កមពជាក្រោម
ុ
លលខ ៧៦ ឆ្នាំទី ០៨

ខខមករា

គ.ស. ២០១១ - ព.ស. ២៥៥៤

សារលិខិតអបអរសាទរឆ្ន ាំថ្មីរបស់អធិបតីសហព័នធខ្ខមរកមពុជាក្រោម
េមៗ
ី ថនះ

និង្សូមបង្ហាញនូវថសចកថស
ី ង្ឃឹមរបស់ ខ្ខ្មរ

កមពុជាថរកាម ថៅអនាេថ។ ឆ្បាំ២០១០ កនលង្ ជាខ្ួប
ទី៣៥ ខ្ដលកមមុយនិសថយួន ចាប់ ថផថម
ើ កាន់ កាប់ កមពុ
ជាថរកាម។ តាាំង្ពី ឆ្បាំ១៩៧៥ របបកាលា៉រយ និង្ហូ
ជីមញ
ិ និយម ចាប់ ថផថម
ើ

អនុវថថនថយបាយអថ់ធន់

និយម ខ្ដលរឹបអូសយកដីធស
លី ឹង្ខ្ថទាំង្អស់ ពីរបជា
ពលរដឌ មកថធវជា
ើ កមមសិទិរន បស់ អបកកាន់ អណ
ាំ ច់ ។ ជា
លទនផល ខ្ខ្មរថរកាមខ្ដល៩០% របកបរបរកសិកមម
រថូវធ្លលក់កុង្
ប ភាពរកកសថ់ រហូ ថដល់ ានខ្លះ

លោក លោ គឹម ថ្ុង្ អធិបតី
សហព័ នធខខមរកមពុជាលរោមពិ ភពលោក

ឈាមខ្លួនឯង្ ថដើមផីដរូ យកថសផៀង្អាហារចិញ្ចឹមរក

សូមថ្វវយបង្គរើ ពះថេរានុថថទរៈ ជាទីសកាារៈដ៏

ខ្ពង្ខ្
ៀ ពស់! សូមជរាបបង្បអូនរ ួមជាថិទង្
ាំ អស់ ជាទី
រសឡាញ់ រាប់ អានយ៉ង្រជាលថរៅ!
កបុង្ឱកាសចូលឆ្បេ
ាំ មី

ឆ្បស្ន
ាំ កល

ខ្ញាំរុ ពះ

ករ ុណា ខ្ញាំបា
ុ ទ តាង្នាមសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម
និង្តាាំង្នាមផ្ទធល់ ខ្លួនផង្

សូមថ្វវយរពះពរជ័យ

របថេនរពះថថជេុណរេប់ អង្គ និង្ជូនពរដល់ បង្បអូន
រ ួមជាថិ ទាំង្ថៅកបង្
ុ និង្ថរៅរសុក ឲ្យាន សុខ្ភាព
លអ បញ្ញដវាង្វវ

ជីវភាពសបាយ និង្សាំបូររ ុង្ថរឿង្

រេប់ ថពលថវលា។

មាតិោក្រឿង
-សារលិខិតអបអរសាទរឆ្នាំថ្ីម .......................................................១
-ខខមរលរោមជាពូជរពះជិនវង្ស មិនសាលប់លទ រាន់ខតកាំសត់ ...............៣
-សាខាសហព័នធខខមរកមពុជាលរោមលៅទីរកុង្ឡុង្បិច.......................៥

-បអូនស្សីលៅរបស់បណ្ិឌ ត សឺង្ ង្៉ុកថាញ់ ទទួលមរណ្ភាព.............៦
-លសចកដីជូនដាំណ្ឹង្ចាំល ះបង្បអនខខម
រកមពជាលរោម.........................៧
ូ
ុ

ថ្លៀថឱកាសថនះ ខ្ញាំុ
រពះករ ុណា
សូមខ្េលង្នូវ

ខ្ញាំបា
ុ ទ
ចាំ

ណាប់

អារមមណ៍

ថោយ

សថង្េប

-បណា
ដ ញយុវជនខខមរកមពុជាលរោមលបើកអង្គមហាសននិបាត............១១

ខ្ដលទក់

ទិននឹង្

-ោររ ាំលោភសិទិក
ធ មមោរ ិនីខខមរលរោមលៅលរាង្ចរក មុីផុង្...............១៤
-ោលបបវតាិសលង្េបននខខមរកមពុជាលរោម.......................................១៦

វាសនា

កមពុជា

-សលមលង្លភលង្ខខមរដក់កង្ចិ
ុន តាខាំុ.ា ...................................................២៧

ថរកាម

កបង្
ុ របវថថិ

ស្នស្រសថ

ថទើបកនលង្

-ខខមរលរោមចូលរួមពិធីបុណ្យពហុវបបធម៌លៅអូស្ត្សាាលី.....................៩
-ខខមរលរោមខសវង្រកយុតិធ
ា ម៌ឲ្យអនកខដលរតូវលវៀតណាមសម្លលប់ ......១០
-អាជាាធរយួនបាំបិទសិទិលធ សរ ីភាពខខមរលរោម................................១៣

-អាំពីចលនាកខនសង្ស................................................................២១
-តនមលអមតៈននរបាាំរពះរាជរទពយខខមរ............................................២៨
-សាមគគីធម៌..............................................................................៣០
-ោរសាដរនូវរពឹតិប
ា រតសហព័នធខខមរកមពជាលរោម...........................៣១
ុ

ស៊ូលក់

ពះ។

ចាំថ

និសថយួន

ះរពះសង្ឃវិញ

រោឌភិបាលបកសកុមយ
ុម

បានចាប់ ផសឹកយកថៅោក់ េក
ុ

និង្ថធវើ

ទរ ុណកមមយ៉ង្វរពវផស។ រីឯរបជាពលរដឌសលូថរថង្ៀ
ថរចើន

ន់ នាក់

រថូវយួ នថចាទថ្វានេាំនិថបះថបារ

របឆ្ាំង្ ថហើ យចាប់ ចង្វាយដើរហូ ថដល់ របហារជីវថ
ិ
ដូចករណី រពះថថជេុណ េឹម ថុក ថចើង្ ជាថដើម។
វាសនាកមពុជាថរកាមថពលថនាះ បានធ្លលក់ ចះុ កបង្
ុ ភាព
ថមមង្ង្ឹថសឹង្ខ្ថោច់ពូជថៅថហើ យ។
នាឆ្បប
ាំ នថបនាធប់ ថរកាយពី ថនាះមក ខ្ខ្មរថរកាម
យ៉ង្ថរចើន រថូវរថ់ ថចាលរសុក មករបថទសកមពជា
ុ
ប៉ុខ្នថគ្នបថៅខ្ថមិនបានសុខ្ ដូចករណី ភិកុេ ទឹម ស្ន
ខ្ន ខ្ដលរថូវយួ នចាប់ ពីរបថទសខ្ខ្មរ យកថៅោក់
េុកថៅរបថទសយួ ន។
ថទះជាយ៉ង្ថនះ

ការប៉ន
ុ ប៉ង្បស្រង្ហាបស្នមរថី

រេប់ រ ូបភាព កបុង្ថគ្នលបាំណង្កាំចាថ់ ពូជស្នសន៍ខ្ខ្មរ
ថរកាមរបស់ យួនមិនបានសាំថរចថទ។

សហព័ នខ្ន ខ្មរ

កមពុជាថរកាម ខ្ដលានមូលោឌនកបុង្បណា
ថ របថទស
ថសរីជាថលើកដើបូង្កបុង្របវថថស្ន
ិ ស្រសថខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម
បានដឹកនាាំការថស៊ូអហិ ង្ាថលើឆ្កអនថរជាថិ។
កយថ្វ ខ្ខ្មរថរកាមមួយា៉ថ់ ខ្ដលសូមផីខ្ថ

ទីស្នបក់ការ ៖ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, E-mail: info.dep@khmerkrom.org, http://www.khmerkrom.net

យុ វជនខ្ខ្មរខ្លះមិនទាំង្ស្នគល់ ផង្ បានកាលយថៅជាេាំរ ូ

ជើថរើសថទ ថរៅពី រថូវផថល់នវូ សិទិជា
ន ាចស់ ដីធលី ឲ្យខ្ខ្មរ

ថស៊ូ។ មិនរថឹមខ្ថសាំរាប់ ខ្ខ្មរអបកជាថិនិយម ប៉ុខ្នថសាំ

ថរកាម។

រាប់ ជនជាថិថដើមអនថរជាថិផង្ថទៀថ។ ចាំថ

បសង្ាថ់ ដូចជារកសួង្ប៉ល
ូ ិស P44 (ឬ A44), P38,

ះពួ កថម

គ្នថ់លមមនឹង្យល់ ថ្វ

ថយៀកកុង្ហាណូយវិញ សហព័ នន បានរាំឭកពួ កថេ

និង្

នូវសុភាសិថ ថយៀកណាម ដ៏លផីលាញ ខ្ដលខ្ចង្

ស្នសន៍មយ
ួ
ខ្ដលានអរិយធម៌ ជាយូ រលង្ៀ ។ ថបើ

ថ្វ៖ “េួរអស់ សាំថណើ ច កណថូបទថ់ រថទះ ស្នមនខ្ថក

យួ នចង្ៀបានសុខ្ថសរី

ណថូបដួល ខ្បរជារថទះថផអៀង្” (Nưưcưcưưiưchâuưchâưuưđáưxe.ư

ថគ្នរពនូវថសចកថស
ី ុខ្ថសរី និង្រីកចាំរ ុង្ចាំថរើន របស់

Tưưngưrằngưchâưuưngã,ưaiưngưưxe nghiêng)។

ខ្ខ្មរថរកាមខ្ដរ។

ឧទហរណ៍ មួយ បង្ហាញយ៉ង្ចាស់ នូវជ័យ

ចាប់

P39

របព័ នា
ន ៉ សុីនថេៀ

មិនអាចបាំបាក់ស្នមរថីថស៊ូ
និង្រីកចាំថរើន

សិទិខ្ន ខ្មរថរកាម

តាមសីលធម៌

របស់ ពូជ
យួ នរថូវខ្ថ

វារសបតាមតាម

និង្តាមលកេខ្័ណឍធមមជាថិ។

ជើនះរបស់ សហព័ នន ពី ឆ្បថាំ ៅ េឺសមថទភាពរាំថោះវីរ

បង្បអូនមួយចាំនន
ួ ថូច ានមនធិលសង្ស័យថ្វ ថថើការ

ជនខ្ខ្មរថរកាម ខ្ដលយួ នចាប់ ឃុាំឃង្
ាំ ថៅឯកមពុជា

ថស៊ូទមទរសិទិស
ន វ័យសាំថរចវាសនារបស់ ខ្ខ្មរថរកាម

ថរកាម ឲ្យបានមកថភៀសខ្លួននថយបាយ កបង្
ុ បសចិម

នឹង្សង្ឃឹមបានថជាេជ័យឬថទ? ចថមលយ
ើ យ៉ង្ខ្លី និង្

របថទស ានរពះថថជេុណ ទឹម ស្នខ្ន, យ័ ញ ថូន,

របាកដរបជា តាមថហថុផលេឺ “ាន” រីឯយូ រ ឬឆ្ប់

េឹម ថមឿន, លី ហាវង្, លី ថសឿង្ និង្ថ្វច់ ថធឿង្ ជាថដើ

អារស័យថលើរពះថថជេុណរេប់ អង្គ

និង្បង្បអូនរ ួម

ម។

ជាថិទាំង្អស់ គ្នប។

សូមដករសង្ៀ

ថោយស្នរថហថុថនះ

ខ្លលចរខ្អង្
ថទៀថ

នេរបាលយួ នានការ

មិនហា៊នចាប់ អបករបឆ្ាំង្តាមអាំថពើ ចថ
ិ ថ

កាំណាពយរបស់ សកមមជនាបក់ ដូចថថៅ៖

ថហើ យខ្បរថៅថរបើពិធល
ី ួង្ថលាមថៅវិញ។
ឆ្បាំ២០១១

រថង្ៀចណ
ាំ ុ ចថនះ

“រសឡាញ់ថករថកាះពី ដន
ូ តា

ថហៀបនឹង្ដល់ ថបើកវេគនវូ

ថាំខ្ណលស្នវតាពី យូរយ

ទសវថសរ៍េមី ថហើ យនាាំមកនូវថសចកថស
ី ង្ឃឹមេមី សាំរាប់

ឥឡូវដល់ ថវនខ្ខ្មររេប់ គ្នប

ខ្ខ្មរថរកាម ពី ថរ

បនថទមទរេង្ៀខ្ថបាន។”

ះ៖

១/ ជនជាថិខ្ខ្មរថរកាម ខ្ដលានសហព័ ន ន
ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមនាាំមខ្
ុ
ពិ ថស្នធន៍រេប់ រគ្នន់

បានលូថលាស់

ានបទ

ថដើមផីរបឈមមុខ្នឹង្ការថស៊ូ

យូ រអខ្ង្វង្ជានិរនថរ ៍ តាមថរមូវការ រេប់ កាលៈថទសៈ។
២/

ចរនថនថយបាយអនថរជាថិ

ខ្ដលបាន

ជាទីបញ្ច ប់ ខ្ញាំរុ ពះករ ុណា ខ្ញាំបា
ុ ទ សូមខ្េលង្
អាំណរេុណយ៉ង្រជាលថរៅ

ចាំថ

ះការគ្នាំរទសហ

ព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម ពី សាំណាក់បង្បអូនខ្ខ្មររេប់ ជព
ើ ូ
ក។ សូមខ្េលង្អាំណរេុណផង្ខ្ដរ ដល់ អង្គការការ
សិទិម
ន នុសស

អង្គការស្នរព័ ថា
៌ ន

រ

និង្រោឌភិបា

ខ្ចង្កបុង្ “ថសចកថរី បកាសវនអង្គការសហរបជាជាថិ

លនានា ខ្ដលានសហរដឌអាថមរិក និង្សភាអឺរប
៉ូ

សថីពីសិទិ ន

ជាថដើម។ ជើនយ
ួ សាារះ ស្នមរថី និង្ មថធោបាយ

ជនជាថិថដើម”

គ្នាំរទសិទិា
ធ ច ស់ ទឹកដីជា

មរថក ទល់ នឹង្រដឌអាំណាចអាណានិេម។
១៤៧របថទស

របស់ ថលាកអបក បង្បអន
ូ ថរបៀបបាននឺង្អុកសីខ្ហសន

រ ួមទាំង្ស្នធ្លរណរដឌសង្គម

ថយង្ដថង្ាម
ើ សរាប់ អាយុ ជវី ថ
ិ វនវាសនា ខ្ខ្មរកមពុ

និយមថយៀកណាម បានទទួលស្នគល់ សិទិ ន ពិ ថសស

ជាថរកាម ឲ្យថៅឋិ ថថេរចីរកាល។ ជថយ ខ្ខ្មរកមពជា
ុ

របស់ ជនជាថិ ខ្ដលតាាំង្ទីលាំថៅដើបូង្ ថលើខ្ដនដី

ថរកាម ជាអមថៈ !

ណាមួយ (ដូចជនជាថិ ខ្ខ្មរថៅកមពុជាថរកាម) មុន

កាណាោ, វេងទី២៥ ខ្ខ្ធបូ ឆ្ប២
ាំ ០១០

ថពលពួ កអថនាថរបថវសន៍ មកកាន់ កាប់ (ដូចជនជាថិ

អធិបថីសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

យួ ន)។

ថតា េិម េុង្

៣/ នាសម័យកាលថនះ ថមដឹកនាាំយួន គ្នមន
ការផាយរបចាាំខ្ខ្ របស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាមពិ ភពថលាក

ឯកស្នរ PDF ានថៅកបុង្ថេហទាំព័រ www.khmerkrom.net / www.vokk.net
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ២

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ខ្ខមរក្រោមជាពូជរពះជិនវងស មិនសាលប់ក្ទ រាន់ខ្តកាំសត់!
ថៅដល់ របាស្នទអង្គរវថថ ឱយទល់ ខ្ថបាន។
ខ្ញាំក
ុ ៏បានថមើលអង្គរវថថថពញ មួយវេង។ខ្ញាំបា
ុ ន
ថឃើញវេងរះថលើអង្គរពី រដង្។ ខ្ញាំន
ុ ឹកកបង្
ុ ចិថថ្វ
ថ
វាលអអវី
ថម៉ះល ថទ!។ រ ួចខ្ញាំក
ុ ៏បានយល់ ទាំង្រសុង្ថ្វ ថហថុអបា
វី ន
ជាានអង្គរវថថថៅរេប់ ផះធ

ថហើ យថហថុអវី

បានជា

អង្គរបាន ឋិ ថថៅកបង្
ុ ថបះដូង្ខ្ញាំជា
ុ រហូ ថមក។ វាជា
សកេភា
ី ពវនភាពរ ុង្ថរឿង្អស្នចរយវនអារយធម៌មយ
ួ ។ វា
បង្ហាញថ្វ អវីៗអាចថៅរ ួចទាំង្អស់ ។ វាបង្ហាញថ្វ អបក
អាចថធវអ
ើ វីៗបានទាំង្អស់ ។

លោកបណ្ិ ឌ ត ហសូសួរ គូលប៉៉ឿ Dr.Joshua Cooper
ទី របឹ កាពិលសសរបស់សហព័ នធខខមរកមពុជាលរោម

ពិ ភពថលាក

ថលាកបណឍិថ ហសូសួរ េូថប៉ឿ Dr.Joshua Coo-

អបកបានថធវអ
ើ វីមយ
ួ ខ្ដល

ទាំង្មូលចាប់ អារមមណ៍។

រគ្នន់ ខ្ថជាសកេភា
ី ពវនអថីថកាលថទ

វាមិនខ្មន
ប៉ុខ្នថវាក៏

per ជាអបកជើនាញការខ្ផបកសិទិម
ន នុសស និង្ជាស្នស្រសថ

បញ្ញជក់ពីអវីខ្ដលថយើ ង្ អាចថធវក
ើ ង្
ុប កាលអនាេថខ្ដ

ចារយ របចាាំស្នកលវិទោល័យរដឌហាវវឿ សហរដឌអាថម

រ។

រិក។ ថោយថលាកជាទីរបឹកា ពិ ថសសរបស់ សហ

សហព័ នថន យើ ង្បានថធវកា
ើ ររីកចថរមើនថោយយឺ ថៗ

ព័ នខ្ន ខ្មរ កមពុជាថរកាម កាលពី សម័យរបជុើ របចាាំឆ្បាំ

ប៉ុខ្នថថយើ ង្បានថធវកា
ើ រង្ហរថោយចាស់ លាស់ ថហើ យ

វនសហព័ នន ខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម ថៅទីរកុង្អ័រឡិនដូ វន

រថូវចាំទិសថៅខ្ដលថយើ ង្ រថូវថដើរថៅ។ សាំដរី បស់

រដឌ

ថលាកបណឍិថហសូសួរេូថប៉ឿថនះជាការរាំលឹកោស់

Florida

ថលាកបានថលើកជូនអង្គរបជុន
ើ វូ

ខ្ញាំា
ុ នជើថនឿថ្វ

កបង្
ុ របាាំឆ្បាំខ្ដលកនលង្មកថនះ

សកមមភាព ខ្ដលថលាក បានថធវជា
ើ របថយជន៌ជន
ូ

សថិអារមមណ៍ខ្ខ្មររេប់ រ ូប មិនថ្វខ្ខ្មរថរកាម ខ្ខ្មរកណា
ថ

សហព័ នន ខ្ដលថយើ ង្បាន ដករសង្ៀចណ
ាំ ុ ច ពិ ថសស

លឬខ្ខ្មរថលើថទ។ សបាថហ៍ កនលង្ថៅ ខ្ញាំបា
ុ នជួបជាមួយ

មួយទក់ ទង្ដល់ របាស្នទ អង្គរវថថ ដូចថថៅ៖ ‹‹ខ្ខ្

ថលាក រ៉ប ថឡមេិន ជាជនជាថិអង្ៀថេលស និង្ជាអបក

កុមៈា ជាខ្ខ្ ខ្ដលសាំខ្លន់ បផ
ាំ ថ
ុ សរាប់ ខ្ាំញ។
ុ ទីបផ
ាំ ថ
ុ ខ្ញាំក
ុ ៏

ផលិថខ្ខ្សភាពយនថថឈាមះ

បានថៅដល់ ទីកខ្នលង្ជាទីសកាារៈរបស់ អបកទាំង្អស់

“Enemiesư Ofư Theư People”ư ។ ថោយថលាក ជាជន

គ្នប េឺអង្គរវថថ។ ជាយូ រណាស់ មកថហើ យ ខ្ដលខ្ញាំ្
ុ ល
ង ់

ជាថិអង្ៀថេលស

ថហថុអវីបានជាជាថរៀង្រាល់ ថពលខ្ញាំឈា
ុ
ន ថជើង្ចូល

របវថថស្ន
ិ ស្រសថជាថរចើន

កបុង្ផធះរបស់ ថលាកអបក ខ្ញាំខ្ុ ថង្ខ្ថ បានថឃើញរ ូប ឬ

នៈ របស់ ថលាក ថៅថលើការរស្នវរជាវមួយខ្ដលបាន

េាំនរូ របាស្នទអង្គរវថថតាង្
ាំ ថៅជញ្ញជង្
ាំ ។ ទិដភា
ឌ ពថនះ

អះអាង្ថ្វ

ថធវឱ
ើ យខ្ញាំថុ កើថានបាំណង្មួយ េឺវេងណាមួយ ខ្ញាំរុ ថូវខ្ថ

ខ្ដលទីរកុង្អង្គរានបណា
ថ ជនខ្ខ្មរ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ៣

សរថូវរបស់ មនុសស

ខ្ដលបានសិការស្នវរជាវថរឿង្រា៉វ
ខ្ញាំក
ុ ៏បានសួរបញ្ញជក់អាំពីទសស

កាលពី ជាង្មួយ

ន់ ឆ្បាំមន
ុ

ថៅថពល

ចាំនន
ួ មួយលាន

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

កនលះរស់ ថៅថពលថនាះ
អង្ៀថេលស

ទីរកុង្ឡុង្

វនចរកភព

ានមនុសសរស់ ថៅរថឹមខ្ថដប់ មន
ុឺ នាក់

ប៉ុថណា
ត ះ។ ថលាក រ៉បថឡមេិន បានបញ្ញជក់ថ្វ ការ
រស្នវរជាវថនាះេឺរថឹមរថូវខ្មនថហើ យ។
ថនាះបានបង្ហាញថ្វ

ពូ ជជាថិខ្ខ្មរ

ភ័សថុតាង្

ជាអាំបូរអបកាន

សមថទភាព និង្ថទពថកាសលខ្ពស់ខ្លង្ការង្ហរស្នទប
ថយកមម។ ថហើ យថដើមផីឱយ ានសមថទភាពថនះ េឺរថូវ
ានថហោឌរចចនាសមពន
័ ដ
ន វ៏ ទថទៀថរឹង្ាាំលអេប
ួ ផសាំ
ជាមួយ តាាំង្ពី ការអប់ រស
ាំ ិកា រហូ ថដល់ សមថទភាព

យូ រថទ រេប់ ផះធ ខ្ខ្មរថរកាម នឹង្ានរ ូបអង្គរវថថទង្
ាំ អ

កបុង្ការដឹកនាាំ។

ស់ ។

និយយថ្វ

ពិ ថខ្មន

កយថស្នលកមួយបាន

‹‹ថជាេជ័យពី អថីថកាល

ថជាេជ័យបចចុបផនបថទ..។

ពុាំ ខ្មនជា

ប៉ុខ្នថដច
ូ ថលាកបណឍិថេូ

ចាំខ្ណករបជាជនជាថិថវៀថណាម

ក៏បានថធវើ

ដើថណើ រមក ទសសនារបាស្នទអង្គរវថថ កាន់ ខ្ថថរចើន
ថឡើង្ជារាល់ ឆ្បាំ

រហូ ថដល់ ជាប់ ថលខ្ជាថភញៀវ

ថប៉ឿ ក៏បានបញ្ញជក់ ខ្ដរ អវខ្ី ដលថយើ ង្ធ្លលប់ ថធវើ បានពី

ថទសចរណ៍ ចាំនន
ួ ថរចើន ជាង្ថេ ខ្ដលមកទសសនា

អថីថកាលថនាះ ក៏បានបញ្ញជក់ ថ្វ អវីៗក៏មន
ិ ខ្មនមិន

អង្គរវថថផង្។ ថមើលថឃើញ អង្គរវថថ េឺដច
ូ ថមើលថឃើញ

អាចថធវថើ ៅបានថៅអនាេថយថនាះខ្ដរ។

មុខ្ាថ់ ខ្ខ្មរ ខ្ដលជាពូ ជខ្ខ្ស អបកកស្នង្ េឺខ្ខ្មរថរកាម

ខ្ខ្មរខ្ដល

បានយកចិថទ
ថ ក
ុ ោក់ថរៀនឱយយល់ -ចង្ចាាំ-អនុវថថជា

ខ្ដលកាំពុង្រស់ ជាមួយខ្លួន។ មិនេួរជញ្ជ ក់ាថ់សថសើ

របថយជន៍ពីរបវថថស្ន
ិ ស្រសថ

រពី ភាពអស្នចយវនអង្គរថហើ យ

សម័យថរកាយអង្គរ

អាចថៅចង្ចាាំថ្វ

នា

កបង្
ុ សម័យដ៏អួរអាប់ ថមមង្ង្ិថ

ខ្បរជាខ្លកថស្នថះសអប់

ថខ្ពើមេុក
ាំ ន
ួ អបកស្នង្ថៅវិញ។ យួ នេួរ ខ្ថដឹង្ថ្វ ថទះ

រពះរាជាណាចរកខ្ខ្មរថយើ ង្ថសធើរខ្ថរលាយបាថ់

ថរចើន

ថឈាមះ ពី ពិភពថលាកមថង្រ ួចថៅថហើ យ ថោយស្នរ

ខ្ខ្មរ ថហើ យជាថិខ្ខ្មរនឹង្មិនស្នលប់ តាមបាំណង្ ពោបាទ

កាវាយលុកពី ថសៀមនិង្យួ ន។ របជាជាថិខ្ខ្មរបានថ

របស់ ខ្លួនថឡើយ។ អបកដឹកនាាំយួន បានកស្នង្ថសចកថី

ស៊ូថង្ើបរស់

សុខ្ថលើេន
ាំ រទុកល
េ ាំបាករបស់ ខ្ខ្មរថរកាមាចស់ ទឹកដី

ថឡើង្វិញមកដល់ ថពលថនះ

ក៏េឺ

ន់ ឆ្បថ
ាំ ថៅ

អង្គរថៅខ្ថឋិ ថថៅកបុង្ទង្ៀជាថិ

ថោយស្នរថាំថណាះរស្នយរថូវរបស់ ថ្វបក់ដក
ឹ នាាំ

ថហើ យរបរពឹ ថផ
ថ ុយ
ធ
នឹង្ចាប់ អនថរជាថិផង្ េឺជាការ

ជើនាន់ មន
ុ ខ្ដលថយើ ង្ ទាំង្អស់ គ្នបរថូវខ្ថចង្ចាាំអាំពី

ថធវអ
ើ ថថឃដ។ ង្ហកមកចាប់ កមមផលវិញ េឺអក
ប ាន

ឧបផការេុណថនះ។ ថទះបីយ៉ង្ណា ថយើ ង្បានរកា

េាំនិថ

អង្គរឱយថៅកបុង្ដីខ្ខ្មរ បាន ថហើ យបានថលើកដើថកើង្ជា

លិខ្ិថបាំផ្ទលញខ្លួនឯង្។

និមថ
ិ រថ ូបវនរពលឹង្ជាថិ ថលើទង្ៀជាថិថយើ ង្ថទៀថផង្។

ជិនវង្ស េឺមន
ិ ស្នលប់ ថទ រគ្នន់ ខ្ថកាំសថ់ ! ៕

ថៅកមពុជាថរកាមសពវ វេង ានតាាំង្រ ូបអង្គរវថថ
តាមផធះ ខ្ខ្មរថរកាមកាន់ ខ្ថថរចើនណាស់ ថហើ យ។ មិន
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ៤

ពោបាទថេ

រខ្មង្

រថូវទរ ុណកមមវនរពហម
ឯខ្ខ្មរថរកាមជាពូ ជរពះ

របភព៖ VOKK
រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

សាខាសហព័នខ្ធ ខមរកមពជាក្រោម
ក្ៅទីរកុងឡងបិ
ច
ុ
ុ
ក្បើកអងគរបជុាំក្

ើ ក្មដឹកន ាំថ្មី
ះក្ឆ្នតក្រជស

ថផូង្ វនរដឌកាលីហ័ វ រញ៉ បានថឡើង្ចាំណាប់ អារមមណ៍
អាំពីសកមមភាពថផសង្ៗ វនការវិវឌណន៍របស់ ហព័ នថន ៅ
ថាំបន់ កាលីហ័ វ រញ៉ ភាេខ្លង្ថផូង្ ថោយបានថកាថ
សរថសើរ ចាំថ

ះសាជិក-ការបស់ ខ្លួន ជានិចកា
ច ល

ខ្ថង្ខ្ថយកចិថទ
ថ ក
ុ ោក់គ្នរាំ ទចលនា

សហព័ នខ្ន ខ្មរ

កមពុជាថរកាម ខ្ដលជាអង្គការជាថិរបស់ ខ្ខ្មរថរកាម។
អបករសី ថ្វច់ សូផ្ទន ក៏បានានរបស្នសន៍ ជរាប
លោក ថាច់ ង្៉ុក ថាច់ (ទី ២ ជួ រមុ ខ) របធានសហព័នធ
ខខមរកមពុជាលរោមពិភពលោក

ដល់ អង្គរបជុផ
ើ ង្ខ្ដរថ្វ កាលពី វេងទី១១ និង្១២ ខ្ខ្
ធបូ ឆ្បាំ២០១០ កនលង្ថៅេមៗ
ី ថនះ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពជា
ុ

កាលពី វេងអាទិថយ ទី០២ ខ្ខ្ធបូ ឆ្បាំ២០១១
ស្នខ្លសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំទីរកុង្ឡុង្បិច
វនរដឌកាលីហ័ វ រញ៉ ភាេខ្លង្ថផូង្ សហរដឌអាថមរិក
បានថបើកអង្គរបជុម
ើ យ
ួ
ថរកាមការថរៀបចាំថឡើង្ថោយ
អបករសី ថ្វច់ សូផ្ទន របធ្លនស្នខ្ល និង្ថលាក ថកៀង្
រមណី

អនុរបធ្លនស្នខ្លសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ភាេខ្លង្ថផូង្ វនរដឌកាលីហ័ វ រញ៉ ខ្ដលានសាជិក
និង្សាជិកា
អធិបថីភាព

ចូលរ ួមយ៉ង្ថរចើនកុះករ
ថលាក

សឺង្

សថរមច

អេគនាយក

របស់ ខ្លួន និង្ពិ ថរគ្នះ ពិ ភាកាជុវើ ញ
ិ ខ្ផនការណ៍ កបង្
ុ
ដើថណើ រថឆ្ពះថៅយកសិទិស
ន ថរមចវាសនាខ្លួន ថោយ

កាល ឆ្ប២
ាំ ០១១ និង្ ឆ្បាំ២០១២ រសបតាម លកេន
័ ិក
ថ ៈ
របស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម ខ្ដលរបធ្លនស្នខ្ល
សហព័ នព
ន ី រឆ្បថាំ បាះថឆ្បថមថង្អបករសី ថ្វច់ សូផ្ទន

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

របស់ េណៈកមមការនាយក,

ភាេខ្លង្

េណៈកមមការកណា
ថ ល,

របធ្លនស្នខ្ល, របធ្លនថាំបន់ , ថាំណាង្ទវីប និង្ថាំណាង្
ទីរកុង្ជាថដើម កបង្
ុ រយៈថពលមួយឆ្បាំ និង្ពិ និថយថឡើង្
វិញ នូវខ្ផនការបនថដថើ ណើ រថឆ្ពះថៅកាន់ ាថុភម
ូ ក
ិ មពុ
ជាថរកាម

វនសថរមចវាសនាខ្លួនថោយខ្លួនឯង្។

ទក់ ទិននឹង្អង្គសនបិបាថរបចាាំឆ្បាំ

ថៅរដឌផរល ី

ោថនាះ ថលាក ថកៀង្ រមណី អនុរបធ្លនស្នខ្ល សហ
ព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម ភាេខ្លង្ថផូង្ វនរដឌកាលីហ័ វ រ
ញ៉ ខ្ដលថទើបខ្ថរថឡប់ ពីការចូល រ ួមអង្គសនបិបាថ
របចាាំឆ្បាំ ថៅទីរកុង្អូខ្ឡនដូ កបុង្ថពលេមៗ
ី ថនះ ក៏បាន

រ ួមទាំង្ការ

ថបាះថឆ្បថ ថរជើសថរើស ថមដឹកនាាំេមី សរាប់ អាណថថិ

របធ្លនស្នខ្លសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ខ្ឡនដូ វនរដឌផរល ោ
ី
ថដើមផីបុកសរ ុបលទនផលការង្ហរ

ថរកាម

ព័ ថា
៌ ន សហព័ នន ថដើមផីថធវរើ បាយការណ៍ របចាាំឆ្បាំ

ខ្លួនឯង្ពី នឹមអាណានិេមយួ នបចចុបផនប

ថរកាម បានថបើកអង្គសនបិបាថរបចាាំឆ្បាំ ថៅទីរកុង្អូ

ាំនាាំនវូ របាយការណ៍ ថផសង្ៗ និង្ខ្ផនការសរាប់
ឆ្បាំ២០១១

វនសហព័ នជ
ន រា
ើ បដល់ អង្គរបជុថើ នាះផង្

ខ្ដរ។ បនាធប់ ពីអង្គរបជុបា
ើ នពិ ភាកា និង្ស្នថប់ នវូ វា
េមន
ឹ ជាថរចើនរ ូប

ានរបស្នសន៍អព
ាំ ី លទនផល

ថជាេជ័យនិង្ការវិវឌណន៍

របស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពជា
ុ

ថរកាមថនាះរ ួចមក អង្គរបជុក
ើ ៏បានសថរមច ថរៀបចាំ

ទាំព័រ៥

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថបាះថឆ្បថថរជើសថរើស

របធ្លនស្នខ្លសហព័ នខ្ន ខ្មរ

សហព័ ន។
ន ថលាក ជ័យ បូរន
ិ ានថដើមកាំថណើ ថនូវ

កមពុជាថរកាម របចាាំទីរកុង្ឡុង្ប៊ិច តាមការកណថ់ ២

ខ្ខ្រថកាំពថ

ឆ្បាំមង្
ថ របស់ សហព័ ន។
ន

អង្គរបជុបា
ើ នថបាះថឆ្បថ

របស្នសន៍ ថរៀបរាប់ អព
ាំ ី របវថថស
ិ ថង្េប និង្ខ្ិថខ្ាំរបឹង្

ថរជើសថរើសថលាក

ឃុថ

ខ្របង្ដឹកនាាំសហព័ ន ន ឱយបាន សថរមចថជាេជ័យដូច

ោញ់

ជារបធ្លនស្នខ្ល,

ថលាក ជ័យ បូរន
ិ ធ ជាអនុរបធ្លន និង្ថលាក ថ្វញ់
ឆ្ន់

ជាអនុរបធ្លនទីពីរ

ថរកាមរបចាាំទីរកុង្ឡុង្បិច។

ោញ

បាន

ថកាះទីមរ៉ ខ្លង្ថកើថ។

វនសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជា
ថលាក

ខ្ដលជាប់ ថឆ្បថជាអនុរបធ្លន

សូមបញ្ញជក់ ជន
ូ ថ្វ អង្គរបជុបា
ើ នចាប់ ថផថម
ើ ពី

ឃុថ

ថា៉ង្២និង្៣០នាទីលាងច រហូ ថដល់ ថា៉ង្ ៥ និង្៣០

របធ្លនស្នខ្លសហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំទីរកុង្

នាទីរថសៀល ថោយមិថភា
ថ ព ភាថរភាព និង្ស្នមេាី

ឡុង្ប៊ិច ខ្ដលបានការគ្នាំរទពី អង្គរបជុើ ថោយសថមលង្

ភាព របកបថៅថោយស្នមរថី ថសបហាជាថិខ្ពង្ ៀ ចាំថ

ថឆ្បថភាេថរចើន បានរបស្នសន៍អង្វរករដល់ ទឹក ចិថថ

វាសនា ទឹកដីកមពុជាថរកាម៕

បង្បអូនទាំង្អស់ រថូវខ្ថជួយគ្នបថដើមផីផលរបថយជន៍

ះ

របភព៖ VOKK

បអនរសី
ក្ៅរបស់បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ថាញ់ ទទួលមរណ្ភាព
ូ
កនងជន
ម យុ ១០២ ឆ្ន ាំ
ុ

Vinh) សពវ វេងរស់

ថៅរបថទសកមពជា
ុ
បានទទួល

មរណភាពថហើ យ កបង្
ុ ជនាមនយុ ១០២ ឆ្បាំ ថៅថវលា
រពឹ កវេងទី ០២ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១ កនលង្ថៅថនះ ។
សពរថូវបានយកថៅដើកល់ ថៅវថថ សាំថរាង្អខ្ណថថ
ភូមថិ រចស សង្ហាថ់ ភថបាំ ពញេមី ខ្ណឍខ្សនសុខ្ រាជ
ធ្លនីភថបាំ ពញ

ថដើមផីថរៀបចាំថធវើ

ពិ ធប
ី ណ
ុ យថៅតាម

របវពណី រពះពុ ទស្ន
ន សនា។ ថលាកយយ សឺង្ ធី
ខ្េម ជាបុរថី ថៅរបស់ ថលាក សឺង្ ខ្ណវ និង្ថលាក
រសី ថ្វច់ ធី ថុប ។ ថលាក សឺង្ ខ្ណវ ជាអថីថ

លោកយាយ សឺង្ ធីខថ្ម
រូបថ្ត៖ សារព័ត៌ម្លននរពនគរ

អភិបាលថខ្ថថរពះរថ

ថលាកយយ សឺង្ ធីខ្េម ថកើថឆ្បាំ ១៩១១
រថូវជាបអូនរសីថៅរបស់ បណឍិថ សឺង្ ង្ឿក
ុ ថ្វញ់ ខ្ដល

។ ថលាកយយ សឺង្ ធីខ្េម ានបង្បអូនរបុស រសី
រ ួមវផធ ចាំនន
ួ ៧ នាក់េ៖
ឺ

ានថដើម កាំថណើ ថ ថៅភូមេ
ិ េីរថរៅ រសុកកាំពង្ៀធាំ
ថខ្ថថរពះរថ

ង្
ាំ ខ្ដនដីកមពុជាថរកាម (បចចប
ុ ផនបយួនៈ

ẤpưKỳưLaưxãưHòaưThuận huyện Châu Thành tỉnh Trà
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ង្
ាំ សម័យអាណានិេមបារាាំង្

1. ថលាក សឺង្ ថ្វយ ស៊ុន (បង្របុស)
2. ថលាក សឺង្ ថ្វយ ថហវ ៀន (បង្របុស)
3. អបករសី សឺង្ ធី ចាវ (បង្រសី)
(តលៅទាំព័រទី៩)

ទាំព័រ៦

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ាំ ឹ ង ចាំក្
ក្សចកតីជូនដណ្

ះបងបអនខ្ខម
រកមពជាក្រោម
ូ
ុ

ខ្ដលក្ធវើដាំក្ណ្ើរក្ៅក្លងរសុក កាំក្ណ្ើត

ថលាកបានដឹង្រជួថរជាប នូវស្នទនការណ៍ ពិ ថជាក់
ខ្សថង្

ខ្ដលកាំពុង្ថកើថាន

របស់ ថយើ ង្ទាំង្អស់ គ្នប

ថលើទឹកដីភម
ូ រិ សុក

េឺទមទរឱយានការចូល

រ ួមយ៉ង្សកមម ពី ថយើ ង្ជាខ្ខ្មរថរកាមរេប់ ៗ រ ូប។
សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម
ផាយនូវខ្បបបទមួយ

បានថចញ

សរាប់ បង្បអូនខ្ដលវិល

រថឡប់ ពី ដើថណើ រថៅថលង្ រសុកកាំថណើ ថវិញជួយ
បាំថពញ។

ការបាំថពញខ្បបបទថនះ

ជាការស្នធប

សធង្ព
ៀ ី ស្នទនភាពទួថៅ ខ្ដលខ្របរបួល ខ្ុសស្នទន
ដូចបង្បអូនខ្ខ្មរថរកាមទាំង្អស់

បានដឹង្

រស្នប់ ថហើ យ ថ្វរោឌភិបាលយួ ន ខ្ថង្ពោយមអនុ
វថថ

នថយបាយ

ថកៀបសង្ាថ់

ចាំថ

ះខ្ខ្មរថរកាមថយើ ង្ ទាំង្អស់ គ្នប ានការថកៀប

ថយើ ង្ បិទមិនឱយថរៀន អកសរស្នស្រសថជាថិខ្ខ្មរ ការរឹប
អូសដីធលី សិទិក
ន ុង្
ប ការថធវដ
ើ ថើ ណើ រ ការស្នថប់ វទ
ិ យុ និង្
និង្កិចរច បថិបថថរិ ពះពុ ទស្ន
ន សនា

ខ្ដលថយើ ង្ទាំង្អស់
ដូនតាតាាំង្ពី រាប់

គ្នប

បានថធវថ
ើ ដើខ្ណលថករ

ន់ ឆ្បាំ មកថហើ យ។ល។ តាមការ

ផថល់ថយបល់ ពីអបកជើនាញការខ្ផបកសិទិម
ន នុសសជា
អបកទទួលបនធុក ថធវកា
ើ រថវាឿ ឱយថយើ ង្តាមផលូវចាប់
េឺថយើ ង្ទាំង្អស់ គ្នបជាជនរង្ថរគ្នះ ថនាះឯង្ ជាអបក
ជើនាញការដ៏សាំខ្លន់

ថរ

ះថយើ ង្ដឹង្ថរឿង្ថរចើន

ជាង្ថេ។ ដូថចបះ ថដើមផីជារបាយការណ៍ ឱយពិ ភព

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

នីសថយួន។

សពវ ខ្បបយ៉ង្

សង្ាថ់ ដល់ ការអនុវថថ របវពណី ទាំថនៀមទាលប់ ខ្ខ្មរ

ថមើលទូរទសសន៍

ភាពថដើម ថោយស្នរការបង្េថ
ិ បង្េរើ បស់ ពួកកុមុយ
ម

ថដើមផីជយ
ួ ការ
បអូន

រដល់ សវុ ថទភា
ិ ពរបស់ បង្

សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាមសនោថ្វ

រកាការផថល់ព័ថា
៌ នថនះ

នឹង្ខ្េ

ជាឯកស្នរសាងថ់ ជា

និច។
ច
សូមជើរាបបញ្ញជក់ថ្វ បង្បអូនមិនបាច់ យក
រកោសថនះថៅតាមខ្លួនថៅកមពុជាថរកាមថទ

េឺ

រគ្នន់ ខ្ថថធវកា
ើ រកថ់ សាំគ្នល់ ចង្ចាាំកុង្
ប ចិថថ លុះដល់
វិលរថឡប់ មកវិញសឹមបាំថពញ ថហើ យថផញើ ឬE-mail
ឬ Fax មក អាស័យោឌន ដូចខ្លង្ថរកាម ៖

Khmer Kamuchea-Krom federation
P.O. Box 193
Pennsauken,NJ08110
Tel. 856-655-3838 Fax.856-655-1503
Email: info@khmerkrom.org

ទាំព័រ៧

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ាំក្ណ្ើរទសសនកមពជាក្រោម
ោរសទង់មតិកងដ
នុ
ុ
១

ថឈាមះ…………………………….........………………………………………………………………………..............………………….

២

ទាំនាក់ ទាំនង្…………………………........…………………………………………………………………………………..............…….

៣

ថថើអក
ប បានថៅទសសនាកមពជា
ុ ថរកាមពី វេងណា?……………………………………………………..............……………….

៤

ភូមណា
ិ
ខ្លះខ្ដលអបកបានថៅថឃើញ ? (សូមផថល់ថឈាមះភូមជា
ិ ខ្ខ្មរនិង្ជាយួ ន)...........................................
.........................................................................................................................………………………………………….

៥

សូមរាយថឈាមះសាជិករេួស្នរខ្ដលអបកបានថៅជួប ថថើវេងថរកាយថយើ ង្អាចទក់ ទង្ជាមួយបានខ្ដរ
ឬថទ?................................................................................................................................................................

៦

ថថើអក
ប បានថៅវថថខ្ដរឬថទ?

ថថើវថថថនាះានលកេណៈយ៉ង្ដូចថមថច?ថថើរពះសង្ឃបានបថរង្ៀនភាស្ន

ខ្ខ្មរឬថទ? ថថើានកមមវធ
ិ វី បផធម៌ថៅកបង្
ុ វថថខ្ដរឬថទ? ...................................................................................
..........................................................................................................................................................................
៧

ថថើសកមមភាពរពះពុ ទស្ន
ន សនាបានរថូវរបថិបថថក
ិ ង្
ុប សហេមខ្ខ្មរខ្ដរឬថទ?..............................................
..........................................................................................................................................................................

៨

សូមរាយថឈាមះសកមមជនខ្ខ្មរថរកាមខ្ដលអបកបានជួប ថថើវេងថរកាយ អបកថនាះអាចចូលរ ួមការង្ហរខ្ដរ
ឬថទ?................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

៩

សកមមភាពរាំថលាភសិទិម
ន នុសសខ្ដលអបកបានថឃើញថកើថានចាស់ ជាង្ថេថៅកបុង្ភូមរិ សុក?................
..........................................................................................................................................................................

១០ ថរៀបរាប់ អព
ាំ ី រចនាសមពន
័ វន នលកេណៈហឹ ង្ាខ្ដលខ្ខ្មរថរកាមកាំពុង្ខ្ថជួបរបទះ?........................................
..........................................................................................................................................................................
១១ ថថើខ្ខ្មរថរកាមទាំង្អស់ គ្នបថៅអាចថចញចូលបានជាមួយដីទឹកមថ៌របវពណី របស់ ថេខ្ដរឬថទ?................
..........................................................................................................................................................................
១២ ថថើអក
ប ចង្ៀបខ្នទមថសចកថស
ី ថង្ាថដល់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម ថដើមផីកច
ិ ថច លើកដើថកើង្និង្ការ

រសទនិ

មនុសស? ..........................................................................................................................................................
សូមបាំថពញ ថហើ យថផញម
ើ ក ជាមួយមនុសសខ្ដលអាចទក់ ទង្បាន។

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ៨

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថៅ

(តពីទាំព័រទី៦) 4. អបករសី សឺង្ ធី សឹម (បង្រសី)

និង្ស្នច់ ញថិ

យកថៅដើកល់ ថធវប
ើ ណ
ុ យបូជា

5. ថលាកបណឍិថ សឺង្ ង្ឿក
ុ ថ្វញ់ (បង្របុស)

សព ថៅ តាមរបវពណី រពះ ពុ ទស្ន
ន សនា ថៅវថថ

6. ថលាក សឺង្ ថ្វយ ថង្វៀង្ (បង្របុស)

សាំថរាង្អខ្ណថថ ភូមថិ រចស សង្ហាថ់ ភថបាំ ពញេមី ខ្ណឍ

7. េឺ ថលាក យយ សឺង្ ធី ខ្េម ។

ខ្សនសុខ្

សូមបញ្ញជក់ថ្វ ថលាកយយ សឺង្ ធីខ្េម ថៅ

រាជធ្លនីភថបាំ ពញ

អថញ្ជើ ញចូលរ ួម

កាន់ ទក
ុ េ

ថោយានការនិមនថ

និង្បាំថពញកុសល

ពី

ានបង្របុស រសីរ ួមឱពុ ក ាថយទីវទ ៣ នាក់ ថទៀថ

សាំណាក់អង្គការ សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅកមពុ

ខ្ដលរថូវជាកូនរបស់ ភរិយ ១ វនថលាកអភិបាល

ជា រពមទាំង្ញថិមថ
ិ ជ
ថ ថ
ិ ឆ្ងយ យ៉ង្អធិកអធមផង្

ថខ្ថថ សឺង្ ខ្ណវ ។ ថរកាយពី ភរិយ ១ ានជមងស្ន
ឺ ល ប់

ខ្ដរ។

ថទើបថលាកអភិបាលថខ្ថថសឺង្ខ្ណវ បានថរៀបមង្គល

បណឍិថ សឺង្ ង្ឿក
ុ ថ្វញ់ (ភាស្នអង្ៀថេលសៈSon Ngoc

ការជាមួយថលាកយយ ថ្វច់ ធី ថុប រថូវជា ាថយ

Thanh , ភាស្នយួ នៈ Sơn Ngọc Thành)ថកើថឆ្បាំ

ថលាកយយ សឺន ធី ខ្េម។ ថលាកយយ សឺង្ ធី

១៩០៨ ស្នលប់ ១៩៧៧ ថៅកបង្
ុ េុកជីវាឿ (Chí Hòa)

ខ្េម បានដឹកនាាំ កូនថៅ ថៅរស់ ថៅរពះរាជាណា

របស់ បកសកុមុយ
ម
និសថយួន ។ ជាអថីថនា យករដឌម

ចរក កមពុជា តាាំង្ពី ទសវថស ៨០ រហូ ថដល់ បចចប
ុ ផនប។

រនីខ្ខ្មរឆ្បាំ ១៩៤៥ និង្ ១៩៧២ ,ជាអថីថរបមុខ្

ថលាកយយ សឺង្ ធីខ្េម បានទទួលមរណភាព

ចលនា ខ្ខ្មរថសរី និង្ កង្កាលាំង្ពិ ថសសខ្ខ្មរ និង្ជា

ថោយជរា

អបកបានបថង្ាថ
ើ ស្នរព័ ថ៌ ានជាភាស្នខ្ខ្មរ មុនដើបង្
ូ

ធ កបង្
ុ ជនាមនយុ ១០២ ឆ្បាំ ថៅថវលា

រពឹ កវេង ទី០២ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១ ។ ថៅវេងទី០២,

ថៅកមពុជាថឈាមះ«នេរវថថ»នាឆ្បាំ១៩៣៦៕

ខ្ខ្មករាថនះ សពរបស់ ថលាកយយរថូវបាន កូន

របភព៖ សារព័ត៌ម្លន នរពនគរ

ខ្ខមរក្រោមចូលរ ួមពិធប
ី ុណ្យពហុវបបធម៌ក្ៅអូស្ត្សាតលី
ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមរបាណ ៥០ នាក់ បានចូលរ ួម
បង្ហាញអាំពីរបវពណី វបផធម៌
កបុង្ពិ ធប
ី ុណយដ៏ធម
ាំ យ
ួ

របស់ ខ្ខ្មរថរកាម ថៅ

របស់ របថទសអូស្រស្នថលី។

ថនាះេឺជាពិ ធប
ី ុណយ រាំលឹកវេង បថង្ាថ
ើ ពហុ វបផធម៌វន
របថទស អូស្រស្នថលី។ ថលាក ោញ់ កាវង្ របធ្លន
សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

របចាាំថៅរបថទសអូស្រស្នថ

លី បានថលើកថឡើង្ថ្វ ថៅវេងទី២៦ មករា ឆ្បាំ២០១១
របធ្លនសាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម របចាាំថៅ
របថទសអូស្រស្នថលី

បានខ្េលង្ឲ្យវិទយុអាសុីថសរី

ដឹង្

តាមទូរស័ពធកាលពី វេងទី២៦ មករាថ្វ របជាពលរដឌ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ថនះ

រេប់ ជាថិស្នសន៍ទាំង្អស់ ខ្ដលរស់ ថៅកបុង្

របថទសអូស្រស្នថលី

បានចូលរ ួមបង្ហាញនូវវបផធម៌

របវពណី របស់ ខ្លួន ជាថរៀង្រាល់ ឆ្បាំ ថៅវេងទី២៦ ខ្ខ្
មករា

ទាំព័រ៩

៖

“ថយើ ង្បានបង្ហាញ (តលៅទាំព័រទី២៦)
រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ខ្ខមរក្រោមខ្សវងរកយុតតិធម៌ឲ្យអនកខ្ដលរតូវក្វៀតណាមសមាលប់
មជឈមណឍលវបផធម៌ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថៅ

អាំថពើ ហិង្ាសាលប់ ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមថៅខ្ថបនថ ៖ "ពី

បានថសបស
ើ ជា
ុាំ ផលូវការថៅរដឌមស្រនថី

អថីថកាលដ៏ យូ រអខ្ង្វង្ រហូ ថមកទល់ សពវ វេងថនះ

រកសួង្ការបរថទសកមពុជាឲ្យ ជួយថធវក
ើ ច
ិ អ
ច នថរាេមន៍

ការកាប់ សាលប់ របស់ ជនជាថិថវៀថណាម មកថលើបង្

ថដើមផី

បអូនជនរ ួមជាថិខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម អាជាញធរថវៀថណាម

កបុង្របថទសកមពុជា

ឲ្យអាជាញធរថវៀថណាមចាប់ ខ្លួនជនសង្ស័យ

ខ្ដលបានសាលប់ ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមចាំនន
ួ
កាលពី ថដើមខ្ខ្មករាកនលង្ថៅេមៗ
ី ថនះ

២នាក់

ថៅខ្ថបខ្ណឋថបថណា
ឋ យ រពថង្ើយកថនថើយ មិនខ្ដល

ថៅថលើទឹកដី

បានរកជនថលមើសថឃើញ មកផឋនាធថទសមឋង្ណាថៅ
ថឡើយ។

ថនះជាបញ្ញាមួយ

ខ្ដលខ្ញាំុេថ
ិ ថ្វ

ថរើសថអើង្ និង្របកាន់ ពូជស្នសន៍ ថរ

ជាការ

ះខ្ខ្មរកមពុជា

ថរកាម ជាជនជាថិថដើម ជាាចស់ ទឹកដីវនខ្ដនដីកមពុ
ជាថរកាម"។
ឯកស្នរលិខ្ិថខ្ដលវិទយុ
បានថៅវេងទី១៩

ខ្ខ្មករា

អាសុថី សរីទទួល

បានពណ៌ នាថ្វ

ការ

សាលប់ ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមជាញឹកញប់ ពីសាំណាក់ជន
ជាថិថវៀថណាម

កបង្
ុ រយៈថពលកនលង្មកថនះ

ថរចើនករណី ណាស់ មកថហើ យ
និេមថវៀថណាម

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម។
ការថសបថើ នះ

េឺានថលាក យនថ ថ្វរ ូ ជា

របធ្លន វនមជឈមណឍលវបផធម៌ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម និង្
ជាថាំណាង្រាស្រសថ េណបកសរបឆ្ាំង្សមរង្សុី ជួនរដឌម
ស្រនថីរកសួង្ការបរថទសកមពុជា ថលាក ថហា ណាាំហុង្
និង្ជាឧបនាយករដឌមស្រនថី តាមរយៈរបធ្លនសភាជាថិ
ថលាក

ថហង្ សាំរន
ិ
ចុះវេងទី១៣

ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ

២០១១។ លិខ្ិថថនះបានទទួលស្នគល់ និង្បានថឃើញ
ថោយថលាក ថហង្ សាំរន
ិ ។
របធ្លនមជឈមណឍលវបផធម៌ខ្ខ្មរ

កមពជា
ុ

ថរកាម និង្ជាថាំណាង្រាស្រសថេណបកសរបឆ្ាំង្សមរង្សុី

ាន

ប៉ុខ្នថអាជាញធរអាណា

ពុាំ ខ្ដលបានចាប់ ខ្លួនជនថលមើសឲ្យ

ជាសាំណង្ និង្ផឋនាធថទសមឋង្ណាថឡើយ។
លិខ្ិថ បានបនថថ្វ ថហថុដថូ ចបះ សូមឯកឧថឋម
ឧបនាយករដឌមស្រនថី

ចាថ់ វធ្ល
ិ នការថៅស្នទនអេគកង្
ុ

ស៊ុលកមពុជា ថៅទីរកុង្វរពនេរអនថរាេមន៍ថៅរោឌភិ
បាលថវៀថណាម ថដើមផីខ្សវង្រកចាប់ ខ្លួនជនថលមើស។
មស្រនថីអបកនាាំ

កយ

រកសួង្ការបរថទសកមពុជា

ថលាក កុយ េួង្ បានានរបស្នសន៍ថ្វ ថលាកមិន
ទន់ បានថឃើញលិខ្ិថថនាះថទ

ដូថចបះថលាកមិនអាច

ថធវអ
ើ តាទធិបាយបានថឡើយ។
កាលពី វេងទី៣ ខ្ខ្មករា ឆ្ប២
ាំ ០១១ ខ្ខ្មរកមពុ
ជាថរកាមាបក់ ថឈាមះ ថ្វច់ ធន អាយុ ២៨ឆ្បាំ រថូវ

ថលាក យនថ ថ្វរ៉ ូ បានានរបស្នសន៍ថ្វ ថបើសិនណា

បានជនជាថិថវៀថណាមសាលប់ ថៅកបុង្ទីរកុង្វរពេរ

ពុាំ ានការចាប់ ខ្លួនជនសង្ស័យ

និង្វេងទី៦ ខ្ខ្មករា ឆ្ប២
ាំ ០១១ ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមាបក់

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ថដើមផីផនា
ឋ ធ ថទសថទ

ទាំព័រ១០

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ជនរង្ថរគ្នះទាំង្ពី រនាក់ថនាះ ានជីវភាពរកី
រក ថធវជា
ើ កមមករថៅកបុង្ទីរកុង្វរពនេរ ឬទីរកុង្ហូ ជម
ី ុិ
ញ (Ho Chi Minh) ទឹកដីខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមរេប់ រេង្
ថោយថវៀថណាម។
របភពពី សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

បានឲ្យ

ដឹង្ថ្វ កាលពី ខ្ខ្កញ្ញដ ឆ្ប២
ាំ ០១០ កនលង្ថៅ ខ្ខ្មរកមពុ
ជាថរកាមចាំនន
ួ ៤នាក់ បានរង្ការវាយសាលប់ ថោយ
ជនជាថិថវៀថណាម ថៅកបុង្ថខ្ថថថរាង្ដើរ ី ឬថខ្ថថវថនិ
ញ កបង្
ុ ថនាះាន ថឈាមះ ថៅ ខ្ណថ ថឈាមះ ថៅ ផ្ទថ

ពិធីបង្សុកូ លជូនដួង្វ ិញ្ញាណ្ខនធ កនុង្សននិសីទោខសត

ថទៀថ ថឈាមះ ថ្វច់ វាឿង្ អាយុ ២១ឆ្បាំ រថូវបានថវៀថ

ថឈាមះ ថៅ ខ្កវ និង្ាបក់ថទៀថមិនស្នគល់ ថឈាមះ៕

ណាមសាលប់ ថៅទីរកុង្វរពនេរ។

របភពព័ ត៌ម្លន៖ RFA

បណា
ា ញយុវជនខ្ខមរកមពជាក្រោមក្បើ
កអងគមហាសននិ
ុ

ត

ថៅស្នលរបជុវើ ន សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម
ថដើមផីសិទិម
ន នុសស

និង្អភិវឌណន៍

ភូមថិ គ្នកឃលង្
ាំ

សង្ហាថ់ ភថបាំ ពញេមី ខ្ណឍខ្សនសុខ្ រាជធ្លនីភថបាំ ពញ
(ឋិ ថកបង្
ុ សហេមន៍ បុរវី រពនេរ)

កាលពី វេងអាទិថយ

ទី៣០ ខ្ខ្មករា ឆ្ប២
ាំ ០១១ កនលង្ថៅថនះ បណា
ឋ ញ
យុ វជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅកមពុជា បានថបើកមហា
សនបិបាថរបស់ ខ្លួន ថពញមួយវេង ថោយានការចូល
រ ួមពី ថណា
ាំ
ង្អង្គការ សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

េណៈអធិបថី រពមទាំង្ថាំណាង្សាជិក សាជិកា
បណា
ឋ ញមកពី តាមបណា
ឋ ថខ្ថថនានា វនរពះរាជាណា
ចរកកមពជា
ុ របាណជា៦០ រ ូប។
បណា
ឋ ញយុ វជនខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម េឺជាខ្ផបក
មួយវនកមមវធ
ិ ី របស់ សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថដើមផី
សិទិម
ន នុសស និង្អភិវឌណន៍ រថូវបានបថង្ាថ
ើ ថឡើង្ថៅវេង
ទី០៥ ខ្ខ្កញ្ញដ ឆ្ប២
ាំ ០១០ថរកាមការផថច
ួ ថផថម
ើ េាំនិថពី
ថលាក

សឺន

ជុជ
ើ ន
ួ

មស្រនថីសរមបសរមួល វន

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

រកុមគណ្ៈកមមោរសនល
ូ
ននបណា
ដ ញយុវជនខខមរកមពុជាលរោម

ជា

សាេមខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមថដើមផីសិទិម
ន នុសស

និង្

អភិវឌណន៍ ថោយានការចូលរ ួមផថល់មថិថយបល់ គ្នាំ
រទ ពី ឥសសរៈជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមទាំង្កបង្
ុ និង្ថរៅរប
ថទសមួយចាំនន
ួ

កបង្
ុ ថនាះក៏ានការចូលរ ួមគ្នាំរទពី

សមណនិសសិថ

និង្យុ វនិសសិថខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមជា

ថរចើនរ ូបថទៀថ។
ថនះជាអង្គមហាសនបិបាថថលើកដើបង្
ូ
វនការ
កថកើថបណា
ឋ ញយុ វជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថនះថឡើង្។

ទាំព័រ១១

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថគ្នលបាំណង្វនអង្គមហាសនបិបាថថនះេឺថដើមផី
ផសពវ ផាយខ្ផនការយុ ទស្ន
ន ស្រសឋ ការរបកាសសាស
ភាពថ្វបក់ដក
ឹ នាាំ

និង្វិភាកាពី ថគ្នលនថយបាយ

ពរង្ហង្របស់ បណា
ឋ ញ

សាំរាប់ េថរាង្បីឆ្បាំ

ពី ឆ្បាំ

២០១១-២០១៣។
អង្គមហាសនបិបាថបានថរជើសតាាំង្

និង្រប

កាសសាសភាពថ្វបក់ ដក
ឹ នាាំកព
ាំ ូ លៗចាំនន
ួ បីរ ូប កបង្
ុ
ថនាះាន ៖ ១/ ថលាក សឺន ជុជ
ើ ន
ួ ជារបធ្លន, ២/

លោក សឺន លយ៉ឿង្ នាយករបតិបតាិសម្លគម
ខខមរកមពុជាលរោមលដើមបីសិទិម
ធ នុសស និង្អភិវឌ្ឍន៍
ខថ្លង្លបើកអង្គមហាសននិបាត

រពះថថជរពះេុណ េឹម សុស
ី ណា
ាំ
ជាអនុរបធ្លន, ៣/
ថលាក ថ្វច់ ថខ្មរា ជាអេគថលខ្លធិការ និង្សាជិក
សាជិកា េណៈកមមការសបូល រពមទាំង្ថ្វបក់ ដក
ឹ នាាំ
និង្សាជិក សាជិការបចាាំការិយល័យចាំនន
ួ
៤
ថផសង្ថទៀថ កបង្
ុ ថនាះាន៖ ១/ កញ្ញដ ថៅ ថកសរ
របធ្លនការិយល័យរដឌបាល

និង្ហិ រញ្ដ វថទុ,

២/

កញ្ញដ េឹម ថកសរ របធ្លនការិយល័យេថរាង្ និង្
ខ្ផនការ,

៣/

ថលាក

ភស្រកថ សុរតាវ ុធ

របធ្លន

ការិយល័យអប់ រ ាំ និង្បណឋុះបណា
ឋ លវិជាចជីវៈ, និង្
៤/ ថលាក យ័ ញ ថសរី របធ្លនការិយល័យរស្នវ
រជាវ ទាំនាក់ទាំនង្ និង្ព័ ថា
៌ ន។
ខ្េលង្កបុង្កិចថច បើកអង្គមហាសនបិបាថ

ថនាះ

ថលាក សឺន ថយឿង្ នាយករបថិបថថិ វនសាេមខ្ខ្មរ
កមពុជាថរកាមថដើមផីសិទិម
ន នុសស
ានរបស្នសន៍

និង្អភិវឌណន៍

បាន

ោស់ ថថឿនដល់ យុវជនឲ្យថធវកា
ើ រ

ផ្ទលស់ បឋូរថយបល់ គ្នប

ានភាពរីករាយ

យកចិថថ

ទុកោក់ ជិថសបិទន
ន ឹង្គ្នប និង្សខ្មឋង្នូវការថស្នមះរថង្ៀ
ពិ ថសសឲ្យអស់ ពីចថ
ិ រថ បស់ ថយើ ង្
ពិ ថស្នធន៍រវាង្គ្នបនឹង្គ្នប

ថដើមផីបង្ហាញបទ

ថដើមផីការង្ហរថៅថពលអ

នាេថ។
ថលាក សឺន ជុជ
ើ ន
ួ របធ្លនបណា
ឋ ញយុ វជន
ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

សថង្េបដល់ អង្គពិធី ថោយថលាកបានថលើកថឡើង្នូវ
បញ្ញាមួយចាំនន
ួ ខ្ដលជាថហថុនាឲ្
ាំ យបថង្ាថ
ើ បណា
ឋ ញ
យុ វជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមថនះថឡើង្
ានដូចជា៖
រសបចាប់

ការរស់ ថៅថោយគ្នមនអថថសញ្ញដណ
រស់ ថៅតាមថាំបន់ សាំណង្ៀបថណា
ឋ ះ

អាសនប

(ថាំបន់ អាណាធិបថថយយ)

របឡាយ

ឬភលអា
ឺ ង្ជាថដើម

ដូចជាតាមភលឺ

ថោយគ្នមនដីស្នង្សង្ៀ

លាំថៅស្នទន និង្ថធវខ្ើ រសចាំការ រកីរកគ្នមនជើនាញ និង្
គ្នមនចាំថណះដឹង្សរាប់ របកបមុខ្របរចិញ្ចឹនជីវថ
ិ រក
ចាំណូលបានថិចជាចាំណាយ បញ្ញាអាំថពើ ហិង្ាកបង្
ុ រេួ
ស្នរនិង្ខ្វះការរ ួបរ ួមស្នមេគគ្ន
ី ប ានទាំនាស់ កុង្
ប សហ
េមន៍ និង្អបកានអាំណាច ថកមង្មិនបានថៅស្នលា
ខ្លះថបាះបង្ៀថចាលស្នលា និង្ខ្លះមិនថចះអកសរ។ល។
រពះថថជេុណ េឹម សុស
ី ណា
ាំ

អនុរបធ្លន

បានានសង្ឃដីកាកបុង្បទបង្ហាញសថង្េបពី ខ្ផនការ
យុ ទស្ន
ន ស្រសឋរបស់ បណា
ឋ ញថ្វ ថដើមផីថ្លយ
ើ ថបថៅនឹង្
បញ្ញាខ្លង្ថលើ

បណា
ឋ ញយុ វជនខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

បានបថង្ាថ
ើ ខ្ផនការយុ ទស្ន
ន ស្រសឋរបស់ ខ្លួនថោយឈរ
ថៅថលើថគ្នលបាំណង្ចាំនន
ួ ៣ េឺ ៖

បានថធវរើ បាយការណ៍ រស្នវរជាវ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

បញ្ញាទាំង្ថនាះ

ទាំព័រ១២

បថង្ាន
ើ ចាំនន
ួ ភាេរយវនការទទួលនូវអថថសញ្ញដណ

(តលៅទាំព័រទី១៥)
រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

អាជាាធរយួនបាំបិទសិទធិក្សរ ីភាព ខ្ខមរកមពជាក្រោមមិ
នឲ្យ
ុ
ទទួលពត៌មានតាមរយៈទូរទសសន៍ខ្ខមរពីកមពជា
ុ

លិខ្ិថចុះកិចស
ច នោ របស់ រពះថៅអធិការ ចាំ

ថយង្តាមលិខ្ិថថនះដខ្ដល

រពះថៅធិការ

អាជាញធរថវៀថណាម។ អាជាញធរថវៀថណាម បានហាម

អធិការ រពះនាម ថ្វច់ វណា
ត បានចុះកិចស
ច នោ តាម

រពះថៅអធិការវថថវរជតាសូរ

ថរបើថ្វសផ្ទាយរណប

លិខ្ិថ េាំរ ូខ្ដលអាជាញធរ ថវៀថណាម បានសរថសររ ួច

ថហើ យឲ្យោក់ ថ្វស

ថហើ យថ្វ «ថយើ ង្ខ្ញាំស
ុ ូមថធវើ កិចស
ច នោនិង្ទទួល ខ្ុស

ខ្ដលថមើលបុសខ្ថិ៍ ខ្មរថឃើញ

ខ្ដលថមើលប៉ុសខ្ថិ៍ ខ្មរមិនថឃើញវិញ។

រថូវចាំថ

ះ

មុខ្ចាប់ របសិន

ថបើថយើ ង្ថៅខ្ថថរបើ

របាស់ ឧបករណ៍ ថនះថឡើង្វិញ ឬថផធរថៅឲ្យរកុមចាថ់
តាាំង្ ឬបុេល
គ ឯកជនណាមួយថរបើរបាស់ ថ » ។
ទក់ ទិនថរឿង្ថនះ

ថយើ ង្បានទូរស័ពធថៅ

ថលាក បូយ ជី ហុ ង្ (Bùi Chí Hùng) នាយកមនធីរ
ព័ ថា
៌ ន និង្ថឃសនា ថខ្ថថរតាវិញ ឬ ថខ្ថថរពះ
រថ

ង្
ាំ វនរោឌភិបាល បកសកុមុយ
ម និសថ ថវៀថណាម

ថដើមផីថ្លយ
ើ បាំភលឺ ថ្វ ថហថុអវីបាន ជាពលរដឌខ្ខ្មរថរកាម
រគ្នន់ ខ្ថថមើល ទូរទសសន៍ តាមរយៈថ្វស់ ផ្ទាយរណប
ពី រពះថៅអធិការវថថវរជតា

ខ្បរជាខ្ុសចាប់ និង្ថថើចាប់ វនការថមើល ទូរទសសន៍

សូរ ភូមព
ិ លអារស័យ ឃុាំថដើមវរជ រសុកាថ់សមុរទ

របស់ របថទសថវៀថ ណាមានករមិថ ណាសរាប់

ថខ្ថថរពះរថ

របជាពលរដឌ។ ថលាក បូយ ជី ហុ ង្ បាននិយយថ្វ

របភពព័ ថា
៌ ន

ង្
ាំ (âp Ro Say xã Ngũư Lạc huyên

Duyên Hải tỉnh TràVinh) បានានសង្ឃដីកា ឲ្យដឹង្

ការថមើលទូរទសសន៍តាមថ្វស់ ផ្ទាយរណបេឺខ្ុស

ថ្វ អាជាញធរថវៀថ ណាមបានចុះ មកដល់ វថថ បង្េឲ្
ើ យ

ចាប់

រពះអង្គ ចុះកិចស
ច នោ ថលើលិខ្ិថ េាំរ ូមួយចាប់ ថដើមផី

ថលាក បូយ ជី ហុ ង្ បានានរបស្នសន៍ថ្វ៖ “ការ

ឲ្យរពះ អង្គឈប់ ថរបើថ្វស ផ្ទាយរណបថមើល ប៉ស
ុ ថិ៍ទ ូ

ថមើលទូរទសសន៍តាម រយៈថ្វសផ្ទាយ រណបខ្បបថនះ

រសសន៍ខ្ខ្មរ ខ្ដលផាយចូលពី របថទសកមពុជា ។

េឺខ្ុសចាប់ ថហើ យមនធីរ នឹង្ថោះយបថូរ ជើនស
ួ វិញនូវ

ថយង្តាមថសចកថី លិខ្ិថចុះកិចស
ច នោ ចុះ

ខ្ថថលាកមិនរបាប់ ថ្វ

ថ្វសផ្ទាយ រណប េមច
ី ថាំ
ចាំថ

វេងទី១១ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ២០១១ ខ្ដលថយើ ង្ថទើបខ្ថ

ចាប់ អវីថនាះថឡើយ។

ះវថថ មួយចាំនន
ួ វិញ”។

ះសាំនរួ ថ្វរកុមហ៊ ុ ន

ខ្ដលបានទទួល

ទទួលបានថ្វ «សពវ វេងវថថ (វរជតាសូរ) ានថថមលង្
ើ

លក់ ឬោក់ថ្វសផ្ទាយរណបជូនរពះសង្ឃខ្ខ្មរថរកាម

ថ្វសផ្ទាយរណប ថមើលទូរទសសន៍ រប ថភទ TVRO មិន

ានខ្ុសចាប់ ឬរថូវពិ ន័យថទស ដល់ ករមិថណា

រសបតាមចាប់ វនរបថទសថវៀថណាម។

ថលាក បូយ ជី ហុ ង្ បានមិនថធវើ អតាទធិបាយ និង្

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ១៣

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

បខ្ង្វរសាំនរួ ថៅឲ្យសួរ អបកមនធីរវបផធម៌ ថទសចរណ៍
និង្កីឡា(Sởư Vănư Hóaư Duư Lịch và Thể Thao) វិញ។
ថលាក បូយ ជី ហុ ង្ បានាន របស្នសន៍ថ្វ៖ «សូម
ទក់ ទង្ថៅមនធីរវបផធម៌

ថទសចរណ៍ និង្កីឡា»។

រី

ឯថលាក ថង្វៀង្ រថុង្ ភុង្ (Nguyễn Trung Phong) អនុ
របធ្លនមនធីរវបផធម៌ ថទសចរណ៍ និង្កីឡា បានថ្លយ
ើ
ថបថ្វ ខ្លួនពុាំ ានភារកិចច កបុង្ថរឿង្ថនះថទ ថហើ យសូម
ឲ្យ ទក់ ទង្ថៅ ថលាក បូយ ចី ហុ ង្ វិញ ៕
របភព៖ សារពត៌ ម្លននរពនគរ

ោររ ាំក្ោភសិទធិកមមោរនីខ្ខមរក្រោម ក្ៅក្ោងច័រកមុីផុង(My phong)

កមមករ កមមោរ ិនីខខមរកមពុជាលរោម លពលលចញពីលធវើោរ

លោលង្ទ្វវរលរាង្ចរកផលិតខសបកលជើង្ (My Phong)

កាលពី េៗ
មី ថនះ បានឭដើណឹង្ថ្វ ថរាង្ចរកមុី

ឲ្យដឹង្ថ្វ៖

ផុង្ (My Phong) សទិថថៅរសុកេាូវ (Tra Cu) ខ្ខ្រថរពះ
រថ

ង្
ាំ (Tra Vinh) កមពជា
ុ ថរកាម។ េឺថរាង្ចរកផលិ

ថខ្សផកថជើង្ និង្សាំថលៀកបាំ

ថៅខ្កថរាច័រកពិ ថជាានការរាំថលាភសិទិថន ៅ
ថលើកមមករខ្ខ្មរថរកាមពិ ថាន

េឺថៅថពលខ្ដលកមម

ក់ ថហើ យាន កមមការ

ករថធវកា
ើ រានអាការៈ ដូចជាជឺកាល វិលមុខ្ ពិ បាក

នីរបខ្ហលជា ៤០០០ នាក់កព
ាំ ុ ង្ថធវកា
ើ រ កមមការនី

កបុង្ខ្លួនជាថដើម ថពលថនាះកមមករ សូមថចញថៅថរៅ

ភាេ ថរចើនជាជនជាថិ ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម។

ថៅខ្កថរាង្ចរកថនាះ ពុាំ បានឲ្យថចញថឡើយ ានកមម

ថរាង្ចរកថនះ បានជូលកមមករ កបង្
ុ មួយាបក់

ការនីមយ
ួ នាក់ ជាជនជាថិខ្ខ្មរថរកាម ានអាយុ ២៤

ថវមលរបាក់ ខ្ខ្េឺ ១.១០០.០០០ D (មួយលានមួយរយ

ឆ្បាំ បានថធវកា
ើ រឲ្យថរាង្ចរកថនះ អស់ រយៈ ថពលជាង្

ន់ ) សាំរាប់ កមមករចូលេមី ថា៉ង្ថធវកា
ើ រ េឺចាបតាាំង្ពី

មួយឆ្បាំ មិនបថញ្ច ញថឈាមះ បានឲ្យដឹង្ថ្វ ថពលកមម

ថា៉ង្ ៦ រពឹ ករហូ ថថៅ ដល់ ថា៉ ៦រ ថសៀល ានកមម

ករនិយយរបាប់ ថ្វ ខ្ញាំអ
ុ ថ់រសូលខ្លួន សូមថចញថៅ

ករ ជនជាថិខ្ខ្មរថរកាម ាបក់ មន
ិ បថញ្ច ញថឈាមះ បាន

ថរៅទិញថ្វបាំផក
ឹ ប៉ុខ្នថថៅខ្ក មិនបានអនុញ្ញដថិថឡើយ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ១៤

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថហើ យបង្េឲ្
ើ យកមមករថៅ ថធវកា
ើ របនថ រហូ ថដល់ សនាលប់

ថទ ជាពិ ថសស េឺកមមភបា
ិ លខ្ថង្ខ្ថបាំ

ថៅនិង្កខ្នលង្ ថោយស្នរជមងឺ ថទើបបានឲ្យយកកមម

ថលើកមមការណី ។

ករថៅថពទយ

ថោយផ្ទធល់ រវាង្របធ្លនរកុមហ៊ ុ ន និង្កមមករថដើមផីរក

កមមករដខ្ដលបានឲ្យដឹង្បនថថទៀថថ្វ

មូលថហថុខ្ដលបណា
ថ លឲ្យកមមករសនាលប់

របាំ

នថៅ

ថៅថពលខ្ដលជួបពី ភាេស្នរ

េឺថរាង្

វិធី ដើថណាះរស្នយបញ្ញាកូដកមម េឺរបធ្លនរកុហ៊ុន

ចរកថនះ ពិ ថជាានជាថិពុលយ៉ង្ថរចើន ថធវឲ្
ើ យកមម

ខ្ថង្ខ្ថនិយយ លួង្ថលាម យកទឹកចិថថ បង្បអូនកមម

ករទាំង្អស់ ានការលាំបាក កបង្
ុ ការដក់ដថង្ាម
ើ ដូថចបះ

ករខ្ខ្មរ ឲ្យខ្ាំរបឹង្ថធវកា
ើ រ និង្ផ្ទថល់ របាក់ រង្ហវន់ ជន
ួ ប៉ុខ្នថ

ថហើ យ ថទើបបណា
ថ លឲ្យកមមករសនាលប់ េឺមយ
ួ សបាថ

ផធុយថៅវិញ

ហ៍ ានយ៉ង្ថិចក៏២នាក់ខ្ដរ ខ្ដលរថូវបានសនាលប់ ។

បានថធវតា
ើ មការនិយយថនាះថឡើយ។

ថរាង្ចរកមុផ
ី ង្
ុ ថនះ My Phong រថូវបានកមមករ
ថធវកា
ើ រកូដកមម ជាថរចើនដង្មកថហើ យអាំពី ការរាំថលាភ
សិទក
ន មមករ

និង្ការផថល់របាក់ មន
ិ សមរមសាំរាប់ កមម

ការសនោរបស់ របធ្លនរកុមហ៊ ុ នមិន

លោយ៖ UKKBS

(តមកពីទាំព័រទី១២) រសបចាប់

ដល់ យុវជនខ្ខ្មរ

ករខ្ខ្មរផង្ខ្ដរ។ ដូចជាថៅវេងទី២៤ ខ្ខ្មករាដល់ វេង

កមពុជាថរកាមថៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា បថង្ាន
ើ ស្ន

ទី១ ខ្ខ្េុមឆ្
ា ប ាំ២០១០ ានកមមករជាង្១០.០០០ នាក់

មេគភា
ី ព និង្របាក់ចណ
ាំ ូ លកបុង្រេួស្នរ និង្សហេមន៍

របស់ ថរាង្ចរកខ្សផកថជើង្ មុផ
ី ង្
ុ (My Phong) រសុក

បថង្ាន
ើ អកេរជនចាំថ

កថញ្ញចង្ (Tieu Can) និង្ានស្នខ្ល មួយថទៀថ ថៅ
រសុកេាូវ (Tra Cu)ថខ្ថថរពះរថ

ង្
ាំ (Tra Vinh) កមមករ

េមន៍

ះយុ វជន

និង្រសីឋថៅកបុង្សហ

ថហើ យនិង្ានសកមមភាពជាថរចើន

ជា

មថធោបាយសថរមចថគ្នលបាំណង្ទាំង្ថនាះ។

ទាំង្អស់ បានមូលមថិគ្នបការកូដកមម។

ថលាក យនឋ ថ្វរ ូ របធ្លនមជឈមណឍលវបផធម៌
ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

និង្ជាសាជិករដឌសភា

រាជាណាចរកកមពជា
ុ

វនរពះ

បានានរបស្នសន៍ថរៀបរាប់

ថរឿង្រា៉វកមពុជាថរកាម ដល់ អង្គពិធបា
ី នស្នឋប់ ថហើ យ
ថលាកសខ្មឋង្ការគ្នាំរទ
កមពុជាថរកាមថនះ។

ចាំថ

ះបណា
ឋ ញយុ វជនខ្ខ្មរ

ថលាកក៏បានខ្ផឋផ្ទថាំដល់ យុវជន

ជាពិ ថសសរកុមេណៈកមមការសបល
ូ
មហាសនបិបាថរបស់ ថលាកថ្វ

ការផថល់

របាក់ រង្ហវន់ ថលើកទឹកចិថថ សាំរាប់ កមមករ ថឃើញថ្វវា
មិនបានថសមើភាពគ្នប និង្ការទូទថ់ របាក់ខ្ខ្ និង្របាក់
រង្ហវន់ មន
ិ ថសមើភាពគ្នប។ ភាេថរចើនកមមករថពល ខ្ដល
ចុះកិចស
ម នោ

សូមឲ្យយុ វជនទាំង្

អស់ ថរកាយពី ការសិកាថរៀនសូរថ និង្ថធវកា
ើ ររហូ ថ

កមមោរ ិនី ខខមរលរោមសនលប់កុង្លពលលធវ
ន
ើ ោរ
ានកមមករជាថរចើនបានឲ្យដឹង្ថ្វ

កបង្
ុ ឱកាសបិទ

ដល់ បានកាលយជាានយសស័កថិ សូមកុថាំ ភលចខ្ខ្មរកមពុ
ជាថរកាម

កបង្
ុ នាមខ្លួនជាឈាមជ័រខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម

ថហើ យជួយថរស្នចរសង្ៀខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមផង្៕
លោយ៖ គឹម បុរ ី

មិនបានដឹង្អាំពីកមមវថទុកច
ិ ស
ច នោថនាះ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ១៥

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ោលបបវតតិសក្ងេបននខ្ខមរកមពជាក្រោម
ុ

(១៩៦៦)បានពណ៌ នាពី ខ្ខ្មរថរកាមថ្វ

ខ្ខមរកមពជាក្រោមជានរណា?
ុ
តាមរបវថថស្ន
ិ ស្រសថ

ថនាះ

ជាលាំោប់ លាំថោយមក

ថឈាមះរបស់ ខ្ដនដីកមពុជាថរកាម

ពលរដឌ

ខ្ដលជាាចស់ រសុក

អាណានិេមយួ នបថូរបាំវភលខ្ុសៗគ្នប ៖

រីឯរបជាពលរដឌខ្ខ្មរថរកាម

វិញ បារាាំង្ថៅថ្វ Cambodgien ។

រថូវយួ នថៅថ្វ

ណាមេី

៌ បានជីករកថឃើញស្នទនីយវនរកុង្ អូ

បារាាំង្ចុង្បូ

មុនរេិសថសករាជ។ រកុង្ អូខ្កវ សពវ វេងឋិថថៅភាេ
ខ្លង្ថផូង្វនថខ្ថថ បារាជ ខ្ដលយួ នថៅថ្វ អានយ៉ង្
An Giang ប៉ុខ្នថអបករបវថថិ ស្នស្រសថចាថ់ ទក
ុ ថ្វ វបផធម៌អូ

កបុង្របបអាណានិេមនិយមថវៀថណាម
ជាថរកាម

បុរាណវិទថូ ឈាមះ លវស
ី ាឡឺថរ៉ថ៍ វនស្ន លា

ខ្កវ ជាពសថ័តា
ុ ង្វនអារយធម៌ខ្ខ្មរ កបុង្សថវថសរ៍ទី ១

កបុង្របបអាណានិេមបារាាំង្ កមពុជាថរកាមរថូវ
ថេថៅថ្វ កូស្នង្
ាំ សុន
ី

ពូ ជខ្ខ្មរបុរាណវនអា ណាចរកហ៊ វ ូណន»។

និង្របជា

រថូវបានរោឌភិបាល

«ជាអបកបនថ

(Nam

កមពុ

ខ្កវ បានរាលោលថៅដល់ កាំពង្ៀថគ្ន (Long An) ,

Ky)

ម (Ha Tien) និង្ថាំបន់ ទីវទថទៀថវនខ្ដនដីសណថ

ចាំខ្ណករបជាពលរដឌខ្ខ្មរថរកាមវិញ រថូវបានថេថៅ

ទថនលថម េង្គ។

ថ្វ ថមៀង្ (Mien) ឬ ថវៀថណាមកាំថណើ ថខ្ខ្មរ (Viet Goc

ថរឿង្ថរពង្របជារបិយ និង្ចាលក់ ថលើសិ លា

Mien) ឬ ខ្ខ្មរណាមបូ (Kho-me Nam Bo) ឬរគ្នន់ ខ្ថ

ចារឹក ក៏ដច
ូ ជាអថទបទកបុង្ឯកស្នរជាដើបង្
ូ ពី របថទស

ថៅថ្វ “ជនជាថិ” (Dan Toc) ប៉ុថណា
ត ះ។

ចិន និង្ថ

តារាង្សរ ុបថឈាមះ កមពជា
ុ ថរកាម តាមកាល
របវថថវិ ទ
ិ ោ ដូចខ្លង្ថរកាម ៖

លថ្វ រពះអង្គាចស់ ថកាណឍិនោ បានប

ខ្ណថថសាំថៅពី របថទសឥណា
ឍ

ថហើ យបានជួបរបទះ

នឹង្ រពះនាង្នាេ ខ្ដលរស់ ថៅមថុាំ អូខ្កវ ។ ពី រនាក់

យុ េសម័យ ហវ៊ូ ណន ឬ នេរភបាំ ឬ សុវណតភូមិ
(យួ ន៖ Phu Nam)

ថនះបានថរៀបការជាមួយគ្នបថហើ យបថង្ាថ
ើ

ចរកនេរភបាំ

ពសថ័តា
ុ ង្កាំណាយបុរាណវថទុ បាននាាំឲ្យថយើ ង្

ខ្ដលានរពាំ ខ្ដន

របថទសចិន

អាណា

ខ្លង្ថជើង្ទល់ នឹង្

ខ្លង្ថកើថទល់ នឹង្ថាំបន់ មយ
ួ ឥឡូវថនះ

ថជឿថ្វ បុពវបុរសខ្ខ្មរបានរស់ ថៅថលើខ្ដនដីសណថវន

ថៅ ញ៉រតាង្ (Nha Trang)វនរបថទសយួ ន,ខ្លង្ថផូង្

ទថនលថមេង្គរាប់

ទល់ នឹង្របថទស ា៉ថឡសុី , និង្ខ្លង្លិចទល់ នឹង្

ន់ ឆ្បាំ

មុនានការកថ់ រតារបវថថិ

ស្នស្រសថថមលះ៉ ។

របថទស ភូា។

អបករស្នវរជាវអនថរជាថិ និង្ជាថិខ្ខ្មរជាថរចើន

ឆ្បាំ ២៥០វនរេិសថសករាជអធិរាជ Wu វន

បានយល់ រពមថ្វ ជនជាថិថដើមថៅកមពុជាថរកាម េឺ

របថទសចិនបានចាថ់ឲ្យមនុសសពី រនាក់ ថឈាមះ Kang

ខ្ខ្មរថរកាម ជាអបកថាំណពូ ជតាាំង្ពី បុរាណ វនមនុសស

Tai និង្ Zhu Ying មកអូខ្កវ ថហើ យថេបានពណ៌ នា

ខ្ដលរស់ ថៅកបង្
ុ
អាណាចរក នេរភប។
ាំ ការសិកា

អាំពីការរេប់ រេង្ វនអាណាចរកហវ៊ូ ណន ខ្ដលាន

ថោយរកុមឯកថទសខ្លង្ជាថិពននស្ន
ុ ស្រសថអព
ាំ ី

រថបៀបរបបដូច ឥណា
ឍ ។

ជនជាថិភាេថិច

“ពួ ក

កបង្
ុ ស្នធ្លរណរដឌថយៀកណាម”

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ១៦

ានឯកស្នរជាថរចើន

បានពណ៌ នាយ៉ង្

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

លមអថ
ិ អាំពីរបព័ នក
ន ស្នង្សង្គម

ខ្ដលានរបភពពី

របថទសឥណា
ឍ ដូចការថរបើនវូ អកសរសាំរសឹាថជាថដើម។
ឆ្បាំ៥១៥ ថរកាយពី រពះបាទ ថកាណឍិនយ វរន
័ម

តាាំង្ពី សម័យថចនឡា។
រពះរថ

ឧទហរណ៍ ថៅថខ្ថថ

ង្
ាំ ានវថថ ថកាះខ្កវស្នរី (ឆ្បាំ ៦១៣ (និង្

វថថសាំ ថរាង្ឯក (ឆ្បាំ៦៤២)។

បានថស្នយទីវង្គថថៅ រពះបាទ រ ុរទវរន
័ ម ក៏បានថធវេ
ើ ថ
ុ

ខ្លង្ខ្ផបកវបផធម៌វញ
ិ ថនាះ រ ូបចាលក់បដិ ា

រពះថជោឌឯង្ ថហើ យថឡើង្ថស្នយរាជយដល់ ឆ្បាំ ៥៣៩

ថៅានលកេណៈខ្បបឥណា
ឍ ថៅថឡើយ

។ ថរកាយពី ថនាះ ហ៊ វ ណ
ូ ន បានធ្លលក់ ថៅកបង្
ុ សស្រង្ហគមរាុាំ

បង្ហាញកាច់ រចនាខ្បបខ្ខ្មរ ថហើ យបានបនថអានុភាព

វរ។

រហូ ថដល់ សម័យអង្គរ។
កបុង្យុ េសម័យថនាះ ថសថច ស្នមនថរាជ (រពះ

ខ្ថបាន

ចាប់ពីឆ្ប៧
ាំ ១៧ថៅ ថចនឡា បានខ្ចកជាពី រ៖

រាជាកបង្
ុ របថទសជិថខ្លង្) ជាបង្បអូននានាខ្ដលតាាំង្

១/ ថចនឡាដីថគ្នក

ថៅកបង្
ុ អាណាចរក ហ៊ វ ណ
ូ ន រេប់ រេង្ថោយថាំបន់

២/

ថចនឡាទឹក

ខ្ដលានកមពុជា

កមពុជា

ោច់ ខ្ថឯង្។ េួរកថ់សាំគ្នល់ ជាង្ថេថនាះេឺនេរ ថចន

ថរកាម និង្មួយភាេ វនថវៀថណាមសពវ វេងថនះ។ ថៅ

ឡា ខ្ដលបានផុសរថខ្ដថថឡើង្ថៅជាមហាអាំណាច

កណា
ថ លសថវថសរ៍ទី ៨ វនអាណាចរក ថចនឡាបាន

មួយ ថរកាមការរេប់ រេង្ របស់ ថសថច ភវវរន
័ ម ជាអបក

ចុះថខ្សោយ ពី ថរ

កាន់ រពហម ញ្ដស្នសនា។

ណម ជាថហថុថធវឲ្
ើ យជនជាថិជថ
ិ ខ្លង្ថមើលង្ហយ។

យុគសម័យក្ចនឡា Chenla (យួ ន៖Chan Lap)

ថ្លៀថឳកាសថនាះពួ កថចារសមុរទ (ជាវ) បានចូលមក

រពះបាទ ភវវរន
័ ម វនថចនឡា ខ្ដលជាអបកពូ ជ

ះានការខ្បកបាក់ វផធកង្
ុប យ៉ង្រថ

រាថថាថដុថបាំផ្ទលញទីរកុង្ ថឡាមព័ ទរា
ន ជវាាំង្ រហូ ថ

ពង្សជាមួយគ្នប និង្រពះបាទ រ ុរទវរន
័ ម វន ហ៊ វ ូណន ខ្ដរ

ដល់ ចាប់ បានរពះមហាកសរថថស្នយរាជយ

ថនាះ បានវាយយកអាណាចរកថនះបញ្ច ល
ូ ជា ថចន

វរន
័ ម ថហើ យកាថ់រពះសិរស្នថៅថ្វវយថសថចជាវ ខ្េម

ឡាធាំ ខ្ដលបានទទួលឋានៈជារោឌធិបថថយយ។

ថទៀថ។

ថឈាមះ

ថចនឡា

េឺជា

កយខ្ដលរបវថថវិ ទ
ិ ូ

យុគសម័យអងគរ
ឆ្បាំ៨០២

ថៅតាមចិន។ អបករបវថថស្ន
ិ ស្រសថខ្លះថទៀថសនបិោឌនថ្វ
កយ ថចនឡា មកពី

កយខ្ខ្មរថ្វ “ជាន់ ថលើ” ថោយ

មហិ បថិ

របថទសកមពុជា

បានថបើកយុ េសម័យេមម
ី យ
ួ វន
ខ្ដលឥឡូវថនះបានទទួលយ៉ង្សុះ

ថហថុថ្វ កាលពី មន
ុ របថទសខ្ខ្មរខ្ផបក ខ្លង្ថជើង្ថេ

ស្នយថ្វ ជាសម័យអង្គរឬ សម័យមហានេរ។ កបង្
ុ

ថៅថ្វ “ជាន់ ថលើ” ចាំខ្ណកថាំបន់ ដទ
ី ាំនាបខ្ផបកខ្លង្

អាំឡង្
ុ ៦សថវថសរ៍ដរ៏ ុង្ថរឿង្

ថផូង្ ថេថៅថ្វ “ពូ ជថរកាម”។

សាគល់ ជាង្ថេ េឺរជជកាល វនមហាកសរថទាំង្៦រពះ

ថរៅពី ភាស្នសាំស្រសាឹថ

ខ្ដលានថរបើតាង្
ាំ ពី

១/ ជ័យវរន
័ ម ទី២ (៨០២-៨៥០) ជាស្នទបនិក
រពះរាជាណាចរកយុ េសម័យអង្គរ។

ថៅកមពុជាថរកាមសពវ វេងានវថថខ្លះបានកស្នង្ថឡើង្

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

េួរកថ់

អង្គេរឺ ពះបាទ ៖

យូ រមក ភាស្នខ្ខ្មរបុរាណបានថរបើជាថលើកដើបូង្ថេ។
សិ លាចារឹក អង្គរបុរ ី ានចុះកាលកាំណថ់ ឆ្បាំ ៦១១។

សម័យអង្គរ

ទាំព័រ១៧

រពះបាទ ជ័យវរន
័ ម ទី២ ថោយបានអះអាង្ថ្វ

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ជាអបកបនថខ្ខ្សពូ ជពង្សវនហវ ូណនបានថឡើង្ថស្នយ

៥/

រាជយ ថហើ យបានបរង្ួបបរង្ួមជាថិថឡើង្វិញ ថៅថសធើរ

ជា

ស្នទបនិកវនអង្គរវថថ(ទី២)

រេប់ កខ្នលង្ទាំង្អស់ ថធវឲ្
ើ យរពះរាជាណាចរកានឥទនិ
ពលទូទាំង្អាសុីភាេអាថេបយ៍។

សូរយ
ិ វរន
័ ម ទី២ )១១១៣-១១៥០)

រពះបាទ សូរយ
ិ វរន
័ ម ទី២ ានស្នបរពះហសទ
ធាំៗបីេឺ ៖

២/ ឥស្រនធវរន
័ ម ទី១ )៨៧៧-៨៨៩) ជាអបកថផថម
ើ
ឲ្យានការថគ្នរពបូជាបុពវបុរស។

រទង្ៀបានកស្នង្

១)

កស្នង្របាស្នទអង្គរវថថ

និង្បនថការ

ស្នទបនារបាស្នទរពះវិហារ

បារាយណ៍ ទឹក និង្របាស្នទជាថរចើន រ ួមានរបាស្នទ

២)

បរង្ួបបរង្ួមសង្គមវផធកុង្
ប

រពះថគ្ន ថដើមផីឧទធិសថ្វវយចាំថ

៣)

ថថមលង្
ើ អានុភាពខ្ខ្មរថលើឆ្ក

ះបុពវបុរសរពះអង្គ។

អនថរ

ថនះជាថលើកដើបូង្កបុង្របវថថស្ន
ិ ស្រសថខ្ខ្មរ ខ្ដលថេាន

ជាថិថោយថលើកទ័ពថៅវាយជាមួយរបថទសជិថខ្លង្

ឯកស្នរជាក់លាក់ ពី ការថគ្នរពបូជាបុពវបុរសរបស់

ខ្ដលានយួ ន ( Dai Viet) ចាម និង្ មន ជាថដើម។

រពះរាជា ខ្ដលរថូវថលើកថថមាង្
ើ ឲ្យានឋានៈថសមើនឹង្

ថៅកមពុជាថរកាម

រពះអង្គបានបញ្ញជឲ្យសង្ៀ

ថទវ-ថទវី ។ ខ្ខ្មរថយើ ង្ថៅរកាទាលប់ ដល់ សពវ វេង ជាពិ

នូវបនាធយ យ៉ង្ថរចើនសរាប់ រថួថរតាខ្ដនដី ាន

ថសសកបុង្ការរបារពន បុណយខ្សនដូនតា

បនាធយ

(បុណយភជុាំ

បិណឍ)។
៣/

មរថួថរតាថោយ ពញាស, បនាធយ

ម

ថមេង្គ រថួថរតាថោយ ពញខ្របង្, បនាធយវរពនេរ
យថស្នវរន
័ ម ទី១

(៨៨៩-៩១៥)

ជា

រថួថរតាថោយ

ពញឌិន

)មកពី របភពថនះថហើ យ

ស្នទបនិកទី១វនរកុង្អង្គរ រទង្ៀជាស្នទបនិកទី ១ វនរកុង្

ថទើបពួ កយួ នខ្របថឈាមះមថវុាំ រពនេរថៅជា

អង្គរ (យថស្នធរៈបុរៈ)ខ្ដលសទិថថៅជារាជធ្លនីរបស់

(Gia Dinh).

ខ្ខ្មរអស់ រយៈកាល៦សថវថសរ៍។

កបុង្ការកស្នង្រាជ

ធ្លនីេមី រពះបាទយថស្នវរន
័ ម ទី ១ រទង្ៀបានឲ្យកស្នង្អា

យ៉ឌិ ន

៦/ ជយវរន
័ ម ទី ៧ ( ១១៨១-១២១៩) ជា
ស្នទបនិកអង្គរទី៣ (អង្គរធាំ)

រសមជាថរចើន សរាប់ េណៈស្នសនាថផសង្ៗ។

រពះអង្គាចស់ ជ័យវធ៌ន ជាអបកយុ ទស្ន
ន ស្រសថ

បុរាណវិទជា
ូ ថិបារាាំង្ បានរកថឃើញរ ូបចាលក់

ខ្ផបកថយធ្លដ៏ចណា
ាំ
ប់ មយ
ួ រពះអង្គ ខ្ដលបានដឹកនាាំ

រពះសីវៈ វិសតុ និង្រពះពុ ទរន ូប កស្នង្ពី សាំរទ
ឹ ន កបុង្

កង្ព័ ទរបយុ ទ ន ថដើមផីរថាំ ោះទឹកដីឲ្យផុថពី ការរថួថរតា

សម័យថនាះ ថៅវថថថ

របស់ បរថទស។ ថរកាយពី ថដញទ័ពឈាលន

ធិថសរី (កាំពង្ៀស្នពន) និង្កបង្
ុ

វថថថផសង្ៗថទៀថទូទាំង្ខ្ដនដីសណថទថនលថមេង្គ។

ចាម

៤/ សូរយវរន
័ ម ទី១ (១០០២-១០៥០) ជារាជវង្ស
ខ្ខ្មរ វនជើនាន់ អាណាចរកភបាំ រទង្ៀបានថភៀសខ្លួនថៅ

ផុថពី ទីរកុង្អង្គរ

នរបស់

ថហើ យថទើបរពះអង្គថឡើង្

ថស្នយរាជយកបង្
ុ រពះជនាមយុ ៥៦ឆ្បាំានរពះនាមជា
ជ័យវរន
័ ម ទី៧។

នេរជាវ ថពលខ្ដលទ័ព ថចនឡាចូលវាយលុក។ រពះ

ជ័យវរន
័ ម ទី៧ ជាអធិរាជ ខ្ដលបានស្នទបនា

អង្គជារពះរាជាទី១វនយុ េសម័យអង្គរ ខ្ដលកាន់ ពុទ ន

រាជធ្លនីអង្គរទី៣ ឬអង្គរធាំ និង្របថទសជាថិទាំង្មូល

ស្នសនាមហាយន។

ខ្ដលានទាំហាំទូលាំទលា
ូ យ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ១៨

ជាង្ថពលណាៗ ទាំង្

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

អស់ ។

របថទសខ្ខ្មរសម័យថនាះបានរថួថរតាតាាំង្ពី

· យុ េសម័យ យួ នថរជៀថខ្រជកមកថលើទឹកដីខ្ខ្មរ តាាំង្

ភូា រហូ ថដល់ មយ
ួ ខ្ផបកវន ា៉ថឡសុី។ រពះអង្គក៏ជា

ពី ស.វ.ទី១៧

អបកកស្នង្ សមិទផ
ន លថរចើនជាង្ថេបាំផថ
ុ ។

ឆ្បាំ១៦២០ អាចចាថ់ ទក
ុ ជាថាំណាក់កាលមួយ

ថទពថកាសលយរបស់ រពះបាទ ជ័យវរន
័ ម ទី៧ េឺ
រទង្ៀថចះសរមបសរមួល

អវីខ្ដលជារបស់ ស្នសនា

ខ្ដលចាប់ ថផថម
ើ នូវកមមវាសនាដ៏អភ័ពវចថាំ
ជាថរកាមថយើ ង្។

ានពី មន
ុ (របាស្នទភប)ាំ និង្ថធវអ
ើ វីខ្ដលជាេមី ថដើមផីឲ្យ
បានថពញចិថទ
ថ ង្
ាំ ពួ ករ

ទាំង្ពួ ករាស្រសថ

រពះបាទ ជ័យថជោឌទី២ (១៦១៨-១៦២៨)

។

ខ្ដលធ្លលប់ បានរស់ ថៅរបថទសថសៀម បានង្ហកមក

រពះអង្គខ្េមទាំង្ានរពះរាជហឬទ័យេិថេូដល់ សុខ្

ចង្ថម រថីភាពជាមួយរបថទសយួ ន (An Nam) ខ្ដល

ាលភាពរបស់ របជារាស្រសថផង្។

កាំពុង្ខ្ថអនុវថថខ្ផនការវាថទីមកទិសខ្លង្ថផូង្ (Nam

រពហម

ហម ណ៍

ះខ្ខ្មរកមពុ

សិលាចារឹក

តា

បានឲ្យដឹង្ពី ការកស្នង្ថៅមនធីរថពទយថៅ

Tien) របស់ ថេ។

សថពញវផធរបថទសសរាប់ ពោបាលមនុសសាប

ស្នស្រស្នថចារយខ្ខ្មរថរកាមាបក់ េថឺ លាក រថឹង្ ង្ហ

ថោយមិនរបកាន់ វណតៈកបង្
ុ សង្គមថឡើយ។

បានសរថសរយ៉ង្សថង្េបអាំពីយួនដូចខ្លង្ថរកាម ៖

តាាំង្ពី រជជកាលរពះបាទ ជយវរន
័ ម ទី៧ មកពុ ទ ន
បរិស័ទបានកស្នង្វថថយ៉ង្ថរចើនថៅ
កមពុជាថរកាម។
(១២២៤)
វថថថ

រេប់ ថខ្ថថវន

“ថរកាយពី បានរាំថោះខ្លួន
ចិន អស់ រយៈថពលជាង្មួយ

ថចញផុថអាំពីនឹម

ន់ ឆ្បាំមក (១១១មុនេ.

ថៅថខ្ថថឃលាំង្ានវថថរបាស្នទេង្ៀ

ស.-េ.ស.៩២១)ថសថចយួ នកបុង្រាជវង្ស លី (Ly) បាន

វថថចថុមខ្ល
ុ រថនរាម-ថរជាយទឹម(១៤៦៥)

ថផថម
ើ វាយលុករបថទសចមា៉ ចាប់ តាាំង្ពី ស.វ.ទី១១ថ

ធិរពឹ កស-ខ្រពកេយ(១៤៦២)វថថ
ថៅរពះរថ

(១៥៣៣)។ល។

ឃលង្
ាំ

ថៅ។ ថៅេ.ស.១៤៧០ថសថចយួ នរពះនាម ថឡ ថ្វញ់

ង្
ាំ ានវថថភរិ មយរាជយ

ថុង្ (Le Thanh Ton) រទង្ៀវាយយកបានរាជធ្លនីវជ
ិ យ
័

(១០៧៩)វថថ មជឈឹារាម(១៣១៧) ។ល។

របស់ ចាមខ្ដលថៅថពលថនាះានពលទហាន

ការពរង្ីកខ្ដនដីបាន រថូវចុះេយបនថិចមថង្ៗ
មកពី ការឈាលន

ន

ពី ពួកម៉ង្
ុ ថហាគល

(Mongol)

ស្នលប់ ដល់ ថៅ

៤មុន
ឺ នាក់។

ថជាេជ័យដ៏ធស
ាំ ថមផើម

របស់ ជនជាថិយួន បានរ ុញរចានរពាំ របទល់ របថទស

ថសៀម (Thai) ,ចាម (Cham) និង្ថរកាយមកាន យួ ន

ចមា៉

(VN)ផង្។

ថរជាយ Varrella។ ថៅេ.ស. ១៦០០ របថទសយួ ន

ឆ្បាំ១៤៣១

រពះបាទ

ពញយ៉ថ រថូវបង្េើ

ចុះឆ្ងយមកទិសខ្លង្ថផូង្ថទៀថ

េឺមកទល់

រថូវបាថ់បង្ៀឯកភាពរបស់ ខ្លួន ៖ ទឹកដីរថូវខ្បង្ខ្ចក

ថបាះបង្ៀរកុង្អង្គរថចាលថហើ យបានថរើរាជធ្លនីមក

ជាពី រ ខ្លង្ថជើង្ជារបស់ រាជវង្សថឡ )Le) ខ្ដលាន

តាាំង្ថៅ ភបថាំ ពញវិញ។

ពួ កថសថចរតាញ់ រទិញ )Trinh)ជាអបកគ្នាំរទ ខ្លង្ថផូង្

រពះរាជាណាចរកកមពុជាថចះខ្ថចុះអន់ េយ
ជាលាំោប់ ពី ថរ

រថូវបានថៅពួ កថសថចរកាញ់ថង្វៀង្ (Nguyen)។ ប៉ខ្ុ នថ

ះអបកដឹកនាាំខ្ខ្មរអន់ ថខ្សោយផង្ និង្

មកអាំពីយុទស្ន
ន ស្រសថថលបទឹកដីខ្ខ្មរ
ខ្លង្ផង្។
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ពី របថទសជិថ

ថទះជាានវិបថថវិ ផធកុង្
ប ក៏ថោយក៏ពួក ថង្វៀង្ បានបនថ
វាយដថណថើមយកទឹកដីរបថទស ចមា៉ ទល់ ខ្ថអស់
រលីង្។ (េួរេបផីកថ់សាគល់ ថ្វ យួ នថរបើយុទស្ន
ន ស្រសថ

ទាំព័រ១៩

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ដូចគ្នប សរាប់ បបា
ាំ ថ់ពូជស្នសន៍ចាម (ស.វ. ទី១១-

និង្វាលថរបើស (Dong Nai)។ របជារាស្រសថយួនក៏ដក
ឹ

ស.វ.ទី១៧) និង្ខ្ខ្មរ (ស.វ. ទី១៧-ដល់ សពវ វេង)។

កូនជញ្ជ ូនថៅបបួលគ្នបចូលថៅកបង្
ុ ទឹកដីខ្ខ្មរកាន់ ខ្ថ

យុ ទស្ន
ន ស្រសថខ្ដលយួ នថៅថ្វ ខ្ផនការវាថទីមកទិស

ថរចើន។ ចាំខ្ណកជនជាថិខ្ខ្មរវិញ រថូវបង្េច
ើ ថ
ិ ល
ថ ះបង្ៀ

ខ្លង្ថផូង្ (Nam Tien) សាំអាង្ថៅថលើកលផិចពី រយ៉ង្

ថចាលរទពយសមផថថិ

េឺ៖ ១/ នថយបាយចាំណង្ថមរថីភាព (Tinh Huu Nghi

ថផសង្ ថរ

Anh Em) និង្ ២/ នថយបាយអថនាថរបថវសន៍ (Dan Di

បាន។

Truoc Nha Nuoc Di Sau)
ឆ្បាំ១៣០៦

រសុកភូមេ
ិ យថៅថៅកខ្នលង្

ះពុាំ អាចថស៊ូរស់ ថៅជាមួយពួ កចាំណូលេមី

ឆ្បាំ ១៦២៤ រពះមហាកសរថីយនីខ្ខ្មរកាំថណើ ថ

ថសថចចាម

ជ័យសង្ាវរន
័ ម ទី៣

(Jaya Simhavarman III, យួ នថៅ Che Man) បាន

យួ ន(ខ្ខ្មរថៅថ្វ រពះអង្គចវូ ) បានរបសូថបុរថីមយ
ួ
រពះនាម អង្គញ៉កសរថីមយ
ួ ។

ថរៀបអភិថសកជាមួយាចស់ កសរថីយ៍យួន ថហវ ៀង្ រថឹង្

ឆ្បាំ ១៦៣៨ រពះអង្គ ទង្រាជា រទង្ៀបាន

(Huyen Tran Cong Chua)។ ជាេបូវនអា

ហ៍ ពិ

ហ៍

ទមទរយកដី វរពនេរ-កាំពង្ៀរកបី (Ben Nghe) មក

ថនះថសថចចាមរបេល់ ដព
ី ី រថខ្ថថឲ្យយួ ន

ថបើកផលវូ ឲ្យ

វិញ ប៉ខ្ុ នថអេគមថហសីយួនរបស់ រពះបាទ ជ័យថជោឌ

យួ នថលបរបថទសចមា៉ទាំង្មូល។

ទី២ រទង្ៀបានថសបើឲ្យពនោថពលឲ្យបានយូ របនថិចថទៀ

ឆ្បាំ១៣០៦ថសថចខ្ខ្មររពះបាទ ជ័យថជោឌទី២
បានថរៀបអភិថសកជាមួយាចស់ កសរថីយ៍យួន ថង្វៀង្

ថ។ បនថមក ថោយខ្ខ្មរថចះខ្ថានការខ្បកបាក់ គ្នប
ថទើបយួ នយកមក កមពជា
ុ ថរកាមទាំង្អស់ ។

ផុក ង្ឿក
ុ វាឿង្ (Nguyen Phuc Ngoc Van) ជាកូនថសថច

*Tu do cu vai nam lai co chuyen cuop ngoi,

រតាញ់យួន ថង្វៀង្ ផុក ថង្វៀង្ )Chua Sai Nguyen Phuc

tranh gianh thien ha giua hoang toc Chan lap, quan

Nguyen) េឺថសថច (Hy Tong)។ ជាចាំណង្វដឪពុ កថកមក

nha nguyen phai sang cuu vien, sap dat trat tur. Va

បានជូនកូនរបស្ននូវនារីកថ
ិ យ
ិថ សចាំនន
ួ ៥០០នាក់

moi lan can thiep nhu the, vua Mien lai cat dat den

និង្បុរសកិថយ
ថិ ស៥០០នាក់ ដខ្ង្ារពះអង្គាចស់ កសរថិ

on,ư choư den…ư tatư caư phanư datư mienư namư thuocư veư

យ៍ យួនមករពះរាជធ្លនីឧថថុង្។
គ

nguoi Viet.

ថោយរសឡាញ់

របពននស្នអថថហើ យយល់ រចឡាំថ្វយួ នានចិថល
ថ អនិង្

(Le Huong, nguoi Viet goc Mien)

សុភាពរាក់ ទក់ ផង្ រពះបាទ ជ័យថជោឌទី២ បាន
អនុញ្ញដថឲ្យយួ នចូលមករកសុី
(Ba Ria) រថ

ថៅថាំបន់ រពះសួគ្ន៌

ឆ្បាំ១៦៥៨ រពះអង្គ សូរ និង្រពះអង្គ ថន ពី រ
នាក់ បង្បអន
ូ បថង្ាថ
ើ (កូនរបស់ រពះឧទ័យ) រថ់ ថៅពឹ ង្

ាំង្ចង្ហវ (Bien Hoa) និង្វាលថរបើស

ក់ យួន

ថដើមផីរបឆ្ាំង្នឹង្បង្បអូនជីដន
ូ មួយេឺ

(DongNai)។ ថនះជាថលើកទីមយ
ួ ថបើកផលូវឲ្យយួ នរាំកល
ិ

ថៅពញច័ន ធ (ជាកូនរបស់ រពះបាទជ័យថជោឌទី២)។

ចូលដីខ្ខ្មរបនថិចមថង្ៗ។

ថ្លៀថឱកាសដ៏លអថនះថសថចយួ ន ថហៀង្ ថវឿង្ (Hien

ឆ្បាំ ១៦២៣ ថោយការថយេយល់ ដល់ អេគ

Vuong Nguyen Phuc Tan) បានបញ្ញជឲ្យថលើកទ័ព

មថហសី រពះបាទ ជ័យថជោឌទី២ រទង្ៀបានអនុញ្ញដថ

៣០០០ នាក់ ចល
ូ មករសុកខ្ខ្មរ។

ឲ្យ រកុង្ថហវ (Hue) កាន់ កាប់ រកសួង្េយថៅវរពនេរ

(លៅម្លនត)

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ២០

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

អាំពីចលនកខ្នសងស
ឬ
រណ្សិរសតស៊ខ្ូ ខមរកមពជាក្រោម
ុ

The Struggle Front of the Khmer of Kampuchea Krom (KKK)
តាមរបភពព័ ថា
៌ ន
ថយធ្លអាថមរិកាាំង្
បានឲ្យដឹង្ថ្វ

វនរកសួង្ចារកិចច

ថៅថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្

រណសិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម

បានរថូវថេបថង្ាថ
ើ ថឡើង្ថៅខ្ខ្វិចកា
ឆិ

ការឧបថទមាពីសាំណាក់ សាជិក

វនរាជវង្ស

នថរាថថម ខ្ដរ។ (justin Corfield and Presss, Inc.
2003)

ឆ្បាំ១៩៦១

ថៅឆ្បាំ១៩៥១ សឺង្ ង្ុក ថ្វញ់ បានខ្បក

ថចញពី «ចលនាកខ្នសង្ស» ខ្ដលជារកុមថស៊ូ

ថចញឈប់ គ្នាំរទរាជវង្ស នថរាថថម ពី ថរ

ថកើថថឡើង្ថោយសិសសេណៈរបស់ រពះសង្ឃខ្ខ្ម រ

ានទាំនាស់ ជាមួយនឹង្សថមឋច នថរាថថម សីហនុ

ថសបហាជាថិមួយរកុមខ្ដលធ្លលប់ ានទាំនាក់ ទាំនង្

ខ្ដលកាលថនាះ រស្នប់ ខ្ថថកើថានចិថថរចខ្ណន

ជិថសបិទជា
ន មួយចលនាថសបហាជាថិខ្ខ្មរជាន់ ថដើម

នឹង្ថលាក សឺង្ ង្ុក ថ្វញ់ ថោយស្នរខ្ថថលាក

មួយានថឈាមះថ្វ «ចលនានេរវថថ» ខ្ដលបាន

ានរបជារបីយ៍ខ្ពស់រថខ្ដថ។

កថកើថថឡើង្ថៅអាំឡុង្ឆ្បាំ១៩៣៥

ឥសសរៈជន

មួយចាំនន
ួ ខ្ដលថេបានស្នគល់ ថឈាមះ

អបកខ្ដលបានថចញធនធ្លន

ះថលាក

និង្

ដូចជា៖

អនុញ្ញដថឲ្យថរៀបចាំចង្រកង្ «ចលនាកខ្នសង្ស»

ភិកុេ ជួន ណាថ, ភិកុេ ហួ ថ តាថ, ភិកុេ អ៊ក
ុ ជា, ភិកុេ

ឲ្យកាលយថៅជា រណសិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម េឺ

ខ្ហម ថចៀវ, អាចារយ នួន ដួង្, បា៉ច ឈឺន, សឺង្

សថមឋច នថរាថថម សីហនុ ខ្ដលកាលថនាះរពះ

ង្ឿក
ុ ថ្វញ់, បួរ ហ៊ ង្, សុម
ឹ វាឿ, ប៊ន
ុ ចនធមល
៉ុ
ជា

អង្គយល់ ថឃើញថ្វ

ថដើម។ល។

ថៅរបខ្ជង្នឹង្រកុមខ្ខ្ម រថសរី ដឹកនាាំថោយ សឺង្

សូមជរាបថ្វ

រថូវខ្ថចាថ់ តាាំង្រកុមមួយ

ឥសសរៈជនខ្ដលបាន

ង្ុក ថ្វញ់។ (Gerald Cannon Hickey, Free in the

ានមួយចាំនន
ួ បាន

Forest: Ethnohistory of the Vietnamese Central

នថរាថថម ខ្ដលកាលថនាះ ពួ ក

Highlands, 1954-1976. New Haven: Yale Uni-

ថលាកបានេិថថ្វរាជវង្ស សុស
ី ុវថថិ បានកាលយជា

versity Press, 1982. P 61, citing an original

ឧបផករណ៍

document given him by KKK leaders in Phnom

ជរាបថឈាមះខ្លង្ថលើថនះ
គ្នាំរទរាជវង្ស

របស់ អាណានិេមនិយមបារាាំង្

ថហើ យរាជយសមផថថវិ នរាជានិយមខ្ខ្មរ

សមខ្ថ

penh in 1970.)

រថូវសាជិកវនរាជវង្ស នថរាថថម ជាអបកខ្ដលេួរ
ខ្ថទទួលថឡើង្ថស្នយរាជយ។

ទីបញ្ញជរការោឌនសាងថ់ របស់ រណសិរសថ
ស៊ខ្ូ ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម តាាំង្ថៅឯភបថាំ ពញវន កមពុជា

សឺង្ ង្ុក ថ្វញ់, បា៉ច ឈឺន,

បួរ ហ៊ ង្,

កណា
ឋ ល។ ថមបញ្ញជរការវន រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរ

សុម
ឹ វាឿ ជាថដើម សុទខ្ន ថបានលាំថអៀង្ថៅគ្នាំរទ

កមពជា
ុ ថរកាម ានថឈាមះថ្វ «ថៅ ោរា៉» ឬ «ថៅ

រពះរាជវង្ស នថរាថថម ។ កាខ្សថខ្ខ្មរដើបូង្មួយ

ដរា៉»។

ខ្ដលពួ កថនះបានថបាះពុ មពផាយ

របកាសជាសាងថ់ ថនាះ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ក៏បានទទួល

ទាំព័រ២១

ថគ្នលបាំណង្ខ្ដលរណសិរសបាន
េឺានបាំណង្ចង្ៀទម

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ទរមកវិញ នូវខ្ដនទឹកដីអាណាថខ្ថថខ្ខ្មរទាំង្ឡាយ

និយយថ្វ

ថៅកមពុជាថរកាម។ (5

សាំណាក់ រពះពុ ទស្ន
ន សនា។

th

Special Forces Group

ធ្លលប់ បានបួសថរៀនមួយរយៈកបង្
ុ
ថរកាយសឹកពី បស
ួ

(Airborne), First Special Forces: Outlines History of

ថៅ ដរា៉ បានចូលរ ួមជាមួយ ចលនាកខ្នសង្ស

Company D, 1962-1970. P 3)

របស់ រេូ សាំឪក ខ្សន ។ថហើ យថៅឆ្បាំ១៩៦១ ថៅ
ដរា៉ បានរថូវថេខ្ថង្តាាំង្ជាថមបញ្ញជរការវន រណ

អាំពីក្មដឹកន ាំខលះននចលនកខ្នសងស

សិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម

តាមរបភពមួយបាននិយយថ្វ ថៅ ដរា៉

ខ្ដលពួ កអាថម រិកាង្
ាំ

បានថៅតាមអកសរកាថ់ ឡាតាាំង្ថ្វពួ ក KKK។

ថនះេឺជាថមបញ្ញជរការវន រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរ កមពជា
ុ

របភពព័ ថា
៌ នដខ្ដលថនះនិយយថ្វ េឺរេូ

ថរកាម ខ្ថមិនខ្មនជាស្នទបនិកវន ចលនាកខ្នសង្

សាំឪក ខ្សន ជាអបកខ្ណនាាំ ថៅ ដរា៉ ថៅឲ្យ ស្នគល់

ស ដើបូង្ថនាះថទ។

រដឌអាំណាចរកុង្ភបថាំ ពញ ថហើ យក៏បានទទួលការគ្នាំ

តាមរយៈ Arthur J. Dommen កបុង្ថសៀវ ថៅ

រទពី សាំណាក់ រដឌអណា
ាំ
ចថនាះ។

របភពដខ្ដល

របស់ ថលាកថឈាមះ «ពិ ថស្នធន៍របស់ បារាាំង្ និង្អា

និយយថ្វ

ថមរិកាាំង្ ថៅឥណឍច
ូ ន
ិ , លទនិជាថិនិយម និង្លទនិ

ភបថាំ ពញជាអបកគ្នាំរទ ថៅ ដរា៉ ឲ្យដឹកនាាំ រណសិរសថ

កុមុយ
ម នីសឋ ថៅកមពុជា ឡាវ និង្ ថយៀកណាម»

ស៊ខ្ូ ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម។

ថបាះពុ មផ
ព ាយថៅឆ្បាំ២០០១ រថង្ៀទាំព័រ ៦១៥ បាន

អបកធាំានអាំណាចខ្ពង្ខ្
ៀ ពស់បាំផថ
ុ ថៅឯ

រដឌអាំណាចថៅភបថាំ ពញ បានបថញ្ច ញនូវការ

និយយថ្វ ស្នទបនិកដើបង្
ូ វន ចលនាកខ្នសង្ស េឺ

គ្នាំរទរបស់ ខ្លួនចាំថ

រពះសង្ឃរពះនាម សាំឪក ខ្សន ជាអបកបួសថចះ

ថរកាម ថោយចាំហរថោយបានទាំង្ថបាះពុ មផ
ព ាយ

មនថអាេមគ្នថ្វ

នូវស្នរព័ ថា
៌ នភាស្នខ្ខ្មរចាំនន
ួ ពី រ េឺ ១ ថឈាមះ

របកបថោយមហិ ទនិឫទនិខ្លលង្
ាំ ពូ ខ្ក

ះ

រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរកមពជា
ុ

ាបក់ ថៅឯថាំបន់ ភរបាំ បាាំពីរ វនខ្ដនដីសណឋរទថនលថម

សង្ឃឹមមនុសស

េង្គ។

ថរកាម ផាយដើណឹង្ទក់ទង្អាំពី ស្នទនការណ៍ ទូថៅ
តាមរយៈថសចកឋរា
ី យការណ៍ ខ្ផបកចារកិចច

វនរកសួង្ថសុើបការថយធ្ល

និង្ ១ថទៀថថឈាមះ សថមលង្ខ្ខ្មរ

វនបណា
ឋ ជនជាថិខ្ខ្មរថៅកមពុជាថរកាម។

របស់ កង្កាលង្
ាំ

ថរកាយពី ការបថង្ាថ
ើ
រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរកមពុ

ពិ ថសសអាថមរិកាង្
ាំ បានកាំណថ់ ឲ្យដឹង្ថ្វស្នទបនិក

ជាថរកាម បានជិថមួយខ្ខ្មក ថៅខ្ខ្ធបូ ឆ្បាំ ១៩៦១

វន ចលនាកខ្នសង្ស ដើបូង្េឺជាបពវ ជថ
ិ អបក បួស

រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម

មួយអង្គរពះនាម សមថ
ូ ថសង្ ឬ សមថ
ូ ខ្សង្ ខ្ដល

របស់ ខ្លួន ថៅថខ្ថថបក
ី ុង្
ប ខ្ដនដីកមពុជាថរកាម (ថយៀ

អកសរឡាតាាំង្សរថសរថ្វ SMOUT SENG ខ្ដលឮថ្វ

កណាមខ្លង្ថផូង្) េឺថៅ ហាថទៀង្ វនថខ្ថថថេៀង្

ថចញមកពី ថប
ាំ ន់ ភដ
បាំ ន
ិ ថខ្ថថកព
ាំ ថ វនរបថទសកមពុ

យ៉ង្, ថៅរទីថន
ុ វនថខ្ថថចវូ ដុក, និង្ថៅឯឡុង្ប៊ញ
ិ

ជា។

វនថខ្ថថប៊ិញឡុង្។ (ថយើ ង្សូមអភ័យថទស នូវការ
ចាំខ្ណកឯ ថៅ ដរា៉ វិញានរបភពថចញ

មកពី ភថបាំ ពញ

ខ្ដលរបភពព័ ថា
៌ នខ្លះបាន

ខ្ុស្គង្អថចថនា

បានបថង្ាថ
ើ ស្នខ្ល

ថោយការបកខ្របភាស្នពី

បារាាំង្, អង្ៀថេលសមកជាភាស្នខ្ខ្មរ)។

ផាយជាររៀងរាល ់ថ្ងងតាមរយៈរេហទំព័រ៖ www.vokk.net
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ២២

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថៅខ្ខ្មិនា ឆ្បាំ១៩៦២ រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរ
កមពជា
ុ ថរកាម

ខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម។

បានបថង្ាថ
ើ ស្នខ្លរបស់ ខ្លួនថៅឯ

ថពលថនាះ សកឋប
ិ ី ថៅ សុកាន ក៏បាន

និង្ស្នខ្លថូចៗមួយចាំនន
ួ ថៅ

បបួល ថៅ អ៊ច
ូ
ឲ្យចូលវដជាមួយនឹង្រដឌការ

ថខ្ថថតាយនិញ

តាមទីខ្ដលខ្ខ្មររស់ ថៅ។

ថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ផង្ខ្ដរ ថហើ យ ថៅ អ៊ច
ូ

ទាំនាក់ ទាំនង្ដើបូង្វន រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរកមពុ
ជាថរកាម ជាមួយអាជាញធរថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្
និង្ជាមួយនឹង្ខ្ផបកកង្កាលាំង្ពិ ថសស អាថមរិកាាំ
ង្ បានចាប់ ថផឋម
ើ តាាំង្ពី វេងទី១៩ ខ្ខ្វិចកា
ឆិ
ឆ្បាំ
១៩៦៣។ ថៅថពលថនាះ ថៅ ដរា៉ បានរថូវចាប់
ខ្លួនថោយទហានថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្

ថៅឯ

រទីថន
ុ ឯថខ្ថថចវូ ដុក។ សភាពរបស់ ថៅ ដរា៉
ថៅថពលថនាះកាំពុង្ខ្ថធ្លលក់ ខ្លួនឈឺ

ថោយជមងឺ

រេុនចាញ់មិនអាចរថ់ ថេចថៅណារ ួចថឡើយ។
ថរកាយពី ពួកថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ ចាប់
បាន ថៅ ដរា៉ មក រណសិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម
បានធ្លលក់ ថរកាមការដឹកនាាំរបស់ ថៅ ខ្យ៉ ម។ ថៅ
ថដើមឆ្បាំ១៩៦៤ សកឋប
ិ ី ថៅ សុកាន ជាសាជិក

និង្សម័រេបកសពួ កចាំនន
ួ
១៣៤ នាក់ ានអាវ ុធ
៥៨ថដើម ក៏បាននាាំគ្នបចុះចូលជាមួយរដឌការថយៀ
កណាមខ្លង្ថផូង្ថៅវេងទី២៩ដល់ វេងទី៣១ ខ្ខ្
កកាោ ឆ្បាំ១៩៦៥។ ពួ ក១៣៤នាក់ ហឹ ប ង្បានរថូវ
រដឌការថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្បញ្ជ ូន

ថៅកបុង្កង្

សនថិសុខ្ថាំបន់ វនថខ្ថថ ចូវដុក ខ្ដលាន ថៅ
អ៊ច
ូ ថមបញ្ញជការ។
ថៅវេងទី៥ដល់ វេងទី១៣
១៩៦៥,

ខ្ខ្សីហា

ឆ្បាំ

ពួ កកង្កាលាំង្ពិ ថសសអាថមរិកកាាំង្

បានទក់ ទង្ជាមួយនឹង្ ថៅ ថហៀន ថមបញ្ញជការ
រណសិរសមួយខ្ផបកថទៀថ ខ្ដលជាេូរបឆ្ាំង្គ្នបជា
មួយនឹង្ ថៅ អ៊ច
ូ

ានទីតាាំង្ថៅឯ ទិញថបៀន

វន រណសិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម ថៅ ចូវ ដុក

Tinh Bien ឲ្យចុះចូលជាមួយរដឌការថយៀកណាម

បានអនធង្ឲ្យរណសិរសថនះចូលវដជា មួយរដឌការ

ខ្លង្ថផូង្។ ថៅ ថហៀន បានយល់ រពម ថហើ យ

ថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្ ប៉ុខ្នថខ្លង្ ថៅ ខ្យ៉ ម មិន

គ្នថ់ នឹង្សម័រេបកសពួ កចាំនន
ួ ៦២៦នាក់

រពមចុះចូលថទ។

៧៤ ថដើម បានចុះចូលជាមួយរដឌការរកុង្វរពន

ថៅថដើមឆ្បាំ១៩៦៥ ថៅ ខ្យ៉ ម បានចាក
ថចញពី ជរួ

រណសិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម

េរ។

(តាមរបភពមួយថទៀថនិយយថ្វ

៤៥០នាក់

ថៅ អ៊ច
ូ ។

ថផូង្

ក់ ថោយ ៣ ជាន់ ។

ចុះចូលនឹង្រដឌការថយៀកណាមខ្លង្

ខ្ដលជាចាំនន
ួ ខ្ុសគ្នបពី ចន
ាំ ន
ួ ៦២៦ខ្លង្

ថលើ)។

រ ូបរបស់ រកសួង្ចារកិចចបានឲ្យដឹង្ថ្វ ថៅ អ៊ច
ូ
ធ្លលប់ ថធវជា
ើ ទហានបារាាំង្

កាល

ថណាះ ថៅ ថហៀន បាននាាំកន
ូ ថៅបកសពួ កចាំនន
ួ

ថហើ យ ការរេប់ រេង្រណសិរសក៏បានធ្លលក់ ថៅថលើ
ថៅ អ៊ច
ូ ថនះ ថបើតាមថសចកឋវី ភា
ិ េរបវថថិ

អាវ ុធ

ថៅ ថហៀន បានរថូវរដឌការរកុង្វរពនេរ
ខ្ថង្តាាំង្ជាថមបញ្ញជការ

វនកង្វរៈថសនាថូច

ថរកាយមក គ្នថ់ បានរថ់ ថចញពី អង្គភាពកង្ទ័ព

មួយ

ខ្ដលានសុទខ្ន ថបកសពួ កកូនថៅគ្នថ់

បារាាំង្

រថូវបញ្ជ ូនឲ្យថៅហវឹ កហាថ់ មុខ្វិជាជការ

ថៅចូលជាមួយថយៀកមិញ

ថហើ យ

ថហើ យ

ថរកាយមកបានចូលថៅបាំថរើថយៀកកុង្

មុននឹង្

ថយធ្ល និង្វិន័យបខ្នទមថៅឯជើរ ាំ ុ Ba Xoai។

រថូវថេ បញ្ច ូលឲ្យមកថធវកា
ើ រថៅឯ រណសិរសថស៊ូ
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ២៣

តាមរយៈការទក់ ទង្ខ្ដលាន ថៅ សុកា
រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ន ពី មុន

ក់ សកឋប
ិ ី ដល់ មកឆ្បាំ១៩៦៦ បាន

ថឡើង្បុណយសកឋជា
ិ សកឋប
ិ ួន

ថោយស្នរខ្ថគ្នថ់

ពូ ខ្កខ្លង្បញ្ច ុះបញ្ច ូលឲ្យពួ ក រណសិរស ថស៊ខ្ូ ខ្មរ
កមពជា
ុ ថរកាម

បានទក់ ទង្ថៅកាន់ ថៅ ោរា៉ ថៅថាំបន់ ភរបាំ បាាំពីរ
ថហើ យបានបបួលគ្នថ់ ឲ្យថធវកា
ើ រជាមួយនឹង្ពួ ក
កង្ពិ ថសសអាថមរិកកាាំង្។

ចុះចូលជាមួយថយៀកណាមខ្លង្

កិចច
ច ចារគ្នបបានថធវជា
ើ ថរចើនដង្រវាង្ពួ ក

ថផូង្, សកឋប
ិ ួន ថៅ សុកាន បានខ្ណ នាាំឲ្យពួ កទី

កង្ពិ ថសសអាថមរិកកាាំង្ ជាមួយពួ កខ្លង្ ថៅ

របឹកាអាថមរិកកាាំង្

ដរា៉ ខ្ដលានទាំនាក់ ទាំនង្លអបង្គួរ ប៉ុខ្នថខ្លង្អា

វនកង្ពិ ថសសថៅជួបនឹង្

ថ្វច់ ស ជាថមបញ្ញជការាបក់ ថទៀថ វនរណសិរសថ

ថមរិកកាាំង្មិនទទួលលទនផលេួរជាទី

ស៊ូខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម ថៅឯវថថ ចូវដុក។ កាល

ថឡើយ។ ថា៉លះថហើ យ ពួ កកង្ពិ ថសសអាថមរិកកាាំ

ថណាះ

ង្ក៏បានង្ហកថៅទក់ ទង្ជាមួយ នឹង្ ពួ ក ថម

មិនានថសចកឋរា
ី យការណ៍ ណាមួយ

និយយអាំពីលទនផលវនការជួបគ្នបថនះថទ។

បញ្ញជការ

គ្នប់ ចថ
ិ ថ

វនរណសិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថៅខ្ខ្មីនា ឆ្បាំ១៩៦៦ សកឋប
ិ ី ថៅ ថកថ

ថផសង្ឯថទៀថថៅកបុង្ថាំបន់ ថនាះ ដូចជាទក់ ទង្ជា

ខ្ដលានបកសពួ ករបខ្ហល ៦០០ នាក់ បានជួប

មួយនឹង្រកុម ថ្វច់ ញុថ, ថ្វច់ ថពញ និង្ ថៅ ញួ

ទក់ ទង្ជាមួយនឹង្ភាបក់ ង្ហរសាងថ់ យួនខ្លង្ថផូង្

ង្ ជាថដើម។ល។

ការជួបគ្នបថនាះមិនបានសថរមចថជាេជ័យថទ ខ្ថ
បានថបើកផលូវឲ្យានទាំនាក់ ទាំនង្បនថថៅថទៀថ។
ថៅកបុង្ខ្ខ្មិេនា
ុ

ឆ្បាំ១៩៦៦

ថយើ ង្បានដឹង្តាមរយៈថសចកឋរា
ី យ
ការណ៍ ថផសង្ៗមួយចាំនន
ួ
បាននិយយថ្វ រណ

ពួ ករណ

សិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម ានេណៈកាមធិការ

សិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពុជាថរកាមបីនាក់ បានជួបគ្នបជា

កាាំរទនិង្អភិបាលមួយខ្ដលានទីតាាំង្ថៅ

មួយនឹង្សកឋប
ិ ួន ថៅ សុកាន ។ ការជួបថនាះ

កមពុជាកណា
ឋ ល។ េណៈកាមធិការថនាះានមស្រនថី

បានទាលយឲ្យានការចុះចូល វនពួ ករណសិរស

ជាន់ ខ្ពស់

ចាំនន
ួ ៣៨នាក់ ថរកាមការដឹននាាំរបស់ ថៅ សឹង្

សាជិក

ថៅវេងទី១៨ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ១៩៦៧។

យឯក លន់ នល់ ថៅកបង្
ុ ថនាះផង្។

រថឡប់ មកនិយយអាំពី ថៅ ដរា៉ មឋង្។
ថយើ ង្មិនដឹង្ថ្វ

ានសភាពការណ៍ ដូចថមឋចថទ

ឯ

វនរោឌភិបាលរកុង្ភបថាំ ពញជា
ខ្ដលថៅកបុង្ថនាះាន

របភពវិភាេខ្ផបកថយធ្ល
ការណ៍ អាថមរិកកាាំង្

ឧថឋមថសនី
វនរកុមថសុើប

ខ្ដលបានចាប់ អារមមណ៍

ថរកាយខ្ដលគ្នថ់ បានរថូវថយៀកណាមខ្លង្ថផូង្

តាមោននិង្សិកាវិភាេអាំពីពួក KKK ឬ រណ

ចាប់ ខ្លួនបាន។

សិរសថស៊ូខ្ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាមថនះ បានបា៉ន់ ស្នមន ឲ្យ

ខ្ថានថសចកឋរា
ី យការណ៍ មួយ

បាននិយយអាំពីថឈាមះគ្នថ់ ថ្វ

គ្នថ់ បានកាំពុង្

ខ្ថថធវស
ើ កមមភាពថៅឯថាំបន់ ភទ
បាំ ាំង្ពី រ

វនខ្ដន

ដីសណឋរទថនលថមេង្គថៅកបុង្ឆ្បាំ១៩៦៧។

ដឹង្ថ្វពួ ក រណសិរសថស៊ខ្ូ ខ្មរកមពជា
ុ ថរកាម រេប់
អង្គភាពទាំង្អស់ មិនានកាលាំង្របោប់ អាវ ុធ
របកបថោយរបសិទិភា
ន ពខ្លង្ចមាាំង្ថឡើយ មុន

ថសចកឋរា
ី យការណ៍ ខ្ដលនិយយថ្វ ថៅ

ថពលខ្ដលពួ កថនាះបានរថូវរចបាច់ បញ្ច ូលថៅ

វេងទី២០ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ១៩៦៧ កង្ពិ ថសសអាថម

កបុង្កមមវធ
ិ ី CIDG (Civilian Irregular Defence

រិកកាាំង្ USASF Mobile Guerilla from MGF 489

Group)។

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ២៤

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

SPECIAL FORCE INSIGNIA
សញ្ញដថនះ

សាំរាប់ សាំគ្នល់

ទហាន

<រណសិរសថស៊ូ

ទហានខ្ខ្មរ បាំថរើថៅកបង្
ុ កង្

ខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម>

(KKK)

កាលាំង្ពិ ថសសអាថមរិកាាំង្។

កាលពី ដប
ើ ង្
ូ វដ

េឺាន

េឺរ ូបោវ ានរនធះបី ពណ៌

ជួថកាលកខ្នសង្យ័ នថ

ថលឿង្
ថលឿង្ដូចគ្នប

រឹមក៏ានពណ៌
ថដរថលើរក

ណាថ់ ពណ៌ វបថង្ចាស់ ។

សញ្ញដថនះ សាំរាប់ សាំគ្នល់
ទហានខ្ខ្មរ បាំថរើកង្
ុប ថៅកបង្
ុ
កង្កាលាំង្ពិ ថសស

អាថមរិ

កាាំង្របចាាំរកុមទី៥

ខ្ដល

ពណ៌ ស។ ថរកាយមក ថេ
បានស្នគល់ កង្ទ័ពថនះថ្វ
«កង្ទ័ពកខ្នសង្ស»

សញ្ញដថនះ

សាំរាប់

សាំគ្នល់ កង្ទ័ពរណសិរស
ថស៊ូខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម។

ានទីតាង្
ាំ ថៅកបុង្ថខ្ថថវថនិ

អកសរថៅពី ថលើសញ្ញដសរ

ញ របថទសយួ នខ្លង្ថផូង្។

ថសរថ្វ

រកុមថនះថធវកា
ើ រជាមួយកង្

ថលខ្១ ទ័ព្មក់»

កាលាំង្ពិ ថសសថលខ្ A-303

«កង្ថខ្មរជាថិ

និង្ 957។
ថបថរ៉ វនកង្កាលាំង្ពិ ថសស
ខ្ខ្មរសរាប់ សាំគ្នល់

សញ្ញដថនះ

សាំរាប់ សាំ

គ្នល់ ទហាន វនចលនា
កខ្នសង្-ស បាំថរើថៅកបុង្

បុេល
គ ិក របចាាំការថៅបញ្ញជ

«កង្ទ័ពថយុ ទ»
ន Equipe

ការោឌនកណា
ឋ លទិសខ្លង្

de Shock។

ថជើង្របថទសកមពុជា(ជើនាន់
ស្នធ្លរណៈរដឌខ្ខ្មរ)។

សញ្ញដថនះសាំរាប់ សាំគ្នល់

សញ្ញដថនះសាំរាប់ សាំគ្នល់

កង្ទ័ព MIKE FORCE។

កង្ទ័ព MIKE FORCE។

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទាំព័រ២៥

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

(តពីទាំព័រទី៩) ទាំថនៀមទាលប់ របវពណី ថយើ ង្

ដូច

ថៅទីថនាះ។

ជាថរចៀង្ រាាំ របាាំ វ្យុាំ ដល់ សភាអូស្រស្នថលីគ្នថ់

ថលាក

ថមើល ថហើ យនិង្ជួយថយើ ង្ ថរៅពី បង្ហាញរបវពណី

ជាថិខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ហបឹ ង្ រោឌភិបាលអូស្រស្នថលីបានថធវព
ើ យុហយរតា ាន

ថទសអូស្រស្នថលីថនាះ តាមរយៈអង្គការសហរបជាជាថិ

ដូចជាយនថថហាះចមាាំង្ បាញ់កាាំរជួច និង្បង្ហាញពី

ទទួលបនធុកជនថភៀសខ្លួន(UNHCR)ថហើ យការរស់ ថៅ

ទាំថនៀមទាលប់ អូស្រស្នថលី

របស់ ពួកថេសពវ វេង ានការយកចិថទ
ថ ក
ុ ោក់ និង្

ថដើមផីបង្ហាញដល់ រេប់ ជន

ជាថិទាំង្អស់ ថមើល”។

បានឲ្យដឹង្ថទៀថថ្វជន

ានសិទិបា
ន នថៅរស់ ថៅរប

ផឋល់សិទិថន សរីភាពថពញថលញ ពី រោឌភិបាលអូស្រស្នថ

ថលាក ោញ់ កាវង្ បានបញ្ញជក់ថ្វ របជាពល
រដឌខ្ខ្មរកមពុជាថរកាម

ោញ់កាវង្

បានថភៀសខ្លួនថៅរស់ ថៅកបង្
ុ

របថទសអូស្រស្នថលីតាង្
ាំ ពី ឆ្ប១
ាំ ៩៩០

មក

ខ្ដលមក

ដល់ បចចុបផនបានរបាណជា ២០០នាក់ កាំពុង្រស់
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

លី េឺមន
ិ ានការគ្នបសង្ាថ់ខ្ផបកថសរីភាព ដូចខ្ដល
ពួ កថេធ្លលប់ បានរស់ ថៅកបង្
ុ ទឹកដីកថាំ ណើ ថ ខ្ដលរេប់
រេង្ថោយរោឌភិបាលថវៀថណាមថនាះថឡើយ៕
របភពព័ ត៌ម្លន៖ RFA

ទាំព័រ២៦

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ថស្រនថីពិណ

ទយពិ ថរាះណាស់ ថបើថយើ ង្ថផធៀង្

ផ្ទធថ់ស្នថប់ តាមទរមង្ៀបទនិមយ
ួ ៗវាានសូរថសៀង្្លង្
ថ្លយ
ើ គ្នបរវាង្រនាថឯករនាថធុង្

ផសាំនិង្សថមលង្សគរ

សថាារ បានោស់ អារមមណ៍ដល់ អបកស្នថប់ ឲ្យកាន់ ខ្ថ
ជក់ ចថ
ិ ថថ ោយខ្លនពុាំ បាន។

ថនះជាមូលថហថុខ្ដល

បង្ ថរថឿង្ ថ្វញ់មុី ភាជប់ជវី ថ
ិ របស់ ខ្លួន កបង្
ុ ការអភិ
រកសនូវឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរថនះ។ បង្ ថរថឿង្ ថ្វញ់មុី
ថកើថមកកបុង្រេួស្នរខ្ខ្មរានអាជីពខ្លង្សិលផៈ
ថខ្ថថរពះរថ

ង្
ាំ

អាយុ ថទើបបាន៦ឆ្បាំ

ថៅ

កុាររ ូបថនះ

បានថៅតាមករកុមសិលផៈ ញុក
ិ ថហវ ៀង្ កាវង្ ដ៏លផី
ថឈាមះរបស់ យយខ្លង្ាថយ ថហើ យចូលរ ូមថដើរថួជា
ថលុកកាំខ្បលង្
យុ ។

និង្ថួកា
ុ រឲ្យសមរសបជា

មួយនិង្អា

ចាំខ្ណកឪពុ កថដើរថួឯកកបង្
ុ រកុមថលាេនថនាះ។

នឹកស្នមនថ្វជីវថ
ិ គ្នថ់ថដើរតាមេនលង្ឪពុ ក

ថនាះ ថៅជាឧបករណ៍ ថភលង្ ថហើ យបានានសថមលង្

ប៉ខ្ុ នថផយ
ុធ

ពី ថរាះលនលង្ល
ៀ ថនាលចបាន។ ថោយានចិថរថ សឡាញ់

េឺគ្នថ់ចល
ូ ចិថខ្ល
ថ ង្ឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរវិញ។

ថភលង្ខ្ខ្មរ ថពលថនះបង្ មុី អាចវចបឧបករណ៍ ថភលង្បាន

លុះធាំដង្
ឹ កថី បានថៅបួសតាមទាំថនៀមទាលប់ ខ្ខ្មរ ៣ឆ្បាំ

៣៧ ធុនខ្ុសពី គ្នប។ ធុនណាក៏ានរចនាកាច់ ខ្ខ្មរ

ថរកាយមកក៏បានលាចាកសិកាេបទមករស់ ថៅ

ខ្ដរ ដូចជា

ជាមួយតាខ្លង្ឪពុ ក

រនាថឯក និង្រនាថធុង្ថធើអ
វ ាំពីឫសសីនិង្ថឈើ ថហើ យ

រសឡះ

ថរៀនថធវឧ
ើ បករណ័ ថភលង្ខ្ខ្មរ។

ទយេង្វង្ៀថច
ូ

ទយេង្វង្ៀធអ
ាំ ាំ ពី ស្នពន់

ដើបង្
ូ ថរៀនថធវរើ ទ ខ្លុយ ចាបុី ខ្ថពុាំ ទន់ បានលអ ថហើ យ

រថូវថរបើថពលថរចើនថទើបថធវបា
ើ នលអ។

សថមលង្ពុាំ ពីថរាះ ថពលខ្លះរ ុញេាំនិថការង្ហរថនះថោយ

ថឡើយរសុកថទសខ្វះខ្លថមិនទន់ ានថរេឿង្ា៉សុី

ថរបើថពលថវលា និង្កាលង្
ាំ ថរចើនថពក ខ្ថថោយស្នរ

ថរបើ គ្នថ់ឈូស ចិថថោយ កាលង្
ាំ វដនូវបនធះឫសសី

ថលាកតាគ្នថ់ខ្ណនាាំ ថហើ យខ្លួនថេផ្ទធល់ ចល
ូ ចិថផ
ថ ង្

ថដើមផីថធវរើ នាថឯក

ថនាះ មិនយូ រប៉នា
ុ ម ន ថ្វញ់ មុី ក៏ថធវឧ
ើ បករណ៍ ថភលង្បាន

ថូចធាំខ្ុសគ្នប លុះថធវរើ ួច ក៏រ ុះថចាលវិញ រ ួចថធវស្ន
ើ រ

លអសាំរាប់ ថរបើកុង្
ប រកុមសិលផៈរបស់ យយខ្លង្ាថយ។

ថដើមថឡើង្

ថធវរើ កិនអស់ វដ

គ្នថ់ និយយថ្វតាាំង្ពី ថពលថរៀនថធវើ

រហូ ថដល់

ចិថ។
ថ

ថពលថនះានជើនាញមិនខ្ុសដូចមុនថទ

ជើនាញថោយមិនដឹង្ខ្លូន។

បនធះឫសសី

ថហើ យកាន់ ខ្ថលអផង្។

បនធះថឈើ

ខ្ដលគ្នមនវិញ្ញដណខ្ថជនជាថិខ្ខ្មរ អាចថធវឲ្
ើ យវថទុទង្
ាំ
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ឧបករណ៍ ថភលង្ថទ

ទាំព័រ២៧

កាលថដើម

បនធះរនាថឯកថនាះានសណា
ន ន

ខ្ថបង្ថៅខ្ថសបាយ

មិនរថឹមខ្ថជាអបកផលិថ

គ្នថ់ខ្ាំខ្សវង្យល់

និង្ខ្េរកា

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

ឧបករណ៍

ថភលង្ខ្ខ្មរបុរាណមួយចាំនន
ួ ខ្ដលថរចរិល

ជាង្ ថបើថរបៀបនិង្ឧបករណ៍ ថភលង្ដ៏វទឯថទៀថ។ គ្នថ់

ថដើមផីយកមកបង្ហាញដល់ ថយើ ង្ថេ

ឲ្យដឹង្ថ្វ ខ្ញាំរុ ក បខ្នថរសឡាញ់របរ រសឡាញ់រពលឹង្

បាថ់ បង្ៀ
ទាំង្ឡាយ

ខ្ដលរសឡាញ់មថ៌កខ្ខ្មរបុរាណថនះ។

វនឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរ។

ខ្ញាំរុ ការបរថនះរកាឲ្យបាន

បចចុបផនបភាពគ្នថ់ ថៅបាំថរើរកុមសិលផៈខ្ខ្មរថខ្ថថរកមួន

េង្ៀវង្ៀ

ស យួ នថៅថ្វថខ្ថថថកៀង្យ៉ង្ ថពលរកុមថធវស
ើ កមម

រាំខ្លកអាំពីបទពី ថស្នធន៍ថភលង្ខ្ខ្មរ របស់ អក
ប ខ្ដលចង្ៀ

ភាព គ្នថ់ក៏ចល
ូ រ ូម លុះានថពលទាំថនរ ក៏របឹង្ ជួស

ថចះថភលង្ខ្ខ្មរ។

ជុល

លក់ ខ្ថជូនកាល ានវថថអារាមរថូវការឧបករណ៍

និង្ថធវេ
ើ ថមី ៅឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរ។

ឧបករណ៏ថភលង្

ថរៅពី ថធវើ

គ្នថ់ជាសិលផកររបស់ រកុម

ទទួល

ថករមថ៌កដូនតា

ថហើ យានបាំណង្ខ្ចក

ពិ ថខ្មនបង្ថធវឧ
ើ បករណ៍ ថភលង្សាំរាប់

ថភលង្បង្ក៏របថេនវថថឥថេិថវេល

ថហើ យានអបកខ្លះ

បនធុកខ្លង្ឧបរណ៍ ថភលង្ រនាាំង្វាាំង្នន និង្សាំថលៀក

យកឧបករណ៍ ថភលង្ឲ្យបង្ជួសជុលក៏ពុាំេថ
ិ វេលឈលល
ួ

បាំ

គ្នថ់ថ្វ បាំណង្ធាំរបស់ គ្នថ់ េឺចង្ៀឲ្យខ្ខ្មររសឡាញ់

ក់ដល់ រកុម។

របពននគ្នថ់ក៏ជាសិលផកររសប់

រកុម កបង្
ុ ១ឆ្បាំរកុមថៅសាំខ្ដង្បានរវាង្២ខ្ខ្ ដូថចបះ

ថភលង្ខ្ខ្មរថហើ យជួយរកាថករដូនតាឲ្យបានឋិ ថថេរ។

ចាំណូលរបចាាំរេូស្នរមិនបានប៉ុនាមន។

ថយើ ង្កុប
ាំ ថណា
ថ យឲ្យបាថ់បង្ៀថៅថខ្ឿនវបផធម៌ខ្ខ្មរ

គ្នថ់ ានកូន

របុសពី ររ ូប ថហើ យានបាំណង្ចង្ៀឲ្យកូនៗ បនថថវន

ខ្ដលានលកេណៈពិ ថសសថនះ៕

រកាឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរថនះ។ ឧបករណ៍ ថភលង្ខ្ខ្មរ ថធវើ

របភពឯកសារ ៖ សាានប័នរបស់មនទីរវបបធម៌ កី ឡា

បានថោយលាំបាក

និ ង្លទសចរណ្៍ លខតារពះរត

ខ្ថចាំថ

ះថាំវលលក់ ដរូ វិញទប

ជាថិស្នសន៍នីមយ
ួ ៗ មុននឹង្បានកាលយថៅជា

ពិ ថសសរបស់ វបផធម៌ជាថិស្នសន៍ខ្ខ្មរ។

ជាថិស្នសន៍ លុះរតាខ្ថានវបផធម៌ អារយធម៌របស់
ខ្លួនផ្ទធល់ ។

ថបើពុាំដថូ ចាបះ

សញ្ញដណថដើម

ថទពុាំ អាចរកានូវអថថ

របស់ ជាថិខ្លួនបានថឡើយថ

លេឺ

ាំង្

កបុង្ន័យថនះ

របាាំរពះរាជរទពយក៏ដច
ូ ជារបាាំ

របវពណី ជាថិមយ
ួ ចាំនន
ួ ឯថទៀថខ្ដរ ខ្ដលថកើថថចញ
ពី អថីថកាលដ៏យូរលង្ៀ រថូវបានជាថិស្នសន៍ខ្ខ្មរខ្េ

សថិសមផញ្ដ ៈជាថិ ខ្ដលជាការចង្ចាាំមយ
ួ ខ្ដលាន

រកាឲ្យបានេង្ៀវង្ស

រហូ ថដល់ សពវ វេង។

លកេណៈជារបវថិស្ន
ថ ស្រសថ។ នាថដើមស.ថ.ទី១វនេ.ស.

ជាមថ៌កវបផធម៌ខ្ខ្មរខ្ដលកាថ់ វេលពុាំបាន។ េវថ
ី ផិថខ្ថ

ជាថិស្នសន៍ខ្ខ្មរ

បានទទួលឥទនិពលវបផធម៌ឥណា
ឍ

សិលផៈករ សិលផៈការិនី ពី មយ
ួ ជើនាន់ ថៅមួយជើនាន់

តាមរយៈវិស័យ

ណិ ជជកមមអនថរជាថិ ថហើ យបានខ្ក

រថូវផ្ទលស់ បថូរជាបនថបនាធប់ កថ៍ ោយ

ទាំង្ថនះ

ក៏ប៉ុខ្នថបថចចក

វចបរបឌិថនូវអវីៗខ្ដលមកពី ថរៅ ថដើមផីឲ្យសមរសប

ថទសសិលផៈវនរបាាំរពះរាជរទពយពុាំ បានផ្ទលស់ បថូរឬខ្ក

តាមរបវពណី ទរមង្ៀ ឬខ្លបថវបផធម៌ ធ្លរយធម៌ជាថិ

ទរមង្ៀថឡើយ។

របស់ ខ្លួន។ កតាថថនះជា មូលោឌនរេឹះវនដួង្វិញ្ញដណ
ជាថិ

ថរ

ះជាសញ្ញដសាំគ្នល់ នវូ លកេណៈសាំថយេ

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ថយើ ង្បានរកថឃើញថ្វ របភពវនរបាាំរពះរាជ
រទពយខ្ខ្មរ រថូវបានផាភាជប់ ថៅនឹង្របាង្គរបាស្នទ និង្

ទាំព័រ២៨

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

និង្ថលើកយកមកបង្ហាញថនះ េឺជាឯកស្នរខ្ដលបាន
មកពី បណា
ត ល័យ
របថទសបារាាំង្

វនទីរកុង្

អាឡាាំង្ស
ឹ ុង្

ានថឈាមះថ្វ

ថៅឯ

“ស្នវតាវនរពះពុ ទ ន

ទាំង្៥រពះអង្គ” ឯកស្នរថយង្ខ្លង្ថលើថនះ រថូវបាន
េថចមលង្ថចញពី ស្នស្រស្នថសលឹករឹថនាចុង្សវទី ១៩
ថោយថលាក អាថដា៉ឡឺខ្កលរ កបុង្ខ្ណៈថលាកជា ថរ៉
សុីដង្ៀ

របចាាំថៅរពះរាជាណាចរកកមពជា
ុ ថយើ ង្។

សពវ វេងថនះថៅកបង្
ុ រពះរាជាណាចរកកមពុជា ឯកស្នរ
របាាំរពះរាជរទពយ
ចាលក់សិលាវនអថីថ
ទាំង្មូល

ថនះានថឈាមះថ្វ “ស្នស្រស្នថខ្កអកស”។ ទាំង្អថថបទ

រពះរាជាណាចរកកមពុជា

ខ្ដលានទឹកដីដម
៏ ហាធាំថធង្អស្នចរយ។

ថហើ យមោ៉ង្ថទៀថ ឫសខ្កវវនរបាាំរពះរាជរទពយ រថូវ
ផារភាជប់ និង្របបរាជានិយមនិង្រពហម ញ្ដស្នសនា
ថោយថហថុថ្វ

មថ៌កអរ ូបីថនះ

របស់ ថលាក ឡឺខ្កលរ ទាំង្អថទបទខ្ដលានថៅកបុង្ទឹក
ដីខ្ខ្មរថយើ ង្សពវ វេង

ពននថទ។ រពះពុ ទទ
ន ង្
ាំ ៥ រពះអង្គថនាះានរពះនាម
ដូចថថៅ៖

េឺជាមថធោបាយ

ទី១កកុសថនានថាំណាង្ថោយសថវាន់

ពរង្ឹង្អាំណាចកិថោនុភាពនិង្រពះថចស្នថរបស់ រពះ

ទី២ថកានាេមថនាថាំណាង្ថោយសថវនាេរាជ

មហាកសរថខ្ខ្មរបុរាណ។ កាយវិការ និង្កាច់ រាាំរពម
ទាំង្សថមលៀកបាំ

ក់ របស់ អបករាាំ

ទី៣ កសសថបា ថាំណាង្ថោយសថវអថណថើក

ឬរសីថទពអបសរជា

ទី៤ ថគ្នថថា ថាំណាង្ថោយសថវថគ្ន

ថដើមនា សម័យបចចប
ុ ផនបថនះ អាចរបដូចថសធើរខ្ថរេប់
រជុង្ថរជាយទាំង្អស់ ថៅនឹង្ឥរិយបទ
បុរាណថៅថលើជញ្ញជាំង្របាស្នទអង្គរវថថ
ថសៀមរាប
វេង។

វនចាលក់

ឬរបាស្នទភិាយថៅរបថទសវេសពវ

រីឯរបាាំនិង្ថូរយថស្រនថីវញ
ិ ក៏ានលកេណៈបុរាណ

ខ្ដរ។ និយយអាំពីរបភពវនរបាាំរពះរាជរទពយខ្ខ្មរដឹង្
ថ្វ ថដើមថឡើយរបាាំថនះានលកេណៈពិ សិដខ្ឌ ដលរថូវ

អាទិថទព

ដូចថៅរបថទសឥណា
ឍ

ះរពះ

ខ្ដលថេសខ្មថង្

ឈុ ថស្នសនាមួយចាំនន
ួ ថៅអាទិថទព ខ្ដលទក់ ទង្
នឹង្របវថិស្ន
ថ វតារបស់ ថទវតាវនរពហម ញ្ដស្នសនា។
របវថិរថ ពះពុ ទទ
ន ង្
ាំ ៥រពះអង្គ

រាជសីហ៍។
សូមបញ្ញជក់ថ្វ រ ូបេាំនរូ វនរពះពុ ទទ
ន ង្
ាំ ៥ខ្លង្
ថលើថនះ ខ្ដលបានរតាស់ ដង្
ឹ ថៅកបង្
ុ ភទចកបផរថូវបាន
ថេថៅតាមជញ្ញជាំង្វនវថថអារាម និង្រពះបថ់ នានាកបង្
ុ
របថទសកមពុជា ខ្ដលរបកាន់ រពះពុ ទស្ន
ន សនា។ ាន
ចមងង្ម
ៀ យ
ួ បានថលើកថឡើង្ថ្វ

ថថើថហថុដច
ូ ថមថចបាន

ជាានថាំណាង្រពះពុ ទអ
ន ង្គនីមយ
ួ ៗ ថរកាមរ ូបភាពជា
សថវថៅវិញ? ថហើ យរពះអង្គទង្
ាំ ៥រពះអង្គានរបវថិថ
យ៉ង្ដូចថមថចខ្ដរ? ការសិការស្នវរជាវរបស់ ថយើ ង្
បានឲ្យដឹង្ថ្វ ថយង្តាមឯកស្នរជារ ួម ថយើ ង្អាច
សថង្េបរបវថថិ វនរពះពុ ទអ
ន ង្គទាំង្៥ដូចថថៅ៖

របវថិវថ នរពះពុ ទទ
ន ង្
ាំ ៥ រពះអង្គ ខ្ដលថយើ ង្
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

ទី៥ អរិយថមថថថរយា ថាំណាង្ថោយសថវខ្លល ឬ

បាយ័ នថៅ

បានរបរពវ ថឡើង្ ថដើមផីជាថង្ហវយថ្វវយថៅចាំថ

ពុាំ ថឃើញានោក់ ថឈាមះអបកនិ

(ថថៅថលខ្ថរកាយ)

ទាំព័រ២៩

រពឹ ថប
ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

សាមគគីធម៌
(ដាំលណ្ើរស្សុះាន)
ស្នមេគធ
ី ម៌

ខ្ដលរពះមុនីរទង្ៀសរថសើរ

កផួនេមពីររពះពុ ទស្ន
ន សនា

និយយការស្នមេគី

ធម៌៣យ៉ង្េឺៈ

ថយើ ង្ទាំង្ឡាយរថូវស្នមេគឲ្
ី យរថូវចាំណុច
៣យ៉ង្ខ្លង្ថលើថនាះ ឲ្យលអមិនរថូវស្នមេគរី ថឹម
ខ្ថបបូរាថ់ ឲ្យឮថហើ យទះវដ ឬក៏ស្នធុឲ្យរសួល

១. កាយស្នមេគ៖
ី ការរពមថរពៀង្ថោយកាយ

ប៉ុថណា
ត ះថទ៕

២. វចីស្នមេគ៖
ី ការរពមថរពៀង្ថោយសាំដី

ដកស្សង្់ពីអតាបទរបស់
រពះលកសរវ ិនលយា រតឹង្ យន់ រពះលមគណ្

៣.មថនាស្នមេគ៖
ី ការរពមថរពៀង្ថោយចិថ។
ថ
ថបើភក
ិ ុ-េ ស្នមថណរ

រេូសូរថ-រពះថៅ

អាវាសណា

បានថរៀនសូរថបានយល់ ចាស់

របាកដថហើ យ

ទាំង្បានអនុវថថន៍តាមាគ្ន៌រថឹម

រថូវថទៀថថនាះ អានិសង្សធម៌ស្នមេគក
ី ៏ថកើថថឡើង្
លអណាស់ ថធវអ
ើ វីៗក៏ថកើថតាាំង្ពី ការថូចរហូ ថដល់
ការធាំ។
របសិនណា ខ្បកបាក់ ស្នមេគធ
ី ម៌ថហើ យ
វថថថនាះអនថរាយថរចើនរបថភទេឺ
េាំនិថរវាង្ថលាករេូថច
ូ

ទស់ ខ្ទង្ខ្ខ្វ ង្

និង្ថលាករេូធាំទង្
ាំ

ស្នមថណរ និង្ភិកុ។
េ ល។ វផធកុង្
ប ពពុ ះថផះ ថរបះ
ឆ្ម៉លឹង្ៗ

ថថើថយើ ង្ជាកូនចផង្រពះស្នកយបុថថថ ធវើ

យ៉ង្ណាថៅថទៀថ

រពះបរមរេូបានរបថៅពុ ទន

បរិស័ទបួនពួ កថ្វ៖

ចូរកុរាំ បាទរបខ្ហសថធវស

ខ្លួនរបាណអាថមន
័ ឲ្យថស្នះ

លខតារពះរត

ខ្លមាំង្សរថូវឈរជិថ

ថយើ ង្មិនថភលចថទឲ្យខ្ថថពលណាថយើ ង្បថណា
ឋ យ
អារណមណ៍ ថផឋសផ្ទឋសវាថ្លៀថ

ាំង្ កមពុជាលរោម

សេចក្ដី អំពាវនាវ
ខាាំុរពះករុណា អាោមភាព គឹម សុស
ី ណា
ាំ
រប
ធានោរ ិយាល័យសង្គមកិចច ននសមព័នធសមណ្និសសិតនិ សសិតខខមរកមពុជាលរោម សូមថាវយបង្គាំ រពះលតជគុណ្
រគប់ រពះអង្គលោយារវៈ

និង្សូមចាំ លរ ើនពរញាតិ លញាម

ពុទធបរ ិស័ទរគប់ រប
ូ លោយកាីលារព។ ខាាំុរពះករុណា អាោម
ភាពបានស្សាវរជាវ និង្ចង្រកង្លឡើង្វ ិញនូ វលសៀវលៅ

“ករមង្ធម៌បទ និយមសូរតលៅកមពជាលរោម”
និង្ម្លន
ុ
បាំ ណ្ង្លបាះពុ មព ចាំនួន ៥០០ កាល លដើមបីខចកជូនជា
ធមមទ្វន

កនុង្ឱោសបុណ្យចូ លឆ្នាំថ្ី រម បនពណ្ីជាតិ ខខមរ
ដល់ពុទប
ធ រ ិស័ទខខមរ ខខមរលរោម បានសិកាស្សាវរជាវ
និង្អនុ វតាោមរបនពណ្ីរពះពុទធសាសនា

រកា

និ ង្

លលើកតាំ លកើង្អតាសញ្ញាណ្ខខមរឲ្យបានគង្់ វង្់ និ ង្ថ្្ាំុលថ្្ើង្
លៅអនាគត។

លដើ មបីសលរមចបានលាលបាំណ្ង្ទ្វាំង្លនះ

ខាាំុ
រពះករុណា អាោមភាព សូមបវារណាទឹ ករពះទ័យពី រពះ
លតជគុណ្រគប់ រពះអង្គ និង្ទឹកចិតព
ា ី ញាតិ លញាម ពុទធ

បរ ិស័ទរគប់ រប
ូ រពះលមោា និង្លមោាចូ លរួមឧបតាមោ
ភ រ
លបាះពុមពលនះោមសទ្វធរជះថាល។
សូមរពះលតជគុណ្រគប់ រពះអង្គ

និង្ញាតិ

យកថពលថនាះ

លញាមរគប់ រប
ូ
រពះលមោា និង្លមោាទទួលនូ វារវៈភកាី

ភាលម េឺថ្វចាំថណញថលើថយើ ង្ទាំង្រសុង្អូសទញ
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ថយើ ង្ឲ្យធ្លលក់ ថៅនរកខ្ភបករសស់ ចាស់ ខ្ទង្ េួរ
ឲ្យថសញើបខ្សញង្វរកខ្លង្។
ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១

បញ្ញ
ា ក់៖ លសៀវលៅលនះម្លនតនមល ៥ ដុ ោលរសហរដឋអាលម
រ ិក កនុង្ ១ កាល។ លបាះពុមលព ៅរបលទសនថ្។
សូមទាំនាក់ទាំនង្៖ (៨៥៥) ១១ ៦០១ ៣៣២

ទាំព័រ៣០
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ថិ រថរបស់ សហព័ នខ្ន ខ្មរកមពុជាថរកាម

១.

រៅយប់ថ្ងងដប បួ នរ តម
ើ
ិេសិរ

ខ្ម ែរររោមរេប់ទ ី ររៀបចំសមពន
័ ធ

ខ្តងតា ំងរពះសងឃបងប្អូនរួ សរាន ់
២. សហព័នខ្ធ ម ែរ

ស្តារជាបន្ទាន ់ នូវរប្ឹតបរត
។
ិា

មពុជាររោម

រតូវោរផាយរពម

ខ្ដលរយងអា
ខានមិនបានរបាះពម
ុ ព
ើ

ឲ្
ុំ យបង ់បាត់

នូវរប្ឹតបរត
ររចើនឆ្នំម រហើយ ។
ិា

៣. ម ដល ់ថ្ងងទ ី មួ យខ្មម រា

េ.ស. រនះណា ពីរពាន ់ដប់មួយ

៤.

រដើមបផសពវ
ផាយ ឲ្យបងប្អូនដឹង
ី

អំ ពីដំ

រ្វោរតស
ូ រលើ ឆ្ អនារជាត ិ
ើ

ររឿងទា ទ
់ ងជាត ិ មិនថាយប់ថ្ងង

ឥឡូវរប្ឹតបរតរបាះព
ម
ុ ផ
ព សពវ ផាយ
ិា

រពឹតោរ
ិា

ំរ
រយងន
ងដ
ើ
ឹ

ី ហើយ
ើ រ ោរជាងមរ

មិនរៅរពរងយររពាះជ
ិតដល ់ររតើយ។
ើ

ររពាះខ្ម ែររៅររោមរងទ ុ យ
ខ ូ ររហើយ
៥.

ស្រស្តវរជាវឯ ស្តរភសាុតាងទា ំងឡាយ
៦.

ររៀបររៀងមមស្តរ
រៅតាមទំព័រ
ឹល
៧.
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ច ំខ្ម ែរឯររតើយសមុរទខាងន្ទយ ។

រដើមបី ោយខ្សវង រ យុត្ម៌
។
ិា
៍ ទា ំងឡាយបន្ទាប់បនា

ដូចរយងបានព
ើ

របើបងប្អូនខ្ម ែរររោមបានដង
ឹ រហើយ

៌ ន្ទទរនះស្រស្តប់
។
ី

រុំ ៅ រនាយ
ើ រតូវខ្តរតងរតាប់

រួ បរួ មស្តមេគី គ្ននរៅតាមចាប់

អនារជាតស្រស្តប់
សី ព
ា ី ជនជាតរដ
ិ
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ររពាះរយងខ្ម
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ឹ ង រហើយនងចរមល
ិ
ើយ
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តរជាប
ឹ ងឲ្យរយងរជួ
ើ

១០. រយងរតូ
វខ្តដឹង ោលៈរទសៈ
ើ

រៅតាមសភាព ច
ិ ចោរទា ំងឡាយ។
េជាឱោស
ដ ៏ម្នតថ្មល
ឺ

ព ុះពារនូវឧបសេគអនារាយ
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១១. រដើមបឲ្យអនា
ជាតរិ
ី

ើ ញចាស់

រហើយបានតា ំងមនអន
ចស់ស ស
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ួល

ខ្ដលយួ នរប្ោស ថាមនរតឹ
មរតូវ
ួល

ោរពិតសរតូវ ប្លន ់ដីខ្ម ែរររោម ។

១២. រៅទបញ្
ច ប់សូមថាវយរពះពរ
ី

រជាេជ ័យបវររៅដល ់ខ្ម ែរររោម

១៣. សូ មឲ្យសររមចរាល ់ភារៈ ច
ិ ច
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ុំ យភាលង
ំ រភលច លលបចសតវ
ស្តវ
ិ

រពះសងឃរេហសថ សររមចដល ់រពម

សុីបាយរហើយយ រលៀបម្ត់ពខ្ព

ពីរលើដល ់ររោម រេប់រូបអាតាម ។

រួ ចផ ុតពីខាល រររពើរៅរោង ៕

និពនធលោយ៖ និសសិតខខមរលរោម

ថលខ្ ៧៦ ខ្ខ្មករា ឆ្បាំ ២០១១
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