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          ក្រោយពីោរខិតខំរបឹងប្របងបថឹងរគប់ 
រចកលហករបស់សហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម រមួ
ទងំោរក្ធវីបាតុកមម របស់របជាពលរដឌប្ខមរ-
ប្ខមរក្រោម ក្ៅជុំវញិពិភពក្ោកបងខំឪ្យតុោ  
ោរយួនរពមក្ ោះប្លងអតីតសមណនិសសតិ
សាោបាលីជាន់ខពស់ក្ខតថឃ្ល ងំ ៥រូប ប្ដល
រតូវអាជាញ ធរយួនចូលចាប់បងខំក្ ោះសផង់ជីវរ 
ពីបទបានក្ធវីឪ្យខួចសណ្តថ ប់ធ្នប ប់សាធ្នរ
ណៈកបុងករណីចូលរមួក្ធវីបាតុកមមក្ៅមុខទី
សាប ក់ោរនគរបាលយួនក្ៅក្ខតថឃ្ល ងំ..... 

( តក្ៅទព័ំរទី១០) 

ពីក្ឆេង៖ រពះក្តជគុណ គឹម្ ក្ម្ឿន, រពះក្តជគុណ ទឹម្ សាមន និងរពះក្តជគុណ យ៉ា ញ់ ក្ោន  
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បទអត្ថា ្ិបាយ 

ថ្នា កដ់ឹកនាំបកសកមុ្មុយនិស្តយនួ គរួតែឈបដ់ដើរគាំរាម្
ររជាពលរដឋតមមរដរោម្ 

  

 ក្មដឹកនា ំ និងថ្នប ក់ដឹកនារំគប់លំ ប់ថ្នប ក់ននរបក្ទស
យួនគ្មម នគំនិតឧសាហ៍ចុោះក្ៅសួរសុខទុកខពលរដឌក្ យសុទន
ចិតថក្ឡយី ជាពិក្សសដំក្ណីរចុោះក្ៅជួបពលរដឌប្ខមរក្រោម ។ 
ក្រៅពីោតពវកិចចទងំឡាយប្ដលបានប្ចងកបុងរដឌធមមនុញ្ដ ប្ន
សាធ្នរណរដឌសងគមនិយក្វៀតណ្តម រគប់សាទ ប័នទងំអស់ រតូវ
ប្តតស ូបថូរផ្តថ ច់អស់ពីកម្ល ងំោយកម្ល ងំចិតថទំនុកបំរុងនូវអវីរគប់
យា៉ែ ងប្ដលពលរដឌកំពុងប្តខវោះខាតឬរតូវោរ ទំនាក់ទំនងយា៉ែ ង
ជិតសបិទជាមួយរបជារាស្រសថយកចិតថសាថ ប់មតិក្យាបល់ និង
ទទួលយកោររតួតពិនិតយ រោិះគន់ពីរបជារាស្រសថ ពរងីកសងគម
និយមរបជាធិបក្តយយ។ល។ (ជំពូក១ ម្រា៨ រដឌធមមនុញ្ដនន
សាធ្នរណរដឌសងគមនិយមក្វៀតណ្តម) ។ ផធុយពីក្នោះ ថ្នប ក់
ដឹកនាកំបុងជួររដឌភិបាល និងបកសកុមមុយនិសថយួន រពមទងំគំរាម
របជារាស្រសថប្ខមរក្រោមក្ៅវញិ ។ 
 ក្បីរបសិនជារ ឌ ភិបាលយួន ក្ចោះម្នចិតថឈឆឺ្អា ល
ដល់ជីវភាពរស់ក្ៅ ម្នភាពទុកខលំបាករបស់របជារាស្រសថប្ខមរ
ក្រោមពិតរបាកដប្មន ក្គគួរប្តចុោះក្ៅសិកាអំពីសាទ នភាព
សងគមរបស់ប្ខមរក្រោម កបុងរដូវប្ដលប្ខមរក្រោមកំពុងប្តមម្ញឹក 
កំពុងប្តខវល់ខាវ យនឹងោរងារប្រសចំោរជួញដូរ។ល។ ក្ដីមផី
ទទួលបានទិនបន័យសថីអំពីទុកខលំបាក និងក្សចកថីរតូវោររបស់
របជារាស្រសថប្ខមរក្រោមក្នាោះ ក្ទីបជាោររតឹមរតូវ គួរប្តអាជាញ ធរ
យួនចុោះក្ៅសិកាអំពីផលដំណ្ត ំ ចិញ្ច ឹមសតវ និងមុខរបររកសីុ
ក្ផសងៗប្ដលរបជារាស្រសថប្ខមរក្រោមតាូញប្តារថ្ន ទទូលរងនូវោរ
ខាតបង់ក្នាោះ គួរប្តអាជាញ ធរយួនចុោះក្ៅប្សវងយល់ពីភាពរកីរក
របស់របជាពលរដឌប្ខមរក្រោម កុម្រប្ខមរក្រោម ក្កីតទរ ភកិស កុម្រ
ប្ខមរក្រោមអនកខរកមម ជនពិោរ ជនចាស់ជរាប្ខមរក្រោមខវោះទីពឹង 
ប្ខមរក្រោមជាជនរងក្រគ្មោះកបុងសកមមភាពរមក្ោភដីធលី។ល។ 
របសិនក្បីអាជាញ ធរយួនម្នចិតថឈឆឺ្អា ល និងសាទ ភាពរបស់ប្ខមរ
ក្រោមពិតរបាកដប្មនក្នាោះ គួរប្តាងំចិតថោល ហ្វនចុោះក្ៅក្បីក 

ក្វទិោរសាក្ទធ្នរណៈជាអចិនស្រនថយក៍្ៅរគប់ដំបន់ទងំអស់ក្ដីមផ ី 
ផថល់ឪ្ោសដល់របជារាស្រសថទូក្ៅក្ៅរគប់មជឈ ឌ នសប្មថងមតិ
ក្យាបល់ ហ្វ នបកអារោត នូវភាពទុកខលំបាករបស់ខលួន និង
ោរគ្មបសងាា ត់ពីអាជាញ ធរមូល ឌ ន ោររោំភដីធលីពីសំណ្តក់
អាជាញ ធរមូល ឌ ន ោររោំភបំពានមកក្លីក្សរភីាពកបុងោរ
របតិបតថិជំក្នឿរពោះពុទនសាសនា វបផធម៌ របនពណីជាតិរបស់ខលួន 
សប្មថងបងាហ ញនូវោរខវោះខាតអំពីោររគប់រគងរបស់អាជាញ ធរ
មូល ឌ ន និងអសមតទភាពកបុងោរធ្ននានូវរាល់ក្សរភីាពជាមូល
 ឌ នរបស់របជារាស្រសថប្ខមរក្រោម ប្ដលម្នមកពីកំក្ណីតអស់
ទងំក្នាោះ រពមទងំក្សរភីាពរគប់យា៉ែ ង ប្ដលរបជារាស្រសថរតូវ
ទទួលបានដូចប្ដលម្នប្ចងក្ៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដរបក្ទសយួន
ខលោះក្នាោះ ក្រៅពីក្នោះអាជាញ ធរយួនរតូវហ្វ នផថល់ឪ្ោសទងំក្នាោះ
ឲ្យរបជារាស្រសថប្ខមរក្រោមក៏ដូចជារបជារាស្រសថទូក្ៅទមទរឲ្យ
អាជាញ ធររបគល់មកវញិនូវរាល់សិទនិទងំឡាយប្ដលអាជាញ ធរ
បានាងំពីអតីតរហូតមកដល់បចចុបផនបក្នាោះ។ល។  
 ក៏ប៉ែុប្នថមិនដូក្ចាប ោះក្ឡយី ថ្នប ក់នាកំំពូលៗរបស់រ ឌ ភិ
បាលយួនប្បរជាក្ឆលៀតយកឪ្ោសចុោះមកជួបរពោះសងឃ និងបរ្រ
ជារាស្រសថប្ខមរក្រោមមួយចំនួនក្ៅាមវតថអារាមកបុងរដូវបុណយ
ទនក្ផសងៗ ។ ដូចជាក្ៅកបុងឪ្ោសបុណយភជំបិណឍ  និងបុណយ
ប្សនដូនារបចាឆំ្អប  ំ រសាប់ក្ហយីសកមមភាពននដំក្ណីចុោះក្ៅ
ជួបក្នាោះបានរតឹមប្តប្ចកកញ្ច ប់អំក្ណ្តយបនថិចបនថួច ជូនពរ 
និងក្លីកតំក្កីងអួតសរក្សីរគុណសមផតិថបកស និងរ ឌ ភិបាល
របស់ក្គប្តប៉ែុក្ណ្តត ោះ ។ ជាពិក្សសគឺ ោរញុោះញង់ឲ្យរបជារាស្រសថ
ប្ខមរក្រោម ក្គ្មរពយកនូវរាល់វធិ្ននោរនក្យាបាយរបស់បកស
កុមមុយនិសថ និងរ ឌ ភិបាលក្គក្ឌលជាក្គ្មលនក្យាបាយ ប្ដល
អបករបជាធិបក្តយយប្ខមរក្រោម ក្ៅកបុងនិក្រៅរបក្ទសយល់ថ្នជា
ោរ ក់សម្ព ធបប្នទម និងជាោរគំរាមមកក្លីឆនធៈ សាម រតីរបជា
រាស្រសថប្ខមរក្រោមម្ច ស់ទឹកដី។ 
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ព័ត្៌មាន 
ក្ដីមផបី្ខមរក្រោម បំក្ភលចនូវរាល់កថីឈចីាប់ និងរាល់ទុកខលំបាក
ទងំឡាយ ប្ដលជាជមងឺរុានំរ ៉ែមួយដិត មជាប់ក្ៅកបុងជីវភាព
របស់របជារាស្រសថប្ខមរក្រោម ។ ទក្ងវីទងំក្នោះមិនអាចក្ធវីឲ្យប្ខមរ
ក្រោមសាគ ល់នូវសិទិនក្សរភីាព សាគ ល់ភាពរុងក្រឿង និងទទួលបាន
នូវក្ម្ទនភាព កបុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយម្នអធិបក្តយយ
ភាព និងភាពជាម្ច ស់ោរកបុងោរសក្រមចវាសនារបស់ខលួនក្ឡយី 
។ ផធុយក្ៅវញិ ក្នោះរគ្មន់ប្តជាករបំភាន់ប្ភបកសាធ្នរណជនថ្ន 
អាជាញ ធរយួនម្នោរចាប់អារមមណ៍ចំក្ពាោះប្ខមរក្រោមប្តប៉ែុក្ណ្តត ោះ 
ក្ហយីលទនផលជាវជិជម្នរតូវបានមកបកសកុមមុយនិសថ និងរ ឌ ភិ
បាលយួនប្តមយ៉ែង ។ 
 សូមអំពាវនាវដល់បងបាូនប្ខមរក្រោម ទងំអស់កុំ
រពក្ងីយកក្នថីយក្ឡយីយរតូវក្របីរបាស់សិទនរបស់ខលួន ហ្វ ន
និយាយ ហ្វ នសថីក្ៅោន់ពួកក្មដឹកនាយួំនទងំក្នាោះនូវរាល់ទុកខ
កងវល់របស់បងបាូន ។ ទមទរឲ្យក្មដឹកនាបំកស និងរ ឌ ភិបាល
យួនទងំក្នាោះ របគល់មកវញិនូវសិទនិរទពយសមផតិថទងំឡាយ 
ម្នដីធលីជាក្ដីមនិងរបគល់មកវញិសិទិទក្សរភីាព ក្គ្មរពជំក្នឿ
សាសនា សិទនិរកាវបផធម៌ របនពណី អកសរសាស្រសថជាតិរបស់
ក្យងី សិទនិរស់ក្ៅ សិទិនម្នសនថិសុខផ្តធ ល់ខលួន ម្នោរដកហូត
ឲ្យអស់នុវកម្ល ងំ ាម នគរម្មកំប្ហងបំភិតបំភ័យសាម រតីបង
បាូនប្ខមរជាក្ដីម ៕ 

 រពោះសងឃប្ខមរកមពុជាក្រោម ប្ដលបាននិមនថមកចូលរមួ
ពិធីបុណយរលឹំកខួបក្លីកទី៦១ឆ្អប  ំ នថងអាណ្តនិគមនិយមបារាងំ 
ោត់ដីក្ៅឲ្យរបក្ទសក្វៀតណ្តមរគប់រគង ោលពីនថងទី៤ ប្ខ 
មិថុនាកនលងក្ៅក្នោះ រតូវអាជាញ ធរក្វៀតណ្តម ក្ោោះក្ៅក្ៅសាក
សួរ បនាធ ប់ពនីិមនថវលិក្ៅទឹកដីកមពុជាក្រោមវញិ ។ 
 រពោះសងឃប្ខមរកមពុជាក្រោម ចំនួនពីរអងគ គង់ក្ៅវតថ
មួយ នាក្ខតថរពោះរតពាងំ ម្នក្ថរៈដីោថ្ន បនាធ ប់ពីបានវលិពី
ចូលរមួពិធីបុណយរលឹំកខួបទី ៦១ឆ្អប  ំនថងបាត់បង់ទឹកដីប្ខមរកមពុជា
ក្រោម នាទីរកុងភបំក្ពញ ក្ៅក្ពលវលិក្ៅកមពុជាក្រោមវញិ រតូវ

រពះស្ង្ឃតមមរដរោម្ចលូរមួ្
ោនទ់កុខថ្ងៃបាែទ់ឹកដើរែវូ

អាជាា ធរយនួដៅស្រួ 

អាជាញ ធរក្វៀតណ្តម ក់កម្ល ងំឃ្ល កំ្មីល និងបានសួរពដីំក្ណីរ
ក្រឿងជាក្រចីន ។  
 រពោះសងឃ រពោះនាម ជា រទិនី សទិតកបុងចំក្ណ្តមរពោះសងឃ
ពីរអងគ គង់ក្ៅវតថមួយកបុងក្ខតថរពោះរតពាងំ ម្នសងឃដីោឲ្យវទិយុ
អាសីុក្សរដីឹងោលពីនថងទី១៩ ប្ខមិថុនាថ្ន បនាធ ប់ពរីពោះអងគ និង
រពោះសងឃមួយអងគក្ផសងក្ទៀត និមនថវលិរតឡប់ពីទីរកុងភបំក្ពញ 
រតូវបានអាជាញ ធរក្វៀតណ្តមគំរាម និងាមឃ្ល កំ្មីលជារបចា ំ ៖ 
«ក្ៅយួនហបឹងក្គសាកសួរ។ សួរអំពីក្ធវីខួបប្ខមរកមពុជាក្រោមបាត់
បងទឹ់កដី។ សាកសួរអំពីថ្ន ក្ៅវតថណ្តខលោះ ក្ហីយម្នចូលទី
របជុអីំអីុចឹងក្ទ» ។ 
 ក្ៅកបុងពិធីរលឹំកខួបក្លីកទី៦១ឆ្អប  ំ នថងបាត់បង់ទឹកដី
កមពុជាក្រោម ោលពីនថងទី៤ ប្ខមិថុនា ក្ោក ថ្នច់ ក្ស ឌ  
របធ្ននសម្គមប្ខមរកមពុជាក្រោម ម្នរបសាសន៍ថ្ន ពលរដឌប្ខមរ
ក្រោម ជាពិក្សសរពោះសងឃ ក្ៅក្ពលក្ធវីដំក្ណីរ ឬនិមនថមកោន់
របក្ទសកមពុជាមឋងៗ គអឺាជាញ ធរក្វៀតណ្តម ប្តងក្ធវីទុកខបុកក្មបញ 
និង ក់កម្ល ងំាម នពីសកមមភាពជារបចា ំ។ 
 ក្ោក ាងំ សារៈ របធ្ននសាខាសហព័ននប្ខមរកមពុជា
ពិភពក្ោក របចាកំមពុជា ម្នរបសាសន៍ឲ្យវទិយុអាសីុក្សរដីឹងក្ៅ
នថងទី២០ ប្ខមិថុនាថ្ន របសិនក្បីរបក្ទសក្វៀតណ្តម ប្ដលគិតថ្ន 
ម្នមិតថភាពលាជាមួយកមពុជា ក្ោកសូមក្សបីឲ្យអាជាញ ធរក្វៀតណ្ត
ម កុំគ្មបសងាត់ ឬបំបិទសិទនិក្សរភីាពពលរដឌ ឬរពោះសងឃប្ខមរ
ក្រោមបនថក្ទៀត ។ 
 ក្ោក យន់ ថ្នរ ៉ែូ សម្ជិកសភាគណបកសសមរងសុ ីនិង
ជារបធ្ននមជឈមណឍ លប្ខមរកមពុជាក្រោម បានអំពាវនាវដល់អាជាញ
ធរក្វៀតណ្តម សូមឲ្យបញ្ឈប់សកមមភាពគំរាមកំប្ហង បំបិទសិទនិ
ក្សរភីាពក្ដីរក្ហរី ឬសិទនិបក្ញ្ចញមតិ មកក្លីពលរដឌ និងរពោះ
សងឃប្ខមរក្រោមបនថក្ទៀត។ វទិយុអាសីុក្សរ ី មិនអាចសំុោរបំភលពឺីម
ស្រនថីសាទ នទូតក្វៀតណ្តម ជុំវញិោរក្ចាទរបោន់ក្នោះបានក្ទ ក្ៅនថង
ទី២០ ប្ខមិថុនាក្នោះ។ 
 ទឹកដីប្ខមរកមពុជាក្រោម ប្ដលបចចុបផនបសទិតក្រោមោរ
រគប់រគង់របស់របក្ទសក្វៀតណ្តម រតូវបានអាណ្តនិគមនិយម
បារាងំោត់របគល់ក្ យខុសចាប់ ក្ៅឲ្យរបក្ទសក្វៀតណ្តម
រគប់រគង ក្ៅនថងទី៤ ប្ខមិថុនា ឆ្អប ១ំ៩៤៩ ទងំមិនម្នោរ
យល់រពមពីពលរដឌម្ច ស់របក្ទស ប្ដលគិតរតឹមនថងទី៤ ប្ខមិថុនា 
ឆ្អប ២ំ០១០ កនលងក្ៅ ម្នរយៈក្ពល ៦១ឆ្អប គំត់ ៕  
     របភពពី RFA 
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ឯកសារ 

 ោររលឹំកនថងទី៤ មិថុនា ប្ដលជានថងរបធ្ននាធិបតី
បារាងំ Vincent Auriol ចុោះហតទក្លខាក្ផធរអំណ្តចរគប់រគងកមពុ
ជាក្រោម ឲ្យអធិរាជយួន Bao Dai ោលពីឆ្អប ១ំ៩៤៩ បាន
កនលងផុតក្ៅមថងក្ទៀតក្ហយី ។ ពិធី រលឹំកខួបឆ្អប ទំី៦១ក្នោះ ម្ន
ភាពអធឹកអធ័មជាទីគ្មប់ចិតថ ក្ យម្នោរ ចូលរមួយា៉ែ ង
គរគឹកគក្រគង ពីបណ្តថ ញសារព័ត៌ម្ន រពមទងំកុលបុត-កុលធិ
ាប្ខមរ ក្ៅកបុងម្តុភូមិផង ក្ៅោណ្ត  អាក្មរកិ បារាងំ អិា
លី អូស្រសាថ លី និងនូក្សសឡនិផង ។ 
 ក្បីនិយាយាមភាសារគណិតសាស្រសថក្ឃញីថ្ន ោររមួ
គ្មប រលឹំកប្ថង ទ៤ី មិថុនា ជាភាគប្បង ( denominator) នន
សងគមប្ខមរក្រោម ក្ពាលគឺ ប្ខមរក្រោមក្យងី ក្ទោះបីជាម្នទសស
នៈ ឬនិនាប ោរខុសគ្មប  ប៉ែុប្នថក្យងី ម្នមូល ឌ នដូចគ្មប  
(common ground) ោលណ្តក្យងីនិយាយអំពី ក្សចកថី
រសក្ណ្តោះក្សាកសាថ យ ក្ករដំប្ណលមរតកដូនា។ ប្ខមរអបកជាតិ 
និយមគបផយីកមូល ឌ នដូចគ្មប ក្នោះមកក្ធវីក្លខគុណ (multip 
lication) ក្ហយីយកទសសនៈ ឬនិនាប ោរ ប្ដលនាមំកនូវោរ 
ប្បកបាក់គ្មប  មកក្ធវី ក្លខដក(subtraction)។ ខាងក្រោមក្នោះ 
ជារូបមនថ (formula) មួយចំនួន ក្ដីមផកី្ ោះរសាយចំក្ណ្តទ ដ៏
ងាយរសួក្លោះក្នោះ ។ 
 * រូបមនថទី១ 
ក្សបហ្វជាតិ = របឆ្អងំនឹងអាណ្តនិគមយួន + កសាង 
សងគមប្ខមរ។ 
 សតិអារមមណ៍ប្ខមរក្យងីធ្នល ប់ប្តសនមត់ថ្ន អបករសឡាញ់
ជាតិរតូវប្ត ហ្វ នសាល ប់របឆ្អងំយួន ដូក្ចបោះអបកខលោះរគ្មន់ប្ត
របោសថ្ន សាប់យួនប៉ែុណតឹ ង ក្ យមិនទន់បាន ”ក្ធវី” អវីឲ្យយួន
រក្សីុបផង ក៏ក្គចាត់ទុកជា អបកក្សបហ្វជាតិ។ អកុសលអីមូល
ក្ហតុននោរមិនចុោះសរមុងគ្មប សពវនថង ពីក្រពាោះប្ត “អបកក្សបហ្វ
ជាតិ” ម្នយុទនសាស្រសថរបឆ្អងំយួនខុសគ្មប ។ ដូក្ចបោះទនធឹមនឹងោរ
ពយយាម កំចាត់ឫសគល់ក្នាោះក្ចញ ក្យងីគួរបណថុ ោះ ពូជថមីឲ្យ
ចាក់ឬសកបុងសតិអារមមណ៍ក្ យ ៖ 
(ក) បុគគលណ្តឬរកុមណ្ត ប្ដលបានយកយុទនសាស្រសថ និងយុទន
វធិីរបស់ខលួន ក្ៅរបតិបតថិជាក្រចីនឆ្អប កំ្ហយី មិនបានអំក្ណ្តយ
ផលក្ទ បុគគលក្នាោះឬរកុមក្នាោះរតូវក្ចោះក្ងៀកក្ៅរកម៌្គ្ម ប្ដល
របក្សីរជាង ឬ ក្ៅក្សងៀមប្តមថង ។ 

(ខ) បថូរសតិអារមមណ៍អំពីនិយមន័យ ននពាកយ ក្សបហ្វជាតិ។ 
ទនធឹមនឹងសកមមភាព វាយកំក្ទច របបអាណ្តនិគម អបកក្សបហ្វ
ជាតិ ប្ខមរក្រោម ម្នភារកិចចមួយក្ទៀតដ៏ឧតថុងឧតថមប្ដរ គឺ 
កសាង សងគម ប្ដលរាប់ទងំសងគមរគួសារ និងសងគមជាតិផង 
ឲ្យក្ជឿនក្លឿនទន់សម័យ ក្ហយីរកានូវលកខណៈវបផធម៌ប្ខមរ។ 
ដូក្ចបោះអបកណ្តបានទំនុកបំរុង វងសរតកូលនថលថបូរ ក្លីកដំក្កីង
កិតថិយសប្ខមរក្រោម អបកក្នាោះចាត់ ទុកជាអបកក្សបហ្វជាតិប្ដរ។ 
 * រូបមនថទី២ 
អញ < ក្យងី + ក្គ “អញ” ឬ “ខញុ ំ” កបុងន័យក្នោះសំក្ៅក្ៅបុគគល 
“ក្យងី” សំក្ៅក្ៅ រកុមមនុសសប្ដលម្នគំនិតដូចគ្មប ក្ហយី 
“ក្គ” សំក្ៅក្ៅរកុមមនុសស ប្ដលម្នទសសនៈខុសពី ”អញ” ។ 
ក្បីម្ប ក់ៗ ក្ចោះឯងប្រកងក្ចោះក្គរបា កដជាងាយរសួលកបុងោរ
របមូលកម្ល ងំតស ូ។ ១/ មុសាវាទ ក្វរមណី សិោខ បទំ សម្ទិ
យាមិ => ពរងឹង មិតថភាព និងសាមគគីភាព ។ 
 កបុងសងគមប្ខមរក្រោម៧០% ននោរបាក់ប្បករវាងគ្មប  គឺ
បណ្តថ ល មកពីសំដីប៉ែោះទងគិច ម្នរតឹមប្ត២៥%ក្ទ ប្ដលបណ្តថ
លមកពីទំនាស់ គំនិតនិង៥% មកពីទក្ងវីមិនគបផ ីក់គ្មប ។ 
អុីចឹងក្ហយីមុននឹងនិយាយ ឬសរក្សររតូវគិត” ក្យងីនឹងក្ជៀស
វាងោរប្បកបាក់ក្ យមិនដឹងខលួន។ ក្ថ្នកអីនឹងនដ នថលអីនឹង
ម្ត់”។ សរុបក្សចកថីក្រោយពីបានរបារពនទិវាខួបឆ្អប ទំី៦១ នានថង
បាត់បង់ កមពុជាក្រោមឆ្អប កំ្នោះ សម្ជិក-ោរគប់ជាន់ថ្នប ក់ នន 
សហព័ននប្ខមរកមពុ ជាក្រោម រតូវក្ធវីជាគំរូរបួរមួជាតិ ក្ យអនុវតថ
នូវរូបមនថ ប្កទរមង់ោយ វាចា ចិតថ ដូចបានរាយរាបក្ យ
សក្ងខបខាងក្លី ។ 
             របក្ទសោណ្ត , នថងទី ៧ ប្ខមិថុនា ឆ្អប ២ំ០១០ 
        អំពីខញុ ំរពោះករុណ្តខញុ ំបាទ ក្ា គិម ថុង 
  អធិបតីសហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម  

 ញ្ជងឹ្គិត្មកវិញ អំពីពិ្ីរលំកឹនងងទី ៤ មងិុនា 
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លេខ ៧៤ ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១០   ទាំព័រ ០៥              ព្ពឹត្តិប័ព្ត្សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ព័ត្៌មាន 

 ពលរដឌប្ខមរកមពុជាក្រោមចំនួន ១៧រគួសារ រស់ក្ៅក្ខតថ
ឃ្ល ងំ ទឹកដីកមពុជាក្រោម ប្ដលបចចុបផនបរគប់រគងក្ យរបក្ទស
ក្វៀតណ្តម បាននាគំ្មប ក្ៅតវា៉ែបញ្ហហ ដីធលីរបស់ខលួនក្ៅោរយិាល័យ
គណៈកម្ម ធិោរជនជាតិ និងតំបន់ភបំរបក្ទសក្វៀតណ្តម ប្ដល  
រ ឌ ភិបាលយកក្ធវសីហករណ៍ កបុងរងវង់ឆ្អប  ំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្អប ំ
១៩៨៥ ក្ហយីបានរបគល់ឲ្យអបកក្ផសងក្ៅវញិ ។ 

 របជាពលរដឌប្ខមរកមពុជាក្រោមចំនួន ១៧នាក់ តំណ្តង
ឲ្យ ១៧រគួសារ រស់ក្ៅក្ខតថឃ្ល ងំ ទឹកដីកមពុជាក្រោម ក្ៅរពឹកនថង
ច័នធ ទ២ី៨ ប្ខមិថុនា បាននាគំ្មប ក្ៅតវា៉ែ ក្ៅរកុងគិនក្ធី ឬប្រពក
ឫសស ី របក្ទសក្វៀតណ្តម ក្ដីមផសំុីឲ្យអាជាញ ធរក្វៀតណ្តមក្ ោះ
រសាយបញ្ហហ ដីធលឲី្យពួកក្គវញិ ។ 

 ស្រសថីប្ខមរកមពុជាក្រោមម្ប ក់ កបុងចំក្ណ្តមអបកតវា៉ែ  ១៧
នាក់ ប្ដលសំុឲ្យវទិយុអាសីុក្សរកុីំបក្ញ្ចញក្ ម្ ោះ បានរបាប់ឲ្យដឹង
ថ្ន ពួកគ្មត់ជាអបករសុកបឹងអនា ក្ខតថឃ្ល ងំ បាននាគំ្មប ក្ឡងីមក
តវា៉ែ សំុឲ្យអាជាញ ធររបក្ទសក្វៀតណ្តម ក្ៅោរយិាល័យគណៈក
ម្ម ធិោរជនជាតិ និងតំបន់ភបំ របចារំកុងគិនក្ធី ឬប្រពកឫសស ី
ក្ ោះរសាយបញ្ហហ ដីធលីរបស់ពួកគ្មត់ ១រគួសារ ៣ក្ៅ ៤ហកិារ 
ប្ដលរ ឌ ភិបាលក្វៀតណ្តមយកក្ធវីសហករណ៍ កបុងរងវង់ឆ្អប ំ
១៩៧៥ ដល់ ឆ្អប ១ំ៩៨៥។ ស្រសថីរូបក្នោះបនថថ្ន ក្ៅក្រោយឆ្អប ំ
១៩៨៥ សហករណ៍បានរសំាយ រ ឌ ភិបាលក្វៀតណ្តមមិនបាន

របគល់ឲ្យពួកក្គវញិក្ឡយី ក្ហយីបានរបគល់ឲ្យអបកក្ផសង។ មិន
រតឹមប្តប៉ែុក្ណ្តត ោះ ក្ៅក្ពលប្ដលពួកគ្មត់តវា៉ែខាល ងំ អាជាញ ធរមិន
បានក្ៅក្ ោះរសាយឲ្យពួកគ្មត់ក្ឡយី ក្ហយីប្បរជាម្នរកុមជន
ពាលក្ៅគំរាមកំប្ហងពួកគ្មត់ក្ៅវញិ ។ 

 «ក្រឿងដីធលីហបឹងណ៎្ត ក្គមកោប់សម្ល ប់ដល់ផធោះ ពីឆ្អប ំ
៩១ មកឥឡូវវាប្ចកឲ្យគ្មប វាក្ធវីក្ហីយ វាមិនរពមជនុំំឲ្យ ក្ហីយ
ឥឡូវវាក្ធវីបាប វាក្ធវីហួសក្ហីយ ឆ្អប  ំ៩០គត់ក្មល៉ែោះ វាចុោះយកដីទឹក
ហបឹង វាមិនរពមសង ឲ្យមកជួយផងឥឡូវ ខញុ ំកំពុងពិបាកក្វទនា 
វាគ្មម នជួយអីទងំអស់» ។ 

 វទិយុអាសីុក្សរបីានពយយាមទក់ទងក្ៅមស្រនថីសាទ នទូត
ក្វៀតណ្តម របចាកំ្ៅកមពុជា ក្ដីមផបីំភលឺជុំវញិបញ្ហហ ក្នោះ ក៏ប៉ែុប្នថពុំ
ម្នអបកទទួលទូរស័ពធ ។ 

អបកនាពំាកយសហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោមពិភពក្ោក រពោះភិកខុ រពោះ
នាម ថ្នច់ សុវ ីម្នរពោះក្ថរៈដីោថ្ន ោរតវា៉ែ របស់ពលរដឌប្ខមរកមពុ
ជាក្រោម បានអូសបនាល យាងំពីឆ្អប ២ំ០០០ មកក្មល៉ែោះ ពុំម្នោរ 
ក្ ោះរសាយជូនរបជាពលរដឌក្ឡយី ក្ហយីរ ឌ ភិបាលក្វៀតណ្តម
បានចាប់ខលួនតំណ្តងពលរដឌ ក់ពនននាគ្មរប្ថមក្ទៀត ប្ដលជា
ក្ហតុក្ធវីឲ្យពលរដឌប្ខមរកមពុជាក្រោម ម្នោររុញរា មិនហ្វ នក្ធវី
ោរតវា៉ែ  ។ 

ខ្មែរកមពុជាក្រោម ១៧ រគួសារត្វ៉ក្រឿង្ដី្លី  
ខ្ដលក្វៀត្ណាមយកក្្វើសហ្ករណ៍ 

( តក្ៅទព័ំរទី១0 ) 

សកមែភាពត្វ៉ក្រឿង្ដី្លីខ្ដលអាជាា ្រក្វៀត្ណាមយកក្្វើសហ្ករណ៍របសព់លរដឋខ្មែររក្រោម 
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ព័ត្៌មាន 

 ម្នកំក្ណីតជាប្ខមរក្រោម ក្ៅក្ខតថម្ត់រជូក ជាក្ខតថ
មួយជាប់រពំប្ដននឹងក្ខតថាប្កវ ននរបក្ទសកមពុជា ។ 
 ជីវតិាងំពីកុម្រដល់ធំដឹងកថីជួបប្តសស្រងាគ មរាងំជល់ 
រវាងទហ្វនប្ខមរកហម និងកងទ័ពយួនកបុងសម័យមួយ ប្ដល
របក្ទសកមពុជាឋតិកបុងរបបកមពុជារបជាធិបក្តយយ និងប្ដនដីកមពុ
ជាក្រោមឋតិក្ៅក្រោមអាណ្តនិគមរ ឌ ភិបាលបកសកុមមុយនិសថ
យួន ។ ក្ោក ទឹម សាខន ប្ខសជីវតិជួបប្តោគំរាមកំប្ហង ោរ
ជំក្លៀសនិងោររបឹយក ផធោះ សប្មផង ដីក្ករដូនាពីសំណ្តក់
ទហ្វនប្ខមរ និងយួនក្ៅាមបក្ណ្តថ យរពំប្ដន ។ ក្ យធ្នល ប់ជា
ជនរងក្រគ្មោះម្ប ក់ រតូវបានប្ខមររកហមក្កៀរពីម្ត់រជូកឲ្យក្ៅរស់
ក្ៅៗភូមិភបំឌិន ក្ខតថាប្កវក្នាោះ ក្រោយមកក្ោកក៏បានបួសជា
សងឃ ក្ហយីប្តងប្តសក្ស្រងាគ ោះ និងផថល់ជរមកដល់ប្ខមរក្រោមប្ដល
បានរត់ក្គចពីោរចាប់ខលួនក្ៅកមពុជារហូត ។ក្រោយមកក្ោក 
ទឹក សាខន រតូវបានរកុមមស្រនថីសងឃ និងរ ឌ ភិបាលប្ខមរចាប់ផសកឹ 
ក្ហយីបញ្ជូ នមក ក់គុកយួនក្ៅកមពុជាក្រោម ក្ យក្ចាទពីបទ
ក្ធវីឲ្យប្បកបាក់មិតថភាពក្វៀតណ្តម និងកមពុជា ។ 
 ក្រោយពីបញ្ច ប់សស្រងាគ មក្នោះ រ ឌ ភិបាលបានយក
កាលប្ខមរក្រោម ប្ដលសាល ប់ក្ៅរសុកសាវ យទងក្នាោះ ក្ធវីជាសារ
មនធីរាងំពិពណ៌មួយ កបុងក្គ្មលបំណងឲ្យមតិជាតិ និងអនថរ
ជាតិបានរជាបនូវអវីមួយប្ដលរ ឌ ភិបាលក្វៀតណ្តមចាត់ទុកថ្ន 
ក្នាោះជាកាលរបស់ជនជាតិយួនប្ដលរតូវកងទ័ពប្ខមររកហម
សម្ល ប់ ។ 
 - របវតថ ិ៖ 
 ក្ោក ទឹមសាខន (ក្ ម្ ោះក្ផសងៈ ទឹម ខន, ក្ៅ ខន 
និងណុម សុខក្ឃឿន) ក្កីតឆ្អប  ំ១៩៦៥ ក្ៅភូមិអណថូ ងទរ (An 
Bình) ឃុ ំក្ពាធិ (Ba Trúc) រសុក សាវ ងទងក្ខតថម្ត់រជូក ។ 
 ោរជក្មលៀសពីក្ខតថម្ត់រជូកក្ៅក្ខតថាប្កវ ៖ 
កបុងឆ្អប  ំ១៩៧៨ កងទ័ពប្ខមររកហម នសរបបកមពុជារបជាធិបក្ត
យយបានវាយលុកចូលរសុកសាវ យទង ក្ខតថម្ត់រជូកកបុងក្គ្មល
បំណងអវីមួយ ក្ដលក្គចាតទុកថ្ន ជាោររកំ្ ោះទឹកដីកមពុជា
ក្រោម ។ 
 ឆ្អប  ំ ១៩៩០ បានរតឡប់មកបួសក្ៅវតថភបំពីរ រសុក
សាវ យទងក្ខតថម្ត់រជូករហូត ដល់ចុងឆ្អប  ំ ១៩៩០ បានរតឡប់
ក្ៅគង់ក្ៅវតថភបំដិនខាងក្ជីង រសុកគីរវីង់ ក្ខតថាប្កវ របក្ទស

កមពុជាវញិ ។ 
- ោរក្ឡងីក្ធវជីារពោះក្ៅអធោិរវតថភបដំនិខាងក្ជងី៖ 
 ឆ្អប  ំ ១៩៩៣ ក្រោយពីបានមកគង់ក្ៅវតថភបំដិនខាង
ក្ជីងអស់រយៈក្ពល ៣ឆ្អប មំក ក្ោក ទឹមសាខន រតូវបានពុទន
បរស័ិទចំណុោះក្ជីងវតថ និងក្ោកសងឃប្ខមរ ក្ទព វងស ប្តងាងំជា
រពោះក្ៅអធិោរវតថភបំដិនខាងក្ជីង រសុកគីរវីង ក្ខតថាប្កវ រហូត
ដល់នថងបាប់ផសកឹ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ោរចាប់ផសកឹក្ យក្ចាទ ពបីទក្ធវឲី្យប្បកបាក់មតិថភាពមុនឺឆ្អប  ំ 
ក្វៀតណ្តម-កមពុជា ៖ 
 នថងទី ៣០ ប្ខមិថុនា ឆ្អប  ំ២០០៧ រតូវបានគណៈសងឃ
ននរបក្ទសកមពុជាដឹកនាកំ្ យ ក្ទព វងស, ឡុង គឹម ោង, 
ណយ រចឹក, អម លឹម ក្ហង និង ក្ៅ ច័នថ ថុលល សហោរជា
មួយ ក្ជៀស ឱម រពក្ៅអធិោរវតថ សហរតនារាម និងជា
ក្មគណ ក្ខតថាប្កវ ចាប់ផសកឹ ក្ហយីចាប់បញ្ជូ នមក ក់គុក
យួន ក្ៅក្ខតថម្ត់រជូកក្ យបានក្ចាទពីបទថ្ន បានក្ធវីឲ្យប្បក
បាក់មិតថភាពកមពុជាក្វៀតណ្តម ។ 
 មុនក្ពលចាប់ផសកឹក្នាោះ សក្មថច ននធ ប្ង៉ែត សងឃ
នាយក ននរបក្ទសកមពុជា បានក្ចញលិខិតមួយចាប់ចុោះនថងទី 
១៦ ប្ខមិថុនា ឆ្អប  ំ ២០០៧ ជាភាសាយួន និងប្ខមរក្សបីក្ៅស
ក្មថចរពោះអគគមហ្វសងឃរាជាធិបតី ក្ទព វងស សក្មថចរពោះមហ្វ
សងឃរាជននរពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា ក្ដីមផចីាប់រពោះក្តគុណ ទឹម 
សាខន រពោះក្ៅអធិោរវតថភបំដិនខាងក្ជីងផសកឹ ។ កបុងលិខិតក្នាោះ
ប្ដរ សងឃនាយក ននធ ប្ង៉ែត បានក្ចាទរពោះក្តជរពោះគុណ ទឹម 

 ីវរបវត្តិសក្ង្េប របសរ់ពះក្ត្ គុណ ទឹម សាមន 
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ព័ត្៌មាន 
សាខន ថ្ន បានរបរពឹតថខុសនឹងវន័ិយរពោះពុទនសាសនា ប្ដលក្ធវី
ឲ្យប្បកបាក់សាមគគីជាតិ-អនថរជាតិ ជាពិក្សសរវាងរបក្ទសទងំ
ពីរ កមពុជា -ក្វៀតណ្តម យកទីអាវាសក្ធវីជាទីបញ្ហជ ោរ សរម្ប់
បក្រមីចលនាក្ឃ្សនាប្ដលក្ធវីឲ្យប៉ែោះពាល់វន័ិយ និងក្សចកថីនថលថបូ
រពោះពុទនសាសនា ។  ក្រោយពីបានពិនិតយលិខិតក្នោះសក្មថចរពោះ
អគគមហ្វសងឃរាជាធិបតី ក្ទព វងស សក្មថចរពោះមហ្វសងឃរាជ 
ននរពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា ក៏បានយល់រពម ចុោះនថងទី ១៧ ប្ខ
មិថុនា ឆ្អប  ំ២០០៧ ។ 
  បនាធ ប់ពីបានក្បាោះរាពីសក្មថចសងឃប្ខមរទងំពីរអងគក្នោះរចួមករ
 ឌ ភិបាលក្វៀតណ្តម បានយកលិខិតក្នោះក្ៅរបោសសាធ្នរ
ណៈដល់ពលរដឌប្ខមរក្រោមក្ៅក្ខតថម្ត់រជូកឲ្យបានរជាបជាមុន 
ក្ដីមផជីាោរគំរាមដល់សាម រតីពលរដឌប្ខមរក្រោម និងរពោះក្តជគុណ 
ទមឹ សាខន មុន ក្ពលក្គអនុវតថប្ផនោរចាប់ផសកឹក្នាោះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         
      បាត់ខលួន៣ប្ខ ៨នថងក្លចមុខក្ៅកបុងវង់រកចកក្សោះយួន៖ 
 នថងទ ី ០៨ ប្ខវចិិជោ ឆ្អប  ំ ២០០៧ តុោោររបជាជន
យួនបានោត់ក្ទសឲ្យក្ោក ទឹម សាខន ជាប់គុករយៈក្ពល 
១២ប្ខ ក្ចាទពីបទថ្ន ក្ធវីឲ្យប្បកបាក់មិតថភាពយួន-ប្ខមរ ក្រោយ
ពីោរចាប់ផសកឹក្ោកក្ៅវតថ សីហរតនារាម ទីរកុងាប្កវ ក្ យ
អាជាញ ធរ និងរកុមមស្រនថីសងឃប្ខមររចួបញ្ជូ នមក ក់គុកយួនបាត់ដំ
ណឹងមិនដឹងថ្ន សាល ប់ ឬរស់អស់ ០៣ ប្ខ ០៨នថងមក ។ ក្រោយ
ពីជាប់គុកអស់រយៈក្ពលជាង ១ឆ្អប  ំ និងជាប់គុកកបុងផធោះអស់ ១
ឆ្អប  ំ អាជាញ ធ្នរយួនក៏បានផថល់ឳោសដល់ក្ោកបានរតឡប់ក្ៅ
រសុក ក្ដីមផជីួបជុំរគួសារក្ៅភូមិភបំដិន ក្ខតថាប្កវ ។ ក្ពលបាន
ក្ៅដល់ភូមិកំក្ណីត អាជាញ ធរកមពុជាមិនរពមក្ធវីអតថសញ្ហដ ណ  ប័
ណតជូនក្ោកប្ដលបាត់នូវសិទនិជារបជាពលរដឌប្ខមរក្ឡយី ។ 
 នថងទី ៣០ ប្ខមិថុនា ឆ្អប  ំ ២០០៨ អាជាញ ធរយួនក្ខតថ

ម្ត់រជូកបានក្ចញអតថសញ្ហដ ណប័ណត សញ្ហដ តិក្វៀតណ្តមដល់
ក្ោក ទឹម សាខន ក្ យ ក់ក្ ម្ ោះាមអកសរយួនថ្ន Tim Sà 
Khonl ក្កីតឆ្អប  ំ១៩៦៨ ក្ៅភូមិ An Bình ឃុ ំBa Chúc រសុក 
Tri Tôn (សាវ យទង) ក្ខតថម្ត់រជូក សាសនារពោះពុទន (Tôn 
Giáo Phật) ជនជាតិប្ខមរ (Khơme) ។ 
 នថងទី ៣១ ប្ខកកា  ឆ្អប  ំ២០០៨ បានក្ចញពីគុកយួន 
ប្តជាប់គុកក្ៅផធោះវញិ ។ 
 នថងទី ៣១ ប្ខ មីនា ឆ្អប  ំ ២០០៩ អាជាញ ធរយួន បាន    
ផថល់លិខិតក្បីកផលូវរពំប្ដនក្វៀតណ្តម-កមពុជា ដល់ក្ោក ទឹម 
សាខន ។ 
 នថងទី ០៤ ប្ខក្មសា ឆ្អប  ំ២០០៩ រចករពំប្ដនកមពុជានន
ក្ខតថាប្កវ បានផថល់ទិដឌោរដល់ក្ោក ទឹម សាខន  ចូលក្ៅ
ទឹកដីកមពុជារយៈក្ពល ១៥ នថងចាប់ពីនថងទី ០៤ ដល់ទី ១៧ ប្ខ
ក្មសា ឆ្អប  ំ២០០៩ ក្ដីមផកី្ធវីបុណយក្លីកសពក្ោមរសីរបស់ខលួន 
ប្ដលបានសាល ប់ោលពីឆ្អប  ំ២០០១ ។ 
 នថងទី ១៤ ប្ខក្មសា ឆ្អប  ំ២០០៩ ក្ោក ទមឹ សាខន 
បានក្ភៀសខលួនក្ៅរបក្ទសនថ ក្ដីមផសំុិសិទនិរជកក្ោនជាជន
ក្ភៀសខលួនប្ផបកនក្យាបាយពីឧតថមសបងោរអងគសហរបជាជាតិ
ទទួលបនធុកជនក្ភៀសខលួន (UNHCR) ក្ៅទីរកុងបឹងកក់ 
ក្រោយពីរ ឌ ភិបាលប្ខមរមិនរពមផថល់អតថសញ្ហដ តិប្ខមរដល់រូប
ក្ោក ។ 
ោរក្ធវដីកី្ណីរក្ៅរបក្ទសទ ី៣ ៖ 
        ក្រោយពីបានទទួលឋានៈជាជនក្ភៀសខលួនពីឧតថមសបងោរ
អងគោរសហរបជាជាតិទទួលបនធុកជនក្ភៀសខលួន (UNHCR) 
ក្ៅទីរកុងបឹងកក់ ននរបក្ទសនថមក ក្ៅនថងទី ០៤ ប្ខ កកា  ឆ្អប  ំ
២០០៩ ក្ោក ទមឹ សាខន រតូវបានអងគោរ (UNHCR) 
បញ្ជូ នក្ៅរស់ក្ៅស ុយប្អត ជារបក្ទសទី ៣ ក្ យសុវតទិភាព ។ 
 ោរអក្ញ្ជ ីញមកដល់សហរដឌអាក្មរកិ ៖ 
      ក្ដីមផោីតរត ងក្សចកថីពិតននោររកំ្ោភសិទនិមនុសស និង
ជំក្នឿសាសនាក្ៅក្លីទឹកដីកមពុជាក្រោម ជូនមតិជាតិ និងអនថរ
ជាតិៀឪ្យបានរជាបចាស់ថ្ន អតីតអបកបួសប្ខមរក្រោម ៣រូប ប្ដល
បានរចួផុតពីោរចាប់ ក់គុក ក្ៅរបក្ទសយួនក្នាោះ ោលពីនថង
ទី ១៦ ប្ខក្មសាឆ្អប  ំ ២០១០ កនលងមកក្នោះ បានអក្ញ្ជ ីញមក
សហរដឌអាក្មរកិ ចូលបងាហ ញខលួនជាសាកសរីស់ ក្ៅកបុងកិចចរបជុំ
ននក្វទិោរអចិនស្រនថយ ៍ សថីពីជនជាតិក្ដីមក្ៅអងគោរសហរបជា
ជាតិនាបុរញី៉ែូ វយ៉ែក ោលពីនថងទី២៦ ប្ខក្មសា ឆ្អប ២ំ០១០ កនលង
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ព័ត្៌មាន 
មកក្នោះ។   ក្ យក្ៅម្នក្សចកថីរសឡាញ់ក្ភទជាបពវជិតក្ៅក្ឡយី ក្ោក ទឹម សាខន  បានសំក្រចចិតថសាងរពោះផបួសក្ឡងីវញិ 
នានថងទី ០៣ ប្ខ ឧសភា ឆ្អប  ំ២០១០ ក្ៅវតថសុរយិារងសទីីរកុង Philadelphia រដឌប្ផនសីុវោិ៉ែ  សហរដឌអាក្មរកិ ក្រោមអធិបតីភាព
រពោះក្តជគុណ រតងឹ គចីនាទ  ក្ យម្ោរឧបតទមភគ្មរំទពីសហព័ននកមពុជាក្រោម និងគណៈកមមោរវតថសុរយិារងស ីរពមទងំពុទនបរស័ិទ 
ក្ៅរគប់មជឈ ឌ ន ទងំអស់ ។ 
 ោរបួសក្ឡងីវញិរបស់រពោះក្តជគុណ ទឹម សាខន គឺជាោរលោះបង់មួយសំខាន់ណ្តស់សំរាប់ជាតិ រពោះពុទនសាសនា និង
ម្តុភូមិប្ខមរក្យងី ក្ដីមផោីរពារប្ថរកា វបផធម៌ របនពណី ទំក្នៀមទម្ល ប់ អកសរសាស្រសថជាតិឪ្យបានគង់វងស រពមទងំោរពារ សិទនិ
ក្សរភីាពជូនបងបាូនប្ខមរក្រោម និងប្សវងរកផលូវក្ឆ្អព ោះក្ៅោន់សិទនិសំក្រចវាសនាខលួន ក្ យខលួនឯងជាក្ដីម ៕ 
 
 
 
  

ទិដឋភាពបុណយសាង្ផនួសវីរៈសមណៈសង្ឃខ្មែរក្រោម ៣រពះអង្គ ក្ៅវត្តសរុយិារង្ស ីសហ្រដឋអាក្មរកិ 
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ព័ត្៌មាន 
ខែែរ កម្ពុជាក្ព្ោម្ទទចូម្តងក្ទៀត្ ឱ្យសាលាកតី ខែែរព្កហម្ក្ចទព្បោន់្ក្ម្ដឹកនាំខែែរ

ព្កហម្កាំ រលូៗ អាំរបីទព្បលយ័រជូសាសន៍្ក្ៅក្លីរកួក្េ 
 ោលពីប្ខមករាឆ្អប ២ំ០១០ សហក្ៅរកមក្សីុបអក្ងាត
របស់សាោកថីប្ខមររកហមបានរចានក្ចាលសំក្ណីសំុ ឱយម្នោរ
ក្ចាទរបោន់អំពីអំក្ពីរបល័យពូជសាសន៍របឆ្អងំនឹងជនជាតិ 
ប្ខមរក្រោមក្នោះ ក្ យសំអាងក្ហតុផលថ្នពួកក្គមិនសទិតក្ៅកបុង
វសិាលភាព ននោរក្សីុបអក្ងាតរបស់សាោកថីក្ទ។ ក្ោក ម្ស 
ចាន់ថន តំណ្តងអបកភូមបិ្ខមរកមពុជាក្រោមទងំក្នោះ បានប្ថលងក្ៅ
កបុងក្វទិោសាធ្នរណៈក្នាោះថ្ន ោរបដិក្សធចំក្ពាោះោរក្សបីសំុឱយ
ម្នោរក្ចាទរបោន់បប្នទមក្ៅក្លី អតីតក្មដឹកនាបំ្ខមររកហមកំ
ពូលៗ អំពីអំក្ពីរបល័យពូជសាសន៍របឆ្អងំនឹង ប្ខមរក្រោមក្នោះ 
បានក្ធវីឱយជនជាតិរបស់ក្ោកម្នោរឈចឺាប់និងខកចិតថយា៉ែ ង
ខាល ងំ។ “តុោោរប្ខមររកហមបានទទួលនូវបង បាូនចាម និងជន
ជាតិដនទក្ទៀតប្ដលបានសាល ប់ក្ៅកបុងកមពុជា ទទួលសាគ ល់ជាផលូវ
ោរ។ ក្ យប្ឡកកមពុជាក្រោម ក្ហតុអវីបានជាតុោោរប្ខមរ
រកហម ក្ៅប្តរាប្រកមិនរពមទទួលយកនូវ ពាកយបណថឹ ងដ៏ពិត
របាកដក្នោះ ជូនក្ៅក្ធវីោរវនិិចឆ័យក្ៅកបុងតុោរោរ។ ក្នោះជា
សំណូមពរដ៏ទទូចរបស់ពួកខញុ ំ”។ោលពីប្ខធបូឆ្អប ២ំ០០៩ សាោ
កថីប្ខមររកហមបានរបោសក្ចាទរបោន់បប្នទមក្ៅក្លីអតីតក្ម
ដឹកនា ំ ប្ខមររកហមកំពូលៗចំនួនបួនរូប អំពីអំក្ពីរបល័យពូជ
សាសន៍របឆ្អងំនឹង ជនជាតិភាគតិចចាមនិងក្វៀតណ្តមក្ៅកបុង
របក្ទសកមពុជា។ ជនជាប់ក្ចាទទងំបួនក្នាោះ រមួម្ន ក្ខៀវ សំ
ផន នួន ជា ក្អៀង សារ ីនិងក្អៀង ធីរទិន។ អបករសី ខុន សាវនិ 
អបកភូមិប្ខមរកមពុជាក្រោមម្ប ក់ បានប្ថលងក្ៅកបុងក្វទិោសាធ្នរ
ណៈក្នាោះថ្ន អបករសីចង់ក្ឃញីតុោោរោត់ក្ទសអតីតក្មដឹក
នាបំ្ខមររកហមពបីទឧរកិដឌរបល័យពូជសាសន៍ មកក្លីជនជាតិ
ប្ខមរក្រោមប្ដរ ក្ យសារប្តជនជាតិប្ខមរក្រោម រាប់ពាន់នាក់
ក្ យរមួទងំរកុមរគួសារ និងសាច់ោតិចំនួន៣៩នាក់របស់
អបករសីផងក្នាោះ បានសាល ប់យា៉ែ ងក្វទនាក្ៅកបុងរបបបីឆ្អប  ំ របាបំី
ប្ខ និង២០នថងក្នាោះ។ “ក្ពលក្គបក្ណថី របា៉ែ ខញុ ំយកក្ៅហបងឹ ខញុ ំរត់
ាម ប៉ែុប្នថបា៉ែ ខញុ ំសំពោះអងវរក្គថ្នឱយទុកខញុ ំមួយក្ៅ”។ សូមបញ្ហជ ក់
ថ្ន ជនជាតបិ្ខមរក្រោមគឺជាជនជាតិប្ខមរ ប្ដលម្នក្ដីមកំក្ណីត
ក្ៅកបុងទឹក ដីកមពុជាក្រោម ប្ដលសទិតក្ៅភាគខាងតផូងរបក្ទស
ក្វៀតណ្តមបចចុបផនបក្នោះ។     ជនជាតិប្ខមរក្រោមចំនួនពី៧ក្ៅ៨  
ពាន់នាក់  រតូវក្គបា៉ែ ន់របម្ណថ្ន  បានសាល ប់បាត់បង់ជីវតិកបុង 

ចំក្ណ្តមជនរងក្រគ្មោះសរុបរបម្ណ ១.៧ ោននាក់ប្ដលបាន
សាល ប់ក្ៅក្រោមរបបកមពុជារបជាធិបក្តយយ ចក្នាល ោះឆ្អប ១ំ៩៧៥
ដល់១៩៧៩។ ក្នោះក្បីប្ផាកាមក្ោក ឆ្អងំ យុ របធ្ននមជឈ 
មណឍ លឯកសារកមពុជា ប្ដលបានក្ធវីោររសាវរជាវ និងចងរកង
របវតថិសាស្រសថននរបបប្ខមររកហមក្នោះ។ រកុមអបកភូមិប្ខមរក្រោមក្ជឿ
ថ្ន មូលក្ហតុននោរោប់សម្ល ប់ជនជាតិប្ខមរកមពុជាក្រោមក្នោះគឺ
ក្ យសារ ពួកប្ខមររកហមគិតថ្នជនជាតិប្ខមរក្នោះ ម្នទំនាក់
ទំនងនឹងសរតូវ របស់ខលួនគឺរបក្ទសក្វៀតណ្តម ក្ យពួកប្ខមរ
រកហមបានក្ៅជនជាតិប្ខមរក្រោមថ្ន “ពួកកាលយួនខលួនប្ខមរ”។ 
ក្ៅកបុងសម័យប្ខមររកហម ជនជាតិប្ខមរក្រោមភាគក្រចីន រតូវបាន
ពួកប្ខមររកហមជក្មលៀសក្ចញពី ភូមិភាគបូព៌ាដូចជាក្ខតថសាវ យ
ក្រៀង និងនរពប្វងជាក្ដីម ក្ហយីនាយំកក្ៅសម្ល ប់ក្ចាល ក្ៅកបុង
រសុករាកំក់ននក្ខតថា ប្កវ ប្ដលក្ៅជាប់នឹងរពំប្ដនននរបក្ទស
ក្វៀតណ្តម។ ក្ យប្ឡក ក្ៅកបុងរសុកបាោន ននក្ខតថក្ពាធិ៍ 
សាត់ក្នោះ ក៏ម្នោរសម្ល ប់រងាគ លមកក្លីជនជាតិប្ខមរក្រោមក្នោះ
ប្ដរ ក្ យអបករសាវរជាវបា៉ែ ន់របម្ណថ្ន ម្នជនជាតបិ្ខមរ
ក្រោមពី៥០០ក្ៅ៧០០នាក់ រតូវបានោប់សម្ល ប់ក្ហយីកប់កបុង
រក្តថ សាកសពរមួជាក្រចីន ក្ៅកបុងរសុកបាោនក្នោះ។ ក្ោក 
Andrew Cayley សហរពោះរាជអាជាញ អនថរជាតិរបស់សាោកថីប្ខមរ
រកហម បានប្ថលងអោះអាងចំក្ពាោះមុខអបកភូមិប្ខមរកមពុជាក្រោមទងំ
ក្នាោះថ្ន ពួកក្គនឹងរតូវបាន ក់បញ្ជូ លក្ៅកបុងសំណំុឯកសារ នន
ោរក្សបីសំុឱយម្នោរក្ចាទរបោន់បប្នទម ក្ៅក្លីជនជាប់ក្ចាទ
ទងំ បួន អំពីអំក្ពីឧរកិដឌកមមរបល័យពូជសាសន៍របឆ្អងំនឹងជន
ជាតិប្ខមរក្រោម របស់ពួកក្គ។ “ខញុ ំសនយនឹង បងបាូនថ្ន ក្រឿងប្ខមរ
ក្រោមក្នោះ នឹងម្នក្ៅកបុងឯកសារប្ដលខញុ ំនឹង ក់ជូនក្ៅសហ 
ក្ៅរកមក្សីុបអក្ងាត ក្ហយីឧរកិដឌកមម ប្ដលក្គបានរបរពឺតថ
ចំក្ពាោះបងបាូននឹងម្នក្ៅកបុងឯកសារហបងឹ។ ោរក្ធវីដូក្ចបោះ គឺ
ក្ដីមផឱីយក្ៅរកមកថ ី ពិភពក្ោកកថី បានដឹងអំពីោររងទុកខក្វទនា 
របស់បងបាូន ប្ដលជាកមពុជាក្រោម ក្ៅសម័យប្ខមររកហម”។ 
ក្ោក ឆ្អងំ យុ នាយកមជឈមណឍ លឯកសារកមពុជាម្នរបសា 
សន៍ថ្ន ោរក្ចាទរបោន់បប្នទមក្ៅក្លីជនជាប់ក្ចាទទងំបួនអំពី
អំក្ពីរបល័យ ពូជសាសន៍របឆ្អងំនឹងជនជាតិប្ខមរក្រោមក្នោះ គជឺា
បញ្ហហ សមុគសាម ញខាងផលូវចាប់ ............. (តក្ៅទំព័រទី១៧....) 
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លេខ ៧៤ ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១០   ទាំព័រ ១០              ព្ពឹត្តិប័ព្ត្សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ព័ត្៌មាន 
«ប្ដលគ្មត់ក្ចញចាប់រដឌធមមនុញ្ដម្រត

ទី ៦៧ក្នាោះក្ទ គ្មត់ថ្នក្យីងតវា៉ែ  ក្ដីមផីក្ឆលៀតឱោសក្ធវី
នក្យាបាយ អីុចឹងក្ហីយអាាម ភាពកបុ ងនាមអបកនាពំាកយសហព័នន
ប្ខមរកមពុជា ក្រោម របចារំពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា អាាម សំុ
បដិក្សធន៍ ពីក្រពាោះថ្ន សហព័ននពុំម្នដឹកនា ំឲ្យបងបាូ នក្ៅតវា៉ែ
ក្ទ ក្នោះក្ យោរភាញ ក់រលឹករបស់បងបាូ ន អត់ឃ្ល នសីុគ្មត់ឈឺ
ចិតថ ប៉ែុប្នថរ ឌ ភិបាលយួនក្ៅប្តក្ចាទក្ដីមផីយកក្លសនក្យា-
បាយ ក្ដីមផីបងខិត ឬគំរាមបងបាូ នកុំឲ្យក្ចញតវា៉ែបាន» ។ 

 របភពពីអបកតវា៉ែបានឲ្យដឹងក្ទៀតថ្ន ពួកគ្មត់បានរត
ឡប់ក្ៅផធោះវញិ បនាធ ប់ពីមស្រនថីោរយិាល័យគណៈកម្ម ធិោរជន

ជាតិ និងតំបន់ភបំ របចារំកុងគិនក្ធី ឬប្រពកឫសស ីបានបដិក្សធន៍
ថ្ន ពុំម្នមស្រនថីក្ធវីោរក្ឡយី ។ 

មស្រនថីសហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោមពិភពបានឲ្យដឹងថ្ន កនលងមក
ពលរដឌប្ខមរកមពុជាក្រោម ប្ដលចូលរមួតវា៉ែ ក្នាោះ ចំនួន៤ក្ខតថ គឺ
ក្ខតថម្ត់រជូក ក្ខតថឃ្ល ងំ ក្ខតថរពោះរតពាងំ និងក្ខតថរកមួនស 
អតីតទឹកដីប្ខមរកមពុជា ប្ដលបចចុបផនបរគប់រគងក្ យរបក្ទសក្វៀត
ណ្តម សរុបរបម្ណជា ៥០០រគួសារ បានរមួគ្មប តវា៉ែពីបញ្ហហ ដី
ធលីក្នោះ។ បនាធ ប់មកក្ៅក្ដីមឆ្អប ២ំ០០៩ ក៏ម្នោរចាប់ខលួន
ពលរដឌម្ប ក់ ក់ពនននាគ្មរ រឯីសកមមភាពននោរតវា៉ែ  ក៏បាន
ថមថយរហូតមកដល់នថងក្នោះ ៕ 

            ក្ដីមផទីមទរ សិទនិក្សរភីាព 
និងសាសនា ោលពីនថងទ៨ី ប្ខកុមភៈឆ្អប  ំ២០០៧ ។  
 ក្ យប្ឡកករណី អតីតរពោះក្ៅអធិោរភបំដិន ខាង
ក្ជីង រសុកគីរវីងស ក្ខតថាប្កវ ទឹមសាខន ប្ដលរតូវមស្រនថីសងឃប្ខមរ
អាយងយួនក្ៅកមពុជា ប្ដលកបុងក្នាោះម្ន ឡុងគីមោងជាក្ម
ក្ោល ង បាននាគំ្មប ក្របីលផចិក្ថ្នកទបក្បាកបក្ញ្ហឆ ត រពោះ
ក្ៅអធិោរវតថភបំដិនខាងក្ជីងទឹមសាខន ឱយក្ចញពីវតថ ក្ហយី
រពួតគ្មប ចាប់បងខំក្ ោះសផង់ជីវរ បញ្ជូ នក្ៅឱយអាជាញ ធរយួន  ក់
ពននធ្ននាគ្មរយួន ោលពី នថងទី៣០ ប្ខមិថុនា ឆ្អប ២ំ០០៧ កបុង
បទបំប្បកបំបាក់មិតថភាពមុឺនឆ្អប រំវាងក្វៀតណ្តម-កមពុជា។ 
ាមោរអំពាវនាវរបស់សហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម របជាពល រដឌ
ប្ខមរ-ប្ខមរក្រោមក្ៅជុំវញិពិភពក្ោក បាននាគំ្មប ក្ធវីបាតុកមមបថឹង
ទមទរជរមុញ ឱយអងគោរអនថរជាតិនានា  ក់សម្ព ធក្លីរ ឌ ភិ
បាលយួនយា៉ែ ងខាល ងំ រហូតដល់ តុោោរយួនក្ៅប្លងបាន ក៏
សក្រមចក្ចញលិខិតក្ ោះប្លងបណឍិ តទឹមសាខន ឱយម្នក្សរ ី
ភាពវញិក្ៅនថងទ២ី៩ ប្ខមិថុនា ឆ្អប ២ំ០០៨។ ដល់នថងទី៤ប្ខក
កា  ឆ្អប ២ំ០០៨ បណឍិ តទឹមសាខន ក្ទសាចារយយា៉ែ ញ់តូន និងគី
មក្មឿន រតូវបានរបក្ទសស ូប្អត ទទួលឱយាងំទីលំក្ៅកបុងឋានៈ
ជាជន ក្ភៀសខលួននក្យាបាយ។ ចំប្ណកក្ទសាចារយបីរូបក្ទៀត គឺ

ក្ោកថ្នច់ ក្ធឿង ក្ោក លី ហ្វវ ង និងក្ោកលី ក្សឿង រតូវបាន
របក្ទសហូឡង់ ទទួលឱយរជកក្ោន ជាជនក្ភៀសខលួនប្ផបកនក្យា 
បាយដួចគ្មប ។ ក្រោមោរខបោះប្ខបងរបស់សហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម 
អតីតរពោះក្ៅអធិោរវតថភបំដិនខាងក្ជីង រសុកគីរវីងស ក្ខតថាប្កវ
កមពុជា ទឹមសាខននិងអតីតសមណនិសសតិសាោបាលីជាន់ 
ខពស់ក្ខតថឃ្ល ងំកមពុជាក្រោម យា៉ែ ញ់ តូន និងគឹមក្មឿន បានមក
ក្ធវីទសសនកិចច ក្ៅសហរដឌអាក្មរកិាងំពីប្ខក្មសា កនលងក្ៅក្នោះ 
ក្ហយីបានសាងរពោះភបួសក្ឡងីវញិក្ៅទីរកុងហវឡីា រពមទងំ
បានចូលក្ៅបងាហ ញខលួនក្ៅក្លីក្វទិោរអចិនស្រនថយន៍នអងគោរសហ
របជាជាតិ សថីពីជន ជាតិក្ដីមក្ៅបូរញីីវយ៉ែក កបុងនាមជាសាកសី
រស់ ក្ៅចំក្ពាោះមុខពិភពក្ោក ក្ដីមផកី្ធវីោរបកអារោតជុំវញិ
អំក្ពីនរពនផស ប្ដលបនអាណ្តនិគមកុមមុយនិសថយួនបាន និង
កំពុងរបរពឹតថមកក្លីជនជាតិក្ដីមប្ខមរក្រោមរាប់ោនអងគនិងរូប 
ដូចប្ដលយួន បានបនសល់ទុកនូវសាល ក សាប មជាប់ក្លីរាងោយ
របស់សាកសរីស់ក្ៅចំក្ពាោះមុខ ក្នោះរសាប់។ បនាធ ប់ពីបាន បងាហ ញ
ខលួនក្ៅអងគោរសហរបជាជាតិក្ហយី សហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម
បាននាសំាកសរីស់ទងំបីរពោះអងគក្នោះ ក្ៅWADC ជួបជាមួយនឹង 
មស្រនថីរកសួងោរបរក្ទស ននសហរដឌអាក្មរកិ ប្ផបកខាងអនថរ
សាសនា រពឹទនសភា អងគោរក្លីកប្លងក្ទស អនថរជាតិ អងគោរ

( តមកពីទព័ំរទី ១) 

(តមកពីទព័ំរទី៥) 



លេខ ៧៤ ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១០   ទាំព័រ ១១              ព្ពឹត្តិប័ព្ត្សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ព័ត្៌មាន 
ឃ្ល កំ្មីលសិទនិមនុសសអនថរជាតិ និងជួប ជាមួយអងគោរនានាជា
ក្រចីក្ទៀត។ ក្រោយពីជំនួបដ៏ក្ជាគជ័យទងំក្នាោះមក មស្រនថីសងឃ
និងរបតិភូសហព័ននប្ខមររកមពុជាក្រោម ក៏បាននារំពោះក្តជគុណ
ទងំបីរពោះអងគ ឱយនិមនថក្ធវីទសសនកិចចជួបជាមួយរបជាពលរដឌ
ប្ខមរ- ប្ខមរក្រោមាមបណ្តថ រដឌនានាម្នជាបនថបនាធ ប់ ក្ៅជុំវញិ
សហរដឌអាក្មរកិ ក្ដីមផជិាកិចចប្ថលងអំណរគុណចំក្ពាោះទឹកចិតថអបក 
ជាតិនិយម ប្ដលបានលោះបង់ក្ពលក្វោ ក្ដីមផទីមទរឱយអាជាញ
ធរយួនយល់ រពមក្ ោះប្លងអតីតសងឃទងំ៦រូបឱយម្នក្សរ ី
ភាពមកវញិ្ាបុ ងក្នាោះម្នរដឌVirginia, Ohio, Florida , Gorgas , 
ក្ហយីថមីៗក្នោះ ក្ៅរដឌក្ដនវរ័ក្ទីបប្តរបារពនោលពី នថងទី១៣កនលង
ក្ៅក្នោះ ។ ក្ៅចុងសបាថ ហ៍ក្នោះ គឺនថងក្ៅរទ៍ី១៩ ប្ខមិថុនាក្នោះ 
ពុទនិកសម្គមប្ខមរ ក្រោម វតថក្ខមររងស ី ននទីរកុងសាន់ហូក្ហស 
រដឌោលីហវ័រ ោ៉ែ ភាគខាងក្ជីង កំពុងក្រតៀមក្រៀបចំពិធីទទួល
សាវ គមន៍ដំក្ណីរទសសនកិចចរបតិភូ សហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម 
រពមទងំនាមំកនូវសាកសរីស់បីរពោះអងគក្នាោះឱយមកជួបប្ថលងអំណរ
គុណចំក្ពាោះរពោះក្តជគុណ និងអស់ក្ោក ក្ោករសីអបកនាង
កញ្ហដ  ក្ៅទីរកុងសាន់ហូក្ហសផ្តធ ល់ ប្ដលបានលោះបង់ក្ពលក្វោ 
កបុងោរតវា៉ែទមទរ លុោះរាណ្តតុោោរយួនយល់រពមក្ ោះ
ប្លងអតីតសងឃទងំ៦រូបក្នាោះឱយម្នក្សរភីាពវញិ ។ 

 កបុងឱោសជាមួយគ្មប ក្នាោះ រពោះក្តជគុណទឹម សាខន
និងក្ធវីបកអារោតពី មស្រនថីសងឃប្ខមរអាយងយួន ប្ដលកបុងក្នាោះ

ម្នឡុង គីម ោង ជាក្មក្ោល ងនដដល់ប្ដលបចចុបផនបកំពុងសាប ក់
ក្ៅវតថប្ខមរសាន់ហូក្ហស បាននាគំ្មប ក្របីលផចិក្សាម គក្រគ្មគចាប់ប្ខមរ
បញ្ជូ នឱយយួនក្ធវីបាប គឺោះក្តជគុណទឹម សាខនអតីតរពោះ
ក្ៅអធិោរវតថភបំដិនខាងក្ជីង រសុកគីរវីងស ក្ខតថាប្កវ កមពុជា។
ដូក្ចបោះក្ដីមផឱីយបានរជាបចាស់ថ្ន ក្តីនរណ្តជាក្មក្ោល ងរមួនដ
ជាមួយនិង ឡុង គីម ោង ចាប់ប្ខមរឱយយួនក្ធវីបាបជានរណ្ត
ខលោះ? សូមជំរាបថ្ន បនាធ ប់ពីកិចចរបជុំក្ៅទីរកុងសាន់ហូក្ហស
ក្ហយី និងម្នកមមវធិីក្នោះនិងម្នក្ធវីជាបនថបនាធ ប់ គឺក្ៅនថងទី
២០ ប្ខមិថុនា ក្ធវីក្ៅទីរកុងFresno នថងទី២៦ ប្ខនិងឆ្អប  ំដប្ដល
ក្ធវីទីរកុង San Francisco នថងទី២៧ ប្ខឆ្អប ដំប្ដល ក្ធវីក្ៅទី
រកុង Long Beach នថងទី៣ ប្ខកកា  ក្ធវីក្ៅទីរកុង San Ber-
nardino ននរដឌោលីហវ័ោ៉ែ  សហរដឌអាក្មរកិ។ 

រពោះក្តជគុណ ទឹម សាខន ប្ថលងោរណ៍ ក្ៅទីរកុង Fresno 

  វរីៈសមណៈសងឃទងំ៣រពោះអងគ ក្ៅមហ្វវទិយលយ័ចាប ់San Francisco         អបកក្ទសគ្មម នកំហុសកបុងសវនាោរយួន 



លេខ ៧៤ ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១០   ទាំព័រ ១២              ព្ពឹត្តិប័ព្ត្សហព័ន្ធខខែរកមពុជាលព្ោម 

ទំព័រកវីនិពនធ 
 

ឲ្យរាស្រស្តដៅម្នុ រដឋចលូតាម្ដរោយ 
  

 ក្ោយ សឹង្-សក្រមច្   
១- មួយពាន់របំាមួយ រយហរបំាបី  អង្គសួរច្ង់្លបសីម្ចល ប់អង្គច្នទ 
 ពឹង្ទ័ពយួន ួយ ច្ង់្បានរពះម័ន  យួន ួយឲ្យបានរគង្រា យស្សុកខ្មែរ ។ 
២- សង្គុណយួនវញិ អង្គសូរឲ្យដី  ពួកយួនស្សកី ចូ្លក្ៅហូ្រខ្ហ្ 
 មលះក្ៅទីរកងុ្ មលះក្ៅស្សកុខ្ស្ស  ក្ៅក្រច្ើនទាល់ខ្ត្ ខ្មែរងយកម្ចល ំង្ ។ 
៣- ក្មត្តរពះសួគ៌ នកមពុជាក្រោម  នរពនគររពម ច្ង្វវ រត្ពំាង្ 
 ខ្មែរងយក្ោលភូមិ ោញ់មិនបាច់្ច្បំង្ ក្សតច្លចង់្ យួនខាល ំង្ រចឹ្មោំង្អស់ដី ។ 
៤- “ច្យឺុឌឺក្រត្ឿក ឡាង្ក្ណឿកឌឺសាវ”  គឺឲ្យរាស្រសតក្ៅ ក្បើកផលូវមរនីត 
 យួនចូ្លក្ៅក្ពញ ខ្មែរបាត់្ក្សរ ី  ក្រឿង្ោស់ក្រឿង្ងែី អីដូច្គន ក្ម៉លះ?! ។ 
៥- របំាពីរមករា ដឹង្គុណអុង្ឡឺង្  វត់្្ំពត្ក្បុើង្ មិនក្ ើញក្ទក្អះ? 
 មុននឹង្រត់្ក្ច្ញ ឌុច្ម្ចនត្រមិះ  សម្ចល ប់អនកក្ច្ះ ងត្ ូនឯកសារ ។ 
៦- ឥឡូវបង្បអូន! យួនច្ង់្ចូ្លក្ច្ញ  រដឋខ្មែរបំក្ពញ  ូនតាមរបាថ្នន  
 ក្ទាះក្្វើ ំនួញ ឬក្្វើចំ្ោរ   មឺុនខ្សនហិ្កតា ឧញ៉ោត់្ ូន ។ 
៧- ឱសឱ! ខ្មែរក្អើយគួរក្ខាល ច្ផាណាស់  មិនក្ ឿរបវតិ្តសាស្រសតទំនយរត្ូវសូនយ 
 មិនសូនយក្ពលឪ គង់្ដល់ក្ពលកូន  អខ្ណត ត្ដូច្កបូន ដីកមពុជាក្រោម ។ 

              វទិយុសាំក្ឡងកម្ពុជាក្ព្ោម្ 
 Voice Of Kampuchea-Krom 

រ័ត៌្មាន្ទាន់្ក្ហតុ្ោរណ៍ផ្សាយជាក្រៀងរាល់ថ្ងៃ  
http://www.vokk.net 
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បទអត្ថា ្ិបាយ 

ដដើម្បីផលររដោជនជ៍ាតិ រែូវតែហ៊ា នលះបង្ ់
 ក្ដីមផសីំក្រចកចិចោរអីវមួយ ប្ដលម្នគុណ
របក្យាជន៍សំរាប់រពោះពុទនសាសនា និងសងគមជាតិ ក្យងី
ទងំអស់គ្មប រតូវប្តហ្វ នតស ូពុោះពាររគប់មក្ធយបាយ កបុង
ោរប្សវងរកផលូវប្ដលលាក្ឆ្អា ោះក្ៅសុខសនថិភាព នងិវឌណន
ភាពសងគម ោរងារទងំអស់ក្នោះក្ហយីមិនធំជាងចិតថរបស់
ក្យងីក្ឡយី ឪ្យប្តក្យងីម្នក្សចកថីោល ហ្វ នរគប់រគ្មន់ 
ក្ហយីភារកិចចទងំក្នាោះ នងិសំក្រចបានក្ជាគជ័យយា៉ែ ងពិត
របាកដ ។ 
 ក្សចកថលីំបាកប្តងម្នជាមុនចំក្ពាោះោរងារទងំ 
ពួងចំប្ណកក្សចកថសីំក្រច រប្មងសក្រមចមកជាខាងក្រោយ 
។ កបុងក្នាោះផងប្ដរ ភាពននោរលំបាកក្រចនីប្តក្ធវីឪ្យក្យងី
ម្នទឹកចិតថចុោះក្ខាយរគប់ក្ពលក្វោ វាជាកំ្ហតុោុងំ
អារមមណ៍របស់បុគគលរគប់រូបសទិតក្ៅក្រោមភាពតក់សលុត 
មិនអាចសធុោះក្ៅមុខបានក្ធវីឪ្យចិតថរញួមិនក្ធវីអវីក្ឡយី ។ ប្ត
ក្បីក្យងីម្នទឹកចតិថមនសិោរជាត ិ ក្ហយីយល់ក្ហតុផល
ចាស់ោស់ ោរងារធងន់ៗទងំក្នាោះ ក្យងីនឹងក្ធវីក្ៅបាន
ក្ យរសួល ក្ទោះជារតូវជួបបញ្ហហ សមុរគសាម ញយា៉ែ ងណ្តកថី
ក៏ក្ៅប្តអាចយកជ័យជំនៈបានមិនម្នក្ហតុក្ភទអវីមក
រារាងំ សមផបីនថចិបនថួចក្នាោះក្ឡយី ។ 
 ាមោរពិត ក្ទោះបីោរងារក្នាោះ ម្នទំហធំំប៉ែុន
ណ្តក៏ក្ យ ក៏មិនប្មនផុតវស័ិយននមនុសសក្យងីមិនអាច
ក្ធវីបានក្នាោះប្ដរ ។ អវីប្ដលថ្ន លំបាកគឺចិតថរបស់ក្យងីវញិ
ក្ទ របសិនក្បមីនុសសក្យងីរគប់រូបក្ចោះអប់រចំតិថបានលា និង
បំប្បកឧបស័គគរបកបក្ យក្ជាគជ័យ ។ 
 ក្ដីមផកីសាងសងគមមួយបាន ថ្នប ក់ដឹកនារំគប់អងគ
ោរសម្គម ឬសាទ ប័ននីមយួៗ រតូវហ្វ នលៈបង់ កម្ល ងំ
ោយ ចិតថ កម្ល ងំរបាថ្នប  រទពយធន នងិក្ពលក្វោជាក្ដីម 
។ ោលក្បីោរងារក្យងីបានសំក្រចក្ហយី ក្រឿងមិនលាទងំ
ប៉ែុនាម ន ប្ដលនឹងក្កតីក្ឡងីចំក្ពាោះក្យងីរាល់គ្មប  សខំាន់
ជាងក្នោះក្ៅក្ទៀត វាអារស័យក្ៅក្លីោរបករសាយយា៉ែ ង

លារតឹមរតូវជាក់ប្សថង ាមរយៈោរក្លចក្ចញជារូបរាង នន
លទនផលោរងារ ។ 
 ក្សចកថីោល ហ្វននឹងោរតស ូពយយាម របកបក្ៅ
ក្ យទឹកចតិថមនសិោរជាតិក្នាោះម្នភាពសខំាន់ខាល ងំ
ណ្តស់ចំក្ពាោះមនុសសរគប់រូប ។ ចំប្ណកចិតថប្ដលក្ពារ
ក្ពញក្ៅក្ យសាម រតីរងឹបុឹង គឺរងឹរតឹប្តរតូវោរណ្តស់
ក្ទៀត ពិក្រពាោះក្នោះជាសញ្ហដ មួយសរម្ប់ ស់ក្តឿនភាព
ោល ហ្វន វាបានបក្ញ្ចញថ្នមពលរបស់ខលួនឪ្យបានក្ពញ
ក្លញរគប់រគ្មន់ របកបក្ យតម្ល ភាព និងសមតទភាព ជា
ពិក្សសក្រឿងប្ដលពាក់ព័នននឹងជីវតិផ្តធ ល់ ក្យងីរតូវក្ចោះ
ប្បងប្ចកក្ពលក្វោ និក្រៀបចំផលូវឪ្យចាស់ោស់សំរាប់ក្ដីរ
ក្ៅរកោរអភិវឌណន៍សងគមជាត ិ។ ជីវតិ គឺជាោរតស ូ ម្ន
ជីវតិរតូវម្នសងឃមឹមិនរតូវអស់សងឃមឹមុនក្ពលជីវតិរស់
ក្ៅក្ឡយី និងរតូវក្ចោះបណថុ ោះបណ្តថ លកម្ល ងំសាមគគីរពម
ទងំសំប្ដងភាពក្សាម ោះរតង់នឹងគ្មប ក្ៅវញិក្ៅមក រសប
ាមឳវាទរពោះពុទនសំប្ដងថ្ន សាមគគីចំក្រនីបានក្ឡយី គឹ
ទទួលនូវភាពបរាជ័យជាក់ជាមិនខាន ។ មនុសសក្យងីម្ប
ក់ៗរតូវចប្កប្របប្ខសជីវតិនងឹអប់រចំិតថខលួនឯងឪ្យរចួផុតពី
អវជិាជ ក្ៅោន់ជីវតិលា ក្ោតក្ចញពីជីវតិលា ក្ឆ្អា ោះក្ៅោន់
ជីវតិរបក្សីរ រត់ក្ចញពីជីវតិរបក្សីរ តរមង់ក្ៅោន់ជីវតិ
ឧតថម គសឹធុោះក្ៅមុខជាលំ ប់លំក្ យគឺមិនម្នទីបផុំត
ននោរកណំត់ក្ទ ក្ យក្យងីរតូវក្របីរបាស់ ឪ្យអស់ពីសមទ
ភាពននក្សចកថីោល ហ្វន ។ ក្នោះក្ហយីគឺជាករសំក្រច
ក្ជាគវាសនាសំរាប់ខលួនឯងនិងសងគមជាតិ ។ 
 ក្ដីមផភីាពក្ជាគជ័យ សំរាប់ោរងារនីមួយៗ អវី
ប្ដលក្យងីរតូវក្ធវីគឺរតូវក្ធវជីា ច់ខាត នងិភាពអង់អាច 
ក្ហយីរតូវជំរុោះក្ចាលនូវោរងារប្រកប្ដលោរសងសយ័ក្ផសងៗ 
បំរុងក្កីតក្ឡងី ឬក្កតីក្ហយីកថ ី៕     ក្ យ កូនប្ខមរ 
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ព័ត្៌មាន 

 សូមថ្នវ យបងគំ រពោះក្ថរានុក្ថរៈ និងជនរមួ្មប្ខមរជា
ទីក្គ្មរពររសឡាញ់រាប់អាន ឆ្អប កំ្នោះជាឆ្អប ទំី៦១ ននោរបាត់សិទនិ
ជាម្ច ស់រសុកក្លីប្ដនដីកមពុជាក្រោម ប្ដលជាមត៌កប្ខមរដូក្ចបោះ 
កមពុជាក្រោមជាបញ្ហហ ប្ខមរ។ 
 សហពនន័ប្ខមរកមពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវ ដល់ជនរមួ
្មប្ខមរទងំក្ៅកបុងរសុក ក្រៅរសុកជា ពិក្សសក្ៅកមពុជា
ក្រោម រតូវចងចាថំ្នកមពុជាក្រោមជាដីប្ខមរ អារស័យក្ហតុក្នោះ នថង
ទី៤ ប្ខមិថុនា ខាង មុខក្នោះ សូមរបជាជនប្ខមរ ក្មាថ ចូលរមួពិធី
រលឹំកខួបទ៦ី១ ឱយបានរគប់ៗគ្មប និងឱឡារកឹ។ ជាក្រចីនទសស
វតសមកក្នោះ ប្ខមរក្យងីបានបនថោរទមទរតវា៉ែនិងជំរាបសងគម
អនថរជាតិ រពមទងំរ ំ លឹក ស់ក្តឿនខលួនឯងឱយសាគ ល់ ឱយយល់
ដឹងក្ៅអតីតោល ប្ដលជារបភព ននភាពអយុតថិធម៌របស់
អាណ្តនិគមមកក្លីប្ខមរក្យងី ។ ោរយល់ដឹងក្ៅអតីតោលនឹង
នាឱំយពិភពក្ោក និងប្ខមររតូវក្ធវីោរសហោរគ្មប  ក្ដីមផរីកភាព 
រុងក្រឿង របក្សីរនិងអនាគតដ៏លាក្ដីមផកីមពុជាក្រោម ។  
 សកខីភាពដ៍របកដប្ដលក្យងីបានយល់យា៉ែ ងចាស់ 
ក្រោយពីនថងទ៨ីប្ខឧសភា ឆ្អប ២ំ០០៩ និងោរចូលរមួក្វទិោរនន
ជនជាតិក្ដីមក្ៅអងគោរសហរបជាជាតិ ជាក្រៀងរាល់ឆ្អប កំ្ៅបូរញី៉ែូ
វញ៉ែកក្នាោះ ក្យងីបានយល់ចាស់ថ្នដំក្ណ្តោះរសាយម្នប្តមួយ 
ក្ដីមផបីថូរចរកិ រ ឌ ភិបាលយួនហ្វណូយគឺប្ខមររតូវប្តសាមគគីគ្មប  
រតូវយល់ថ្នបញ្ហហ កមពុជាក្រោមជាបញ្ហហ ប្ខមរប្តមួយនិង អំពាវនាវ
អនថរជាតិសហោរជាមួយ ក់គំនាបក្លីរគប់មធយយទងំស់។ 
 សាមគគីភាព សហោរក្នោះជាមគគុក្ទសក៍ ជាប្ផនទីយុទន
សាស្រសថ ក្ដីមផបីំក្ពញនូវសុបិនថ របស់ដូនា និងរបស់ក្យងីរគ
ប់ៗរូប គឺសិទនិសក្រមចវាសនាខលួនក្ យខលួនឯង។ បុណយខួប  ទី
៦១ ក៍ដូចជាបុណយខួបមុនៗប្ដរ គឺគ្មម នបំណងបក្ងាីតចលនា
បំប្បករសុក ឬបំក្ផលចបំ ផ្តល ញជនណ្ត ជាតិណ្ត ឬបងាសនថិសុខ 
ក្នាោះក្ទ។ បំណងរបស់ក្យងីគឺជំរោះនូវភាពអយុតថិធម៌ កងវោះោរ 
ក្គ្មរព រកំ្ោភជិោះជាន់ របល័យពូជសាសន៍ និងអាណ្តនិគម
និយមមកក្លីកប្ដនដីមពុជាក្រោម។ 
 ក្យងីរសឡាញ់ទឹកដីរបស់ក្យងី របជារាស្រសថក្យងី និង
ក្គ្មរពដល់អបកក្សបហ្វជាតិរបស់ក្យងី ប្ដលលោះបង់បូជាជីវតិជួន
ជាតិ។ ក្យងីសងឃមឹថ្ន បុណយខួបរលឹំងោរបាត់បងទឹកដី និងក្ធវី
ឱយប្ខមរក្យងី ម្នក្ម្នភាពជាប្ខមរក្ឡងីវញិ មយ៉ែងនិងជំរុញឱយរ

 ឌ ភិបាលកុមមុនីសថយួន រតូវប្តក្គ្មរពក្លីរាល់ម្រា ចាប់ សិទនិ
មនុសស សិទនិជនជាតិក្ដីម រពមទងំលោះបង់ក្ចាលនូវគំនឹតអនា
និគមក្អាយបានឆ្អប់បំផុត។ 
 ក្យងីសងឃមឹថ្ន រ ឌ ភិបាលកុមមុយនីសថយួនចង់ក្ឃញី
នូវក្សចកថីសុខ សនថិភាពក្កីតម្នដល់ជន ជាតិទងំក្ៅក្វៀត
ណ្តមរមួទងំជនជាតិក្វៀតណ្តមផង។ រពោះពុទនជាម្ច ស់ននក្យងី
ម្នរពោះពុទនដិោថ្ន វតទុ៣ក្លីក្ោកក្នោះមិនអាចោក់កំបាងំ
បាន គឺរពោះអាទិតយ រពោះចនធ័និងោរពិត។  
 ោរតស ូអហងឹារបស់ក្យងី គឺយកោរពិតជាមូល ឌ ន
ក្ដីមផបី្វកបំភលឺនូវភាព អយុតថិធម៌ប្ដលក្កីតម្នក្ឡងីមកក្លីប្ខមរ
ក្រោមក្ៅកបុងរសុក។ ក្យងីម្នជំក្នឿថ្ន ប្ខមរក្រោមនិងរតូវ បាន
ទទួលសាគ ល់និងរាប់បញ្ចូ លកបុងមហ្វរគួសារ ននពិភពក្ោកក្នោះ
នាក្ពលដ៏ខលីខាងមុខក្នោះ មិនខានក្ឡយី។ ក្ពលណ្តក្យងី
រកក្ឡកក្មីលអតីតោលននរបវតថិសាស្រសថជាតិ គ្មម នកូនប្ខមរណ្ត
ម្ប ក់មិនទទួល អារមមណ៍កថុកកថួល ឈចឺាប់ នូវអ វីៗ ប្ដលដូនា
ក្យងីបានរតូសរាយ ក្ដីមផកូីនក្ៅជំនាន់ក្រោយ និងោរ រង
ទុកឈចឺាប់ជាទីបំផុត ប្ដលពួកគ្មត់ទទួលទរុណកមមក្លីប្ដនដី
កំក្ណីតរបស់ខលួន។ ដំក្ណីរជីវតិរស់ក្ៅ ជំក្នឿសាសនា វបផធម៌ 
របនពណី និងតនមលជាប្ខមរបាននិងកំពុងប្តរោយ បនថិចមថងៗក្ៅ
ចំក្ពាោះមុខក្យងីរគប់គ្មប ជាក្រៀងរាល់នថង ក្ៅសល់ប្តសមុរទទឹក
ប្ភបក គំនរទុកខនិងក្សចកថី អស់សងឃមឹប៉ែុក្ណ្តត ោះ។ 
ខួបទី៦១រលឹំកក្ឡងីនូវរបវតថិសាស្រសថ ោរតស ូដ៏អង់អាចោល ហ្វន
របស់វរីសមណៈ និងវរីបុរសជាតិ ប្ដលបានបូជាជីវតិរបស់ខលួន 
ក្ដីមផរីកានូវវបផធម៌ អកសរសាស្រសថ ។ល។ ឲ្យបានគង់រហូតមក
ដល់បចចុបផនបោលក្នោះ។ ៤ មិថុនា ឆ្អប ១ំ៩៤៩ ជាទិវាបងា    
លកខណៈសាមគគីជាតិ ក្សចកថីោល ហ្វន ពរងឹងសាម រតីក្សបហ្វជាតិ 
ក្សចកថីក្សាម ោះរតង់ចំក្ពាោះជាតិនិងជនរមួ្មប្ខមរក្រោមប្ដល
កំពុងរងក្រគ្មោះក្រោមនឹមអាណ្តនិគមយួនហ្វណូយ។ 
               ក្គ្មលបំណង ននទិវាឃួប៦១ ម្ន៣ចំណុច៖ 
- ចងចានូំវរបវតថិសាស្រសថដ៏អារសូវ ក្ដីមផរីកមក្ធយបាយបញ្ឈប់
រាល់អំក្ពីអាណ្តនិគមនិយមមកក្លី ប្ខមរក្រោម ។ 
 ដំក្ឡងីសាមគគីជាតិ ក្ដីមផបីស្រងាា បរាល់មហចិឆិាក្លបទឹក

ដីប្ខមរនាបចចុបផនប និងកបុងអនាគតក្ យបរក្ទស ។ 
ក្បថជាញ តស ូក្ដីមផោីរពាររពលឹងជាតិ ម្នជាអាទិ៍ វបផធម៌ អារយ

ទិវមួបឆ្ន ទំី៦១ នងងបាត្់សទិធិជាមាច សរ់សុកក្លើទឹកដីកមពជុាក្រោម 
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ធម៌ អកសរសាស្រសថប្ខមរ និងក្ធវីឲ្យប្ខមរក្រោម ម្នសិទនិសំក្រចវាសនា
ខលួនក្ យខលួនឯង។ 
 សហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម និងបនថរចលនាអនថរជាតិ 
ក្ដីមផបីំភលឺពិភពក្ោកក្អាយដឹងថ្ន រ ឌ ភិ បាលកុមមុនីសថមិនរតឹម
ប្តក្ធវីអាណ្តនិគមក្លីកមពុជាក្រោមប៉ែុក្ណ្តត ោះក្ទ ប្ថមទងំម្ន
បំណងបំបាត់រព លឹងនិងឬសគល់ប្ដលប្ខមរក្ទៀងផង។ ទក្ងវី
ទងំក្នោះគ្មម នអបកណ្តទទួលយកបានក្ឡយី។ ខួបទី៦១ និង
រលឹំកនូវក្ឡងីវញិនូវអតីតោលថ្ន ក្តីប្ខមរក្យងីបានឆលងោត់នូវ
ក្រគ្មោះោចយា៉ែ ងណ្តក្រោមនឹមអាណ្តនិគមយួន។ រតូវចងចាថំ្ន
អតីតោល និងបនថនូវភាពមហនថរាយដល់ប្ខមរក្យងីនា ក្ពល
បចចុបផនបនិងអនាគតោលក្បីក្យងីមិនក្រោកក្ឡងីតស ូក្ទក្នាោះ។ 
 ក្យងីខញុ ំសូមអំពាវនាវដល់ជនរមួ្មទូទងំសកល
ថ្នម្នប្តោរតស ូអហងឹាាមកំោងំសមគគីរមួក្ទប្ដលអាច
ឈបោះក្លីកុមមុនិសថិយួនរកុងហ្វណូយ។ 
 ោរតស ូអហងឹាបានទទួលជ័យជំនោះម្នដូចជា៖ 
- រពឹតថិោរណ៍ក្ៅពីលីពិនរបឆ្អងំនិង ម្៉ែ កូស ក្ៅប្ខ កុមភៈ ឆ្អប ំ
១៩៨៦។ 
- ោរទំោក់របបដឹកនាសំសកឺ្ប ៀនក្ យក្ោក សលូប័រ ន មុីឡូសីុ
វកិ ក្ៅឆ្អប  ំ២០០០។ 
- ចលនាតស ូរបឆ្អងំទីម័រខាងក្កីត និងោរោន់ោប់របស់ឥណឍូ
ក្ណសីុ ក្ហយីបានឯករាជយ ឆ្អប ១ំ៩៩៩។ 
- ោររលំំរបបរបោន់ពូជសាសន៍ក្ៅអារហកឹខាងតផូង ក្ៅឆ្អប ំ
១៩៩០។ 
- ចលនាសទនិមនុសសអាក្មរកិោងំ ឆ្អប ១ំ៩៥០ និង១៩៦០។ 
- ចលនាក្ដីមផឯីករាជយដឹកនាកំ្ យ មហ្វតមៈ គននី ឆ្អប ១ំ៩២០
ដល់១៩៤០។ ក្តីចលនាអហងឹារបស់សហព័ននប្ខមរកមពុជក្រោម 
បានក្ជាគជ័យប្ដរឬក្ទ? ោរពិតក្យងីទទួលបានក្ជាគជ័យជា
បនថបនាធ ប់ដូចជា៖ 
- ក្សចកថីសំក្រចរបស់សភាអុឺរុបក្ៅប្ខតុោ ២០០៨ រកុងស្រសាថ
សប ួស។ 
- បាតុកមមក្ៅទីរកុងហសបឺ្ណង និងជុំវញិពិភពក្ោក ក្ដីមផកី្ ោះ
ប្លងរពោះសងឃប្ខមរក្រោម។ 
- មហ្វបាតុកមមក្ៅទីរកុងហសបឺ្ណងក្ពលរ ឌ ភិបាលយួនមកបំភលឺ
ពីបញ្ហហ សិទនិមនុសស។ 
- ោរបានក្ចញផុតពីគុកយួននិងមកាងំទីលំក្ៅថមីនារបក្ទសទី
៣របស់អតីតរពោះសងឃប្ខមរក្រោមទងំ៦រូប ។ល។និង។ល។ 

ខួបរលឹំកទី៦១គឺជាទិវាប្ដលកូនប្ខមររគប់រូបរតូវប្តចងចាកំ្ៅ
រាល់សកមមភាព និងោរបូជាជីវតិ របស់ដូនាក្យងីក្ៅរគប់ោ
លៈក្ទសៈនិងរពឹតថិោរណ៍ទងំអស់។ 
ខួបរលឹំកនថងក្នោះ គឺក្ដីមផបីញ្ច ប់នូវោរឈចឺាប់ របស់ប្ខមរក្រោម
ក្យងី និងចង់បំភលឺនូវោរពិតក្តីរ ឌ  ភិបាលកុមមុនីសថយួន ម្នម
ហិឆាដល់កំរកិណ្តមកក្លីប្ខមរក្យងី។ 
 សូមឱយរពោះពុទនជាម្ច ស់ននក្យងី របសិទនិពរជ័យ សិរ ី
មងគល វបុិលសុខ ដល់ដួងវញិ្ហដ ណកខ័នន ដល់ វរីៈបុរសជាតិ ដួង
រពលឹងប្ខមររគប់ជំនាន់។ សូមទិវាខួបទី៦១ ជួយជំរុញកំោងំ
សាម រតីសាមគគី ចំក្ពាោះ កូនប្ខមររគប់ៗរូប ក្ដីមផចីងចាកំ្ៅអនុសាវ
រយីដ៏៍មហ្វក្សាកនាដកមម របស់ជនជាតិក្ដីមប្ខមរក្រោម ប្ដលរ
 ឌ ភិបាលបកសកុមមុយនីសថយួន ដឹកនឹមអាណ្តនិគមក្ៅក្លីទឹក
ដីកមពុជាក្រោម។  
  ក្ធវីក្ៅសហរដឌអាក្មរកិ, នថងទី ២៧ ប្ខឧសភា ឆ្អប  ំ២០១០ ៕ 
    អំពីខញុ ំរពោះករុណ្តខញុ ំបាទ 
          ថ្នច់ ង៉ែុកថ្នច់ 
 របធ្ននរបតិបតថិសហព័ននប្ខមរកមពុជាក្រោម 
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ព័ត្៌មាន 
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រពះពទុធសាសនា និង្សង្គម 

ោរមិនក្សពគប់បុគគលពាល 
 ក្ៅក្លីពីភពក្ោកក្យងីក្នោះ ម្នមនុសសជាក្រចីន
របក្ភទណ្តស់ ប្តក្បនីិយាយក្ យសក្ងខបម្នពីររបក្ភទ
គឺមនុសសលា និងមនុសសអារកក់ លាឬមិនលា ក្យងីអាច
សក្ងាតដងឹបានាមរយៈទក្ងវងី ឬអតថចរតិ ននបុគគល     
ម្ប ក់ៗ ។ បុគគលទងំក្នាោះ អាចក្ធវីឲ្យអបកចូលក្ៅក្សពគប់
ជាមួយោល យជាមនុសសលាឬមនសសអារកក់ាមរយៈ ខលួន
ក្ទៀតផង ។ 
 រពោះសម្ម សមពុទនបានប្ណនាសំពវសតវទងំអស់ឪ្យ 
សិកាពីលកខណៈបុគគលមនិលាជាមុន ក្ដមីផកី្វៀរចាកឪ្យ
ឆ្អង យពីបុគគលក្នាោះ ក្រពាោះថ្ន មនុសសពាលអាចដកឹនា ំ
ក្យងីរាល់គ្មប របរពតឹថនូវអំក្ពីអារកក់ឬអបាយមុខ ដូចជា 
ោរក្លងប្លផងពាោ រសីរសា ក្សពក្រគឿងក្ញៀន និងនាំ
ឪ្យប៉ែោះពាល់ដល់ក្សទរភាពសងគមជាតិ និងរបក្យាជន៍ផ្តធ ល់
ខលួនផងប្ដរ ។ 
 ក្យាងាមោរសិការសាវរជាវរបស់អបករបាជញ
បានបញ្ហជ ក់ថ្ន សិរសីសួថីដបូំងននជីវតិ គឺមិនក្សពគប់
បុគគលពាល ។ ពាកយថ្ន បុគគលពាលម្នន័យថ្ន ម្នជីវតិ
រតឹមប្តដកដក្ងហីមក្ចញចូល មិនបានក្ធវអីវីជារបក្យាជន៍សំ
រាប់ខលួនឯង និងសងគមជាតិ និងម្នក្ចតនាកបុងោរបផំលិច
បំផ្តល ញផលរបក្យាជន៍បចចុបផនប នងិបរក្ោក បុគគលប្បប
ក្នោះ គ្មម នសមតទភាពរគប់រគងខលួនឯងក្ទ ប្តងបក្ណ្តថ យ
ក្ៅាមប្ខសជីវតិ រស់ក្ៅក្ យគ្មម នក្គ្មលក្ៅចាស់ោស់ 
ក្ធវីអវីៗាមប្តចិតថនកឹក្ឃញី មិនបានពិចារណ្តរកក្ហតុ
ផលក្ទ រពមទងំចូលចិតថបំផ្តល ញ   កិតិថយសរបស់ខលួន និង
អបកដនទ ។ 
     បុគគលពាលប្តងរបរពឹតថនូវអំក្ពីដូចខាងក្រោមក្នោះគឺ ៖ 
 ក) ោររបរពឹតថក្ យោយ ៣យា៉ែ ង 
១- ោរោប់សម្ល ប់ និងក្បៀតក្បៀនជីវតិអបកដនទ ។ 
២- ក្ដីរឆក្បាក លួចបលន់ ក្កងរបវញ័រទពយសមផតិថក្គជា
ក្ដីម៣- ោររបរពឹតថអនាចារ ក្ៅក្លីកូនរបពននក្គ ។ 
    បុគគលពាលរបរពឹតថក្ធវអីំក្ពទីងំអស់ក្នោះ យា៉ែ ងសបាយ 

រកីរាយ ក្ យគ្មម នោរគិតពំវនិាស អនាថ រាយអវី ចំក្ពាោះក្ស
ចកថីទុកខដល់អបកដនទក្ឡយី ។ របសនិជាអបកណ្តម្ប ក់បាន
ក្ៅក្សពគប់ជាមួយបុគគលក្នាោះ មិនយូរប៉ែនាម ននឹងោល យ
ក្ៅជាបុគគលក្នាោះប្ដរ ។ 
ខ) ោររបរពឹតថអារកក់ក្ យវាចាម្ន ៤ យា៉ែ ងគ៖ឺ 
១- និយាយភូតភរ កុហក ឆបាកអបកដនទ ។ 
២- និយាយពាកយគំក្រាោះគំក្រយី ក្ជររបក្ទច ផ្តថ សាក្គឯង ។ 
៣- និយាយពាកយស កក្សៀត ញុោះញង់ ចាក់ក្ ត បំប្បក 
បំបាក់អបកដនទ ។ 
៤- និយាយពាកយឥតរបក្យាជន៍ ឥតខលឹមសាររគ្មន់ប្ត
រោស់ដូចអណ្តថ តអត់ឆាឹង ។ 
 ក្បីក្យងីក្កីតមកបានរស់ក្ៅជាមួយម្ថ យឪ្ពុក 
ប្ដលក្ចោះក្ពាលពាកយអារកក់ កូនក៏ក្ពាលពាកយអារកក់ប្ដរ 
ក្បីនិយាយពាកយប្ផាមក្លហម ក្យងីក៏និយាយពាកយប្ផាមប្លហម
ប្ដរ យា៉ែ ងណ្តមញិ ក្បីក្យងីទម្ល ប់និយាយពាកយអារកក់ 
អាសអាភាស ាមមិតថអារកក់ក្នាោះ ក្យងីនឹងោល យក្ៅជា
មនុសសគ្មម នសលីធម៌ និងគ្មម នជីវធម៌ មិនខានក្ឡយី ។ 
 មនុសសម្នគនំតិអារកក់ ៣យា៉ែ ងគ ឺ៖ 
ក - ក្ោម ភ ក្ោភលន់ចង់បានរទពយសមផតិថអបកដនទមក 
ក្ធីវជារបស់ខលួន ។ 
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រពះពទុធសាសនា នងិ្សង្គម 
ខ- ចង់អាឃ្ត ពយបាទ គំនុគំំកួនជាមួយអបក ភូមផិង របងជាមួយ ។ 
គ- ក្ យោរយល់ខុសថ្ន គ្មម នបាប គ្មម នបុណយ គ្មម នគុណ គ្មម នក្ទសជាក្ដីម ។ 
 សរុបក្សចកថីមក ប្តងប្តរបរពតឹថនូវអំក្ពីអកុសល កមមបថ ទងំ ១០របោរជានិចចរគប់មតិថភកថិអារកក់ ក្ៅក្ពល
ប្ដលម្នលុយោក់ ក្គនាកំ្យងីក្ដីរសុីចាយសបាយហុហឺ្វ ដល់ក្ពលអស់លុយោលណ្តប្បកគំនតិ នាគំ្មប ក្ដីរលួច 
បលន់ រទពយសមផតថិ ប្តក្បសីិនជាពួកក្គខងឹនិងអបកណ្តម្ប ក់ក្ហយី ពតិជាពួកក្គរពួតនដវាយសំពង អបកក្នាោះ ក្ យាគ្មម ន
ោររារបណីក្ឡយី ។ 
គ) ោររបរពឹតថរបស់បុគគលពាល 
 ោររតួតពិនតិយអតថចារតិរបស់មនុសសពាលបានក្ៅាមលកខណៈដូចខាងក្រោម ៖ 
 ១- ក្ដីរកបុងផលូវខុស ម្នអបាយមុខ ៗ ក្លងប្លផងសុីសងក្ផថសផ្តថ ស់ ប្ដលជាក្ហតុនាឲំ្យក្កីតជមងឺប្ផសងៗ នងិ 
របរពឹតថពាលអាវាប្ស ក្សពក្រគឿងក្ញៀន កាថ ក្នោះក្ហយីអាចក្ធីវឲ្យប៉ែោះពាលសងគមរគួសារ និងសងគមជាតផិងប្ដរ ។ 
 ២- ចូលចតិថរខំាន ឆ្អក្ៅ ឬក្រជៀតប្រជកដល់ោររស់ក្ៅនឹងោរសិការបស់អបកដនទ ។ 
 ៣- ចូលចិតថរបរពតឹថក្រឿងខុស ដឹងថ្នខុសវន័ិយសាោ ឬខុសចាប់ចរាចរណ៍ ឬរកសុមុីខរបរខុសចាប់ក្ហយី 
ក្ៅប្តក្ធវី ។ 
 ៤- មិនរពមអនុវតថ ឬរបតបិតិថចាប់ទម្ល ប់ក្ៅកបុងទកីប្នលងនីមួយៗ ក្ហតុក្នោះរបសិនក្បីក្យងីសក្ងាតក្ឃញី 
លកខណៈមនិលាប្បបក្នោះ ក្ហយីក្យងីរតូវប្តពយយាម កុំក្ៅប្កផរ កុំក្ដីរជាមយួ កុំយកក្ធវជីាមិតថភកថិជិតសបិទនក្ឡយីក្រពាោះ 
អាចក្ធីវឪ្យក្យងីខូចខលួនាមមតិថភកថិក្នាោះប្ដរ ។ 
 រពោះសម្ម សមពុទនរទង់រាស់ថ្ន ោរមិនក្សពគប់បុគគលពាលជាមងគលដ៏ឧតថម ក្រពាោះថ្នក្យងីបានលោះបង់នូវផលូវ 
អនថរាយក្ផសងៗ ក្ហយី្នក្ដីរកបុងផលូវដ៏រតឹមរតូវ ជាជំហ្វនដំបូ ក្ដមីផកីសាងអនាគតសំរាប់ខលួនផ្តធ ល់ និងសងគមជាតិ
ផងប្ដរ ៕ 

ឫទធិមនិឈ្នះក្ោគ 
 «ច េះ មិនឈ្នេះ  ង ់
 ត្រង ់ មិនឈ្នេះ ទាល ់
 កល  មិនឈ្នេះ គរិ 
 ឫទ្ ធ ិ មិនឈ្នេះ ចោគ 
 ចោក មិនឈ្នេះ ោញ 
 ទាញ មិនឈ្នេះ ចៅ 
 ចៅ មិនឈ្នេះ នាង 
 ោង មិនឈ្នេះ ោគ» ៕ 
(ស្រងច ញពីរភុារិរ ត្ពេះវភិទ្ ធញ្ញា ចោ ចោ-ឡុ )

(តមកពទីព័ំរទ៩ី...) ប៉ែុប្នថក្ោកទមទរឱយម្នោរទទួលសាគ ល់
ោរពិតនូវអវីប្ដលបាន ក្កីតក្ឡងីចំក្ពាោះប្ខមរក្រោមក្ៅកបុងសម័យ
ប្ខមររកហមក្នាោះ។ “បងបាូនកមពុជាក្រោមគឺជាជនរងក្រគ្មោះ ជាអបក
ប្ដលទទួលរងោរោប់សម្ល ប់ ក្ហយីតុោោរបានដឹងឮក្ហយី
បានពានំាកំ្រឿងទងំអស់ក្នោះក្ធវីជាភសថុាង ក្ៅកបុងអងគតុោោរ
ក្នោះ”។ សូមបញ្ហជ ក់ថ្ន ដំក្ណីរោរក្សីុបអក្ងាតក្ៅកបុងសំណំុក្រឿង
ក្លខ០០២ប្ដលជាប់ពាក់ព័នននឹងជន ជាប់ក្ចាទទងំបួន រមួ
ម្នក្ខៀវ សំផង នួន ជា ក្អៀង សារ ី និងក្អៀង ធីរទិន នឹងបិទ
បញ្ច ប់ក្ៅរតឹមចុងឆ្អប ២ំ០១០ក្នោះ បនាធ ប់ពីសាលរកមសក្រមច
ក្លីសំណំុក្រឿងក្លខ០០១ប្ដលជាប់ពាក់ព័នននឹង ោងំ ក្ហគកអា វ 
ក្ៅឌុច នឹងរតូវរបោសក្ៅនថងទី២៦ប្ខកកា  ឆ្អប ២ំ០១០ក្នោះ។ 
ដំក្ណីរោរោត់ក្ទសជនជាប់ក្ចាទទងំបួនក្ៅកបុងករណី០០២ 
នឹងរតូវចាប់ក្ផថីមក្ធវីក្ៅក្ដីមឆ្អប កំ្រោយ៕          របភពពី VOA 



 


