ទៀតថា 

បញ្ជា ជក្មាល ះរបខ្ទងរបទុងគ្មប  ខ្ដលខ្តងក្កើតមានក្ឡើងរវ៉ងជនជាតិខ្មមរ 
និងអាជាញ ធរមូលោឌ ន គឺចាបក់្ផថើមពីមានោរយល់រចឡំកបុងជំនាន់
បារាងំ ។ ក្ៅឆ្នប  ំ ១៩៥៤ បារាងំបានរបគល់ខ្ដនដីសណថ ទក្នលក្មគងគ 
ឬ កូស័ងសីុនក្ៅឲ្យជនជាតិយួន ។ ចាបតំ់ាងពីក្នាះមកជនជាតិខ្មមរ

បាននំាគ្មប ក្ចាទរបោនថ់ា បារាងំោតទឹ់កដីក្ៅឲ្យយួនគឺ «មុសនឹង
ចាប»់ ោរពិតបារាងំរតូវខ្តរបគល់មកឲ្យខ្មមរវញិ ក្ទើបរតូវ ក្ហតុអវីបាន
ជាក្ៅោតឲ់្យជនជាតិយួនក្ៅវញិ ។  
អំពីអតថសញ្ជដ ណជាតិខ្មមរកមពុជា ក្រោម ខ្ដលមានលកខណមុស

ពីជនជាតិយួន តាមោរពណ៌នារបស់បណឍិ ត ក្ង៉វៀង វុ៉ងំ ហវី (Nguyễn 
Văn Huy ) បានឲ្យដឹងថា៖ «មានភាពមុសគ្មប ផងខ្ដរ អំពីោរក្គ្មរព
របតិបតថសិាសនា ជនជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជាក្រោម ជាអបកោនរ់ពះពុទន
សាសនាខ្ផបកខាងក្ថរវ៉ទ រឯីជនជាតិយួនជាអបកក្គ្មរព និងរបតិបតថិ
រពះពុទនសាសនាខាងមហាយ៉ន ឬកក៏្គ្មរពបូជាជីដូនជីតាជាក្ដើម ។ 
មោង៉ក្ទៀតភាពមុសគ្មប អំពីភាសា និងោររបោនពូ់ជសាសនប៍ាន
ញំុ៉ងឲ្យជនជាតិទំាងពីរក្នះមានោររស់ក្ៅ ោចឆ់្នង យពីគ្មប ណាស់ 
បាននយ័ថា ជនជាតិខ្មមរក្រៀបោរខ្តជាមួយនឹងជនជាតិខ្មមរប៉ុក្ណាត ះ ។ 
ក្រោះខ្តមូលក្ហតុក្នះ បាននំាឲ្យជនជាតិខ្មមររស់ក្ៅខ្ញកោចក់្ោយ
ខ្ឡកពីជនជាតិយួន។ជាទូក្ៅជនជាតិខ្មមរខ្ដលរស់ក្ៅតាមបក្ណាថ យ 
ចាបពី់តំបន ់ ក្មតថមាតរ់ជូក (Châu Đốc) រហូតដល់ក្មតថោមបារាជ 
(Long Xuyên) ក្មតថរពះរតោំង (Trà Vinh) និងកំពងឬ់សស ី (Bến 
Tre) គឺជាតំបនរ់បស់ពួកក្គ ។ ជនជាតិខ្មមរបានបងកបក្ងកើតវតថអារាម 
និងកសាងផារក្ហើយក្ធវើជាកខ្នលងជួញលកដូ់រ ក្ហើយនឹងមានវបផធម៌
ពិក្សសសរមាបពួ់កក្គផងខ្ដរ» ។ 
ជាក្រឿយៗ ក្ៅក្ពលណាខ្ដលក្គក្ ើញមានោរដក្ណថើ ម ឬជក្មាល ះ

អវីមួយក្គខ្តងក្ចាទថា ជនជាតិខ្មមរចងក់្រោកក្ឡើងទាមទារក្ៅតំបន់

ថាច ់ង៉ុក្ ថាច ់និយាយថា វតតខ្មែរក្ៅក្មពជុាក្រោមថាច ់ង៉ុក្ ថាច ់និយាយថា វតតខ្មែរក្ៅក្មពជុាក្រោមថាច ់ង៉ុក្ ថាច ់និយាយថា វតតខ្មែរក្ៅក្មពជុាក្រោម   
ក្ក្ក្ើតក្ឡើងមនុោរបក្ងកើតរែឋធានីហាណូ្យក្ក្ក្ើតក្ឡើងមនុោរបក្ងកើតរែឋធានីហាណូ្យក្ក្ក្ើតក្ឡើងមនុោរបក្ងកើតរែឋធានីហាណូ្យ   

ខ្ែនែីក្មពុជាក្រោម 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៤  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

ខ្ផនទីខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។ 



សវ័យភាព ។ ប៉ុខ្នថតាមោរពិតពួកក្គរគ្មនខ់្តចងប់ានសិទនិក្សរភីាព
កបុងោររស់ក្ៅោរនិយ៉យសថី ោរក្គ្មរពរបតិបតថិសាសនា និងវបផធម៌
ខ្ដលពួកក្គកំពុងរស់ក្ៅខ្តប៉ុក្ណាត ះ ។ 
បណឍិ ត ក្ង៉វៀង វុ៉ងំ ហវ ី (Nguyễn Văn Huy ) បានក្រៀបរាបប់នថ

ក្ទៀតថា ជនជាតិយួនបានបងាូរឈាមក្ៅរតងតំ់បនទ់ក្នលក្មគងគក្នះ 
ក្រចើនជាងជនជាតិខ្មមរខ្ដលបងាូរក្ៅក្លើខ្ដនដីរបស់ពួកក្គក្ៅក្ទៀត ។ 
ដូក្ចបះ ពំុមានក្ហតុផលណាមួយខ្ដលជនជាតិខ្មមរទាងំក្នាះអាចទាម 
ទារក្ៅតំបនស់វ័យភាពក្ៅក្លើទឹករបស់ជនជាតិយនួបានក្ឡើយ ។ 
សរមាបរ់បក្ទសក្វៀតណាមក្យើងវញិ វ៉មនិជាោរសាម នដល់ ក្ហើយមនិ
អាចក្កើតក្ឡើង និងក្ធវើក្ៅរចួបានក្ឡើយក្ហើយសូមផខី្តជនជាតិខ្មមរក្ៅ
ក្លើទឹកដីក្វៀតណាម ពួកក្គកម៏និខ្ដលគិតដល់បញ្ជា ក្នះខ្ដរ ។ 
សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម (KKF) រតវូបានបក្ងកើតក្ឡើង៖ 
ក្ោយខ្ឡក សរមាបខ់្មមរក្រោម ខ្ដលរស់ក្ៅក្រៅរបក្ទសវញិ  

ក្រោយឆ្នប  ំ ១៩៧៥ ពួកក្គបានរបមូលផថុ ំគ្មប  រចួបក្ងកើតក្ចញជារបូរាង
អងគោរមួយខ្ដលមានក្ឈាម ះថា សហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម (Khmers 
Kampuchea-Krom Federation ) ។ 
គណៈកមមោរនាយកមួយរបូននអងគ ោរមួយក្នះ គឺក្ោក រតឹន 

ម៉ាន ់ រនិ បានមានរបសាសនរ៍បាបវ់ទិយអុាសីុក្សរ ី ជាភាសាយនួ អំពី
ក្គ្មលបំណងននចលនារបស់មលួនថា៖ «ក្ដើមផតីសូ៊របឆ្នងំ និងទាម 
ទារឲ្យរដឌអំណាចបកសកុមមុយនិសថក្វៀតណាមក្គ្មរពសិទនិក្សរភីាព កបុង
ោរជំក្នឿសាសនាសិទនមិនុសសកដូ៏ចជាសិទនសិថីពីបញ្ជា ជនជាតិក្ដើម»។ 
រតក់្គចក្ចញពីរបក្ទសក្វៀតណាម ក្ដើមផសំុីសិទនរិជកក្ោនខ្ផបក    

នក្យ៉បាយ៖ 
ក្ៅក្ដើមឆ្នប កំ្នះ រពះសឃខ្មមរក្រោមចំនួន ៦ អងគបានរតក់្ចញពីរប 

ក្ទសក្វៀតណាមមកសំុសិទនរិជកក្ោន ក្ៅឧតថមសបងោរអងគោរសហ 
របជាជាតិទទួលបនធុកជនក្ភៀសមលួន (UNHCR) របចាំទីរកុងបឹងកក ់
របក្ទសនថ ។ ក្រោយពីមានោរក្រជាមខ្រជងពីសហពន័នខ្មមរកមពុជា
ក្រោមរចួមករពះសងឃខ្មមរក្រោម ៣ អងគរតវូបានរបក្ទសសុ៊យខ្អតផថល់
សិទនិរជកក្ោន ក្ហើយរពះសងឃ ៣ អងគក្ទៀត របក្ទសហូឡងផ់ថល់សិទនិ
រស់ក្ៅរសបច់ាបរ់បក្ទសរបស់មលួន ក្ោយមូលក្ហតុនក្យ៉បាយ
សាសនា ។  
ថមីៗក្នះ មណៈខ្ដលក្ធវើដំក្ណើ រមកដល់រកុង Washington DC 

ជាមួយ នឹងគណៈរបតិភូសហពន័នខ្មមរក្រោមរពះសងឃ ៣ អងគនិមនថមក
ពីរបក្ទសសុ៊យខ្អត បានក្រៀបរាបដ់ល់វទិយអុាសីុក្សរជីាភាសាយួនថា 
មូលក្ហតុខ្ដលនាំឲ្យរកុមរពះអងគក្គចក្ចញពីខ្ដនដីកមពុជាក្រោមក្នាះ 
គឺក្ោយរដឌអំណាចក្វៀតណាមបានចាបផ់សកឹ ចាបោ់កព់នននាគ្មរ ោរ
ក្ធវើទារណុកមមកបុងបនធប ុ់ំោងំ ក្ហើយនឹងោរគំរាមគំខ្ហងដល់សុវតទ
ភាពផ្លធ ល់មលួនកបុងមណៈ ខ្ដលរពះអងគក្ចញពីពនននាគ្មរននរបក្ទស   
ក្វៀតណាម ។  

រពះសងឃខ្មមរក្រោមទាំងក្នាះរមួមាន រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សា
មន អតីតរពះក្ៅអធិោរវតថភបដិំន ខាងក្ជើង ក្មតថតខ្កវ របក្ទសកមពុជា 
រពះក្តជ    រពះគុណ គឹម ក្មឿន និង រពះក្តជ រពះគុណ យញ័ តូន ។ 
រពះសងឃទាំង ៣ រពះអងគខាងក្លើ បានក្រៀបរាបអំ់ពីដំក្ណើ រជីវតិពី

ោររស់ក្ៅកបុងពនននាគ្មរ និងទុកខលំបាកននោរឈចឺាបរ់បស់រពះអងគ 
ក្រោយក្ពលក្ចញពីពនននាគ្មរនិងបានមានពុទនដីោរអំពីោរក្ធវើទារណុ 
កមមឥតឈបឈ់រ ខ្ដលបានអនុវតថក្ោយអាជាញ ធរក្វៀតណាមដ៏
អមនុសសធមជ៌ាទីបំផុតមកក្លើរពះោយ រពះអងគរពមទាងំបានក្រៀបរាប់
ពីរក្បៀបខ្ដលរពះអងគរតូវបានក្គបងខឲំ្យសារភាព និងចុះហតទក្លខាក្លើ
ឯកសារក្ផសងៗក្ទៀត ក្ោយអាជាញ ធរក្វៀតណាមបានរបឌិតក្ឡើង ក្ដើមផ ី
បនថក្ធវើោរចាបម់លួនមកក្លើរបជាជនខ្មមរក្រោមខ្ដលគ្មម នក្ទាសជាក្រចើន
នាកក់្ទៀត ។ សកមមជនរបឆ្នងំរបស់ខ្មមរក្រោមទាំង ៣ រពះអងគបាន
តអូញខ្តអអំពីសាទ នភាព សុមភាពរបស់រពះអងគក្រចើនខ្ដលមានោរខ្រប
របួលបនាធ បពី់ទទួលរងោរវ៉យដំផធួនៗ និងរងោរចាកថ់ាប ំជាក្រចើន
ក្លើក កបុងក្គ្មលបំណងចងឲ់្យសាល បក់្ៅក្ពលខ្ដលក្ចាទសួររពះអងគ   
មថងៗ ។ ោរចាកថ់ាប កំ្នះជាធមមតារតូវបានអនុវតថក្ោយអាជាញ ធរក្វៀត
ណាម ក្ដើមផបំីផ្លល ញដល់មរួកាលជនរងក្រគ្មះ និងក្ដើមផបីងខខំ្មមរក្រោម
ណាខ្ដលរប ឆ្នងំនឹងយនួឲ្យសារភាព ។  
សិទនមិនុសសរតវូបានក្គជានឈ់ល៖ី 
ក្វៀតណាមក្របើោរចាកថ់ាប កំ្ៅក្លើសកមមជនអបករបឆ្នងំរបស់ខ្មមរ

ក្រោមក្នះ គឺជាោររកំ្ោភមួយយ៉៉ងចាស់រកខ្ឡតចកំ្ោះអនុសញ្ជដ
របឆ្នងំ នឹងោរក្ធវើទារណុកមមរបស់អងគោរសហរបជាជាតិ ។ 
ក្ៅក្ពលខ្ដលវទិយអុាសីុក្សរជីាភាសាយួនបានក្ចាទសួរថា ក្តើ

មានវធិានោរក្ោះរសាយបានក្ទ ពីបញ្ជា ពលរដឌខ្មមរក្រោមខ្ដលរស់
ក្ៅក្លើទឹកដីក្វៀតណាមជាយូរមកក្ហើយក្នាះ ក្ហើយខ្មមរក្រោមកដូ៏ច
របជាជនក្វៀតណាម រតូវបានរស់ក្ៅក្លើខ្ដនដីខ្តមួយឬ ? 
កបុងគណៈកមមោរនាយកននសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ោក   

រតឹន ម៉ានរនិ បានក្ឆលើយតប នឹងសំនួរខាងក្លើយ៉៉ងដូក្ចបះ ៖ ចំក្ោះ
បញ្ជា ក្នះ រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមរតូវខ្តក្ផថើមគំនិតក្ោយមលួនឯង ក្យើង 
មញុ ំក្មថចអាចមានសមតទភាពបាន ក្យើងមញុ ំចងរ់ស់ក្ៅក្ោយសនថិភាព 
ក្លើទឹកដីមាច ស់មលួនឯង ។ ក្យើងមញុ ំមនិរតូវោរចងកំហងឹក្រ ើសក្អើងនិង
ោរខ្បងខ្ចក ពីក្រោះក្យើងជាអបកោនរ់ពះពុទនសាសនា ។ ប៉ុខ្នថរកុមក្ម
ដឹកនារំោឌ ភបិាលយនួក្ទ ខ្ដលជំរញុឲ្យក្យើងមញុ ំមានអងគោរក្នះក្ឡើង 
ក្បើសិនជារបក្ទសក្វៀតណាមជារបក្ទសមួយ ខ្ដលរបកបក្ៅក្ោយ
លទនិរបជាធិបក្តយយក្នាះក្យើងមញុ ំកគ៏្មម នអងគោរក្នះខ្ដរ» ។ 
ក្ោក រតឹន ម៉ានរនិ បានមានរបសាសនប៍នថក្ទៀតថា៖ «ក្ៅ   

កមពុជាក្រោម មានរពះសងឃបួសក្រៀនរាបមុ់នឺអងគមានវតថអារាមជាង 
៥០០ វតថ និងពុទនបរស័ិទរាបោ់ននាក ់ ។ ប៉ុខ្នថោរបក្ងកើតសាទ បន័ ឬ
អងគោរណាមួយក្ដើមផជីាតំណាងកគ៏្មម ន ។ ដូក្ចបះ វ៉ជាក្រឿងមួយខ្ដល

ខ្ែនែីក្មពុជាក្រោម 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៥  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   



សារលមិិត 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៦  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

មនិអាចទទួលយកបានក្ទ ក្បើគ្មម នសិទនិ ក្ធវើក្មថចសមគមពុទនសាសនា
ឯករាជយបាន ។ ក្ៅរគបក់្មតថននខ្ដនដីសណថ ក្មគងគ ពុទនសាសនាខ្មមរ 
រតូវបានសទិតក្រោមអំណាចរគបរ់គងរបស់សមាគមពុទនសាសនាក្វៀត
ណាមរចួសទិតក្រោមោររតួតពិនិតយរបស់រណសិរយក្ទៀត ។ 
ទាកនិ់ន ក្ោក Nguyen Van Huy មានរបសាសនថ៍ា កបុង

សតវតសរទី៍ ១៧ ជនជាតិយួននិងចិនជាអបកោបឆ់្នក រនរពក្ៅខ្ដនដី   
កមពុជាក្រោមក្នាះ  ក្ោក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់របធានរបតិបតថនិនសហពន័ន

ខ្មមរកមពុជាក្រោមបានមានរបសាសនថ៍ា វតថអារាមរពះពុទនសាសនាក្ៅ
កមពុជាក្រោម បានកសាងក្ឡើងមុនោរក្កើតក្ឡើងននរដឌធានីហាណូយ 
ក្ទៀត គឺ វតថសមផរួរងស ី(សមផរួ) បានកសាងក្ឡើងកបុង គ.ស. ៣៧៣ គឺ
មកទល់ក្ពលក្នះមានអាយុោលដល់ក្ៅ ១៦៣៧ ឆ្នប កំ្ហើយ ។ ចំ 
ខ្ណកទីរកុងហាណូយ មានអាយុរបមាណជិត ១០០០ ឆ្នប ខំ្ត
ប៉ុក្ណាត ះ ដូចក្នះខ្មមរក្រោមជាមាច ស់រសុកននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ៕ 
   

(តមកពីទំពរ័ទី ៩)     រពះផបួសមកទទួលរាជសមផតថកិរ៏ទងក់្ៅខ្តបនថ 
ក្ធវើវសិាមបូជាក្រៀងដរាបមករហូតដល់រទងប់ញ្ជជ ឲ្យក្រៀបចំគមពរីសរមាប់
ក្ទសនាកបុងពិធីបុណយ ក្នះដូចបានក្ោលខាងក្លើ  ។ រពះមហាប៉ាន 
គឺសក្មឋចរពះសុគនាន ធិបតី ជាគណៈធមមយុតថិកនិោយក្ៅរកុងក្ទព 
"បាងកក" អំពីរពះបាទសក្មឋចរពះចមក្ៅល  " រជជោលទី៤" ។  
បនាធ បម់កក្រោយក្នាះមួយឆ្នប គឺំកបុងពុទនសករាជ ២៣៩៨ រពះ

មហាប៉ានក្ទើបនិមនថមកអំពីរកុងក្ទព រពះបាទសក្មឋចរពះហររិកសរទង់
មានរពះរាជហឫ ទយ័ក្សាមនសសណាស់ ក្ហើយបាន និមនថឲ្យគងក់្ៅ
ជាក្ៅអធិោរវតថសាោគូ ក្ៅវតថអមពលិបី ក្ៅរកងុឧដុងគតក្រៀងមក ។ 
ក្ោយក្ហតុថា រពះមហាក្ថរអងគក្នះ ោលខ្ដលក្ោកគងក់្ៅទីរកុង
ក្ទពធាល បក់្ធវើវសិាមបូជារចួមកក្ហើយ ក្ហើយោលបានគងក់្ៅទីរកុង
ក្ទពធាល បក់្ធវើវសិាមបូជារចួមកក្ហើយ ក្ហើយោលបានគងក់្ៅរបក្ទស
ខ្មមរ រពមទាំងបានក្ធវើជាធំកបុងគណៈធមមយុតថកិនិោយផង ក្ោកក៏
ក្ផឋើមក្ឡើង តាមខ្ដលធាល បក់្ធវើកនលងមក ។ ប៉ុខ្នថក្យើងពំុបានដឹងចាស់
ថាក្ៅក្ពលដំបូងក្នាះក្តើក្ោកចាបក់្ផឋើម ក្ធវើកបុងឆ្នប ណំាសករាជប៉ុនាម ន
ក្នាះក្ទ ក្រោះគ្មម នឯកសារជាកខ់្សឋងរគ្មនខ់្តមានក្សចកឋអីះ អាងពី
អបកមុម អបកោរទាំងឡាយថា របាកដជាមានក្ធវើវសិាមបូជាតំាងពីកបុង
ក្ពលខ្ដលក្ោកគងក់្ៅរកុងឧដុងគមកក្មលះ៉ ។ លុះដល់ក្ពលក្ោកមក
គងក់្ៅវតថបទុមវតី រកុងភប ំ ក្ពញ កបុងពុទនសករាជ ២៤០៨ កប៏ាន
របារពនវសិាមបូជារហូតដល់អស់រពះជនម ។ ពិធីវសិាមបូជារតូវបាន
ផសពវផាយទូក្ៅក្ៅរគបវ់តថ គណៈធមមយុតថកិនិោយជាបជ់ាទំ ក្នៀម
រហូតមក ។  
ចំខ្ណកវតថខាងមហានិោយ ក្ទើបមានក្ធវើកបុងសមយ័រកុងភបកំ្ពញ 

កបុងរជជ ោលរពះសីុសុវតទិ ។ តាមខ្ដលសក្មឋចរពះមហាសុក្មធាធិបតី
រពះសងឃរាជ ជួន ណាត "ោលក្ៅរពះសងឃនាយក" ដំណាលថា 
កបុងឆ្នប មំួយក្នាះក្ោករគរូពះវនរត័ ចនធ គងក់្ៅវតថឧណាត ក្ោម បាន
និមនថក្ៅរកុងក្ទព ក្ ើញរពះសងឃក្ៅរកុងក្នាះ ទាំងគណៈធមមយុតថិ
កនិោយទាំងគណៈមហានិោយ ក្ធវើវសិាមបូជាកក៏្កើតរជះថាល ក្ៅក្ពល
និមនថរតឡបម់កវញិបានរោប បងគំទូលសក្មឋចរពះមហាសងឃរាជ 
"រពះនាមក្ទៀង" សំុឲ្យក្ធវើវសិាមបូជា សក្មឋចរពះមហាសងឃរាជក្ទៀង ក៏
រទងប់ានរពះរាជានុញ្ជដ តតាមសំណូមពរ ក្ទើបវសិាមបូជារតូវបានក្ធវើ
ជាបនថបនាធ បក់្រៀងដរាបមក ។ ប៉ុខ្នថក្ពលក្នាះកពំុ៏ទានប់ានក្ធវើរគបវ់តថ
ក្ៅក្ឡើយគឺមានក្ធវើ ចកំ្ោះខ្តវតថក្ៅកបុងរកុង ។ ឯវតថក្ៅតាមក្មតថក្រៅ
មានក្ធវើខ្តវតថធំៗ វតថតូចៗក្រចើនពំុបានក្ធវើក្ៅក្ឡើយ ។  
ចំខ្ណករពះមហាកសរតខ្ដនដីតាំងពីរជជោលរពះបាទសក្មឋចរពះ

ហររិកស "រពះអងគឌួង" មកសុទនខ្តរទងរ់ជះថាល បានទទួលក្ធវើរគប់ៗ រពះ 
អងគ ។  
តាមឯកសារបានក្លើកសរក្សើររពះគុណសមផតថ ិ រពះបាទសក្មឋច

រពះហររិកស ខ្ដលជាអបកផឋួចក្ផឋើមក្ធវើវសិាមបូជាក្ឡើយជាដំបូងក្រោះរា 
ជាអងគក្នះរទងធ់ាល បក់្ៅគងក់្ៅរកុងក្ទព "បាងកក" និងរទងធ់ាល បស់ាង
រពះផបួសក្ៅទីក្នាះ ។ រទងប់ានសិការពះបរយិតថធិមរ៌ជួតរជាបគមពរី
រពះនរតបិដក ក្រៅរជះ។ ក្ៅក្ពលខ្ដលរទងប់ានក្ឡើងក្សាយរាជ
សមផតថកិរ៏ទងក់្ផឋើមក្ធវើពិធីបុណយ ក្នះតាមខ្ដលរទងធ់ាល បប់ានរជួតរជាប 
និងធាល បប់ានទតក្ ើញរក្បៀបខ្បបខ្ផន ខ្ដលក្គក្ធវើក្ៅរកងុក្ទពក្ទើប
ជាបជ់ារប នពណីរហូតមកដល់សពវនថង ៕ ោខ្សត ក្ោះសនថភិាព   

 

វិទយសុកំ្ឡងក្មពុជាក្រោម ផាយក្ចញជាក្រៀងរាល់នថងតាមរយៈក្គហទំពរ័  http://www.vokk.net  

http://www.khmerkrom.org/


រពះក្តជរពះគុណទឹម សាមន បាន ផថល់បទសមាភ សនជ៍ាមួយ
នឹងទសសនាវដថ ីThe Southeast Asia Globe មណៈខ្ដលរពះបាន
សាងផបួសក្ឡើងវញិោលពីខ្មឧសភា ឆ្នប  ំ២០១០ ក្ៅសហរដឌអាក្មរកិ 
និងបានចូលក្ៅជួបម្នថរីោឌ ភបិាលអាក្មរកិោងំ និងអងគោរសិទនិ
មនុសសជាក្ដើម ក្ដើមផជំីរាបអំពីបញ្ជា សិទនិរបស់មលួនខ្ដលរតូវបានរោឌ ភិ
បាលកមពុជា និងក្វៀតណាមរកំ្ោភសិទនចិាបោ់កគុ់កក្ៅក្វៀតណាម  
ោលពីឆ្នប  ំ២០០៧ កនលងក្ៅក្នាះ ។ ខាងក្រោមក្នះ ជាបទសមាភ សន ៍
រវ៉ងទសសនាវដថី The Southeast Asia Globe  ជាមួយនឹងរពះក្តជ 
រពះគុណទឹម សាមន ៖ 
របសូតឆ្នប  ំ១៩៦៨ រពះក្តជ រពះគុណ ទឹម សាមន គឺជាសកមម

ជនរពះសងឃខ្មមរក្រោមដល៏ផលីាញមួយអងគ ខ្ដលមានជីវតិនិងជា

សាកសរីស់រហូតមកដល់សពវនថង ។ រពះអងគរតូវបានរបក្ទសសុ៊យខ្អត 
ផថល់ឋានៈជាជនក្ភៀសមលួននក្យ៉បាយោលពីខ្មកកកោឆ្នប ២ំ០០៩  ។ 

Southeast Asia globe: ក្ធវើយ៉៉ងណាបានជារពះក្តជរពះ  
គុណសាងផបួសក្ឡើងវញិ ? ក្តើរពះអងគចងប់ានសាងផបួសក្ឡើងវញិក្ៅ
របក្ទសកមពុជាខ្ដរឬក្ទ ? 
ទឹម សាមន: អាតាម ភាពមានក្សចកថីរកីរាយខាល ំងណាស់ ក្ពល

ខ្ដលបានសាងផបួសក្ឡើងវញិពីក្រោះោរសាងផបួសគឺជាមាគ៌្មជីវតិ និង 
ជាវបផធមរ៌បស់អាតាម ភាព ។ ក្ពលអាតាម ភាពោល តឆ្នង យពីវតថអារាម 
និង មនិបានរគបដណថ បន់រតចីពរក្ទ អាតាម ភាពមានអារមមណ៍ថា ហាក់
ដូចជាបាតនូ់វអវមីោង៉ដពិ៏ក្សសក្ៅកបុងជីវតិ ។ 

បទសមាា សន៍ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៧  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

ប្ពះលតជប្ពះគុណ្ ទឹ្ម សាខៃ អតតីប្ពះលៅអធកិារវតតភនដំខិាងលជើង ប្សុកគរិវីង់ លខតតតាខ្កវ ប្តវូបាៃ
មស្រៃតីសងឃខ្ខែរចាបផ់្សកឹ លហើយអាជាញ ធរខ្ខែរៃិងយួៃបាៃចាបញ់្ជូ ៃប្ពះអងគលៅោកព់ៃធនាោរលវៀតណាម 
កាលពីខ្ខមងុិនា ឆ្នន  ំ២០០៧ លចាទ្ពីបទ្បខំ្បកបបំាកម់តិតភាពលវៀតណាមកមពុជា ។ ខ្ខលមសា ឆ្នន  ំបាៃវលិ
ប្តឡបម់កកមពុជាវញិលហើយបាៃលភៀសខលួៃលៅប្បលទ្សនង លប្កាយពីអាជាញ ធរខ្ខែរមៃិប្ពមលធវើអតតសញ្ញា ញ
បណ្ណជូៃ ។ ខ្ខកកដោ ឆ្នន  ំ២០០៩ ប្តវូបាៃ UNHCR លៅប្បលទ្សនងបញ្ជូ ៃលៅប្បលទ្សសុ៊យខ្អតកនុងឋាៃៈ
ជាជៃលភៀសខលួៃ  ។ 

ទឹមទឹមទឹម   សាមន ៖សាមន ៖សាមន ៖   ក្ៅក្រៅរបក្ទសមិនមានក្សរភីាពក្ទក្ៅក្រៅរបក្ទសមិនមានក្សរភីាពក្ទក្ៅក្រៅរបក្ទសមិនមានក្សរភីាពក្ទ   
ក្បើខ្មែរក្ៅក្មពុជាក្រោមគ្មែ នក្សរភីាពក្បើខ្មែរក្ៅក្មពុជាក្រោមគ្មែ នក្សរភីាពក្បើខ្មែរក្ៅក្មពុជាក្រោមគ្មែ នក្សរភីាព   



អាតាម ភាពចងរ់តឡបក់្ៅកមពុជាវញិខ្ដរ ខ្តក្សរភីាពននោរក្គ្មរព
សាសនា ក្ៅមានករមតិ ។ ោលពីខ្មក្មសា ឆ្នប  ំ ២០០៩ ក្រោយ
ក្ពលអាជាញ ធរក្វៀតណាមបានបញ្ជូ នអាតាម ភាពឲ្យរតឡបម់ករប ក្ទស
កមពុជាវញិក្នាះ អាតាម ភាព គិតថា នឹងអាចខ្សវងរកក្ ើញ នូវយុតថិធម៌
សរមាបម់លួនអងគអាតាម ភាព ខ្តអវីខ្ដលជាក្គ្មលបំណងទំាងក្នាះ មនិ
បានទទួលក្ជាគជយ័ក្ទ ។ ក្ពលក្នាះ រោឌ ភបិាលកមពុជាមនិបានផថល់
អតថសញ្ជដ  ណបណ័ត ដល់អាតាម ភាពផង ដូក្ចបះ អាតាម ភាពកប៏ាន
សក្រមចចិតថក្ភៀសមលួនក្ចញពីរបក្ទសកមពុជាក្ៅខ្សវងរកសិទនរិជកក្ោន
ក្ៅរបក្ទសនថ ។ 

Southeast Asia globe: ក្បើសិនជារពះក្តជរពះគុណ រតឡប់
ក្ៅកមពុជាវញិ ក្តើម្នថីននរោឌ ភបិាលកមពុជាទទួលសាគ ល់រពះអងគជារពះ
សងឃខ្ដរឬក្ទ ? 
ទឹម សាមន:អាតាម ភាពគិតថា អាជាញ ធរខ្មមរមនិទទួលសាគ ល់អាតាម

ភាពជារពះសងឃក្ទ ក្ហើយពួកក្គនឹងចាបអ់ាតាម ភាពផសកឹ និងក្ធវើោរនីរ
ក្ទសក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាមជាមនិខាន។ អាតាម ភាពគិតថា វ៉មនិមាន 
សុវតទភិាពសំរាបអ់ាតាម ភាពក្ៅរបក្ទសកមពុជា ក្រោះអាតាម ភាពគឺជាស
កមមជនរពះសងឃខ្មមរក្រោម និងជាអបកខ្ដលក្គចាតទុ់កថា របឆ្នងំ  ។ 
ោលពីនថង ២៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប  ំ ២០០៧ រពះក្តជរពះគុណ អ៊ាង 

សុម ក្ធឿន ជារពះសងឃខ្មមរក្រោមមួយក្ៅរបក្ទសកមពុជារតូវបានក្គក្ធវើ
ោតក្រោយពីរពះអងគ បានចូលរមួកបុងកផនួបាតុកមមរបស់ខ្មមរក្រោម
មួយក្ៅមុមសាទ នទូតក្វៀតណាមកបុងរាជធានីភបកំ្ពញ កបុងក្គ្មលបំណង 
ជំទាស់នឹងោររកំ្ោភសិទនិមនុសស និងអំក្ពើអយុតថិធមរ៌បស់អាជាញ ធរ  
ក្វៀតណាមក្លើពលរដឌខ្មមរក្រោមក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោមឬក្ៅក្វៀតណាម
ខាងតផងូ ។ រពឹកក្ឡើង ក្រោយពីោរក្ធវើបាតុកមមមួយនថង រពះសងឃអ៊ាង 
សុម ក្ធឿន រតូវបានក្គរកក្ ើញ ក្ៅកបុងវតថរទនំរជឹង ក្មតថកណាថ ល 
ក្ហើយសាកសពរបស់រពះអងគរតូវបានជនមនិសាគ ល់មុមអារ ក ។ 
អាតាម ភាព រគ្មនខ់្តជារពះសងឃមួយអងគមនិមានលទនភាពតវ៉៉តាម ផលូវ
ចាបជំ់ទាស់នឹងអំក្ពើអារកករ់បស់រោឌ ភបិាលបានក្ទ ។ ដូក្ចបះ អាតាម
ភាពកោ៏នខ់្តគ្មម នលទនភាព ក្ដើមផជំីទាស់នឹងរោឌ ភបិាលកមពុជាក្ទក្បើ
សិនជាពួកក្គចងក់្ធវើអវីមួយក្នាះ ។  

Southeast Asia Globe: រយៈក្ពល ៣ ឆ្នប  ំ ខ្ដលរពះក្តជរពះ 
គុណរងមានជួបទុកខលំបាកក្នាះ  ក្តើផលលអនិងអារកកដូ់ចក្មថចមលះ
ខ្ដលរពះក្តជរពះគុណទទួលបាន ចាបតំ់ាងពីរពះក្តជរពះគុណរតូវ
បាននីរក្ទសោលពី ឆ្នប  ំ២០០៧  ? 
ទឹម សាមន:  ៣ ឆ្នប ចុំងក្រោយក្នះ បទពិក្សាធនប៍ានក្ធវើឲ្យជីវតិ

របស់អាតាម ភាពមានោរផ្លល ស់បថូរ និងអាតាម ភាពដឹងថា អាតាម ភាពមាន
សំណាងក្ហើយខ្ដលជីវតិរបស់មលួនបានក្ៅរស់រហូតដល់សពវនថង ។ អវី
ខ្ដលធងនធ់ងរនិងអារកកបំ់ផុតក្ៅកបុងជីវតិអាតាម ក្នាះ គឺរយៈក្ពលខ្ដល
អាតាម ភាព បានកំពុងអងគុយក្ៅកបុងពនននាគ្មរជាមួយបុរសជនជាតិ

យួន ២៦ នាកដ់នទក្ទៀត ពួកក្គវ៉យអាតាម ភាពក្រៅពីវ៉យពួកក្គបាន
ទាតធ់ាក ់ ដំ រពមទំាងបងអតប់ាយក្ទៀតផង ។ មនិខ្តប៉ុក្ណាត ះ ពួកក្គ
បានចាកថ់ាប ឲំ្យអាតាម ភាពនូវថាប ខំ្ដលអាតាម ភាពមនិដឹងថា ជាអវកី្ឡើយ 
។ អាតាម ភាព គិតថា អាតាម ភាពបាតម់ាច ស់ោរកបុងជីវតិ និងបាតទំ់នុក
ចិតថ (ក្ភលចសាម រតី) ក្លើមលួនឯង ។ រោឌ ភបិាលក្វៀតណាម បានប្ង្ហក ប
ខ្មមរក្រោមរាបរ់ាបស់តវតសរ ៍កបុងមណៈខ្ដលអាតាម  ភាពក្រោកឈរក្ឡើង  
អាតាម ភាពបានោល យមលួនក្ៅជាអបកក្ទាស ក្ៅកបុងគុករបស់ក្គដូចជាវរី
បុរសខ្មមរក្រោមពីមុនៗខ្ដរ ។ វ៉ក្ធវើឲ្យអាតាម ភាពមានោរឈចឺាបខ់ាល ងំ
ណាស់ មណៈខ្ដលអាតាម ភាពដឹងមលួន គឺជាជនរងក្រគ្មះមួយអងគកបុង
ចំក្ណាមជនរងក្រគ្មះខ្មមរក្រោមជាក្រចើនក្ទៀត ។ វ៉បានវ៉យកំក្ទចនូវ
ក្បះដូងរបស់អាតាម ភាពមណៈខ្ដល រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមបញ្ជជ ឲ្យ
រកុមសក្មថចសងឃខ្មមរខ្ដលដឹកនំាក្ោយ សក្មថចសងឃ ក្ទព វងស និង    
រោឌ ភបិាលកមពុជាចាបប់ញ្ជូ នអាតាម ភាពក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាម។ ក្ពល 
ក្នាះអាតាម ភាពគិតថា រោឌ ភបិាលខ្មមរនឹងោរោរនូវពលរដឌរបស់មលួន 
រមួទាងំអាតាម ភាពផង ប៉ុខ្នថអវីៗគឺវ៉ផធុយពីោរគិតរបស់អាតាម ភាព ។ 
តាមពិតក្វៀតណាមនិងកមពុជាក្ធវើោរជាមួយគ្មប  ក្ហើយបានរកំ្ោភសិទនិ
ក្លើពលរដឌខ្មមរក្រោម ។ 
ក្ទាះជាយ៉៉ងក្នះកថី អាតាម ភាពមនិរញួរាក្ឡើយកបុងោរឆលងោត់

ឧបសគគខ្បបក្នះមថងក្ទៀតក្រោះអាតាម យល់ថា វ៉ជាោររបោសអាសនប 
មួយ ដល់សកលក្ោកឲ្យក្គបានរជាបថា ពលរដឌខ្មមរក្រោមកំពុងខ្ត
រងទុកខ និងតសូ៊រាល់នថង  កបុងក្គ្មលបំណងរកាវបផធម ៌ ភាសា និង
របវតថិសា្សថរបស់មលួន ។ អាតាម ភាពពីជាអបកមានសំណាងខាល ំងណាស់
ខ្ដលបាននិមនថមកចូលរមួក្ៅកបុងក្វទិោអចិន្នថយន៍នអងគោរសហរប 
ជាជាតិសថីពីជនជាតិក្ដើម (UNPFII) និងក្ៅកបុងមហាសនបិបាតរបចំា
ឆ្នប រំបស់រកុមយុវជនននសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ហើយសំក្ឡងរបស់
អាតាម ភាពរតូវបានពួកក្គយកចិតថទុកោកស់ាថ បណ់ាស់ ។ អវីៗ ជាោរត
សូ៊របស់អាតាម ភាពកបុងក្ពលកនលងក្ៅក្នាះ  ទុកខក្សាករគបខ់្បបយ៉៉ង
ខ្ដលអាតាម ភាពធាល បទ់ទួល  និងទឹកខ្ភបកខ្ដលអាតាម ភាពធាល បខ់្តយំ 
ឥឡូវពិភពក្ោកក្គបានរជាបអស់ក្ហើយៗ ក្គនឹងជួយ ដល់អាតាម ភាព 
។ អាតាម ភាពដឹងថា ក្រោយពីរពឹតថោិរណ៍ក្នះ ពិភពក្ោកនឹងជរមុញ
ឲ្យរោឌ ភបិាលក្វៀតណាមក្ធវើោរឲ្យបានរតឹមរតូវក្ឡើងវញិ ក្ោយក្ធវើោរ
ខ្កទរមងរ់បពន័ននក្យ៉បាយរបស់មលួនចំក្ោះជនជាតិក្ដើម ជាពិក្សសគឺ
ជនជាតិក្ដើមខ្មមរក្រោម ។ 

The Southeast Asia Globe:ចាបពី់ឆ្នប  ំ២០០៧ មក ក្តើរពះ
អងគទទួលបានបទពិក្សាធនអ៍វមីលះ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពបានទទួលបទពិក្សាធនថ៍ា មានម្នថី

សងឃជានម់ពស់របស់របស់របក្ទសកមពុជាមួយចំនួន ដូចជា សក្មថចរពះ
សងឃរាជ ក្ទព វងស  និងរកុមបរវិ៉ររបស់រពះអងគរមួមាន រពះក្ត ជរពះ
គុណ ឡុង គឺម ោង , អម លំក្ហង , ក្ៅរ ៍ចាន ់ថុលល  , ណយ រចឹក 

បទសមាា សន៍ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៨  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   



និង ក្ជៀស ឱ្ម  ខ្ដលជាអបកក្ចាទរបោនអ់ាតាម ភាពពីបទថា បាន
បំខ្បកបំ បាកចំ់ណងមតិថភាពក្វៀតណាមកមពុជា ។ ពួកក្គបានលះបង់
ក្ចាលនូវក្គ្មលជំហររបស់មលួនអំពីមាគ៌្មអហិងា ។ ពួកក្គបានចាប់
បងខំអាតាម ភាពផសកឹ និងបានក្បាះក្ខាអាវរគហសទឲ្យអាតាម ភាព ។ ក្នាះ
គឺជាក្លើកដំបូងក្ហើយ ខ្ដលអាតាម បានក្ ើញផ្លធ ល់នឹងខ្ផបកនូវបទ
ពិក្សាធនរ៍បស់រកុមម្នថីសងឃខ្មមរមួយចំនួនខ្ដលជាអបករបឆ្នងំនឹង
ោកយក្របៀនរប ក្ៅរបស់រពះសមាម សមាម សមពុទន ។  
ក្យើងជាសងឃដូចគ្មប  មានជំក្នឿក្ៅក្លើក្គ្មលមាត៌ាអហងិា ខ្ត

មនិគួរម្នថីសងឃទាងំក្នះរបរពឹតថអំក្ពើោមកនរពនផសខ្បបក្នះក្សាះ ។ 
អាតាម ភាពមនិគិតថា ពួកក្គគួរខ្តបនថបក្រងៀនធមអ៌ាថក៌បុងរពះពុទន
សាសនាដល់ពុទនបរស័ិទក្ទៀតក្ទសូមផខី្តមលួនរពះសងឃទាងំក្នាះមនិ
បានរបតិបតថិ តាមោកយក្របៀនរបក្ៅរបស់រពះពុទនផង។អាតាម ភាពមាន
បទពិក្សាធ ថា រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមរបពន័នចាបម់និមានយុតថិធម ៌
និងតមាល ភាពកបុងោរោរោរជនរងក្រគ្មះ តាមចាបសិ់ទនិមនុសសក្ឡើយ 
ក្ោយមនិបានផថល់ដល់ពួកក្គ [ពលរដឌ ] នូវោរោតក់្ទាសដយុ៏តថិធម៌
ក្ឡើយ ។ 
ក្រៅពីក្នាះ អាតាម ភាពបានសិកាក្ ើញថា កថីសងឃមឹននោររចួ

រក្ោះអំពីោររបល័យពូជសាសន ៍ នឹងមានដល់អបកក្ទាសទាំងឡាយ
ដូចជារបូអងគអាតាម  ភាពជាក្ដើម និងមានរបក្ទសក្ៅខាងក្រៅអបកជួយ  
ក្ហើយនថងណាមួយខ្មមរក្រោម នឹងមានក្សរភីាពសក្រមចនូក្គ្មលបំណង
ខ្ដលមលួនក្រជើសក្រ ើសនិងនឹងបានបញ្ចបនូ់វោរជិះជាន ់ ពីសំណាករ់ោឌ ភ ិ 
បាលបកសកុមមុយនិសថក្វៀតណាម ។ 

The Southeast Asia Globe: ក្តើមានបញ្ជា អវមីលះបានក្កើតក្ឡើង
ចំក្ោះអបកក្ទាសក្ៅកបុងគុកក្វៀតណាម ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពរតូវបានក្គោតស់ផងចី់ពរក្ចញពីភាព 

ជារពះសងឃ ក្ហើយរតូវបាននីរក្ទសមលួន ក្ចញពីរបក្ទសមួយ [កមពុជា] 
ខ្ដលអាតាម ភាពគិតអាចោរោរពលរដឌមលួនបាន ។ ក្រោយពីបាននីរ
ក្ទសមលួន អាតាម ភាពរតូវបានក្គោតក់្ទាសក្ៅកបុងតុោោរមួយគ្មម ន
យុតថិធម ៌ ននរបក្ទសមួយខ្ដលបាននិងកំពុងខ្តពោយ៉មលុបបំបាត់
វបផធមរ៌បស់អាតាម ភាព ។ ក្ពលអាតាម ភាពក្ៅកបុងគុក អាតាម គិតថា 
មលួននឹងគ្មម នសងឃមឹថា នឹងបានរតឡបម់កជួបជំុរគួសារវញិក្ទ ក្រោះ
មានក្រឿងអបកក្ទាសខ្មមរក្រោម បានសាល បក់្ៅកបុងគុកក្វៀតណាមជាក្រចើន 
។ អាតាម ភាពរតូវក្គវ៉យ សួរចក្មលើយ ជិះជាន ់ និងចាកថ់ាប ខំ្ដលអាតាម
ភាពមនិដឹងថាជាថាប ំអវកី្នាះក្ទ ។ ជាតិថាប ំខ្ដលក្គ [រគូក្ពទយគុកក្វៀត
ណាម] បានចាកឲ់្យអាតាម ភាព វ៉បានបំផ្លល ញសុមភាពអាតាម ភាព 
ក្ហើយអាតាម ភាពសក្ងកតក្ ើញថា មួយនថងក្ៅមួយនថង អាតាម ភាព
ោនខ់្តក្មាយក្ៅៗ ។ 
អាតាម ភាពជាមនុសសមាប ក ់ និងជារពះសងឃមួយអងគ ធាល បប់ាន

ក្ទសសនារបាបដ់ល់ពុទនបរស័ិទ ប៉ុខ្នថរតូវបានក្គ [រោឌ ភបិាលខ្មមរ] 

ចាបផ់សកឹ និងោកព់នននាគ្មរក្វៀតណាម គឺអាតាម ភាពមនិខ្មនជា
មនុសសក្ទ ។ ទក្ងវើខ្ដលពួកក្គក្ធវើចំក្ោះអាតាម ភាព វ៉ក្ោរក្ៅជាងោរ
ក្ធវើចំក្ោះសតវតិរចាឆ នក្ៅក្ទៀត ។ អាតាម ភាពក្ៅកបុងគុកយូរនថងយ៉៉ង
ក្នះ ខ្តអាតាម ភាពគ្មម នឱ្ោសតាមោនក្ទ ។ 
ធំុកលិន  សំក្ឡងរពំង បរយ៉ោលអារកកក់្ៅកបុងគុកក្ៅខ្តដក់

ជាបជ់ានិចចកបុងសតិអារមមណ៍របស់អាតាម ភាព ។ អាតាម ភាពគិតថា 
អាតាម ភាពនឹងមានសភាពមុសពីក្ដើមក្រោយពីបានរងក្រគ្មះក្ៅកបុងគុក
ក្វៀតណាម ។អាតាម ភាពក្ៅខ្តមានសុបិនអារកកជ់ាបជ់ានិចចពីក្រោះ
រគបន់ាទី អាតាម  ភាពគិតថាមលួននឹងសាល ប ់។  

The Southeast Asia Globe: ក្តើោរគ្មរំទរបស់រពះក្តជរពះ 
គុណ ជាអវី ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពចងឲ់្យខ្មមរក្រោម រតវូបានក្គទទួល

សាគ ល់ជាជនជាតិក្ដើមននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម (ភាគខាងតផងូរបក្ទសក្វៀ
ត   ណាម) និងឲ្យមានោរក្គ្មរពសិទនមិនុសសជាមូលោឌ ន ដូចជា 
សិទនិននោរក្គ្មរពសាសនាជាក្ដើម ។ 
អាតាម ភាពចងក់្ ើញកុមារខ្មមរក្រោមមានឱ្ោស ដូចជាកុមារជន

ជាតិយនួខ្ដរ។ អាតាម ភាពចងក់្ ើញ ក្មឿនវបផធមខ៌្មមរ [អកសរខ្មមរ]  
របស់ ក្យើងមញុ ំ បានបក្រងៀនក្ៅកបុងសាោសាធារណៈនិងចងក់្ ើញរ
ោឌ ភបិាលក្វៀតណាម ក្គ្មរពនិងអនុវតថឲ្យបានរតឹមរតូវនូវក្សចកថី
របោសជា  សកលសថីពីសិទនជិនជាតិក្ដើម ( UNDRIP) ។ អាតាម
ភាពសបាយចិតថខាល ងំណាស់ ក្បើសិនជាជីវតិអាតាម ភាពបានបូជា 
ក្ដើមផបុីពវក្ហតុអនា គត ននកុមារខ្មមរក្រោមអាចមានសិទនិក្ដើមផខី្សវង
យល់ពីវបផធមរ៌បស់មលួនក្នាះ ។ ក្ដើមផកី្ឆលើយតបនឹងសំនួរខ្ដលក្គសួរថា 
អបកឯងជានរណា  ? ពួកក្គ កអ៏ាចមានក្មាទនភាពក្ឆលើយតបវញិថា 
ពួកក្គជាខ្មមរក្រោម  ក្ោយមនិកុហកម់លួនឯង និងមនិក្ឆលើយថា មលួនជា
ជនជាតិយនួ ។ 

The Southeast Asia Globe: ក្តើរពះក្តជរពះគុណ ក្ៅខ្តបនថ
ចលនា ឬ ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពក្ៅខ្តបនថចលនា ក្ដើមផោីររបួរមួរបស់

ខ្មមរក្រោម និងខ្សវងរកយុតថធិមស៌រមាបជ់ាតិសាសនរ៍បស់អាតាម ភាព 
និងមលួនអាតាម ភាពផ្លធ ល់ ។ អាតាម ភាពមានមលូនខ្តមួយរពះអងគឯងក្ទ  
ដូចក្នះ អាតាម ភាពគ្មម នោររញួក្រក្ទ កបុងោរបូជាជីវតិក្ដើមផបុីពវក្ហតុឲ្យ
ជាតិអាតាម ភាពមានជីវតិ ។ 

The Southeast Asia Globe:  ក្តើរពះក្តជរពះគុណ មាន
អារមមណ៍យ៉៉ង ណាចកំ្ោះចលនាតសូ៊របស់ខ្មមរក្រោម ? 
ទឹម សាមន៖អាតាម ភាពពិតជាមានសំណាងខាល ំងណាស់ ខ្ដល

មានជីវតិរស់ក្ៅមកដល់សពវនថង ក្ហើយបានចូលរមួជាមួយខ្មមរក្រោម
រគបរ់បូ ក្ដើមផបីនថក្ធវើោរទាមទារយុតថធិម ៌ជូនពលរដឌរបស់អាតាម ភាព ។ 
មានខ្មមរក្រោមក្រចើននាកណ់ាស់ខ្ដលរតូវបានរបក្ឆ្នមមុម ដូចអាតាម

បទសមាា សន៍ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ១៩  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   



ភាព កប៏៉ុខ្នថពួកក្គរតូវបានបាតប់ងជី់វតិអស់ក្ៅក្ហើយ ។ កបុងមួយ
សតវតសរម៍កក្នះ ពលរដឌខ្មមរក្រោមហាកដូ់ចជាក្ៅកបុងភាពអាថកំ៌បំាង 
ដូក្ចបះ វ៉មនិរតូវបានមានអបកណាសាគ ល់ពួកក្គក្ទ  ។ មនុសសក្ៅជំុវញិ
ពិភពក្ោក ក្គដឹងថា មានខ្តជនជាតិយួនខ្តមួយ គ្មម នខ្មមរក្រោមក្ៅ
កមពុជាក្រោមក្ទ។ ទុកខក្សាកខ្មមរក្រោមខ្ដលរតូវបានក្វៀតណាមជិះជាន ់
ទឹកដីកមពុជាក្រោមរតូវបានោតឲ់្យក្វៀតណាម និងវបផធមរ៌តូវបានក្វៀត
ណាមលុបបំបាតក់្សធើខ្តរោយពូជសាសនខ៍្មមរក្ៅកមពុជាក្រោមក្ហើយ 
ខ្តគ្មម នអបកដឹងឮ ក្សាះក្ឡើយ ។ 

The Southeast Asia Globe: ក្តើរពះក្តជរពះគុណ បានទទួល
សិទនរិស់ក្ៅជាជនក្ភៀសមលួន ក្ៅរបក្ទសសុ៊យ  ខ្អតពីោលណា ? 
ទឹមសាមន៖អាតាម ភាពបានទទួលោលពីខ្មកកកោឆ្នប ២ំ០០៩ ។ 
The Southeast Asia Globe: កិចចោររបចំានថងរបស់រពះក្តជ 

រពះគុណ ក្ៅរបក្ទសសុ៊យខ្អតយ៉៉ងណាមលះ? 
ទឹម សាមន៖អាតាម ភាពរស់ក្ៅកបុងទីរកុង Stockholm  របក្ទស

សុ៊យខ្អត និងបាននិមនថក្ៅក្រៀនរាល់នថង មនិមានក្ធវើោរក្ទ  គឺរោឌ ភបិា
លននរបក្ទសសុ៊យខ្អតជាអបកឧបតទមភកបុងោររស់ក្ៅរបចំានថង  ។  

The Southeast Asia Globe:ថមីៗ ក្នះ រពះក្តជរពះគុណ បាន
សាងផបួសក្ឡើងវញិក្ៅសហរដឌអាក្មរកិ ក្តើរពះអងគ មានោរចាបអ់ារមម
ណ័យ៉៉ងណាចំ ក្ោះរក្បៀបរស់ក្ៅរបស់ពលរដឌនិងនក្យ៉ បាយនន
សហរដឌអាក្មរកិ ? 
ទឹម សាមន៖ ោរចាបអ់ារមមណ៍របស់អាតាម ភាពជំុវញិសហរដឌអា

ក្មរកិ ក្ ើញថា របជាជនក្ៅទីក្នះមានោររកីចំក្រ ើនខ្ដលអាតាម ភាពមនិ
ធាល បប់ានក្ ើញក្ឡើយ និងរបជាជនក្ៅទីក្នះមានក្សរភីាពរគបខ់្បប
យ៉៉ងកបុងោរបក្ញ្ចញមតិក្ដើមផរីបឆ្នងំឬជំទាស់ក្ៅនឹងអវមីោង៉ ៗ  ដូច 
ជាក្ៅទីរកុង New York ខ្ដលអាតាម ភាពបានក្ ើញផ្លធ ល់ ។  អាតាម
ភាពមានសងឃមឹថា នថងណាមួយខ្មមរក្រោមនឹងមានសិទនិ ដូចពលរដឌអា
ក្មរកិោំង ក្ៅសហរដឌអាក្មរកិផងខ្ដរ ។ 

The Southeast Asia Globe:បចចុបផនប រពះក្តជរពះគុណមាន
អារមមណ៍ ថាមានក្សរភីាពខ្ដរឬក្ទ ? 
ទឹម សាមន៖ក្ធវើដូចក្មថចអាតាម ភាពមានអារមមណ៍ថា មានក្សរ ី

ភាពក្នាះ ក្បើសមាជិករគួសាររបស់អាតាម ភាព ក្ៅឯ ផធះ (រសកុ
កំក្ណើ ត) កំពុងរងទុកខ ។ ក្ធវើដូចក្មថចអាតាម ភាពមានក្សរភីាពបាន ក្បើ 
វបផធមរ៌បស់អាតាម ភាព កំពុងខ្តរតូវបានរងនូវោរបំផលិចបំផ្លល ញក្សធើរ
ោយ ។ ក្ពលណារោឌ ភបិាលក្វៀតណាមទទួលសាគ ល់ខ្មមរក្រោមជា
ជនជាតិក្ដើមននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ក្ទើបអាតាម ភាពមានអារមមណ៍ថា 
មានក្សរភីាពមលះ ខ្តក្ពលក្នះ អាតាម ភាពគិតថា មានជនរងក្រគ្មះ ជា
ក្រចើន និងអាតាម ភាពជារពះសងឃមួយអងគខ្ដលមនិមានរបក្ទស ។ 

The Southeast Asia Globe:របសិនក្បើរពះក្តជរពះគុណ រត
ឡបក់្ៅកមពុជា ក្តើរពះអងគបារមភមានោរសងសឹកខ្ដរឬក្ទ ? 

ទឹម សាមន៖ រោឌ ភបិាលខ្មមរមនិបានោរោរខ្មមរក្រោមក្ទ ។ 
ទាកទិ់ននឹងបញ្ជា សិទនរិស់ក្ៅរបស់ខ្មមរក្រោម រោឌ ភបិាលកមពុជាបាន
ក្ធវើោរនឹងរោឌ ភបិាលក្វៀតណាម និងរោឌ ភបិាលទំាងពីរក្នះ វ៉ដូចជា
មានសកមមភាពរមួគ្មប ខ្តមួយ ។  ក្ពលអាតាម ភាពបានរតឡបម់កផធះ
វញិ ក្រោយពីបានក្វៀតណាមក្ោះខ្លងក្ចញពីពនននាគ្មរ  អាតាម ភាព
គិតថា រោឌ ភបិាលកមពុជានឹងជួយ គំ្មោរ ខ្តពួកក្គមនិបានជួយ អាតាម
ភាពក្ឡើយ ។ រោឌ ភបិាលកមពុជាបានធានានិងសនោថា ក្បើពលរដឌខ្មមរ
ក្រោមបានក្ភៀសមលួនពីកមពុជាក្រោមមករបក្ទសកមពុជាក្នាះនឹងបាន
សញ្ជជ តិខ្មមរក្ោយសវ័យរបវតថិ ប៉ុខ្នថតាមោរពិតជាោរក្បាកបក្ញ្ជឆ តក្ទ 
។ ខ្មមរក្រោមមនិមានអតថសញ្ជដ ណបណ័ត  រតូវរបឈមនឹងោរបាតប់ង់
ោរង្ហរ រពមទំាងមនិមានសិទនិក្បាះក្ឆ្នប តជាក្ដើម ។ កតាថ ខ្ដលរោឌ ភ ិ 
បាលខ្មមរសនោ និងអះអាងថា ខ្មមរក្រោមអាចទទួលបានសញ្ជជ តិខ្មមរ
ក្ោយសវ័យរបវតថហិបឹងក្ហើយ បានជាខ្មមរក្រោមជាជនរងក្រគ្មះ ខ្ដល
បានក្ភៀសមលួនពីខ្ដនដីកមពុជាក្រោម មករបក្ទសកមពុជារតូវបាន UNH 
CR បដិក្សធឋានៈជាជនក្ភៀសមលួនក្ោយសវ័យរបវតថខិ្ដរ ។ រោឌ ភ ិ  
បាលខ្មមរមនិយកចិតថទុកោកដ់ល់បញ្ជា ខ្មមរក្រោម បានជាពួកក្គមនិ
ជួយ ដល់អាតាម ភាព ។ អតាម ភាពមានោររពួយបារមភពីសុវតទិភាពផ្លធ ល់
មលួនណាស់ ក្បើរបសិនអាតាម ភាពរតឡបក់្ៅរបក្ទសកមពុជាវញិ ។ 

 The Southeast Asia Globe:ក្តើរពះក្តជរពះគុណ មាន
អារមមណ៍រតវូក្គក្បាកបក្ញ្ជឆ តខ្ដរក្ទ ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពមានអារមមណ៍ថា រោឌ ភបិាលក្វៀតណាម

គឺជាហតទក្លមីក្លើក្សចកថីរបោសជាសកល សថីពីសិទនិជនជាតិក្ដើម 
ោលពីនថងទី ១៣ ខ្មកញ្ជដ  ឆ្នប  ំ ២០០៧ ប៉ុខ្នថពួកក្គមនិបានក្គ្មរពនូវ
ក្សចកថីរបោសក្នាះក្ទ ។ ោរខ្ដលរោឌ ភបិាលក្វៀតណាមមនិក្គ្មរព
តាមក្សចកថីរបោសជាសកលសថីពីសិទនជិនជាតិក្ដើមក្នាះចំក្ោះអាតាម  
ភាពក្វៀតណាមមនិមានអវីអសាច រយក្ទ ប៉ុខ្នថពិភពក្ោកបានសាវ គមន៍
ចំក្ោះក្វៀតណាម ខ្ដលបានចុះហតទក្លខាក្លើក្សចកថីរបោសសថីពី
សិទនិជនជាតិក្ដើមមួយក្នះ ។ អវីខ្ដលសំខានជ់ាងក្នះក្ៅក្ទៀតក្នាះ គឺ
ក្វៀតណាមក្ធវើឲ្យពិភពក្ោកបាតជំ់ក្នឿក្លើមលូន ក្ោយមលួនមនិបានក្គ្ម   
រពតាមកិចចសនោននក្សចកថរីបោសក្នាះ ។ ក្វៀតណាមក្ៅខ្តបនថបដិ 
ក្សធថា ខ្មមរក្រោមមនិខ្មនជាជនជាតិក្ដើម ននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។ 

The Southeast Asia Globe: ក្ៅក្ពលអនាគត ក្តើខ្មមរក្រោម 
នឹងមានបញ្ជា អវខី្ដរឬក្ទ ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពមនិដឹងថាមានបញ្ជា អវីក្កើតក្ឡើងចំក្ោះ

ខ្មមរក្រោមក្ៅក្ពលអនាគតក្ទ ខ្តអាតាម ភាពគិតថា របសិនក្បើក្វៀតណា
មក្ៅខ្តបដិក្សធថា ខ្មមរក្រោមមនិខ្មនជាជនជាតិក្ដើមននខ្ដនដី 
ក្ហើយក្ៅខ្តមនិបានក្គ្មរពសិទនមិនុសសជាមូលោឌ ន ដូចជាក្សរភីាព
កបុងរបតិបតថិសាសនាក្ទក្នាះ  វបផធមរ៌បស់ជនជាតិខ្មមរក្ៅកមពុជា
ក្រោមនឹងរតូវរោយ ។ 

បទសមាា សន៍ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ២០  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   



The Southeast Asia Globe:ក្ៅក្ពលអនាគត ក្តើរពះអងគមាន
គំក្រាងអវីក្ទសរមាបម់លួនរពះអងគផ្លធ ល់? 
ទឹម សាមន៖ ក្ៅក្ពលអនាគត អាតាម ភាពចងប់ានក្ៅជាសងឃ  

រហូត ។ អាតាម ភាពជារពះសងឃរពះពុទនសាសនាមយួរពះអងគ ក្ហើយ 
អាតាម ភាពចងប់ានោល យជារគូបក្រងៀនជាសងឃ របក្យ៉ជនប៍ក្រងៀនដល់
កុមារខ្មមរក្រោមអំពីភាសាខ្មមរ របវតថសិា្សថ វបផធមនិ៌ងសនថភិាព ។ 

The Southeast Asia Globe:រពះអងគមានសារអវមីលះ ក្ដើមផជំីរាប
ដល់    រោឌ ភបិាលកមពុជានិងក្វៀតណាម? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពសងឃមឹថា ពួកក្គ [រោឌ ភបិាលខ្មមរនិង

យួន]  នឹងក្គ្មរពសិទនិជនជាតិក្ដើម កដូ៏ចជាសិទនកិបុងោររបតិបតថិ
សាសនា ខ្ដលជាសិទនិមូលោឌ នរបស់មនុសសជាតិ ។ 

The Southeast Asia Globe:តាមរយៈក្នះ រពះក្តជរពះគុណ 
មានសារអវ ីសរមាបក់្ផញើដល់របជាជនខ្ដលរស់ក្ៅកបុងរបក្ទសនីមួយៗ? 
ទឹម សាមន៖ អាតាម ភាពចងប់ានខ្មមរក្រោមរគបគ់្មប មានោរតសូ៊

ក្ដើមផទីាម ទារសិទនជិាមូលោឌ នរបស់មលួន ។ របសិន ក្បើក្យើងទាងំអស់
គ្មប រមួគ្មប  ពិតជាបានក្ជាគជយ័ ។  របសិនក្បើក្ពលក្នះ ក្យើងមនិបាន
សក្រមចចិតថក្ដើមផជីរមុញឲ្យជាតិ ក្យើងបានក្ជាគជយ័ កបុងក្ពលឆ្នប់ៗ
ក្ទ  ក្ៅក្ពលអនាគតគឺក្យើងមនិអាចទទួលបាន នូវឱ្ោសលអជាង
ក្នះក្ទៀតក្ទ ។ ពីមួយនថងក្ៅមួយនថង វបផធមក៌្យើងរតូវបានបាតប់ង់
បនថិចមថងៗ ខ្តក្យើងអាចពរងឹង និង ពរងីកវ៉បានក្ោយធមស៌ាមគគ ី។ 
េឹម សាខៃ ជាៃរណា  ? 
រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន គឺជារពះសងឃរពះពុទនសាសនា 

និងជាសកមមជនសិទនមិនុសស ខ្ដលមានក្គ្មលោរណ៍ទាមទារសិទនិ
មនុសស ជូនដល់ជនជាតិខ្មមរក្រោមក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ឬភាគខាង
តផងូននរបក្ទសក្វៀតណាម និង ជារពះសងឃខ្ដលមានរពះជនម ៤២ ឆ្នប  ំ
ខ្ដល រតូវបានរកុមម្នថសីងឃខ្មមរ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ចាបសំ់ 
រាតសផងចី់ពរោលពីឆ្នប  ំ ២០០៧  មុនក្ពលចាបប់ញ្ជូ នក្ោយមុស 
ចាបក់្ៅោកគុ់កក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាមអស់មួយឆ្នប ពីំបទថា បានបំ 
ខ្បកបំបាកម់តិថភាពក្វៀតណាមកមពុជា ។ ក្ពលក្នាះ អងគោរោល កំ្មើល
សិទនិមនសស (Human Rights Watch)បានខ្ថលងថា «ោរចាបម់លួនរពះ
ក្តជរពះ គុណ ទឹម សាមន ខ្ដលមានលកខណៈនក្យ៉បាយក្នះ គឺជា
ោរពោយ៉ម យ៉៉ងក្ពញទំហងឹរបស់រោឌ ភបិាលខ្មមរនិងយនួ កបុងក្គ្មល
បំណងទបស់ាក តរ់ាល់ោរក្ងើបបះក្បារ ក្ោយសនថភិាពរបស់រកមុខ្មមរ
ក្រោមក្ៅកបុងរបក្ទសទាងំពីរខាងក្លើ» ។ ក្ៅកបុងតុោោររបជាជន 
យួនននក្មតថមាតរ់ជូករបស់រោឌ ភបិាលក្វៀតណាម ខ្ដលបានរបោស
សាលរកមោតក់្ទាសរពះអងគក្នាះរពះក្តជរពះគុណទឹម សាមន គ្មម ន 
ក្មធាវោីរោរកថីក្ទ ។ 

រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន បានមានពុទនដីោបខ្នទមថា រោឌ ភិ
បាលក្វៀតណាម មនិទទួលសាគ ល់ខ្មមរក្រោមជនជាតិក្ដើម និងជរមុញ

ឲ្យជនជាតិក្ដើមទាំងអស់ក្ៅក្វៀតណាមក្របើក្ឈាម ះ និងនិយ៉យជាភា 
សាយនួ ។ ខ្មមរក្រោមករ៏តវូបានក្គ [រោឌ ភបិាលក្វៀតណាម] ពិនយ័ខ្ដរ 
ក្ោយពួកក្គរបតិបតថិតាមជំក្នឿរពះពុទនសាសនាក្ថរវ៉ទ និងមានោរ
រាងំសាក តជំ់វញិោរអបរ់ ំនិងវស័ិយសុខាភបិាល ។ 
ទឹម សាមន បានរបសូតក្ៅភាគខាងតផងូក្វៀតណាម (ខ្ដនដីក

មពុជាក្រោម)  ប៉ុខ្នថបានក្ភៀសមលួនក្ចញពីមាតុ ភូមជិាមួយមាថ យឪពុក 
មណៈខ្ដលមានស្ង្ហគ មមួយរវ៉ងកងទព័ខ្មមររកហម និងក្វៀតណាម 
ក្ៅតាមរពំខ្ដនោលពីឆ្នប  ំ១៩៧៨ ។ 
ដូចជាយុវជនខ្មមរក្រោមដនទក្ទៀតខ្ដរខ្ដលបានមករស់ក្ៅកបុង

ទឹកដីកមពុជា រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន រតូវបាន  រោឌ ភបិាលកមពុ
ជាទទលួសាគ ល់ជាពល រដឌខ្មមរ [សញ្ជជ តិខ្មមរ] ប៉ុខ្នថអវខី្ដលជាោរពិត
ក្នាះរពះអងគរតូវបានក្គ [រោឌ ភបិាលខ្មមរ] ចាតទុ់កដូចជាពលរដឌទីពីរ ។ 
រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន បានមានពុទនដីោថា ឆ្នប  ំ២០០២ 

រពះអងគ បានទទួលឋានៈ ជារពះក្ៅអធិោរវតថភបដិំនខាងក្ជើង ននក្មតថ
តាខ្កវ ក្ោយមានរបថាបរ់តាទទួលសាគ ល់ពី  សក្មថចរពះសងឃរាជ 
ក្ទព វងស ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។ ក្ពលរតូវបានក្ោះខ្លងមក
កមពុជា ក្ោយក្ៅខ្តមានោរបារមភពីសុវតទិភាពផ្លធ ល់មលួន ក្ទើបរពះក្តជ
រពះ គុណ ទឹម សាមន បានក្ភៀសមលួនក្ៅសំុសិទនរិជកក្ោន ជាជន
ក្ភៀសមលួននក្យ៉ បាយក្ៅរបក្ទសនថ ។ រពះអងគមានពុទនដីោថា៖ 
«អាតាម ភាពមានអារមមណ៍ថាគ្មម នសុវតទភិាពក្ទ ក្រោះរបពន័នចាបរ់បស់រ
ោឌ ភបិាលខ្មមរក្ៅធូររលុង» ។ 
រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន បានទទួលសិទនិរស់ក្ៅជាជន

ក្ភៀសមលួននក្យ៉បាយ ក្ៅរបក្ទសសុ៊យខ្អត ក្រោយពីរពះអងគបាន
សាងផបួសជាសងឃអស់រយៈក្ពល ១៧ រពះវសា និងធាល បរ់ងទុកខ 
ក្ោយោរក្ធវើទុកខបុកក្មបញពីសំ ណាកអ់ាជាញ ធរខ្មមរ និងយនួអស់រយៈ
ក្ពល ៣ ឆ្នប កំនលងមក ។ ោលពីខ្ម  ឧសភាកនលងក្ៅក្នះ រកមុរពះ
សងឃននសហពន័នខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ៅ Massa chusetts សហរដឌអា
ក្មរកិ បានបំបួសរពះអងគក្ឡើងវញិ។ ក្នះគឺជាឱ្ោសមួយ ខ្ដល
រពះក្តជរពះគុណ ទឹម សាមន អាចខ្សវងរកមកវញិ នូវសំក្ឡងរបស់ 
មលូននិងោរជរមុញឲ្យកថសីងណមឹរបស់រពះអងគោនខ់្តមានពនលកឺ្ៅក្ពល
អនាគត ៕ ខ្របសំរលួក្ោយ ថាច ់ជំក្រឿន/ សារពត័ម៌ាន នរពនគរ 

បទសមាា សន៍ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ២១  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

អវីខ្ដលធងនធ់ងរនិងអារកកបំ់ផុតក្ៅកបុ ងជីវតិអាតាម ក្នាះ គឺរយៈ
ក្ពលខ្ដលអាតាម ភាពបានកំពុងអងគុយក្ៅកបុ ងពនននាគ្មរជាមួយបុរស
ជនជាតិយនួ ២៦ នាកដ់នទក្ទៀត ពួកក្គវ៉យអាតាម ភាព ក្រៅពីវ៉យ 
ពួកក្គបានទាតធ់ាក ់ ដ ំ រពមទាងំបងអតប់ាយក្ទៀតផង ។ មិនរតឹមខ្ត
ប៉ុក្ណាត ះ ពួកក្គបានចាកថ់ាប ឲំ្យអាតាម ភាពនូវថាប ខំ្ដលអាតាម ភាពមិនដឹង
ថាជាអវីក្ឡើយ ។ អាតាម ភាព គិតថា អាតាម ភាពបាតម់ាច ស់ោរកបុ ងជីវតិ 
និងបាតទំ់នុកចិតថ (ក្ភលចសាម រតី) ក្លើមលួ នឯង ។  

 ទឹម សាមន អតីតរពះក្ៅអធិោរវតថភបដិំនខាងក្ជើង 



ទំព័រក្វីនិពនធ 

លលខ ៧៤ ខ្ខឧសភា ឆ្នន  ំ២០១០   ទ្ពំ័រ ២២  ប្ពឹតតិប័ប្តសហពៃ័ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម   

កំណាពយកំណាពយកំណាពយ   
ខ្មែរក្អើយគួរគិតខ្មែរក្អើយគួរមវល ់

 ខ្ម ែរអ ើយខ្ម ែរអមែ លំអៅស្រុកខ្ស្រ   ខ្ម ែរអ ើយគរួខ្ែខ្ម ែរអេះែរូ៊ 
 ខ្ម ែរអ ើយក ុអំៅគរួគែិគរួគរូ   ខ្ម ែរអ ើយមិនយូរគងន់ងឹបានផល   ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយទកី្រងុក ុលំងន់ងឹយួន   ខ្ម ែរអ ើយក ុពួំននាតំែអគឆ្ងល ់
 ខ្ម ែរអ ើយខ្ម ែរក្រអោះគនំែិោល ់   ខ្ម ែរអ ើយគរួឆ្ងលថ់ាឥែម លមឹសារ   ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយខ្ម ែរអក្ោមលែមគរួគែិអមើល ៍  ខ្ម ែរអ ើយខ្ម ែរអលើអគខ្លងក្ែូវោរ 
 ខ្ម ែរអ ើយខ្ម ែរអក្ោមលែមពិចារណ៍    ខ្ម ែរអ ើយក ុចំាអំទវតាមកភលុង   ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយអក្ែើយអោះរអំោះរនតភិាព  ខ្ម ែរអ ើយវាលរាបទនំាបអមគងគ 
 ខ្ម ែរអ ើយៗខ្ម ែររទុ ធខ្ែពូជពងស   ខ្ម ែរអ ើយក ុលំងងល់ងគ់នំែិយួន   ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយអ្វើ វីករូ៏មអ្វើេះុ   ខ្ម ែរអ ើយក ុអំក្ោះខ្ែក្រអោជនម៍ លនួ 
 ខ្ម ែរអ ើយ នកក្ាជញខ្ែខ្បរខ្លល េយួន   ខ្ម ែរអ ើយក ុឲំ្យម លនួយួនបញ្ជា បាន   ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយៗខ្ម ែរអពលបានអ្វើ្  ំ   ខ្ម ែរអ ើយរូមក ុមំានេែិ តែរិចាា ន 
 ខ្ម ែរអ ើយអក្ោះខ្ែយួនអលើករទួយក្ាណ  ខ្ម ែរអ ើយក ុសំាែ នថាបានទអទ   ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយក្ររិន នកបានបណុយរ័កត ិ  ខ្ម ែរអ ើយក ុធំាកជ់ាជាែដិេូខ្ម ែរ 
 ខ្ម ែរអ ើយអមើលេះុទកី្រងុស្រុកខ្ស្រ   ខ្ម ែរអ ើយឈ្នួលអគរាបរ់ែវែសរ ៍  ។ 
  ខ្ម ែរអ ើយអពលអនះរលត់ែវែតវាា   ខ្ម ែរអ ើយវារនាអរទើរខ្ែខ្លា ែក់្ោែ ់
 ខ្ម ែរអ ើយកនូខ្ម ែររុីឈ្នួលជួលព័ទ ធ   ខ្ម ែរអ ើយអពលអនះវែតសាង ែក់្ជង ំ  ។ 
 ខ្ម ែរអ ើយៗខ្ម ែរអក្ោះខ្ែក្ោែស់្រុក  ខ្ម ែរអក្ោមែក្ែកុរំកកុអ្វើម ញុ ំ
 ខ្ម ែរអ ើយអបើក្រអ្វើអមតេពូែផតុ ំ   ខ្ម ែរអ ើយម ញុរូំម នក្អំមើលផង    ៕ 
          ក្ដាយ  គឹម ជំនះ 
  
 

កមពុជាជារបក្ទសមាច ស់ោរ ខ្តចាបប់ញ្ជូ នពលរដឌមលួនឯងឲ្យយនួោត់ក្ទាស 



 

 

 ក្រោយពីរពះឧបជាយប៍ានអនុញ្ជដ តក្ហើយ 
នាគកប៏ានក្ចញក្ៅក្រៅោកស់ផងចី់ពរ ជាសងឃរចួ កប៍ានក្ធវើដំក្ណើ រ
ចូលក្ៅរករពះ ឧបជាយ ៍ ឬរពះភកិខុសងឃខ្ដលគងហ់តទ បាសក្នាះ
ក្ដើមផសីមាទានសីល ។ 
ក្ពលបានោល យមលួនជាសងឃដំបូង ក្គក្ៅថា សាមក្ណរ (អបក

មានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នប )ំ រតូវបានទទួលសិោខ បទ ១០ រមួមាន៖ 
១.ក្វៀចាកោរសមាល បស់តវ ។ 
២.ក្វៀចាកោរលួចរទពយ ។ 
៣.ក្វៀចាកោរក្សពក្មថុនធមម ។ 
៤.ក្វៀចាកោរក្ោលោកយកុហក ់។ 
៥.ក្វៀចាកោរក្សពក្រគឿងរសវងឹ ។ 
៦.ក្វៀចាកោរឆ្ននមុ់សោល។ 
៧.ក្វៀចាកោរក្រចៀងរានិំងោររបគំត្នថី ជាក្ដើម ។ 

៨.ក្វៀចាកោរោកក់្រគឿងអលង្ហក រ ។ 
៩.ក្វៀចាកោរអងគុយនិងក្ដកក្លើទីក្សនាសនៈដម៏ពស់និងទី

ក្សនាសនៈដរ៏បក្សើរហួសរបមាណ ។ 
១០.ក្វៀចាកោរទទួលយកមាសនិងរបាក ់។ 
ក្ពលបញ្ចបក់មមវធីិរពះសងឃបានសាវ ធាយធមក៌្ដើមផចីក្រមើនជយ 

មងគលដល់រពះសងឃក្ទើបខ្តបួសថមី និងផាយក្មតាថ ធមដ៌ល់សតវទូ 
ក្ៅក្ៅកបុងក្ោកឲ្យបានរចួក្ពៀរក្វរានឹងគ្មប និងបានសនថិភាព ។  
បចចុបផនប   របនពណីោរក្ចញសាង រពះផបួសរបស់កុលបុរតខ្មមរ

ក្រោម ក្ៅខ្តបានរតវូរកាយ៉៉ងខាជ បម់ជួនក្ៅក្ឡើយ ។ ក្រោះថា ោរ
សាងផបួសក្នះគឺជាឪោសមួយសរមាបឲ់្យពួកក្គ បានោល យមលួនក្ៅ
ជាមនុសសមាប ករ់ស់ក្ៅរបកបក្ោយក្សចកថីនថលថបូ និងបានសិកាពី
អកសរសា្សថខ្មមរ  ពីរពះពុទនសាសនាក្ដើមផរីបតិបតថនិិងអបរ់សីំលធម៌
របស់មលួនឲ្យោនខ់្តរបក្សើរខ្ថមក្ទៀត ៕  ក្ោយ  ថាច ់របីជា ក្គឿន 

( តមកពីពរ័ទី ១០ )  

ពធិដីខ្ងានាគក្ៅកពំងន់កិ្រគ្មធ ពធិដីខ្ងានាគក្ៅកពំងន់កិ្រគ្មធ ពធិដីខ្ងានាគក្ៅកពំងន់កិ្រគ្មធ (((កពំង់នរជកពំង់នរជកពំង់នរជ) ) ) រសកុកពំងធ់ំ រសកុកពំងធ់ំ រសកុកពំងធ់ំ (((Châu Thành) Châu Thành) Châu Thành) ក្មតថរពះរតោងំក្មតថរពះរតោងំក្មតថរពះរតោងំ   (((Trà Vinh) Trà Vinh) Trà Vinh) ខ្ដនដកីមពុជាក្រោមខ្ដនដកីមពុជាក្រោមខ្ដនដកីមពុជាក្រោម   

កមមវធិីរបឡងសាោពុទនកិរបស់រពះសងឃខ្មមរក្រោម ក្ៅរសកុកក្ញ្ជច ងកមមវធិីរបឡងសាោពុទនកិរបស់រពះសងឃខ្មមរក្រោម ក្ៅរសកុកក្ញ្ជច ងកមមវធិីរបឡងសាោពុទនកិរបស់រពះសងឃខ្មមរក្រោម ក្ៅរសកុកក្ញ្ជច ង   ក្មតថរពះរតោងំក្មតថរពះរតោងំក្មតថរពះរតោងំ      ខ្ដនដកីមពុជាក្រោមខ្ដនដកីមពុជាក្រោមខ្ដនដកីមពុជាក្រោម   


