ក្ល្ ៧៨ ឆ្នុំទី ០៨

ខែ្មិនា

គ.ស. ២០១១ - ព.ស. ២៥៥៤

ខ្មែរររកាមរៅរបជុុំ អ.ស.ប. រៅទីររុងហ្ស ឺខ្ែវ របរទសសវស
ិ
របជុនើ

េះ នឹងរបរពឹ តនថិ ៅនៅថ្ថងទី១៥ ខ្មមិ

ឆ្បំ

២០១១ នៅកបុងទីរកុងហសឺខ្ណវ ថ្នរបនទសសវិ
ស។ មន្តនថីអងគការសហរបជាជាតិទំងននេះ បាន
អន្ជើ ញនៅនធវើទសសនកិចជា
ច ផលូវការ នៅភូមិភាគ
ខាងតផូងថ្នរបនទសនវៀតណាម

កបុងខ្ដនដីកមពុ

ជានរកាមផងខ្ដរ នដើមផីខ្សវងយល់ ស្នទនការណ៍
ជាក់ ខ្សឋងនៅទីន

េះ កាលពី ចន ល េះ ថ្ថងទី៥ ដល់

ថ្ថងទី១៥ ខ្មកកកដា ឆ្បំ២០១០។
នោក ថាច់ ងុក ថាច់ របធានរបតិបតថិសហពន័ខ្ន មមរកមពុជានរកាម

នោករសី មា៉ាហគី មា៉ារភី (Maggie Murphy) រដឌ
នលខាធិការថ្នអងគការរបជាជាតិ និងរបជាពល

អងគការសហរបជាជាតិ នៅថ្ថងអង្គគរននេះ

រដឌខ្ដលគ្មមនតំណាងនៅកបុងរដាឌភិបាល ឬនៅ

នឹងនបើកកិចរច បជុម
ើ ួយ នៅរបនទសសវិស នដើមផី

កាត់ អងគការ UNPO មានរបស្នសន៍ពីរបនទសខ្ប

រាយការណ៍ អំពីស្នទនភាពបចចុបផនបថ្នភាពរកីរក

លហសុិកតាមទូរស័ពធ

របស់ ជនជាតិនដើមភាគតិចនៅកបុងរបនទសនវៀត

ថា

បានឲ្យវិទយុអាសុីនសរីដង
ឹ

កនលងមកមាននសចកឋរា
ី យការណ៍ ថា

ករណី មួយចំនន
ួ ពាក់ ព័នកា
ន រនរើសនអើង

មាន

និងការ

ណាម។

រំនោភសិទិ ម
ន នុសសនលើរបជាពលរដឌខ្មមរនរកាម

របធាន សហព័ នន

នៅកមពុជានរកាម៖ « អបកជើ

ខ្មមរ កមពុជានរកាម

អងគការសហរបជាជាតិ

នោក ថាច់ ងឿក
ុ

បាននៅនធវើទសសនកិចនច ៅរបនទសនវៀតណាម គឺ

-ោលបបវរតិសក្ងខបផ្នខែ្មររមពជាក្រោម.......................................១៦
ុ

ថាច់

នយើ ងបានផឋល់ព័តមា
៌ នរតួសៗ

-ស្រសីមា
ត នលរខែ៍ឬស្រសីតរគប់លរខែ៍...........................................២៥

សន៍ ឲ្យវិទយុអាសុី

មាតិការរឿង
-ខែ្មរក្រោមក្ៅរបជុុំ អ.ស.ប. ក្ៅទីររុងហ្សឺខែែវរបក្ទសសវីស.......១
-វ ិចារែរថា“ររីធុំររបារ់សុីររីរូច” ?..........................................២
-មនុសសរបស់មហាផ្ផៃរមពុជារុុះក្រ ើស្លលរសញ្ញាសមាគមខែ្មរក្រោម.....៤
-សមព័នធសមែនិសសិរ-និសសិរខែ្មររមព-ជាក្រោមនឹ
ងក្រៀបចុំពិធីបុែយ
ុ

ផ្ការសមីស្លមគគីក្ ើមបីរទរទង់សមែ និសសិរ-និសសិរ ......................៦
-ក្ោរ តុំង ធី ររូវយួន ចាប់សួរចក្មលើយ ......................................៨
-សខែរមរស្រសតីខែ្មររមពុជាក្រោម.....................................................១០
-បុែយបញុ្ ុះសីមា ក្ៅវរតខែរពរពិនៃង ក្្រតឃ្លុំង.........................១៣

-ចូលរួមរ ុំខែលរទុរខ ល់របជាពលរ ឋផ្នរបក្ទសជបុ៉ុន……………….១៤
-្ួប២៦ឆ្នុំ ផ្នរពឹរិោ
ត រែ៍ “KC50” ក្ៅរមពុជាក្រោម...................១៩
-ពិធីចូលមលប់និងក្ចញមលប់របស់រូនររមុុំខែ្មរ................................២២
-សក្មលងក្ភលងខែ្មរជរ់ជាប់ចិរ្
ត ុំុ…
្ ………………………………………..៣០
-អាល័យរមពុជាក្រោម...............................................................៣២

មានរបស្ន-

នសរីដង
ឹ ថាកិចច

ញទំងន
នវៀតណាម

ញឯករាជយរបស់

ខ្ផបកជនជាតិភាគតិច

ដល់ រកុមអបកជើ

េះ មុននពលនគនៅកាន់ របនទស
(តនៅទំព័រទី ៤...)

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

យូ រមកនហើ យ។ មនុសសចិតនថ ចរក៏នឆលយ
ើ បញ្ជជក់

វិចារែរថា “រតីធុំរតបារ់

ភាលមថា កាលខ្ដលស្នងសងៀផេះធ ននេះ ជីតាមញំបា
ុ ន

សុរី តីតូច” ?
មានមារតាចាប់ ខ្ដលអបករសុកបានខ្ចង
នដាយមលួនឯងគឺ “មារតាបួន នចររចមល
ួ ន
ួ
មាចស់
ជាប់ គក
ុ ”។ នហើ យក៏មាននរឿងកំខ្បលងមួយ ខ្ដល
ខ្តងដើណាលតៗគ្មបមកថា៖ មានមនុសសមូចមាបក់
មានបំណងចងៀ

បានផធេះរបស់ អបកដ៏ថ្ទនធវជា
ើ ផធេះ

របស់ មលួន។ នរកាយពី គិតគូរនធវខ្ើ ផនការហម ត់ចត់
នហើ យ

មនុសសមូចចិតនថ ចរន

េះ

ក៏បាននវច

សំពាយនធវដ
ើ នើ ណើ រនៅដល់ ផេះធ ខ្ដលមលួនចងៀបាន
នហើ យនធវជា
ើ មានអាការៈនហវហត់ រ ួច ក៏នឡើងនៅ
សំពេះឱនលំនទន គួរសមជាមួយមាចស់ ផេះធ នដើមផី
សុំស្នបក់ នៅបនណា
ឋ េះ

អាសនបមួយយប់

ខ្សែក

នឡើងសឹមបនថដនើ ណើ រ ។ មាចស់ ផេះធ ក៏ទទួលរពមឱយ
ស្នបក់ នៅ។ លុេះរពឹ កនឡើងបុរសន

េះក៏ោមាចស់

ផធេះ នហើ យនដើរសំនៅនៅផធេះនមឃុំដាក់ ពាកយបថង
ឹ
ថា

ជីដន
ូ -ជីតាមលួនមុននឹងស្នលប់ នៅបានបនសល់

យូ រឆ្បំមិននឃើញនស្នេះ នទើបខ្តមកដល់ ភម
ូ ិននេះ
ក៏បាន នឃើញផធេះរតូវនឹងភិនភាគដូចខ្ដលជីតាមញំ ុ
េះ។ ដូនចបេះមញំស
ុ ុំទមទរយកផធេះន

វិញ។ នោកនមឃុំក៏បាននៅពិ និតយ រ ួចក៏សួរ
មាចស់ អំពីរបវតថរិ បស់ ផធេះន

រ

បនិងជនណថើរខ្ដលនធវអ
ើ ំពីនឈើ អវីកាំនធវព
ើ ី នឈើ

អវីមានប៉ាុ ម នកាំកាថរជញ្ជជំងជានឈើ អវីឯរនូតរ

េះ
ំ

េះ។ មាចស់ ផេះធ បានរប

ខ្កកដាច់ អហង្គកថា ជាផធេះខ្ដលមញំបា
ុ នទទួលនករ
ពី ឳពុ កមាថយមញំម
ុ ក នហើ យមញំក
ុ ៏បាននៅទី ននេះជា

ប

ជានឈើ អវី។ មាចស់ ផេះធ បានឮការ នរៀបរាប់ របស់
បុរសចិតនថ ចរន
រសង្គកចិតថ

េះ

នហើ យក៏នកើតកថនី ងឿងឆងល់

នរពាេះមលួនមិនខ្ដល

បានចប់

អារមមណ៍នឹកដល់ នរឿងននេះនស្នេះ។ សំណួរខ្ដល
នម ឃុំបានសួរពី នរឿងផធេះទំងប៉ាុ ម ន នចរនឆលយ
ើ
គ្មមនមុសបនថិចនស្នេះ ដូចជាជញ្ជជំងជានឈើ នផថៀក
កាថររកាលជានឈើ កនកាេះមាន
រត់ ផេះធ ជានឈើ ទល

ករមាស់ បីហុ ន។

ជនណថើរជានឈើ គគីរមានកាំ

ជាកនកាេះ កាំនរកាមបងែស់ បានរតូវផ្លស់ ជាគគីរ
វិញ។

តាមការពិ តនៅនពលខ្ដលស្នបក់ នៅ

បនណា
ឋ េះអាសនបន

េះ បុរសនចរបាននដើរពិ និតយ

នមើលផធេះនិងនធវកា
ើ រកត់ ចំណាំជាមុនមិនឱយមាចស់
ផធេះដឹង។

ទុកនូវនករមត៌កជាផធេះមួយមបងឱយខ្តមញំបា
ុ ននដើររក

បានខ្ផថផ្ថំន

កត់ រតាទុកទំងអស់ នូវចំនន
ួ នផ្ធង បាលន រនូត

នដាយនមឃុំជាអបកមានរបាជាញរាក់ ខ្ដរ

ឬក៏រតូវទទួលសំណូកពី នចរផងមិនដឹង
កាត់ កស
ថី នរមចឱយនចរន
ន

ក៏បាន

េះឈប េះនៅ។ ឯមាចស់ ផេះធ

េះ ក៏រតូវចុេះនចញទំងចុកឈាម។ នរឿងដើណា-

លននេះ នធវឱ
ើ យនយើ ងនឹកនឃើញដល់ នរឿងពី រ ទំង
នៅកមពុជានរកាមនិងនៅកមពុជា។នៅកមពុជាកាល
ជើ

ន់ ទ័ពទីងយួ នចូលមក

ហម ឱយរត់ ចល
ូ ថ្រពន

បនងែល
ើ ពួ កខ្មមររក

េះ របជាពលរដឌខ្មមរ មាន

ការភាន់ ភាំងជាខាលំង នដាយនឃើញទ័ពយួ ន នធវើ

ការផាយរបចំខ្ម របស់ សហព័ នខ្ន មមរកមពុជានរកាមពិ ភពនោក
ឯកស្នរ PDF មាននៅកបុងនគហទំព័រ www.khmerkrom.net / www.vokk.net
លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ដើនណើ រមកដល់ ទីណា

ក៏ស្នគល់ ទីតាំងន

េះទំង

នគ នហើ យក៏នលើកគ្មបសរមុកមកឱយនរចើននលើស

អស់ តាំងពី ភម
ូ ិឋាននរជាេះរជ លងដងអូរ សូមផី

មាចស់ ផេះធ ន

ខ្តកូនរតពាំងតូចមួយក៏យួនដឹងកខ្នលងខ្ដរ។ គឺ

យួ នខ្ដលនកើននឡើងនៅកមពុជានរកាម

នពលន

ពលរដឌ ខ្មមរនរកាមមាចស់ របនទសខ្ដលមានជាង

អបក

េះទ័ពយួ ន

ំផូវល នទ

មិនខ្ដលរតូវការខ្មមរឲ្យជា

មានខ្តយួ ន

ំផូវល ខ្មមរនៅវិញន

េះ

របាំបីោន

េះនទ។ កបុងនពលខ្ដលចំនន
ួ ពលរដឌ
ឯចំនន
ួ

ក់ រតូវយួ នបំរបួញមករតឹមខ្តជាង

នបើគត
ិ រតឹមខ្តឆ្បំ១៩៧៩ផង។ ចំខ្ណកមកដល់

មួយោន

នពលឥឡូវវិញ ខ្ដលស្នទនការណ៏វិវឌណន៏ ខ្រប

បាយនធវយ
ើ ួ នប
ូ នីយកមមខ្មមរនរកាមឱយរោយពូ ជ

របួលសរមួលឱយយួ នជារហូ តយ៉ាងននេះនទៀតមិន

នៅជាយួ ន។

ដឹងថា

របជាពលរដឌខ្មមររស្នប់

ថ្ថងនរកាយវាស

យ៉ាងណានទ។

ខ្មមរនឹងកាលយនៅជា

ចំខ្ណកនៅឯកមពុជានរកាមវិញ

មុសធមមតា

ក់ ប៉ាុនណា
ត េះ

នរពាេះយួ នមានននយ

រីឯនៅកមពុជាឯនណាេះវិញ

ចំនន
ួ

បាននកើននឡើងនលឿន

នរពាេះយួ នមានននយ

បាយខ្កលង

ខ្មមរជាមាចស់ ទឹកដីមានការឈឺ ចប់ និ យយខ្លង

នភទយួ នឱយនៅជាខ្មមរវិញ

ផធុយពី នៅកមពុជា-

នចញនៅនហើ យ មិនមុ សពី មាចស់ ផេះធ ខ្ដលរតូវ

នរកាម។ នរឿងអាថេកបា
ំ ំងន

េះ គឺខ្មមរស្នលប់ អស់

នមឃុំគ្មមនមួរហនបងវល
ិ ផធេះគ្មត់ ខ្ដលកំពុងរស់

ប៉ាុ ម ន

នៅនៅឱយនចរនៅវិញន

ចាស់ នទ។

េះនទ។ ការខ្ដលបារាំង

ក់ នៅជើ

ន់ ប៉ាុលពតគ្មមនអបកណា ដឹង

គឺយួន

ខ្ដលបានឱយតួនលមមួយ

បានរបគល់ ទឹកដីកមពុជា- នរកាមឱយនៅយួ ន គឺជា

ោនរបាំពីរខ្សន

នរឿងអយុ តធ
ថិ ម៌ហួសវិស័យខ្ដលមិនទទួលយក

ដឹងពី ចន
ំ ន
ួ ពិ តរបាកដ។ រីឯចំនន
ួ ពួ កយួ នខ្ដល

បាន។

ចូលមកនៅរសុកខ្មមរជើនស
ួ អបកស្នលប់ វញ
ិ
ន

នៅឆ្ប១
ំ ៨៨៨

នបើនលើកយកខ្តចំនន
ួ

នហើ យមានខ្តយួ ននទនទើប

េះ

របជាពលរដឌខ្មមរ និងយួ នតាមនមតថមលេះមកនធវកា
ើ រ

ក៏មានខ្តយួ នខ្ដរនទើបដឹង។ ប៉ាុខ្នថមាននរឿងមួយ

នរបៀបនធៀបតាមសទិតិ របស់ បារាំង គឺនមតថរកមួន

ខ្ដលហក់ នៅខ្តចាស់ ោស់ ដខ្ដល គឺនចរ

ស មានយួ នចំនន
ួ ៩.២០០

ខ្ដលបនលំមលួនមកនធវមា
ើ ច ស់ ផេះធ មិនរបាកដថានៅ

ដល់ ១៨.០៨០
ពី រ។

ក់ ឯខ្មមរមានរហូ ត

ក់ គឺខ្មមរនរចើនជាងយួ នមួយជា

នមតថរពេះរតពាំងមានយួ នចំនន
ួ ៤៦.៣១២

ក់ ឯខ្មមរមានរហូ តដល់ ៥១.០៥៥
មកដល់ នពលននេះ នហតុខ្ដល
ពលរដឌយួន
ន

ក់។ នហើ យ

េះ មិនគួរឱយឆងល់នទ នរពាេះយួ នមានខ្ផនការ

ចាស់ ោស់ មិនមុសពី នចរ ខ្ដលចងៀបានផធេះ

េះបានសុមរសួលនទ។ នរពាេះជាតិ ខ្មមរនិង

យួ នមានលកខណៈ

របថ្ពណី មុសគ្មបរសឡេះ

ោយមិនចូលគ្មបនទ។

នៅកមពជា
ុ នរកាម

ំឲ្យចំនន
ួ របជា

មាននរចើនជាងរបជាពលរដឌខ្មម រ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ផធេះន

យួ នបានជួលខ្មមរមាបក់

នឈាមេះនោក នសុង
ើ សុង នសុង
ើ ឱយនដើរនោស
ឱយខ្មមរនរកាមនចេះរ ួបរ ួម

ស្នមគគជា
ី មួយយួន

នហើ យឱយយកសហព័ នខ្ន មមរកមពជា
ុ នរកាមជាសរតូ

ទាំព័រ៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

វ។ ប៉ាខ្ុ នថ នបើតាមនយើ ងដឹងចប់ តាំងពី នសុង
ើ សុង

នោក ថាច់ ងឿក
ុ ថាច់ មានរបស្នសន៍ឲ្យដឹង

នសុង
ើ មំនដើរនោស

បខ្នទមថា

មក ដូចជាជួយនធវឱ
ើ យខ្មមរ

នរកាមខ្ដលមិនទន់ បានដឹងឮពី
កមពជា
ុ នរកាមកាន់ ខ្តបានដឹង

សហព័នខ្ន មមរ

នរកាម

របតិភព
ូ ី ររ ូបថ្នសហព័ នខ្ន មមរកមពុជា
ខ្ដលនឹងនៅចូលរ ួមកបុងកិចរច បជុនើ ៅរប

និងបានស្នគល់

នទសខ្បលហសុិក នៅថ្ថងអង្គគរខ្សែកននេះ រ ួមមាន

គឺនបសកកមមរបស់ នោក

តំណាងយុ វជន នោក បី បូរា និង គួន តុអា
ំ

នសុង
ើ សុង នសុង
ើ បានរ ួមចំខ្ណកកបង
ុ ការជួយ

នដើមផីនៅស្នឋប់ រាយការណ៍ របស់ អងគការសហរប

នលើកកមពស់ស្នមរតី ខ្មមរ នរកាមឱយបានដឹងមលន
ួ ថា

ជាជាតិ សឋីអំពីស្នទនភាពបចចុបផនប ថ្នភាពរកីរក

ឥឡូវ ននេះមានអងគការសហព័នខ្ន មមរកមពជា
ុ នរកាម

របស់ ជនជាតិនដើមភាគតិច

ជាឳពុ កមាថយ នចញ មុមការពារ មិនឱយយួ ន

ភូមិភាគនវៀតណាមខាងតផូង៕

នមើលង្គយ នមើលនថាករំនោភសិទិនន សរីភាពដូច

របភព: វិទយុអាសុីនសរី

មុនបាននទៀតនទ។ ខ្លផងននយបាយខ្ដលយួន

មនុសសរបស់មហាផ្ផៃរមពុជារ ុុះររ ើ

ចាស់ ខ្ថមនទៀត។

យកសលក
ឹ នតាបត មចប់សករនតាបតន

េះ វាបានកាលយ

នៅជាកាំបត
ិ
ចិតដងឯងនៅវិញ។ ដូនចបេះពី រតឹម

និងខ្មមរនរកាមនៅ

ស្លលរសញ្ញ
ា សមាគមខ្មែរររកាម?
សមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម នៅកបុងវតថស្ន

នពលននេះនៅយួ ននរបើ នសបៀតណាក៏នដាយ ក៏បទ
ិ
បាំងនរឿង ខ្មមរនរកាមខ្លងជិតនហើ យ។
រីឯនរឿងរទឹសថី
ខាំរតបាក់ រតីតច
ូ ន

ខ្ដលយួ នតាំងមលួនជារតីធំ
េះ មិនយូ រនទគងៀខ្តមាន រតី

ខ្ដលធំជាងមលួននទៀត

មកខាំមលួនឯងសុីវញ
ិ មិន

ខាននឡើយ។ តាមនជើងនលមថា រតីន

ផ្លកសញ្ជដមិតស
ថ មាគមខ្មមរកមពុជានរកាមសទិតនៅកបុងវតថ

េះរបខ្ហល

ស្នមគគរី ងសី សង្គកត់ សធឹងមានជ័យ ភបនំ ពញ

ជាមកពី សមុរទទិសខាងនជើង៕

(តពី ទំព័រទី១)

មគគរី ងសីសទិតនៅកបុងសង្គកត់ សធឹងមានជ័យ

នដាយនយើ ងបញ្ជជក់ ឲ្យបានចាស់ ថា គ្មត់ ពិតជា

មានជ័យ

អន្ជើ ញនៅពិ និតយនមើលសហគមន៍ខ្មមរកមពុជា

រតូវបានតំណាងគណៈកមមការវតថននេះ

ំគ្មបនៅរ ុេះនរើស្នលកសញ្ជដសមាគម

នរកាម នហើ យគ្មត់ នឹងរាយការណ៍ អំពីស្នទនភាព

នវណវតថ

របស់ ខ្មមរនរកាមទំងន

នៅកបុងវតថននេះ

េះ នៅកបុងរបាយការណ៍

មណឍ

ប៉ាុខ្នថរតូវបានរារាំង

នចញពី បរិ

នដាយរពេះសងឃ

មិនអនុញ្ជដតឲ្យរ ុេះនរើនចញន

េះ

របស់ អងគការសហរបជាជាតិខ្ដលនឹងនចញ

នទ។ ភាពចរមូង ចរមាសគ្មបបាននកើតមាននឡើង

សរមាប់ ឆ្បំននេះ»។

នៅកបុងវតថស្នមគគរី ងសី

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៤

សទិតនៅកបុងសង្គកត់ សធឹង

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

មានជ័យ មណឍមានជ័យ រាជធានីភនបំ ពញ នៅថ្ថង
ទី១៤ ខ្មមី

រវាងតំណាងគណៈកមមការវតថ និង

សមាជិកសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាមចំនន
ួ ៣ នៅ
កបុងបរិនវណវតថននេះ
កមមការវតថ

នដាយស្នរតំណាងគណៈ

ចងៀទមាលក់ ស្នលកសមាគមខ្មមរកមពុជា

ខ្មមរកមពុជានរកាម

នោក ថាច់ ស្នង បានអេះអាងថា នោកមិនរពម
រ ុេះនរើស្នលកសមាគម របស់ នោកនចញពី បរិ នវណ
វតថននេះជាដាច់ ខាត ពី នរពាេះថា សមាគមរបស់
នោកពុំ បានរបរពឹ តថមុសនៅនឹងចាប់ រដឌអវីន
នឡើយ

៖

សមាគមមញំុ

«គណៈកមមការ

េះ

យករបស់ មត
ិ ថ

សុទខ្ន តជាសមាជិកគណបកសរបជា

ជន មានអីប៉ាេះពាល់ ដល់ រដាឌភិបាល ? នហើ យ
នយើ ងបិទអុីចង
ឹ

វាបាត់ អតថសញ្ជដណខ្មមរនរកាម

រគ្មន់ ខ្តបុគល
គ ពី រ

ក់ »។

នសចកឋជ
ី ន
ូ ដើណឹងរបស់ នោក ធួន ស្ន
ខ្រ៉ាន តំណាងគណៈកមមការវតថ និងរពេះនៅអធិការ
សថីទីវតថស្នមគគរី ងសី ចុេះថ្ថងទី៤ ខ្មមី

កនលងនៅ

របនគនជូនរពេះរគូ យ៉ាន់ ថាត់ របធានសឋីទីសមា
គមរពេះសងឃខ្មមរកមពុជានរកាម នោក ថាន់ ស្នង
របធានមិតស
ថ មាគមខ្មមរកមពុជានរកាម និងនោក
នទព វាឿ របធានសមាគមការពារសិទិម
ន នុសសខ្មមរ
កមពុជានរកាម តរមូវឲ្យដកស្នលកស មាគម និងរ ុេះ
នរើការិយល័យនចញពី វតថកុង
ប រយៈនពល ១០ថ្ថង
ជាកំហិត ចប់ ពីថ្ថងទី៤ ដល់ ថ្ថងទី១៤ ខ្មមី
ស្នមគគរី ងសី

នោក ធួន ស្នខ្រ៉ាន បានបញ្ជជក់ ថា ការតរមូវឲ្យ
សមាគមខ្មមរកមពុជានរកាមទំងបីននេះរ ុេះនរើនចញពី
វតថ ពី នរពាេះមានការខ្ណ
រិទិ ន របធាន

ំពីនោក ថ្ឆ សុណា
ី

យកដាឌនសនថិសុមថ្ផធកុង
ប ថ្នរកសួង

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

របស្នសន៍ថា មញំុចងៀនឃើញវតថននេះនៅជាវតថមយ
ួ
កាលយជាទីនគ្មរពបូជារពេះពុ ទន ស្នស
មានរពេះសងឃសិកានរៀនសូរត

ជាវតថ

នគ្មរពធម៌វិ

ន័យ»។
ពី នោក ថ្ឆ សុីណារិទិ ន របធាន

យកដាឌនសនថិ

សុមថ្ផធកុង
ប ថ្នរកសួងមហថ្ផធបាននទ
១៤ ខ្មមី
ផល

នៅថ្ថងទី

ជុវើ ញ
ិ ករណី ននេះ រីឯនោក សុម

អគគសបងការរងនគរបាលជាតិទទួលបនធុក

ខ្ផបកសនថិសុមថ្នរកសួងមហថ្ផធ

នោកមិននធវើ

អធិបាយនទ នរពាេះនោកជាប់ នបសកកមមនៅឯ
បរនទស។
នសចកឋខ្ី ថលងការណ៍ របស់ មិតស
ថ មាគមខ្មមរកមពុជា
នរកាម កាលពី ថ្ថងទី១១ ខ្មមី

ឆ្ប២
ំ ០១១ បាន

សរនសរថា នោក ធួន ស្នខ្រ៉ាន និងរកុមគូកន
បាននរបើលផិចញុេះញងៀរពេះសងឃ
រងសី

កបុងវតថស្នមគគី

នដាយនរបើនឈាមេះនោកឧតឋមនសនីយ៍ឯក

សុម ផល និងនោកឧតឋមនសនីយ៍នទ ថ្ឆ សុី
ណារិទិ ន

ជាបខ្ងែកនធវើការគំរាមកំខ្ហងរពេះសងឃ

និងអងគការសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម
ណងរបឆ្ំងនឹងផលរបនយជន៍ពុទស្ន
ន ស

កបុងបំ
ខ្មមរ

កមពុជានរកាម។
របធានមិតស
ថ មាគម

ខ្មមរកមពុជានរកាម

នោក ថាច់ ស្នង បានបញ្ជជក់ ថា នោកនឹងនធវើ
លិមិតនផញនើ ៅរកសួងមហថ្ផធ
យុ តធ
ថិ ម៌អំពីបញ្ជាននេះ។

ននេះ។
តំណាងគណៈកមមការវតថ

ខ្តមឋង ឯកឧតថម ថ្ឆ សុីណារិទិ ន គ្មត់ បានមាន

វិទយុអាសុីនសរីមិនអាចទក់ ទងសុំការបំភលឺ

នរកាមនចញពី បរិនវណវតថខ្តមិនបានសនរមច ។
របធានមិតស
ថ មាគម

មហថ្ផធ ៖ «នៅកបុង លិមិតរបស់ មំញុ ជរមាបរតងៀ

នដើមផីសុំឲ្យរក

របភពដខ្ដលបានអេះ

អាងថា វតថស្នមគគរី ងសីបានផឋួចនផឋម
ើ កស្នងនឡើង
នដាយរពេះសពរពេះនតជ រពេះគុណវិជរជ តនបញ្ជដ
រពេះមហ នយឿង សិន ខ្ដលជាអតីតរពេះនៅ
អធិការវតថននេះ ខ្ដលមានថវិកាឧបតទមភពីបងបែូន
ខ្មមរកមពុជានរកាមនៅកបុងរសុក
នហើ យបញ្ជា

ទាំព័រ៥

និងនរៅរសុក

ឲ្យរ ុេះនរើសមាគមខ្មមរកមពុជានរកាម
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នចញពី វតថស្នមគគរី ងសីននេះ

បាននកើតមានប ធ ប់

ពី រពេះអងគ នយឿង សិន សុគតកាលពី ខ្មកញ្ជដ ឆ្បំ
២០១០។
ឯកស្នររបវតថស្ន
ិ ន្តសថ

បានឲ្យដឹងថាបា

កមពុជានរកាម

នដាយមានការនិមនថនិងអន្ជើ ញ

ចូលរ ួមពី គណៈកមមការ រពមទំងពុ ទប
ន រិស័ទអបក
គ្មំរទរបមាណជា២០ អងគនិងរ ូបពិ ភាកាបនងកត
ើ គ

រាំងបានកាត់ ទឹកដីខ្មមរកមពុជានរកាមឲ្យនវៀតណា-

ណៈកមមការ ទទួលបនធុកកិចកា
ច រថ្នពិ ធប
ី ុណយផ្ក-

ម កាលពី ថ្ថងទី៤ ខ្មមិថុ

កឋិ ន

ឆ្បំ១៩៤៩ ចំនន
ួ ៦

ខ្មរតប៉ាុខ្នថឯកស្នរមលេះថាចំនន
ួ ២១នហើ យនរកាយ
មករបជាពលរដឌខ្មមរ
បាននភៀសមលួន

កមពុជានរកាមមួយចំនន
ួ

មកតាំងទីលំនៅកបុងរបនទស

នដើមផីរទរទងៀសមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរ

កមពុជានរកាម សរមាប់ ឆ្បំសិកា ២០១១-២០១២
ននេះ។
ប ធ ប់ ពីនសចកឋខ្ី ថលងសងឃ ដីការបកាស

កមពុជាកណា
ឋ ល និងនៅរបនទសមួយចំនន
ួ នផសង

នហតុនបើកអងគរបជុរើ បស់ រពេះនតជរពេះគុណ នៅ

នទៀត៕ របភពអតទបទ៖ RFA

សមព័នធសមែនិសស ិត-និសស ិតខ្មែររមពុ

ើ បី
ជាររកាមរធវើបុែយផ្ការសែស្ល
ី មគគីរ ម
រទរទង់សមែនិសស ិត-និសស ិតខ្មែរររកាម

សុ-ផ្ត អនុរបធានទី១ថ្នសមព័នស
ន មណនិសសិត
- និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមមក រពេះនតជរពេះគុណ
ចនធ

សុផ្ត

បានមានសងឃដីកាថា

សមព័នន

សមណ- និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម បាន

សមព័នស
ន មណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជា

ចូលរ ួមសុម រ ួមទុកជា
ខ មួយនឹង សមណនិសសិតនិសសិតនិងរបជាពលរដឌខ្មមរកមពុជានរកាម
រគ្មមានទុកនខ រគ្មេះថាបក់ នផសងៗ
ថវិកាខ្ដលសមព័នមា
ន ន។

រាល់

នដាយចំណាយ

នរៅពី ន

េះកមមវធ
ិ ស
ី ំ

ខាន់ ៗគឺសមព័នស
ន មណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជា
នរកាម បានប្ជ ូនសមាជិករបស់ មលួននិមនថនចញ

ននេះជាកិចរច បជុរើ បស់ សមពន
័ ស
ន មណនិសសិត-និសសិតខ្មមរ កមពុជា

នៅសិកានៅនរៅរបនទសចំនន
ួ ១០ អងគ ជានរៀង

នរកាម នៅរនសៀល ថ្ថងទី ២៣ ខ្មកុមៈភ ឆ្បំ ២០១១

នរកាម នៅរនសៀល ថ្ថងទី ២៣ ខ្មកុមភៈ ឆ្បំ
២០១១ ននេះ

ទីស្នបក់ ការកណា
ឋ លរបស់ មលួន

មាននបើកកិចរច បជុម
ើ ួយ
នតជរពេះគុណ

ចនធ

នរកាមអធិបតីភាពរពេះ
សុផ្ត

របធានសមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម

រពម

ទំងរកុមរបឹកាភិបាល និងគណៈកមមការពិ និតយ
និងអនងកត ថ្នសមព័នស
ន មណនិសសិត-និសសិតខ្មមរ
លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

រាល់ ឆ្បំនិងការឧបតទមភដល់ សមាជិក ខ្ដលស្នបក់
នរៀននៅកមពុជាជានរចើនអងគ និងរ ូបនផសងនទៀត។
នដើមផីមានសមតទភាពរគប់ រគ្មន់ សរមាប់ ផត
គ ់ ផង
គ ៀ
និងបំនពញនគ្មលបំណងទំងន

េះបាន

សមព័នន

សមណនិ- សសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម បាន
ឯកភាពនធវប
ើ ុណយផ្ករសមីស្នមគគី និងបុណយកឋិ ន
ជារបចំឆ្បំ។

ទាំព័រ៦

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

រពេះនតជរពេះគុណ ចនធ សុផ្ត បានមានសងឃ

របជុបា
ើ នរជាប។ នោកបានបញ្ជជក់ ថា សមព័នន

ដីកាឲ្យដឹងផងខ្ដរថា

សមណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមនឹងមាន

សមព័នស
ន មណនិសសិត-

និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមបាននចញនសចកឋជ
ី ន
ូ ដើ

រច

ណឹ ងសឋីអំពីការនរជើសនរើសនិសសិត ទទួលអាហ

មួយសរមាប់ ធា

រ ូបករណ៍ នៅនរៀន នៅនរៅរបនទសចំនន
ួ ១០អងគ

ផ្កនិងបុណយកឋិ នទន

និងរ ូប ចប់ តាំងពី ថ្ថងទី២១ ខ្មមករា ឆ្បំ២០១១

វសា។

នហើ យនសចកឋជ
ី ន
ូ ដើណឹងននេះ

សមាភាពនីមួយៗដល់ គណៈកមមការទទួលបនធុក

ឈប់ ទទួលពាកយនៅថ្ថងទី

នឹងរតូវបានបិទ

២៧

ខ្មកុមភៈ

ឆ្បំ

សមព័នន ថ្នរកុមគណៈកមមការជាអចិថ្ន្តនឋយ៍
សណា
ឋ ប់ ធាបប់ រាល់ ពិធប
ី ុណយ
នរកាយពី រដូវនចញរពេះ

នហើ យនោកក៏បានខ្ណ

បានរជាប។

២០១១ ននេះ។ លកខមណឍថ្នការនរជើសគឺ ៖ ១.

នោក សឺន ខ្សត សមាជិករកុមរបឹកាភិ

នបកខជនជាសមាជិក ខ្ដលមាននដើមកំនណើ តជា

បា-លបានមានរបស្នសន៍ថា

ខ្មមរកមពុជានរកាម, ២.មានសញ្ជដប័រតពុ ទិក
ន វិទា

ណៈកមមការបុណយ

ល័យទី៣

ប៉ាុខ្នឋ

នរកាម,

អមនដាយរពឹ តប
ថិ រតពិ នុនធ ៅកមពុជា
៣.មានសញ្ជដប័រតបាក់ ឌប
ុ អមនដាយ

រពឹ តប
ថិ រតពិ នុនធ ៅកមពុជា។
សងឃដីកាផងខ្ដរថា

រពេះអងគក៏បានមាន

រហូ តមកដល់ នពលននេះ

ំភារកិចថ្ច ន

ទរមងៀថ្នរកុមគ

នឹងរកាជាអចិថ្ន្តនឋយ៍បាន

មនុសសនឹងមានការផ្លស់ បឋូរសរមាប់ ពិធី

បុណយឆ្បំនរកាយៗនទៀត ។
ស្នសន៍ខ្ណ

ំបខ្នទម

នោកបានមានរប
ចំនពាេះសមព័នស
ន មណ

សសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាមថា

គួរខ្តមាន

មានសមណនិសសិតដាក់ ពាកយបានចំនន
ួ ១០រពេះ

គនរមាងខ្ផនការសកមមភាព

នដើមផីសមព័នន
ន ឹង

អងគនហើ យ។

ទទួលបានភាពនជាគជ័យបខ្នទម។ នលើសពី ន

េះ

គណៈកមមការទទួលបនធុក ពិ ធប
ី ុណយរតូវ

នទៀតគួរដាក់ គនរមាងននេះ នៅមាចស់ ជន
ើ យ
ួ នដើមផី

បានខ្បងខ្ចកភារកិចជា
ច ៥ខ្ផបកមានៈ ១.ខ្ផបកបដិ

ខ្សវងរកមូលនិធស
ិ រមាប់ រទរទងៀ។ នហើ យនោក

សណា
ឌ រ កិច,ច ២.ខ្ផបកពិ ធកា
ី រ, ៣.ខ្ផបកខាទនីយ

សងឃឹមថាមាចស់ ជន
ើ យ
ួ នឹងចប់ អារមមណ៍ ពី នរពាេះ

នភាជ

សមព័នស
ន មណ និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម

ហរ ៤.ខ្ផបកនភសជជៈនិង ៥.ខ្ផបកបនចចក

នទស។ កបុងបណា
ឋ ខ្ផបកនីមួយៗ មានរបធាននិង

មានសកមមភាពជាខ្ផលផ្កយ៉ាងនរចើនខ្ដរនហើ យ។

អនុរបធាន រពមទំងសហការីជានរចើនអងគ

ទក់ ទងនឹងបញ្ជាននេះ នោក នៅ ស្នង របធាន

និង

រ ូប។

រកុមរបឹកាភិបាលន
នោក នៅ ស្នង

របធានរកុមរបឹកាភិ

េះ

នោកបានមានរបស្ន-

សន៍ថា សមព័នស
ន មណនិសសិត និសសិតខ្មមរកមពុជា

បាល បានមានរបស្នសន៍ នដាយនលើកនឡើងនូវ

នរកាម កបុងអាណតថដ
ិ ក
ឹ

ពរង្គងរច-

បានស្នកលផងដាក់ គនរមាងសុំជន
ើ យ
ួ
ពី អងគការ

សមព័នន រកុមគណៈកមមការដល់ អងគ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៧

ំនដាយនោកផ្ធល់ ក៏

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

អនថរជាតិ

នដាយសហការជាមួយសមាគមខ្មមរ

កមពុជានរកាមការពារសិទិម
ន នុសស។

ប៉ាុខ្នឋនដាយ

នហតុសកមមភាពរបស់ សមព័នកា
ន លន

េះមិនទន់

កុដិ

គ្មមនលទនភាពនៅនរៀននៅស្នោខាងនរៅ។

យ៉ាងណាក៏នដាយ

នោកក៏បានមានរបស្នសន៍ថា

នដើមផី

បណឋុេះបណា
ឋ លដល់ សិសស-និសសិតរកីរក ខ្ដល

មានលទនផលជាដុក
ើ ភ
ំ ន
ួ ដូនចបេះនគ្មលបំណងននេះ
មិនទន់ បានសនរមចនទ។

ថ្នវតថអារាមនផសងៗជានរចើននទៀត

សូមបញ្ជជក់ ផងខ្ដរថា

កមមវធ
ិ ប
ី ុណយផ្ក

រសមីស្នមគគនី នេះនឹងរបឹរពឹ តនថ ៅនៅថ្ថង៩នរាច ខ្ម

នយើ ងនឹងពា

មាឃ ឆ្បំខាល នទស័ក ព.ស. ២៥៥៤ រតូវនឹង

យមតនៅមុមនទៀត នដាយដាក់ ប្ច ូលនូវរាល់

ថ្ថងអាទិតយ ទី២៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្បំ២០១១ នៅកុដិ

សកមមភាពនិងលទនផល

នលម១៧ វតថបទុមវ-តី សង្គកត់ ចតុមុម មណឍដូន

ខ្ដលសមព័នស
ន មណ

និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម សនរមចបាន។
នោក នយៀង សុធារិនធ អបកតំណាងអងគ

នពញ

រាជធានីភនបំ ពញ។

ចប់ ពីនមា៉ាង៧រពឹ ក

របនគនយគូដល់ រពេះសងឃ។

នមា៉ាង១១ថ្ថងរតងៀ

ការ NAPIC របចំកមពុជា បានផថល់បទពិ នស្នធន៍

នវរភតថរបនគនរពេះសងឃដារបងសុកល
ូ ឧទធិសកុស-

ខ្ដលទក់ ទង នៅនឹងការនលើកគនរមាងន

លដល់ បុពវការីជន។ នមា៉ាង២ ជួបជុព
ើ ុ ទប
ន រិស័ទ

េះផង

ខ្ដរថា ការនលើកគនរមាង នដើមផីសុំជន
ើ យ
ួ ពី អងគ

ជិតឆ្ងយរហូ តដល់ នមា៉ាង៤រនសៀល

ការណាមួយឬរបនទសណាមួយន

នមសសការ

នលើកគនរមាងសកមមភាព
ចាស់ ោស់

េះគួរខ្តនយើ ង

និងគនរមាងថវិកា

ដាក់ ជន
ូ នៅមាចស់ ជន
ើ យ
ួ ទំងន

េះ

រពមទំងឯកស្នរសំអាងសមរសបនផសងៗនទៀត

ចនរមើនរពេះបរិតថ
ធម៌នទស

ទក់ ទងនឹងបញ្ជាគនរមាងននេះដខ្ដល រពេះ

នរកាមកំពុងខ្តនរតៀមមលួន នដាយនបើកវគគបណឋុេះ
បណា
ឋ ល នផសងជានរចើន មានដូចជាការបនរងៀន

នោក តាំង ធី ខ្ដលរតូវបានអាជាញធ
រយួ ន ចប់ មលួនអស់ មួយយប់ ពី រថ្ថងនៅនហើ យ
មិនទន់ នឃើញមានការ នដាេះខ្លងនៅនឡើយនទ។
នយងតាម របភពព័ តមា
៌ ន ពី កមពជា
ុ នរកាម

កុព
ំ យូទ័រនិងសិកាខ្ផបកភាស្នអងៀនគលសជានដើម។
សមព័នស
ន មណនិ

សសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម នឹងពរងីកទីតាំង

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ខ្រគពី រជាកិចប
ច នងាយ
ើ បុណយ។

ចាប់សរួ ចរមលើយ

សមព័នស
ន មណនិសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជា

បនរងៀនភាស្នអងៀនគលស

ធមមកឋិ កសំខ្ដង

រោរ ត ុំង ធី រតូវអាជាាធរយួន

នតជរពេះគុណ ចនធ សុផ្ត បានមានសងឃដីកា

កបុងនពលខាងមុមឆ្ប់ ៗននេះ

និងអារាធ

និមនថរពេះសងឃ

នដាយ៖ គឹម បុរ ី (UKKBS)

។

ថា

សមាទនសីល

របារពន បទ

បខ្នទមនទៀតនៅតាម

បានឲ្យដឹងថា នោក តាំង ធី ខ្ដលជារបជាពលរដឌ
ខ្មមរកមពុជានរកាមមួយរ ូបមានអាយុ

៤៥ឆ្បំ រស់ នៅ

ភូមប
ិ ឹងទនា រសុកបាយនៅ យួ ននៅ មុត
ី ូ ខ្ដលរតូវ
បាននគរបាយយួ ននមតថោលំង

ទាំព័រ៨

នកាេះនៅឲ្យចូលមលួន

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

បានបញ្ជជក់ ឲ្យដឹងថា

មូលនហតុខ្ដលអាជាញធ

រយួ ន នចេះខ្តនកាេះនៅនោក នរពាេះនោកបាន
ចូលរ ួមនធវបា
ើ តុកមមកាលពី ថ្ថងទី ០៨ គុមភៈ ឆ្បំ
២០០៧

ជាមួយរពេះសងឃ

ខ្ដលជាសមណ

និសសិតថ្នស្នោបាលីនមតថោលំងជាង ២០០រពេះ
អងគ។

នរកាយពី ការទមទរសិទិនន សរីភាពជូន

របជាជាតិខ្មមរកមពុជានរកាម ។ មុននពលចូលមលួន
តាមដិការនកាេះនៅរបស់ អាជាញធរយួ ន
ោលំងន

េះ។ នោកបានឲ្យដឹងថា នោកចូលមលួន

នលើកននេះ
ន

នមតថ

េះនទ។

មិនដឹងបានរតឡប់ មកផធេះ

ឬក៏អត់

តាមរបភពព័ តមា
៌ នពី រកុមរគួស្នរ

របស់ នោកបានឲ្យដឹងថា នរកាយពី ការចូលរ ួម
រ ូបថត នោក តាំង ធី សកមមជនសិទិម
ន នុសសខ្មមរនរកាម

នធវបា
ើ តុកមមជាមួយរពេះសងឃកាលពី ឆ្បំ ២០០៧
កនលងមក។ នោកតាំង ធី បាននភៀសមលួននៅរស់

តាំងពី ថ្ថង ២៣រហូ តដល់ ោងចថ្ថងទី ២៤មិ

គឺអស់ រ

យៈនពលមួយយប់ ពីរថ្ថង មិនទន់ នឃើញ នោករត
ឡប់ មកផធេះវិញនទ។ ការបាត់ មលួនរបស់ នោក តាំង ធី
នធវឲ្
ើ យរកុមរគួស្នរ

មានការរពួយបារមភយ៉ាងខាលំង

ខ្ដលអាចយល់ បានថា នោក តាំង ធី អាច នឹងរតូវ
អាជាញធរយួ ន ចប់ ឃុំមលួន ដាក់ពនន

គ្មរជាមិនខាន។

នៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា
បានរកុមរគួស្នរនោក

ខ្តនរកាយមករតូវ

នៅរតឡប់ នៅរសុក

កំនណើ តវិញ។ នដាយអេះអាង ថា អាជាញធរយួ ន
មូលដាឌនឲ្យនៅនោក តាំង ធី រតឡប់ មកផធេះ
សខ្មផង របកបរបរចិ្ចឹមជីវត
ិ ធមមតាវិញចុេះ ពី

ព័ តមា
៌ នលំអត
ិ សូមស្នថប់ នោក នៅឈួ នលីរាយ

នរពាេះអាជាញធរយួ ននគមិនចប់ នទសអូសដើនណើ -

ការណ៍ ៖

រអវីនទ។នដាយឮថា អាជាញធរយួ នមិននធវទ
ើ ក
ុ នខ ទស

មុននពលចូលមលួន

តាមការនកាេះនៅរបស់

ដល់ មលួនន

េះ នោក តាំង ធី ក៏រតឡប់ មករសុក

អាជាញធរយួ ននមតថ ោលំង នោក តាំង ធី សហករីយក

កំនណើ ត គឺខ្ដនដីកមពុជានរកាមវិញ។ ប៉ាុខ្នថ ចប់

សនមលងវិទយុខ្មមរកមពជា
ុ នរកាមដឹងថា

តាំងពី នោក តាំង ធី រតឡប់ មកនៅឆ្បំ ២០០៨

ការនកាេះនៅ
េះនទ គឺ

រហូ ត មកដល់ នពលននេះ តាមការអេះអាងរបស់

នរចើននលើកនហើ យ ។ នកាេះនៅសួរចនមលយ
ើ ១ នលើកៗ

នោក តាំង ធី ថា អាជាញធរយួ នខ្តងខ្តនកាេះនៅ

មាន៨ នមា៉ាង ជួនកាល១ថ្ថង ២ថ្ថងក៏មានខ្ដរ។ នោក

នៅសួរចនមលើយនោកជារបចំមិនខ្ដលអាក់ ខាន

នោកនលើកននេះ មិនខ្មនជានលើកទីមយ
ួ ន

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៩

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នឡើយ។ ការចប់ មលួនរបស់ នោក តាំង ធី មិន

ននេះបានឮដើណឹងករណី របស់ នោក តាំង ធី

រតឹមខ្តនធវឲ្
ើ យមានការរពួយបារមភដល់ របជាជាតិ

រតូវអាជាញធរយួ នចប់ មលួន

ខ្មមរកមពុជានរកាម ខ្ដលនៅកបុងរសុកនទ ខ្មមរកមពុ

យ៉ាងខាលំង នទេះបីនោកសទិតនៅកបុងរបនទសថ្ថក៏

ជានរកាមនៅរបនទសនរៅក៏ដច
ូ គ្មប។ នោក ថាច់

នដាយ។

សវង
ឹ នហៀង ខ្ដលជាអតីតរពេះសងឃ ១រពេះអងគ

ខ្ដលសទិតនៅកបុងការគ្មំពារ របស់ ឧតថមសបងការ

ខ្ដលបានចូលរ ួមនធវបា
ើ តុកមមកាលពី ឆ្បំ ២០០៧

អងគការសហរបជាជាតិទទួលបនធុកជននភៀស

ន

យួ នចប់

មលួន នៅកាត់ ថា UNHCR ទំងនៅរពេះរាជាណា

ផសឹកនៅថ្ថង ទី២៧ គុមភៈ ឆ្បំ ២០០៧។ ប ធ ប់ ពី

ចរកកមពុជា ទំងនៅរពេះរាជាណាចរកថ្ថ កនលង

ការចប់ ផសឹក នោក ថាច់ សវង
ឹ នហៀង បាន

មកជននភៀសមលួនទំងន

េះរតូវបានរបស់ កម
ុ មុយ

នភៀសមលួននៅរស់ នៅ

និសថយួនតាមចប់ មលួន

ពី កមពុជារហូ តនៅដល់

េះខ្ដរ។

នហើ យរតូវបានអាជាញធរ

រពេះរាជាណាចរកកមពុជា

នៅកមពុជាក៏មិនបានសុមបាននភៀសមលួន
ដល់ របនទសថ្ថបចចុបផ័ននប នេះឯង។

រហូ ត

របនទសថ្ថ

សូមរំលឹកថា

នោករពួយបារមភ

ករណី ជននភៀសមលួន

ំយកនៅនធវទ
ើ ក
ុ នខ ទស

ដាក់ គុក

នោកថាច់

រចវាក់ នៅឯរបនទសនវៀត ណាមវិញ ។ នហតុ

សវង
ឹ នហៀង បានឲ្យសហការី សនមលងវិទយុកមពុជា

ននេះការរពួយបារមភរបស់ នោក ថាច់ សវឹង នហៀ

នរកាមដឹងអំពីរបវតថរិ ូបរបស់ នោកដូនចបេះ នោក

ង គឺមិនមុសនទ៕ របភព VOKK

ថាច់ សវង
ឹ នហៀង នកើតនៅ ថ្ថង ០១ ខ្ម ០១ឆ្បំ
១៩៨៦ នៅនមតថោលំងកមពុជានរកាម។ កាលពី
ថ្ថងទី ០៨ខ្ម គុមភៈឆ្បំ ២០០៧ បានចូលរ ួមនធវើ
បាតុកមមនដើមផីទមទរសិទិនន សរីភាពជើននឿស្នស
ជានដើម។

មូលនហតុនឹង

ឯងខ្ដលអាជាញធរ

សខ្រមរស្រសតខ្ី មែររមពជាររកាម
ុ
នៅថ្ថងទី៨ ខ្មមី

សិទិ ន

ខាងមុមននេះ គឺជាទិវា

រីអនថរជាតិ ខ្ដលជាមួបនលើកទី ១០០ ។

នហើ យនពលននេះ

រីទទ
ូ ំងសកលនោកបាន

យួ នបានចប់ ផសឹកមញំ។
ុ ការចប់ ផសឹកមញំនុ ៅថ្ថង ទី
២៧ គុមភៈ ឆ្បំ ២០០៧។
នោក ថាច់ សវង
ឹ នហៀង បានបនថនទៀតថា
នទេះបីនោកបានមកដល់ របនទសថ្ថ
នោកបានបថឹងនៅឧតថមរកុមរបឹកា

នហើ យ
ថ្នអងគការ

សហរបជាជាតិខ្ដលទទួលបនធុកជននភៀសមលួន
នដើមផីសូមសិទិជ
ន ននភៀសមលួន ប៉ាុខ្នថ នោកមិន
បានទទួលសិទិជា
ន ជននភៀសមលួនន
លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

េះនទ។ នពល
ទាំព័រ១០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

និងកំពុងនរតៀមមលួន នរៀបចំអបអរស្នទរទិវាសិទិ ន
រីអនថរជាតិទី៨មី

។ នៅរបនទសកមពុជា អងគ

ដូនចបេះថា

មញំមា
ុ នការឈឺ ចប់ ជាខាលំងណាស់ នៅ

កមពុជានរកាមននេះ ពួ កមញំម
ុ ិនខ្ដលបានរបារពន ពិធី

ការន្តសថីខ្មមរកមពុជានរកាម ក៏បាននរតៀមលកខណៈ

សិទិ ន

រ ួចជានរសចនហើ យ នដើមផីអបអរស្នទរទិវា៨មី

ននេះណាស់

ននេះ

នបើរដឌនគនធវនើ គមិនខ្ដលនៅពួ កមញំផ
ុ ង គឺនគនៅ

ទនធឹមនឹងន

េះខ្ដរន្តសថីខ្មមរនរកាមនៅឯបរ

នទសមិនរតឹមខ្តបាននរតៀមលកខណៈ

រីមឋងណានឡើយ ពួ កមញំច
ុ ងៀបានរបារពន ពិធី
ខ្តមិនដឹងជារតូវនធវយ
ើ ៉ា ងដូចនម៉ាច?

អបអរ

ខ្តយួ នគ្មបនគប៉ាុនណា
ត េះរដឌអំណាចកុមមុយនីសថយួន

ពួ កគ្មត់ ខ្ថមទំងបាន

មិនខ្ដលបានផឋល់នវូ សិទិនន សរីភាព ដល់ រសីថខ្មមរ

ចូលរ ួមឈឺ ចត
ិ ថ ជាមួយនឹងបងបែូនន្តសថីខ្មមរនរកាម

កមពុជានរកាមសូមផីខ្តបនថិចបនថួចនឡើយ មិនរតឹម

នហើ យពួ កគ្មត់

ខ្តប៉ាុនណា
ត េះនទ ខ្ថមទំងបានចប់ ដាក់ គក
ុ នធវទ
ើ ក
ុ ខ

ស្នទរទិវា៨មី

ន

េះនទ

ក៏បានសខ្មថងការនលើកទឹកចិតថ

ចំនពាេះន្តសថីខ្មមរនរកាមមួយចំនន
ួ
ដីកមពុជានរកាម

ខ្ដលនៅខ្ដន

ខ្ដលហននរកាកនឡើងតសូ

បុកនមបញយ៉ាងខាលំងខ្ថមនទៀត

នរកាមទំងឡាយណាខ្ដលហននរកាកនឡើងតវាឿ

នដើមផីទមទរសិទិនន សរីភាព នហើ យក៏បាននសងើច

ទមទរអំពីសិទិនន សរីភាព

សរនសើរដល់ អងគការរសីខ្មមរនរកាមនៅរពេះរាជា

នរពាេះរដឌអំណាចយួ ន

ណាចរកកមពុជា ខ្ដលបាននរតៀមលកខណៈនរៀប

ខ្មមរនរកាមទំងអស់

ចំកមមពិធអ
ី បអរស្នទរទិវា៨មី

ននយបាយ

សរមាប់ ន្តសថីខ្មមរនរកាម

។ នដាយខ្ឡក

ខ្ដលកំពុងរស់ នៅកបុង

ថ្នរបបកុមមុយនីសថយួនតាំងខ្តពី នដើម

ននេះរ ួមមាន

នរៀងមក

ពួ កគ្មត់ មិនខ្ដលបានរបារពន ទិវាសិទិ ន

ងយ៉ា ន,

ន

េះនទ

កុថា
ំ នឡើយ

ខ្ដលកំពុងរស់ នៅមាតុភម
ូ ិ

រីខ្មមរនរកាម

កមពុជានរកាមភាគ

នរចើនគ្មត់ នសធើរខ្តមិនដឹងថា ថ្ថង៨មី

ន

េះជា

ថ្ថងអវីផង។
នៅថ្ថងន

បានផឋល់ព័តមា
៌ ន

េះនទៀតផង

នគបាននចទរបកាន់ ថា
បាន

ំគ្មបបំផស
ុ បំផល
ុ នធវើ

បានចប់ មលួនកាលពី នពលថមីៗ

ង មិត,ថ

ង ខ្ថន, នោក នៅ ន ៉ា ,

ង នមា៉ាម,នោក នៅ យ៉ាុ ន,និងនោក

នៅ នហន ជានដើម នដាយពួ កគ្មត់ ទំងន

េះរគ្មន់

ខ្ត

រតូវរដឌ

ំគ្មបនៅទមទរដីធរលី បស់ មលួនខ្ដល

អំណាចយួ នរឹបអូសយកន

េះ នតើនហតុអវីបានជា

រតូវមាននទសនៅវិញ?
េះខ្ដរ

ក៏មានន្តសថីខ្មមរកមពុជា

នរកាមមួយរ ូបនឈាមេះនោករសី
នមតថមាត់ រជូក

ទំងន

នហើ យអបកខ្ដលរតូវរដឌអំណាច

កុមមុយនីសថយួន

នឹមខ្ដក

រី៨មី

នៅនលើរសីថខ្មម រ

ង ចរិយ នៅ

ខ្ដលកំពុងខ្តរមាងស់ សករនតាបត
អំពីទក
ុ ក
ខ ងវល់របស់ រសីខ្មម រ

កមពុជានរកាម ដល់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាម

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

នោករសីបានឲ្យដឹងបនថនទៀតថា បងបែូន
ខ្មមរកមពុជានរកាម

នយើ ងមានការឈឺ ចប់ ខាលំង

ណាស់ នហើ យ បានមិតមំ

ំគ្មបនៅតវាឿទមទរដី

ធលរី បស់ មលួនចប់ ពីថាបក់ នរកាមរហូ តដល់ ថ្រពនគរ
ក៏ប៉ាុខ្នថមិនបានសនរមចលទនផលអវីនឡើយ។

ទាំព័រ១១

ជា

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ចុងនរកាយនោករសីបានអំពាវ

វ សូមឲ្យខ្មមរ

នយើ ងទំងអស់ កមា
ុំ នការភ័យខាលចឲ្យនស្នេះ
ការតសូទមទរនូវសិទិនន សរីភាព
នទេះបីជាយួ ន

កបុង

របស់ នយើ ង

យកនយើ ងនៅសមាលប់ ក៏នដាយក៏

នយើ ងមិនគួរខាលចខ្ដរ

នៅថ្ថងន

េះខ្ដរនោករសី នឆ្ម ថ្ឆ លកខណា
ិ

មន្តនថីសហពននខ្មមរកមពុជានរកាម
ការ

ទទួលបនធុកកិចច

រីរបចំនៅអឺរប
ឺ ុ បានមានរសស្នសន៍របាប់

ដល់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាមថា មញំនុ ជឿជាក់

ពី នរពាេះនយើ ងទមទរដីធលី

ថា បងបែូនន្តសថីខ្មមរកមពុជានរកាមភាគនរចើនពិ តជា

របស់ នយើ ង នយើ ងមិនបាននៅលួចឬក៏នៅបលន់ពី

បានដឹងអំពីសិទិរន បស់ មលួនចាស់ ណាស់ រគ្មន់ ខ្ត

នរណានឡើយដូនចបេះនយើ ង រតូវខ្តទរទរមកវិញ

ពួ កគ្មត់ មិនហននិ យយនចញខ្តប៉ាុនណា
ត េះ។ មញំ ុ

ឲ្យបាន។

សូមនកាតសរនសើរដល់ ពួកគ្មត់ ខ្ដលពាយម

នោករសីបានឲ្យដឹងនទៀតថា

សពវ ថ្ថងននេះខ្មមរ

នយើ ងមានជីវភាពលំបាកខាលំងណាស់
នតាកយ៉ាកនដាយស្នរដីធលី

រកីរក

រតូវរដឌអំណាចយួ ន

មំអត់ ធត
ម ់ អំពីការលំបាកទំងន
ពួ កគ្មត់ មិតមំទមទរខ្ថមនទៀត
ណាចកុមមុយនីសថយួន

េះ

និងសូមឲ្យ
នដើមផីឲ្យរដឌអំ

ផឋល់សិទិនន សរីភាពដល់

រឹបអូសអស់ គ្មមនដីនធវខ្ើ រសចំការ នហើ យកូននៅ

មលួន។

នទៀតនស្នតចងៀនរៀនភាស្នខ្មមរមលួនឯងក៏គ្មមនស្ន

មិតមំជយ
ួ ទមទរឲ្យអស់ ពីសមតទភាព

ោនរៀន ចងៀឲ្យកូននៅនរៀនស្នោអននថវាសិកក៏

ជួយដល់ ន្តសថីខ្មមរនយើ ងកមពុជានរកាម។

ចូលនៅមិនបាន

នដាយស្នរខ្តនៅកបុងស្នោ

នៅថ្ថងន

អននថវាសិកន

សុទខ្ន តកូនយួ ននរៀននសធើរខ្ត

ពននខ្មមរកមពុជានរកាម ទទួលបនធុកកិចកា
ច រ

េះ

ទំងអស់ កបុងមួយរយ
មាបក់ ឬពី រ
វាសិកននេះ
ប៉ាុខ្នថ
ន

េះនទ

ពួ កមញំនុ ៅនរៅរបនទសបាននិងកំពុងខ្ត
នដើមផី

េះខ្ដរ នោករសី សឺន ធីនិត មន្តនថីសហ
រីមាន

ក់ មានកូនខ្មមររបខ្ហល

របស្នសន៍របាប់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាមថា

ក់ ខ្តប៉ាុនណា
ត េះ នគបនងកត
ើ ស្នោអននថ

មញំបា
ុ នដឹងនិងបាននឃើញថា រដឌអំណាចកុមមុយនី

នឡើងថាទុកសរមាប់ ឲ្យកូនខ្មមរនរៀន

សថយួនបាននិងកំពុងខ្តរំនោភសិទិម
ន នុសស និង

តាមការពិ តវិញវាគ្មមនដូចជាយួ ននគថា
នហើ យរបសិនណានបើកន
ូ ខ្មមរណាបាន

នរៀនសូរតភាស្នយួ ន

បាននចេះដឹងនរៅរជេះក៏

សិទិ ន

រីខ្មមរនៅកមពុជានរកាមតាំងខ្តពី នដើមរហូ ត

មកដល់ សពវ គឺរដឌអំណាចយួ ន មិនខ្ដលនគ្មរព
ចាប់ របស់ អងគការសហរបជាជាតិនឡើយ។

នដាយ ក៏មិនង្គយរកការង្គរលែៗបាននធវខ្ើ ដរ កូន

ដូនចបេះ

ខ្មមរបានរតឹមខ្តសុីឈបួលនគនិងនធវជា
ើ មញំក
ុ ្ជ េះនគ

ជាតិនិងអងគការសិទិ ន មនុសសទូទំងសកលនោក

ខ្តប៉ាុនណា
ត េះខ្តផធុយនៅវិញកូនយួ ននគនរៀនសូរត

សូមឲ្យជួយដល់ ន្តសថីខ្មមរនរកាមទំងអស់

នចេះដឹង នហើ យមានការ ង្គរលែៗនធវើ ដូនចបេះនគមាន

កំពុងខ្តរងទុកនខ វទ

ជីវភាពធូរធានិងកាលយនៅជាអបកមានបាន។

ឯខ្ដនដីកមពុជានរកាម ឲ្យបានទទួលនូវសិទិនន សរី

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១២

មញំស
ុ ូមអំពាវនាវដល់អងគការសហរបជា

ខ្ដល

កបុងនឹមខ្ដកអខ្រមកទុកនខ ៅ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ភាពរគប់ រគ្មន់ ផង៕

ខ្រពកពិ នង
ធ មាសននេះ មានការកស្នងនឡើង ឆ្ប់
រហ័ សណាស់ មានរយៈនពលខ្ត ៥ឆ្បំ ប៉ាុនណា
ត េះ។

បុែយបញ្ុ ុះសីមា រៅវត

បានកស្នងរ ួចរាល់ របកបនដាយ កផូរកាច់ ខ្មម រ

ខ្រពរពិនៃង រមតតឃ្ល ុំង

កាលពី ថ្ថងទី ២៤ កុមភៈ ២០១១ វតថខ្រពក

មានទស់ ខ្ភបនកានឡើយ។

ការកស្នងន

េះបាន

មកពី ពុទប
ន រិស័ទចំណុេះនជើងវតថ ទំងនៅកបុងរសុក
និងនរៅរសុក

មិនមានការស្នងសងៀដាច់ មុម

នដាយមន្តនថីរាជការ

មុន
ឺ ណា។ នដាយខ្ឡកការ

នរៀបចំកមមវធ
ិ ប
ី ុណយប្ច ុេះសីមា

ទំងអស់ ននេះ

នយងតាមគណកមមការបុណយមានការនិមនថ និង
អន្ជើ ញរពេះសងឃពុ ទប
ន រិស័ទខ្ដលនៅកបុង

និង

នរៅនមតថខ្ដរ។
គណកមមការបានចត់ ឲ្យនៅនិមនថ
ននេះរ ូបថតវតថខ្រពកពិ នង
ធ មាស ខ្ដលសទិត នៅ

ពិ នង
ធ មាស ខ្ដលសទិត នៅរសុកកំពងៀធំ នមតថ
ោលំង កមពុជានរកាម បាន របារពវ ពិធប
ី ុណយប-្ច ុេះ
សីមា ។
ខ្ដលបានកស្នង

នឡើងដើបូងនៅរគិសថសករាជ១៨៦៣។ ចំខ្ណក
រពេះវិហរថមី ខ្ដលបាននរៀបចំប្ច ុេះ សីមាននេះ គឺ
ចប់ នផថម
ើ កស្នងនឡើង តាំងពី ថ្ថងទី ០១មករា ឆ្បំ
២០០៦ រហូ តមកទល់ នឹងថ្ថងននេះ គឺមានរយៈ
នពល ៥ឆ្បំ។
កមមវធ
ិ ច
ី ល
ូ បុណយ ចប់ ពីថ្ថង ៦នរាច ខ្ម
មាឃ រហូ តដល់ ថ្ថង ៨នរាច ខ្មមាឃ ខ្ដលរតូវ
នឹងថ្ថងទី ២៤រហូ តដល់ ថ្ថងទី ២៦ កុមភៈ ២០១១។
នយងតាមគណៈកមមការបុណយបានឲ្យដឹងថា វតថ
លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទំងអស់ រគប់ នមតថខ្តមថង ទូទំង

កមពុជានរកាម។ និយយរ ួមមាននមតថ ោលំង ពល

រសុកកំពងៀធំ នមតថោលំង កមពុជានរកាម

វតថខ្រពកពិ នង
ធ មាស

អន្ជើ ញវតថ

និង

ោវ ទឹកនមម រកមួនស មាត់ រជូក ឡុងនហ រពេះ
រតពាំង ខ្រពកឫសសី អូរកាប់ នរាងដើរជា
ី នដើម។
ប៉ាុខ្នថគណកមមការវតថបានឲ្យដឹងថា ចាប់ ថ្នការ
នធវប
ើ ុណយប្ច ុេះសីមាននេះ

អាជាញធរយួ នហម

របាមមិនឲ្យនយើ ងនៅនិមនថនិងអន្ជើ ញរពេះសងឃ
ពុ ទប
ន រិស័ទនៅនរៅនមតថន

េះនទ។

ការនៅនិមនថ

និងអន្ជើ ញរពេះសងឃនិងពុ ទប
ន រិស័ទពី នមតថនរៅ
ន

េះគឺជាការលួចោក់ របស់ គណកមមការបុណយ

ន

េះឯង។

ចំនពាេះនរឿងចាប់ ថត
វី ផិតខ្តបុណយ

ប្ច ុេះសីមានគឲ្យខ្តនិមនថកុង
ប នមតថ ចំខ្ណកនរៅ
នមតថ នគអត់ អនុញ្ជដតិឲ្យនយើ ងនិមនថនទ។ ឯការ
ការពារសនថិសុមនទៀតនស្នធ

នគអត់ មកជួយ

ការពារ ដល់ កមមវធ
ិ ប
ី ុណយននេះនឡើយ

ទាំព័រ១៣

ទល់ ខ្ត

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នយើ ងយកកថ្រមនៅជួលនទើបនគមក។

កខ្រម

ទូតជប៉ាុន

របចំនៅរពេះរាជា

ណាចរកកមពុជា

ខ្ដលជួល នគមកការពារសនថិសុម ២៥ោនដុង

នដើមផីឲ្យសមព័នន សមណនិសសិត-និសសិត ខ្មមរកមពុ

នសមើនឹង ១៥០០ ដុោលសហរដឌអានមរិកកបុងរយៈ

ជានរកាម

នពល៣ថ្ថង។ សពវ ថ្ថងវតថខ្រពកពិ នង
ធ មាស មាន

ពលរដឌ ថ្នរពេះរាជាណាចរកជប៉ាុន ខ្ដលទទួល

រពេះសងឃគងៀនៅចំនន
ួ ១៨រពេះអងគ នហើ យតាម

រងនូវ បាតុភត
ូ ធមមជាតិរ្ជ ួយដី និងរលកយកខ

ការនរៀបរាប់ របស់ គណកមមការបុណយបានឲ្យដឹង

តសូណាមី (Tsunami) ខ្ដលបានសមាលប់ មនុសស

នទៀតថា វតថខ្រពកពិ នង
ធ មាសនដើមនឡើយ នៅថា

ជានរចើនពាន់

វតថថ្រតនកាតារាម។ នដាយមាននរឿងនរពងនិទន

រពមទំងបាននធវឲ្
ើ យ មូចខាតរទពយសមផតថិ យ៉ាង

ពី នរឿងពិ នង
ធ មាស

នរចើន កាលពី នពលថមៗ
ី ននេះ។

បានបខ្ណថតតាមពាមខាង

លិចភូមិ នហើ យនពលន

េះអបករសុក អបកភូមិបាន

នឃើញក៏បាននដញតាមរហូ តដល់
ន

បានចូលរ ួមរំខ្លកទុកខ

ដល់ របជា

ក់ និងបាត់ មលួនជានរចើន

ក់ នទៀត

នៅនពលរនសៀលថ្ថងពុធ ទី១៦ ខ្មមី

រកឡពិ នង
ធ

ឆ្បំ២០១១ របធានសមព័នស
ន មណនិសសិត-និសសិត

េះ រហូ តដល់ ពាមមួយមានផលូវខ្បកជាបួន នៅ

ខ្មមរកមពុជានរកាម មួយអននលើនដាយគណៈកមមការ

ដល់ ទីន

េះមានទឹកកួចយ៉ាងខាលំងរកឡពិ នង
ធ ន

បានលិចបាត់ នៅ។

ចប់ តាំងពី នពលន

េះ

ចំនន
ួ ១០អងគ-រ ូប បាននិមនថនិងអន្ជើ ញ ចូលរ ួម

េះមក

រំខ្លកទុកខ ដល់ របជាពលរដឌ ថ្នរពេះរាជាណា

ដល់ បចចុបផនបននេះបានផ្លស់ បថូរនឈាមេះវតថថ្រតនកា

ចរកជប៉ាុន ខ្ដលបានទទួលរងនូវនរគ្មេះ មហនថ

តារាម ជាវតថខ្រពកពិ នង
ធ មាសដល់ សពវ ថ្ថង៕

រាយន

ចូលរ ួមរ ុំខ្លរទុរ ខ

ល់របជា

ពលរ ឋ ផ្នរបរទសជបុន
ប ធ ប់ ពីបានទទួល ការអនុញ្ជដតិ ពី ស្នទន

េះ នៅស្នទនទូតជប៉ាុន របចំនៅរពេះរាជា

ណាចរកកមពុជា កបុងន

េះសមព័នស
ន មណ និសសិត-

និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម

បានជូនលិមិតរំខ្លក

ទុកខ និងថវិកាចំនន
ួ ៤០០.០០០(បួន ខ្សន)នរៀល
តាមរយៈតំណាងឯកអគគរាជទូត

រពមទំងបាន

របារពន ពិធប
ី ងសុកល
ូ ឧទធិសកុសលជូន វិញ្ជដណកខ័
ននជនរងនរគ្មេះ
ន

កបុងបាតុភត
ូ នរគ្មេះមហនថរាយ

េះ។
នៅនពលន

ចនធ

សុផ្ត

និសសិត
រ ូបថតនៅស្នទនទូតជប៉ាុន

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទីរកុងភបនំ ពញ

រពេះនតជរពេះគុណ

របធានសមព័នស
ន មណនិសសិត-

ខ្មមរកមពុជានរកាម

នស្នកស្នឋយ

ទាំព័រ១៤

េះខ្ដរ

បានសំខ្ដងនូវការ

យ៉ាងខាលំងចំនពាេះរបជាជនជប៉ាុន

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ខ្ដលបានបាត់ បងៀជីវត
ិ

រាប់ ពាន់

ខាតរទពយសមផតថជា
ិ នរចើននទៀត
ធមមជាតិន

ក់ និងមូច

នៅកបុងនរគ្មេះ

េះ នហើ យរពេះអងគ ដ៏បានជូនពរដល់

ជនរងនរគ្មេះ

(១៨៦៥-៦៧)

ខ្ហម នចៀវ (១៨៩៨-១៩៤៣) និងនោក សឺង
ងឿក
ុ ថាញ់ (១៩០៥-៧៧)ជានដើម។

ខ្ដលកំពុងខ្តសរមាកពាបាល

អាណានិគមបារាំងបានមិតមំផាយ

កបុងមនធីរនពទយ សូមឲ្យឆ្ប់ ជាសេះនសផើយ រគប់ ៗ

ស្នស

គ្មបកុប
ំ ីខាន។

ថ្ពណី ស្នស

នរកាយពី ចប់ ពិធប
ី ងសុកល
ូ ឧទធិស

កុសល ជូនវិញ្ជដណកខន
័ ជ
ន នរងនរគ្មេះន
ណាងឯកអគគរាជទូត
អំណរគុណ

េះ មានតំ

ជប៉ាុនបាននធវនើ សចកឋីខ្ថលង

នហើ យនរកាយមកមានអាចរយ

រគិសថ។

ខ្មមរនរកាមបានមំរបឹងរការប
រពេះពុ ទន ចំខ្ណកយួ នជានរចើន

បានបថូរនៅស្នស

រគិសថ នហើ យបានទទួលការ

គ្មំរទនរចើនពី បារាំង។

យ៉ាងថ្រកខ្លងដល់ សមព័នស
ន មណ

ថ្ថងទី៩ មី

១៩៥៥ ជប៉ាុននដញបារាំង

និសសិត-និសសិតខ្មមរកមពុជានរកាម ខ្ដលបានមក

នចញពី ឥណឍូចន
ិ នហើ យបងខឲ្
ើ យនសថចចុងនរកាយ

ចូលរ ួមរំខ្លកទុកខ ដល់ របជាពលរដឌជប៉ាុន រង

បងែស់របស់ យួនរប

នរគ្មេះធមមជាតិយ៉ាងធងន់ធរង កាលពី នពលថមៗ
ី ននេះ។

គមបារាំង។ លុេះបួនខ្មនរកាយមក ជប៉ាុនរតូវចុេះ

នដាយៈ ច័នធ រសមី

ចញ់វញ
ិ ។
ខ្មមិថុ

កាលរបវតតសរងខបផ្នខ្មែរ

ធា

រមពជាររកាម
ុ

កាសឯករាជយពី អាណានិ

ឆ្បំ១៩៤៥

កមពុជាក៏បានរតូវ

ឯករាជយខ្ដរ។ នោក សឺង ងឿក
ុ ថាញ់ (មាន

រសុកកំនណើ តនៅភូមិគគី នមតថរពេះរតពាំង) រតូវ

(តមកពីទំព័រនលម៧៧)

បានខ្តង តាំងជា

បារាំង បានខ្បងខ្ចកខ្ដនដីកមពុជានរកាម

យករដឌមន្តនថី។

ថ្ថងទី១៩សីហ១៨៤៥ នោក ហូ ជី មិញ

នៅជា ៤ មណឍ ខ្ដលមានទំងអស់ ១៩ សង្គកត់

(Ho

និង ២៣៥០ ភូមិ។

នណា
ថ េះអាសនបនៅរកុងហណូយ។

ឆ្បំ១៨៨៧ កូស្នំងសុីន អាណា
ត ម និង
តុង កឹង បានរតូវប្ច ូលជាសម័ពនភា
ន ព បារាំង

Minh)

នៅខ្មធបូ

របកាសបនងកត
ើ រដាឌភិបាលប

ឆ្ប១
ំ ៩៤៥

និងខ្មមករា

ឆ្បំ

១៩៤៦ ៖

ឥណឍូចន
ិ ។
អបកនសបហជាតិខ្មមរ

Chi

យួ នកុមមុយនីសថ នយៀកមិញ (VIET Nam
ខ្ដលបារាំងនរចើន

Cach Mang Dong MINH Hoi) ចប់ ខ្មមរនរកាមជា

ចត់ ទក
ុ ជាជនឧទធម បាននរកាកឈរកាន់ អាវ ុធ

នរចើនដាក់ នខាបេះ នហើ យរចនទមាលក់ ឲ្យលងៀទឹកកបុង

របឆ្ំងការរតួតរតារបស់ បារាំង។ មានជាអាទិ៍ អា

ខ្រពកកំពងៀទទឹង (ថ្ននមតថរពេះរតពាំង) និងកខ្នលង

ចរយ ស្នវ, អាចរយ ោក់ នោក នពាធិកនំ បារ

ដថ្ទនទៀតដូចជានៅភូមិ ផបូរអខ្ណថត (ថ្ននមតថទឹក

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នមម),ដាមគិញ ដាមនមុើយ (ថ្ននមតថោលំង),នហ

ជារបស់ នយើ ងន

ផុង យ៉ារា៉ាយ (ថ្ននមតថពលោវ)។

យុ គសម័យកនរកាយអាណានិគមបារាំង

នៅនមតថ ពលោវ និងោលំង អបកនចេះដឹង

ឆ្បំ ១៩៤៩

រតូវនគរបមូលឲ្យចូលរបជុក
ើ ុង
ប ោលំងរសូវ នហើ យ
ចក់ នស្នពី នរៅដុតទំងរស់ ។
នៅនមតថមាត់ រជូក
ភូមិខ្មមរនៅនពលយប់

េះនទ”៕

ថ្ថងទី៨ ខ្មមី

ឆ្បំ ១៩៤៩របធាន

ធិប

តិបារាំង Vincent Auriol និងអធិរាជយួ ន បាវ

នយៀកមិញលបដុត

ដាយ (Bao Dai Nguyen Vinh Thuy) បានចុេះកិចច

ខ្ដលរបជាពលរដឌខ្មមរ

រពមនរពៀងមួយនៅថា កិចរច ពមនរពៀង Elysee

នរកាមកំ ពុ ងនដកលក់ ។

កបុងន

េះ

បារាំងយល់ រពមរបគល់ កមពុជានរកាម

ឆ្បំ១៩៤៦ បារាំងវាយពួ កនយៀកមិញ នៅ

(បារាំង:Cochinchine, យួ ន: Nam Ky) នៅឲ្យយួ ន

ហយផុង។ នយៀកមិញបានបនងកត
ើ ទ័ពទូទំងរប

នហើ យយួ នរពមបនងកត
ើ រដាឌភិបាល នយៀកណាម

នទសរ ួមទំងខ្មមរនរកាមផង នដើមផីរបយុ ទរន បឆ្ំង

មួយនៅកបុងរកុមសហភាពបា

នឹងបារាំង។

នយៀកណាម( Quoc Gia Viet Nam)។ បារាំង

រាំងនៅថារដឌ

ឆ្បំ ១៩៤៨ រដាឌភិបាលបារាំង មានបំណងនឹង

សងឃឹមថា ការរបគល់ កមពុជានរកាមនៅឲ្យនសថច

ភាជប់ កមពុជានរកាម នៅនយៀកណាមសិន រ ួចទុក

បាវ ដាយ នគអាចនឹងរកានូវឥទនិពលរបស់ មលួន

ឲ្យកមពុជានយៀកណាម

បានយូ រអខ្ងវងជនៅកូស្នំងសុីនតនៅនទៀត។

រកដើនណាេះរស្នយនៅ

នពលនរកាយ។

ថ្ថងទី ២៥ ខ្មនមស្ន ឆ្បំ១៩៤៩ សនមថច

គណៈរបតិភខ្ូ មមរ កបុងន

េះមានមាចស់ កសរតី

ននរាតថម សីហនុ ថ្នរដាឌភិបាលកមពុជាបានប្ជ ូន

យុ គននរ នោក សុីមវាឿ នោក សុម ឆុង និង

របតិភម
ូ ួយរកុមដឹក

នោក ថុន អក
ុ
បានចូលរបជុក
ើ ុង
ប សភាសហ

នៅទីរកុងបា៉ារីស

ភាពបារាំងសុំឲ្យរដាឌភិបាលបារាំង នធវកា
ើ រចរច

រាំងឲ្យផ្ែកការសនរមចចិតរថ បស់ រដឌសភាបារាំង

ជាប ធ ន់ ជាមួយរាជរដាឌភិបាលកមពុជាសថីអំពីការ

ខ្ដលបានយល់ រពមរបគល់ កមពុជានរកាមឲ្យនៅ

នផធរអំណាចនៅកមពុជានរកាម។

នយៀកណាមន

កបុងអងគរបជុនើ

េះ នោក សុម ឆុង បាននធវើ

ំនដាយឯកឧតថមសឺង ស្នន

នដើមផីជទ
ើ ស់ នឹងសហភាពបា

េះ។ ខ្តការតវាឿន

េះ មិនរតូវបាន

រដាឌភិបាលបារាំងនធវតា
ើ មនឡើយ។

របាយការណ៍ យ៉ាងពិ ស្នថរ

បញ្ជជក់ អំពីនគ្មលជើ

នដាយមាននគ្មលបំណង ចងៀជយ
ួ បារាំង

ហរនិងវតទុបំណងរបស់ ខ្មមរ

ចំនពាេះទឹកដីកមពុជា

កបុងការបងកឥទនិពលរបស់ មលួន នៅឥណថូចន
ិ នោក

នរកាមថា៖ “ នយើ ងទមទរអវី ៗ ខ្ដលជារបស់

Abbott

នយើ ង។ នយើ ងមិនបានទម ទរអវៗ
ី ខ្ដលមិនខ្មន

ថ្រពនគរបាននសបើឲ្យរកសួងការបរនទសនៅវាឿសុី

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៦

ជាឯកអគគរដឌទត
ូ អានមរិកកាំងរបចំនៅ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ននតាននធវនើ សចកថរី បកាសមួយកបុងន័យនលើកទឹក

នឈប់ សទិតនៅកបុងលកខនិក
ថ ៈ ជាទឹកដីឯ

ចិតរថ ដាឌភិបាល បាវ ដាយ។

មុរទរបស់ បារាំងនទៀតនហើ យ។

ថ្ថងទី៤ខ្មមិថុ

ឆ្បំ១៩៤៩ របធា

ធិបតី

យស

មារតា ៣ កបុងករណី ខ្ដលលកខនិក
ថ ៈរបនទសនវៀត

បារាំង Vincent Auriol បានចុេះហតទនលខា របគល់

ណាមរតូវខ្កខ្រប

កមពុជានរកាមឲ្យនៅរដាឌភិបាល បាវ ដាយ ។

បានទុកជាកមមវតទុថ្នការសនរមចរបស់ សភាខាង

ខាងនរកាមននេះ គឺជាមលឹមស្នរចាប់ កុង
ប ការ

លកខនិក
ថ ៈកូស្នំងសុីននឹងរតូវ

នលើ ដូចមានខ្ចងកបុង

រប គល់ កមពុជានរកាមឲ្យនៅ បាវ ដាយ ខ្ដលខ្រប

មារតា ៧៥ ថ្នរដឌធមមន្
ុ ដ (ជើពូក VIII:សភា

ជាភាស្នខ្មមរនរៅផលូវការ៖

បារាំង)។

ចាប់ នលម ៤៩ ៧៣៣ ចុេះថ្ថងទី០៤ ខ្មមិថុ

ឆ្បំ

១៩៤៩

ចាប់ ននេះនឹងរតូវបានអនុវតថដច
ូ ជាចាប់ រដឌ។
នធវនើ ៅទូឡុង ថ្ថងទី ០៤ ខ្មមិថុ

នយងតាមមតិពីសភាថ្នសហភាពបារាំង


រដឌសភា

ហតទនលខា

និងរកុមរបឹកាថ្នស្នធារណរដឌបា

ហតទនលខា

ហតទនលខា

រាំង បានសនរមច

(Vincent Auriol)



រដឌសភាថ្នស្នធារណរដឌបារាំងបានអនុម័ត

(Paul Coste-Floret)



របធា

របធា

ធិបតី

ថ្នស្នធារណរដឌបារាំងរបកា

សចាប់ ដច
ូ តនៅននេះ៖

ដីបារាំងឯ

មារតា ១ កបុងរកបមណឍមារតា ៦០ ថ្នរដឌធមមន្
ុ ដ
ស្នធារណរដឌបារាំង និងតាមមតិរបស់ សភាកូ
ស្នំងសុីន

ឆ្បំ ១៩៤៩

ធិបតី

(Henri

Queuille)

យករដឌមន្តនថី រដឌមន្តនថីទឹក

យសមុរទ

កមពជា
ុ នរកាម

កបង
ុ របប

បាវ

ដាយ

(១៩២៩-១៩៥៥)

សម័យរបជុកា
ើ លពី ថ្ថងទី ២៣ ខ្ម

ថ្ថងទី ១០ ខ្មមិថុ

ឆ្បំ១៩៤៩ នៅកបុង

នមស្ន ឆ្ប១
ំ ៩៤៩ លកខនិក
ថ ៈ ទឹកដីកស្ន
ូ ំងសុីន

វិមានននរាតថមទីរកុងថ្រពនគរកមមវធ
ិ ស
ី ំណួរ កិចច

បានរតូវខ្កខ្របតាមមារតា

រពមនរពៀង Elysee រវាង បាវ ដាយ និងនោក

ដូចមានខ្ចងខាង

នរកាម។

Leon Pignon ជាអបកតំណាងភាគីបារាំង។

មារតា ២ ទឹកដីកស្ន
ូ ំងសុីនរតូវបានភាជប់ នៅជា

គួរចំណាំថាយួ នបានដូរនឈាមេះវិមាន

រដឌចណ
ំ ុ េះនវៀតណាម នយងតាមនសចកថរី បកាស

ននរាតថម នៅជាវិមានឯករាជយ (Dinh Doc Lap)

រ ួមកាលពី ថ្ថងទី ០៥ ខ្មមិថុ

នៅថ្ថងទី៧ ខ្មកញ្ជដ ឆ្បំ១៩៥៤។

ឆ្បំ ១៩៤៨ និង

នសចកថរី បកាសរបស់ រដាឌភិបាល បារាំងកាលពី

ថ្ថងទី ០២ ខ្មកកកដា ឆ្បំ១៩៤៩ រដាឌភិបា

ថ្ថងទី ១៩ ខ្មសីហ ឆ្បំ១៩៤៨។ ទឹកដីកស្ន
ូ ំងសុី

លរដឌនវៀតណាម (Quoc Gia Viet Nam) បនណា
ថ េះ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

អាសនបដក
ឹ

ំនដាយបាវ ដាយបានបនងកត
ើ នឡើង។

ខ្តនទេះជាយ៉ាងណាក៏នដាយ

ការនឡើង

កាន់ អំណាចរបស់ បាវ ដាយ ននេះរតូវបាននគ
នមើលនឃើញថា

ន

តផូងរតូវបានកាន់ កាប់

នដាយកងទ័ពរកុមសហ

ភាពបារាំងនិងរដាឌភិបាលរដឌនវៀតណាមនិយយ
នសរី។

េះរគ្មន់ ខ្តជាការបនថុបនឡើង

*រយៈនពល ៣០០ថ្ថង គឺជានពលនវោ

នដាយបារាំងខ្តប៉ាុនណា
ត េះនិងស្នទប័នទូនៅ នៅកបុង

សរមាប់ រដាឌភិបាល

រដាឌភិបាលមួយននេះរតូវបានកាន់ កាប់

យួ នទំងពី រប្ច ប់នវូ ការរបមូលផថ។
ុំ
របជាពល

នដាយ

សបងការជាន់ មពស់របស់ បារាំង។

និងកងទ័ពថ្នរដាឌភិបាល

រដឌយួនមានសិទិនន សរីភាព

ឆ្បំ ១៩៥៤

កបុងការនៅមកឆលង

កាត់ រពំ ខ្ដនទឹក និងរពំ ខ្ដននគ្មក ថ្នរដាឌភិបាល

ថ្ថងទី០៧ ខ្មកកកដាឆ្បំ១៩៥៤ នង្គឿ ឌិញយី ម
(Ngo Dinh Diem) រតូវបាននឡើងនធវជា
ើ

នវៀតណាមទំងពី រ។

យករដឌ

មន្តនថី។

*នៅពី រឆ្បំនទៀត គឺ នៅថ្ថងទី ២០ ខ្មក
កកដា ឆ្បំ ១៩៥៦ នឹងមានការនបាេះនឆ្បតនដាយ

ថ្ថងទី ២១ ខ្មកកកដា ឆ្បំ១៩៥៤ សននិ

នសរី នដើមផីឯកភាពទឹកដីរបនទសនវៀតណាម។

សញ្ជដរកុង ហសឺខ្ណវ សថីពីឥណឍូចន
ិ
(កមពុជា,

*បនងកត
ើ គណៈកមមការអនថរជាតិមួយនដើមផី

ោវនិងនវៀតណាម) បានចប់ នផថម
ើ នដាយភាគី

រតួតពិ និតយ

នវៀតណាមបានទមទរឲ្យមានកិចរច ពមនរពៀង

សននិសញ្ជដ រ ួមមានរបនទស ឥណា
ឍ ប៉ាូឡូញ និង

ដូចខាងនរកាមននេះ ៖

កាណាដា

*បណា
ថ របនទសទំងអស់
មាននៅកបុងអងគសនបិសីទ

ខ្ដលមានវតថ

ជាពិ នសសឯក

រាជយ, អធិបនតយយភាព និងឯកភាពទំងរសុង។

កបុងសននិសញ្ជដរកុង

ហសឺខ្ណវ

កមពុជា

នរកាម ឬ កូស្នំងសុីន រតូវបាននគដាក់ ប្ច ូល
ឲ្យឋិ តនៅនរកាមការរគប់ រគង របស់ រដាឌភិបាល

*នគ្មរពនូវបូរណភាពទឹកដីនវៀតណាម។

នវៀតណាមភាគខាងតផូង។

*ឈប់ បាញ់គ្មបនៅនលើទឹកដីនវៀតណាម

ចប់ ពី ខ្មសីហ ឆ្បំ១៩៥៤ ដល់ ខ្មឧស

និង ឥណឍូចន
ិ ។

ភា ឆ្បំ១៩៥៥ របជាជនយួ នជាង១ោន

*ខ្មសរសបទី ១៧ ជាចំណុចរពំ ខ្ដនថ្នរ
ដាឌភិបាលនវៀតណាមទំងពី រ
រតូវបានកាន់ កាប់

នដាយឥណា
ឍ នធវជា
ើ របធានគណៈកមម

ការមួយននេះ។

រតូវខ្តនគ្មរពនៅនលើ

សិទិជា
ន មូលដាឌនរបស់ ជនជាតិ

នៅនលើការអនុវតថកច
ិ រច ពមនរពៀង

គឺភាគខាងនជើង

ភាគខាងនជើង

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

រតូវបានជនមលៀសមលួននៅរស់ នៅ

នលើទឹកដីកមពុជានរកាម។

នដាយកងទ័ពនិងរដាឌភិបាល

នវៀតណាមនិយមកុមមុយនីសថ ចំខ្ណកភាគខាង

ក់ ពី

កមពជា
ុ នរកាម

កបង
ុ របប

នង្គឿ

ឌិញយី ម

(១៩៥៥-១៩៦៣)

ទាំព័រ១៨

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ឆ្បំ ១៩៥៥

ទំងអស់ នឹងរតូវបានបិទទំងរសុងទូទំងកមពុជា

ថ្ថងទី ២៦ ខ្មតុោ ឆ្បំ១៩៥៥ របប

នរកាម។

ស្នធារណរដឌនវៀតណាម (Viet Nam Cong Hoa)

ឆ្បំ ១៩៥៨

បាននកើតនឡើងនិង នង្គឿ ឌិញ យី ម (Ngo Dinh

ថ្ថងទី ១៦ ខ្មតុោ ឆ្បំ១៩៥៨ បណឍិត សឺង ងឿុ

Diem)

កថាញ់ បានបនងកត
ើ ចល

នឡើងនធវជា
ើ របធា

ធិបតីថ្នរដាឌភិបាល

ភាគខាងតផូង។

ខ្មមរនសរីនៅ ភូមធំ

សង្គកត់ ឡុកនិញ (Loc Ninh) នមតថ

ឆ្បំ ១៩៥៦

Long)

ថ្ថងទី១៩សីហ ឆ្បំ១៩៥៦ នង្គឿ ឌិញ យី ម

១៤០

នហើ យមានសមាជិក
ក់

ចូលរ ួមនធវើចកា
ំ រ

បាននចញរកឹតយលុបនចលនឈាមេះ ខ្មម រ នៅកមពុ

យ។

ជានរកាមនហើ យឲ្យដាក់ នឈាមេះថា

របឆ្ំងកុមមុយនីសថ

យួ នកំនណើ ត

នមៀង (Nguoi Viet Goc Mien)។

នគ្មលនៅធំ

គគីរ ី (Binh

សមាជិកាចំនន
ួ
និងនរៀនននយបា

របស់ ចល

ខ្មមរនសរីគឺ

នៅរបនទសកមពុជា

ដូនចបេះ

មានការគ្មំរទពី អានមរិកកាំង និងយួ ននសរីផង។

ថ្ថងទី ២០ ខ្មតុោ ឆ្ប១
ំ ៩៥៦ នង្គឿ ឌិញ
យី ម នចញរកឹតយនលម ៥៧ “ខ្កទរមងៀដធ
ី ”លី (Cai
Cach Dien Dia)។ ជាលទនផលនៅសណថទននលនម
គងរដឌការបានរឹបអូសយកដីធអ
លី បកមាន

មួប២៦ឆ្ន ុំ ផ្នរពឹតតិការែ៍

(ភាគ

“KC50” រៅរមពុជាររកាម

នរចើនជារបស់ ខ្មម រនរកាម)ចំនន
ួ ៧៧៤,២ហ យក
នៅឲ្យអបកគ្មមន (ភាគនរចើនជាជនជាតិយួន)។
ថ្ថងទី ២៦ ខ្មតុោ ឆ្បំ១៩៥៦ នង្គឿ ឌិញ
យឹ ម បានរបកាសរកឹតយនលម ១០ ហមផ្ថច់ នៅ
តាមវតថនីមួយៗ មិនឲ្យមានការរបជុគ្ម
ើ ប នលើសពី
១៥

ក់ នឡើងនៅ។ រពេះសងឃរតូវចប់ ផសឹកនៅនធវើ

ទហនកំខ្ណន
ស

និងបរមាមមិនឲ្យរពេះសងឃនទ

មាត់ ទនទ ខ្តរតូវសរនសរជាោយលកខណ៍

អកសរឲ្យនគពិ និតយមុនសិន

នទើបអាចនទស

ថ្ថងទី០១ ខ្មកុមភៈ ២០១១ គឺជាទិវាមួបទី

បាន។

២៦ឆ្បំ ថ្នរពឹ តកា
ថិ រណ៍ ឬ ចល

ឆ្បំ ១៩៥៧
កមមវធ
ិ ប
ី នរងៀនភាស្នខ្មមរនៅតាមស្នោរដឌ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

KC50 នៅ ទឹក

ដីកមពុជានរកាម ខ្ដលរដឌការកុមមុនីសថយួន បាន
នរបើននយបាយរបល័យពូ ជស្នសន៍

ទាំព័រ១៩

សមាលប់

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ប្ដ វនថខ្មមរកមពុជានរកាមឲ្យផុតពូ ជ នតើខ្មមរកមពុជា

ញ់ សុវណត និងចប់ មលួនរពេះនៅអធិការ-រគូសូរត-

នរកាមមានកំហុសអវី? បានជារដឌការកុមមុយនីសថ

រគូធមាមចរយរាប់ ពាន់ អងគនិងចប់ មលួនរគូ បនរងៀន

យួ ននរបើមហិ ចឆតាសមាលប់ ខ្បបហបឹ ង។ នហើ យក៍ជា

រាប់ ពាន់

រពឹ តកា
ថិ ណ៍ របវតថស្ន
ិ ន្តសថមួយ សំរាប់ កន
ូ ខ្មមរទំង

KC50ននេះថា ជារពឹ តកា
ថិ រណ៍ មួយ ខ្ដលយួ ននគ

អស់ គ្មប រតូវខ្តចងចំនិងកត់ រតាទុកកបុងរកឳនដេះ

នធវនើ ឡើងនដាយនបើកចំហរ យ៉ាងមហវិ

ដូងជានិចច

ខ្ដលអបកនសបហជាតិខ្មមរកមពុជា

មហនស្នក

នរកាមរាប់ មុឺន

ក់

ធម៌បំផត
ុ មកនលើខ្មមរកមពុជានរកាមនយើ ង។

រតូវបានរដឌការកុមមុយនីស

យួ នចប់ ដាក់ គក
ុ ងងឹត
នោរនៅបំផត
ុ

និងនធវទ
ើ រ ុណកមមយ៉ាង

ខ្ដលបណា
ថ លឲ្យប្ដ វនថខ្មមរ

នរកាមរតូវស្នលប់ រាប់ រយ
នរចើន

ក់ នទៀត

រពឹ តកា
ថិ រណ៍ ន

ក់

អបកមលេះឆកួតនិងជា

កាលយនៅជាវិកលចរឹតនៅកបុង

េះ។

ក់ នទៀត។ គ្មត់ បាននៅរពឹ តកា
ថិ រណ៍

សកមម

ដកមមយ៉ាងនោរ នៅនិងអយុ តថិ

បានឲ្យដឹងនទៀតថា នពលន

គ្មត់

េះ នគបានរឹបអូស

យកកផួនខាបតខ្មមរទំងអស់ យកនៅកំនទចនចល
គ្មមននសសសល់ ជាតិនយើ ង

នៅនពលន

េះជិត

រោយនដាយស្នរទនងវដ
ើ យ
៏ ងៀឃបង របស់ រដឌការ
កុមមុយនីយយួ ន។ រពឹ តកា
ថ រណ៍ KC50 ននេះគឺជា

ទិវាមួបទី២៦ឆ្បំននេះខ្ដរ នោក នៅ ឈួ

នរឿងខ្ដលយួ ននគផឋត
ិ នឡើង

នៅនមតថលងៀនហរ

នលី សហការីវទ
ិ យុសំនឡងកមពុជានរកាម បាននធវើ

កាលន

បទសមាភសន៍ជាមួយនឹងនោក ថាច់ ស្នង នៅ

និងនមតថលងៀនហរ)មាននោក នងវៀង វាំង នចើយ

រគូមា៉ាន់ ជាជនរងនរគ្មេះកបុងរពឹ តកា
ថិ រណ៍ “KC5០”

ជាអតីត

ន

នរកាយនឡើងជាឧតឋមនសនីរតីបាន

េះនិងបចចុបផនបជារបធានមិតស
ថ មាគមខ្មមរកមពុ-

ជានរកាមនៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា
បានមានរបស្នសន៍

នោក

របាប់ ដល់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរ

កមពុជានរកាមអំពីរពឹ តកា
ថ រណ៍ ន

េះថាៈ កាលន

េះ

េះនគនៅ នមតថគវឺ ឡុង(នមតថរពេះនរតពាំង

យកមនធីរ នគរបាលនមតថរពេះរតពាំង
រ ួមជាមួយ

នោក ផ្ម វាំង ហុ ង អតីតរដឌមន្តនថីរកសួង
មហថ្ផធនិងជាឧប
នដឹក

យករដឌមន្តនថីជាកាលមា៉ាសុឺ

ំនធវនើ រឿងននេះ នហើ យបានអនុវតថនៅនមតថ

រដឌការកុមមុនីសថយួន នគមានខ្ផនកានដើមផីកនំ ទច

រពេះរតពាំងមុននគ

រពឹ តកា
ថិ រណ៍ ននេះបានសមាលប់

និងសមាលប់ ប្ដ វនថខ្មមរកមពុជានរកាម៥០ភាគរយ

ខ្មមរកមពុជានរកាម

នយើ ងទំងរពេះសងឃនិងអបក

យួ ននគបានចប់ មលួនមញំនុ ៅឆ្បំ១៩៨៤ និងនោក

របាជញរាប់ រយ

ឡឹម សួង អតីតស្នន្តស្នថចរយនិងជាសមណធិការ

នចលរសុករាប់ មុឺន

ស្នសនសិកានៅនមតថរពេះរតពាំងដល់ ឆ្បំ១៩ -

នឡើយ។

ក់ ជាប់ គក
ុ រាប់ ពាន់
ក់

ក់

និងរត់

នដាយគ្មមនកំហុសអវី

៨៥នទើបនគចប់ មលួនរពេះនមគណនមតថរពេះរតពាំង

នោក ថាច់ ស្នង បានមានរបស្នសន៍

រពេះនតជរពេះគុណ គឹម តុក នចើង នោកតា ហ

របាប់ ដល់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាម អំពីអតទ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ន័យថ្នពាកយថា KC50ដូនចបេះថា៖ KC50 មានន័យ

កាលមញំនុ ៅកបុងគុកយួ ននគនធវទ
ើ រ ុណ

ថា ខ្មមរង្គប់ ៥០ភាគរយ(K=khmer=ខ្មមរ C=chet=

នោរនៅ ដូចជាការវាយដើបណា
ឋ លបាក់ នធមញ

ង្គប់ )ជាប្ដ វនថ ករណី ននេះនកើតនឡើងនៅរវាងឆ្បំ

រហូ តដល់ សនលប់បាត់ ស្នមរតី នពល ដឹងមលួននឡើង

១៩៨៤

នឃើញឈាមហូ រសរស្នក់ យ៉ាងរសស់ ៗ

នហើ យកាលន

មិតភា
ថ ពនឹងគ្មប

េះយួ ន

និងកមពុជាជា

ខ្តនគចត់ ទក
ុ ថាកមពុជាមិនមាន

ន

កមមយ៉ាង

កាល

េះមញំម
ុ ិនសងឃឹមថាបានរស់ នទ មញំរុ ស់ បានដល់

ឥទនិពលអវីនទ បានជានគសមាលប់ ខ្មមរនយើ ងនៅកមពុ

សពវ ថ្ថងនដាយស្នរកាលន

ជានរកាមដូនចបេះ នហើ យកាលន

ខ្ណកអបកខ្ដលមានកមាលំងនមសោយរទំនឹងការនធវើ

េះនទៀតនស្នតវា

េះនៅនពញកមាលំង ចំ

ជាអកុសលសរមាប់ ខ្មមរ នរកាមនយើ ង នរពាេះរស់

ទរ ុណកមមមិនរ ួចរហូ តដល់ ស្នលប់ ជានរចើន

នៅកបុងរបបកុមមុយនីសថ

រពេះនតជរពេះគុណ គឹម តុក នចើង រពេះនមគណ

នយើ ងតវាឿទមទរមិន

មានរបសិទិភា
ន ពដូចសពវ ថ្ថងននេះ។

មាន

នរកាយពី

នមតថរពេះរតពាំង រពេះនតជគុណ គឹម ស្នង ជា

កាប់ សមាលប់ ចប់ ដាក់ គក
ុ នធវទ
ើ រ ុណកមមរ ួចរដឌការ

នដើម មញំជា
ុ ប់ គក
ុ ពី រនលើកចំនន
ួ ៩ឆ្បំ នលើកទី១ពី

កុមមុយនីសថយួន នគនធវើជានដើរសុំនទសខ្មមរកមពុជា

ឆ្បំ១៩៧៦ដល់ ១៩៨២

នរកាមនយើ ង ប៉ាុខ្នថការសុំនទសននេះវារគ្មន់ ខ្តជា

កាន់ ថាមញំហ
ុ ឹ ប ងបានបួស

នលសមួយប៉ាុនណា
ត េះ

ដឹងនរចើន

ដល់ សពវ ថ្ថងននេះ
ហបឹ ង

ដូចជាមញំជា
ុ នដើមរហូ តមក

នគនៅខ្តតាមរកនរឿងដខ្ដល

ប៉ាុខ្នថនទេះជាយ៉ាងណាមញំនុ ៅខ្តតសូដល់ ទី

បំផត
ុ រហូ តហនលេះបងៀជវី ត
ិ
ជាតិ

នដាយយួ ននចទរប
នរៀនសូរតមានការនចេះ

នលើកទី២ពី ឆ្បំ១៩៨៤ដល់ ១៩៨៧

កបុងរពឹ តកា
ថិ រណ៍

KC50 ហបឹ ងឯង។ រហូ តដល់

នពលបចចុបផនបននេះ

យួ ននគនៅខ្តសមាលប់ ខ្មមរដ

សរមាប់ របនទស

ខ្ដល ដូចជាករណី ថមៗ
ី នៅមាត់ រជូកនិងនៅថ្រព

នហើ យមញំស
ុ ូមឲ្យជាតិនរកាយបាននរកើតជា

នគរជានដើម យួ ននគមិនខ្ដលរកយុ តឲ្
ថិ យខ្មមរកមពុ

ខ្មមរកមពុជានរកាមមួយរយខ្សនជាតិនទៀត។ គ្មត់

ជានរកាមនឡើយ។

បាននិយយថា

នទ សូមផីខ្តរពេះសងឃកមពុជានរកាមខ្ដលនភៀស

រវាងយួ ននិងខ្មមរដូចជាទឹកនិង

មិនរតឹមខ្តនៅកមពុជានរកាម

នរបងមិនអាចចូលគ្មបបាននឡើយ របសិននបើ យួ ន

រពេះកាយមករស់

ចងៀឲ្យខ្មមរនិងយួ នចូលគ្មបបានន

ពាយមតាមមកពាបាទ

េះ

យួ នឈប់ របរពឹ តន
ថ វូ ទនងវយ
ើ ងៀឃបងខ្បប

ទល់ ខ្ត
ននេះត

នៅនទៀតមកនលើខ្មមរកមពុជានរកាម។
នោក ថាច់ ស្នង

ដូចជារពេះនតជរពេះ

គុណ ទឹម ស្នមន មកគងៀនៅវតថភឌ
បំ ិ នខាងនជើង
នមតថតាខ្កវ នៅយួ ននគបញ្ជជឲ្យខ្មមរចប់ ផសឹកនិង

បានមានរបស្នសន៍

របាប់ ដល់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាមអំពី ការ

ប្ជ ូនមលួននៅឲ្យនគដាក់ គក
ុ

នៅនមតថមាត់ រជូក

បានតាមចិតនថ គ។

ទទួលរងនូវទរ ុណកមមកាលនៅកបុងគុកដូនចបេះថាៈ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

នៅកមពុជាក៏យួននៅខ្ត

ទាំព័រ២១

នោក ថាច់ ស្នង

បានមានរបស្នសន៍

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

របាប់ ដល់ វទ
ិ យុសំនឡងខ្មមរកមពុជានរកាម
ណាប់ អារមមណ៍របស់ គ្មត់

អំពីចំ

ន្តសថីខ្មមរ ។ បុពវបុរសខ្មមរបនងកត
ើ ពិ ធស
ី រមាប់ ឲ្យ

នៅនលើសហពននខ្មមរ

កូនរសីចប់ អារមមណ៍

ពី លំដាប់ ថាបក់ របចំជវី ត
ិ

កមពុជានរកាមថាៈ មញំស
ុ បាយចិតណា
ថ
ស់ ខ្ដល

ខ្ដលរតូវឈាននឡើង

នដាយឲ្យរបឹងខ្របងតសូ

បាននឃើញអបកតសូនភៀសមលួននៅដល់ បរនទស

ជានិចច នដើមផីវឌណនភាព ។ ប៉ាុខ្នថជើ

នហើ យនចេះស្នមគគគ្ម
ី ប បានបនងកត
ើ សហ ពននខ្មម រ

ននេះពិ ធីចល
ូ មលប់នចញមលប់ខ្លងមានន័យអវីនទៀត

កមពុជានរកាមពិ ភកនោក

នហើ យ ។ នគករមនឃើញរគួស្នរណាមួយ នៅ

សងឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា

នហើ យមញំមា
ុ ននសចកឋី
សហពននខ្មម រ

នរកាមនឹងជួយទមទរសិទិនន សរីភាព
ឆ្កអនថរជាតិ

កមពុជា
នៅនលើ

ជូនខ្មមរកមពុជានរកាមនយើ ងខ្ដល

រស់ នៅឯមាតុភម
ូ ិមិនខាននឡើយ៕

ន់ នរកាយ

របកាន់ ទំននៀមទមាលប់ ននេះនទៀតណាស់
ខ្មមរនៅរសុកនសៀម

នទេះជា

ឬខ្មមរនៅកមពុជានរកាមក៏

នដាយ នរពាេះវាហួ សសម័យនៅនហើ យ ។ ប៉ាុខ្នថ
នទេះជាយ៉ាងណាពិ ធច
ី ល
ូ មលប់ ដូនតាធាលប់ នគ្មរព
របតិបតថិ

ពិធីចូលមលប់នង
ិ រចញមលប់

មិនខ្ដលខានចំនពាេះកូនរសីរបស់ មលួន

ខ្ដលចូលវ័យរកមុំ

របស់រន
ូ ររមុខ្ុំ មែរ

យ៉ាងណាមលេះន

។

នតើពិធនី នេះរបរពឹ តនថ ៅ

េះ អបករសី ខ្កវ ណារ ំ ុ ស្នន្តស្នថច

រយថ្នសកលវិទាល័យភូមិនវធ ច
ិ រិ តសិលផៈ

បាន

នរៀបរាប់ ដច
ូ តនៅ៖ឆលងពី ថាបក់ កមា
ុ រីចល
ូ ដល់ វយ
័
នពញរកមុំ ខ្ដលការកំណត់ របស់ សងគមខ្មមរ គឺ
នៅរតងៀកន
ូ រសី

ចប់ មានរដូវជានលើកទីមួយ

នហើ យនគនិយមនៅថា “រគប់ ការ” ។ សរមាប់
ថាបក់ ននេះ

នៅនពលកំពុងឈាននឡើង

ងមាន

លកខណៈខ្បលកគឺ អតថចរិតជួនឆ្ប់ មឹង ជួននអៀន
ខាមស ជួនចូលចិតថសងប់ស្នងត់ នៅខ្តមាបក់ ឯង ឬ
រពួយចិតនថ ដាយឥតមូលនហតុ ។
រ ូបគំននូ នេះោតរតដាងនូវវបផធម៌ខ្មមរកមពុរជានរកាមនិងកថី
ខ្ថលធូរប បស់ សន្តសថីខ្មមរនរកាមកាលពី សម័យនដើម

ងនឹងមាន

ការភិតភ
ិ យ
័ ណាស់ របសិននបើពុំមាននរណាមាបក់
បានពនយល់ របាប់ ជាមុនពី នហតុការណ៍ ធមមជាតិ
ខ្ដលនឹងរតូវនកើតនឡើងចំនពាេះ

ង។

ទីននេះ គឺ

កាលពី សម័យ

អបកមាថយ ខ្តងោលំនមើលឥរិយបថរបស់ កន
ូ រសី

នដើមចត់ ថាជាមងគលមួយយ៉ាង សំ ខាន់ សរមាប់

នដើមផីពនយល់ និងជួយនរៀបចំនរគឿងនសលៀកពាក់

ពិ ធច
ី ល
ូ និងនចញមលប់

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នផសងៗ សរមាប់ កន
ូ ។ មិនចំនពាេះខ្តអបកមាថយនទ

នៅនពលខ្ផលនចកទុំមលេះ នទៀតនគចិ្ចិមមាន់ ទជា

គឺកុង
ប រគួស្នរទំងមូល រតូវជួយនរជាមខ្រជងទំង

នដើមនៅតាមលទនភាពកបុងរគួស្នរ ។ នពលនវោ

ផលូវកាយ

ថ្នការចូលមលប់មិនមានកំណត់ នទ

និងផលូវចិតស
ថ រមាប់ ឲ្យ

ងមានសមតទ

ភាពរគប់ រគ្មន់ សរមាប់ នពលខាងមុម ។
រតូវបំនពញតួ

ងនឹង

ទីជាភរិយ នហើ យនិងជាមាថយដ៏

តាមធនធានថ្នរគួស្នរ

អបកមលេះចូលកបុងរយៈ

នពលមួយសបាថហ៍ មលេះនទៀតរហូ តដល់ មួយឆ្បំក៏

លែសរមាប់ សងគម ។ នហតុដនូ ចបេះនហើ យ បានជា

មានខ្ដរ ។

នគនរៀបចំពិធច
ី ល
ូ មលប់នដើមផីបំពាក់ បំប៉ានដល់ កន
ូ

ភារកិចនច ៅនពលចូលមលប់

រសីរបស់ នគ

មុននឹងឈានចូលនៅបំនពញតួ

ទីដច
៏ មផងននេះ។

គឺនយងនៅ

នពលចូលមលប់

គឺជានពលខ្ដលកូនរសី

ខ្មមររតូវទទួលការសិកាពី កផួនចាប់ ទូ ម ន លែៗ

នគប្ច ូលមលប់កន
ូ រសី

មិននមើលនពល

នវោនទ គឺសនរមចយកថ្ថងណាមួយ ខ្ដល

ជាពិ នសសចាប់ ទូ ម នរសី ។ ចាប់ ននេះខ្ចងពី តួ

ង

ទីរបស់ រសីកុង
ប ការរស់ នៅ ។ នោកខ្ចងថា

មករដូវជានលើកទីមួយ ។ ចំខ្ណកពិ ធក
ី ៏មិនមាន

នសចកថស
ី ុម និងសុភមងគលកបុងរគួស្នរមួយភាគ

នរៀបចំអវីធដ
ំ នុើ ទ

ធំសទិតនៅ នលើរសីជាអបកកំណត់ ។ ដូនចបេះនគរតូវ

គឺរគ្មន់ ខ្តឲ្យឪពុ កមាថយ

ជរមាបដល់ ស្នច់ ញាតិជត
ិ ដិត

ឲ្យបានដឹងកូន

រសីនឈាមេះននេះបានប្ច ូលមលប់នៅថ្ថងននេះ
ន

ង

ថ្ថង

េះនហើ យ។

ឲ្យ

ចាប់

ធូបនទៀនជរមាបដូនតា

និងរបកាសចំនពាេះវតទុ

ងធា

សំខាន់ រតូវគិតគូរពី អបកជួយបនរមើ
ការរបស់

។

របការ

នសចកថរី តូវ

ង និងជួយបណថុេះបណា
ថ ល

ង ។

ងរតូវនរៀនធម៌ ។ របសិននបើសុមភាព
រតូវកាន់ សីល

១០

នដើមផីកាន់ ចត
ិ ថ

អំណត់ មនថីដច
ូ ដូនជីខ្ដរ ។ កបុងជីវភាពដូនជី

ស័កស
ថិ ិទិឲ្
ន យបានដឹងឮ អំពីការចូលមលប់របស់ កន
ូ
និងសុំនសចកថស
ី ុមសបាយ

នដើមផីទក
ុ អនុវតថតាមលំ

អានខ្ដលកផួនបានខ្ចង ។ នរៅពី ការសិកាកផួន

នៅថ្ថងប្ច ូល នគនរៀបចំខ្សននរពនអុជ

រសី

ងទននធញចំស្នធត់

ងរតូវហូ បចុកមាូបបួស

នហើ យកំណត់ នពល

នមា៉ាងដូចរពេះសងឃខ្ដរ ។

ងមានតំណមនលើស

ដូនជី

នដាយមិនរតឹមខ្តមិនឲ្យរបុសៗនឃើញ

ប៉ាុនណា
ត េះនទ គឺមិនអនុញ្ជដតឲ្យនិយយនឆលយ
ើ ឆលង

សំខាន់ មួយនទៀតរតូវនរតៀមលកខណៈសរមាប់ ថ្ថង

រករបុសនទៀត ។

បន្ច ញមលប់

បនធប់ពិនសសមួយ នដើមផីរតងស្នថប់ នវូ វិជាជនមផធេះ

នដាយមានបរមុងនរគឿងហូ បចុក

សរមាប់ នលៀងនភញៀវខ្ដលរតូវមកចូលរ ួមពិ ធី ។
ការនរតៀមលកខណៈននេះ

រសុកមលេះនគដាំ

នចកណាំវាឿជានិមិតរថ ូប គឺរបារពន ពិធប
ី ន្ច ញមលប់

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ងរតូវតសូសមងនំ ៅខ្តកបុង

សថីពីការរស់ នៅកបុងរគួស្នរ
ផ្ធល់

ចំនពាេះស្នច់ ញាតិ

ឬញាតិជត
ិ ខាង

ពិ នសសអាកបផកិរយ
ិ

ចំនពាេះបថី ។ ជាមួយគ្មបន

េះក៏រតូវនរៀនវិជាជនធវើមប
ាូ

ទាំព័រ២៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

វិជាជតមាញ ការនរៀបចំផេះធ សខ្មផង និងការអប់ រ ំ

មាបក់ ខ្ដលរតូវបានទទួលស្នគល់ ថា មពងម
ៀ ពស់មាន

កូននៅជានដើម ។ ភារកិចម
ច ា៉ាងនទៀតរតូវខ្ថទំ

ចរិ

ស្នច់ នដាយរតូវោបរនមៀតសពវ មលួនរបាណ ថ្ដ

ឲ្យនចញមកទទួលទឹកមនថនិងធម៌នលើករាសីពី

នជើងឲ្យមានសមផុរនលឿងរសស់ ផរូ ផងៀ ។

រពេះសងឃ ។

នៅនពលនចញមលប់

យសមផតថល
ិ ែ

រតូវនៅប ធ បដឹកថ្ដ

ង

ពិ ធខ្ី សននរពន ៖ នៅនពលរពលប់ នរៀប

ពិ ធនី ចញមលប់ននេះមានលកខណៈពិ ធនី រចើន
យ៉ាងណាស់ មុសពី ពិធច
ី ល
ូ មលប់

។

ចំពិធខ្ី សនដូនតាមាចស់ ទឹកមាចស់ ដ។
ី

ប៉ាុខ្នថវតទុបំ

ពិ ធប
ី ុកល័កថ ៖ ពិ ធីននេះនគនធវនើ ៅនពល

ណងគឺបំនពញលកខណ៍គរមប់ ឲ្យកូនរសី ។ ឆលង

យប់

តាមរយៈកាលប្ច ូលមលប់រគប់ តាមកាលកំណត់

របកប នដាយពិ ធជា
ី ហូ រខ្ហបនថប ធ ប់ នទៀត៖

នហើ យ មាតា បិតា ថ្នកូនរសី បាននរើសរកនពល

ប ធ ប់ ពីការពិ ស្នអាហរនហើ យ

ពិ ធនី ៅរកល័កថ

៖

ខ្ដល

ពិ ធនី នេះដើនណើ រការ

នវោសរមាប់ បន្ច ញមលប់កន
ូ រសី ។ នពលដឹង

នដាយអបកនភលងជារនបៀបកំខ្បលងនធវជា
ើ នៅរកល័កថ

ថ្ថងនជាគសិរម
ី ងគលនហើ យ រគួស្នរទំងអស់ រវល់

កបុងថ្រពជួបសតវតាឱនដញ

នដើររកភសថុភារ

និងអន្ជើ ញញាតិមិតដ
ថ ច
ូ នរៀប

ជាន់ គ្មបរនញ៉ារថ្ញ៉ា ។

មងគលការខ្ដរ ។

កមមវធ
ិ ីថ្នដើនណើ រការននេះមាន

ទិចសធុេះរត់ រចនឡាត

រយៈនពលពី រថ្ថងមួយយប់ ។
នៅថ្ថង ដើនណើ រការដើបូងចប់ ពីនពលរពឹ ក
រហូ តដល់ ថ្ថងរតងៀ មានខ្តការទទួលញាតិមិតជ
ថ ត
ិ
ខាងនិងការនលៀងនភាជ

ហរប៉ាុនណា
ត េះ ។ ប៉ាុខ្នថ

ចប់ ពីនពលរនសៀលនៅមានពិ ធជា
ី ហូ រខ្ហបនថ
ប ធ ប់ ដច
ូ ជា ៖
ពិ ធកា
ី ត់ សក់ ៖ ជានលើកដើបូងបំផត
ុ គឺ
រតូវបន្ច ញកូនរសីមកកាត់ សក់ ។ គឺនទើបនចញ
អាសនុៈពិធីក្ធវើក្ធមញ, គុំនូរស.វ.ទី១៩ ស្លរមនៃីរអាឡុំង

ពី បនធប់នៅកបុងផធេះខ្ដលចូលមលប់ ។ ប ធ ប់ ពីការ
កាត់ សក់ ោបនរបងនមៅនហើ យ
ចូលនៅកបុងបនធប់វញ
ិ

។

ងរតូវវិល

នពលកាត់ សក់ នភលង

កំដរនូវបទស្នរិកាខ្កវ។

ពិ ធកា
ី ត់ តាល់
នដាយស្នរអបកនភលងខ្ដរ

ពិ ធស
ី ូរតមនថ ៖ ស្នច់ ញាតិជាន្តសថីនភទ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

សុ្ (បារុំង)

៖

ពិ ធនី នេះដើនណើ រការ

នគនធវើជានៅកបុងថ្រពរក

នឈើ លែមកនធវត
ើ ាល់ ថមី រសបតាមកូនរសីខ្ដល

ទាំព័រ២៤

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នចញពី មលប់ខ្ដរ។

ដូចកូនរកមុំនពលនរៀបមងគលការ ថ្ដកាន់ បាយ

ពិ ធប
ី ុកល័កថ

៖

ពិ ធនី នេះនធវនើ ឡើងនដើមផី

រពលឹងមកអងគុយនលើករមាលរពំ

យកល័កម
ថ កនធវនើ ធមញបំនពញលកខណ៍ឲ្យកូនរសី

ញាតិមិតរថ ងៀចំឲ្យពរជ័យ

។ នគឲ្យកុមារីរពហម ចរី ៤

របកាសបួងសួងនហើ យចប់ នផថម
ើ បងវល
ិ ពពិ ល

ក់ មកបករកមរ

។

ខ្ដលមាន
អាចរយសូរត

ល័កនថ ចញពី ខ្មកនឈើ រ ួចរបគល់ ជន
ូ តាអាចរយ

ចំនន
ួ ១៩ជុើ

នៅដាក់ កុង
ប តាល់

នដាយអំនបាេះ រពមទំងរបាក់ កាស មាស… នដើមផី

នហើ យអបកនភលងជាអបកនដើរតួ

បុកល័ករថ ហូ តដល់ លែិត

នទើបកាយដាក់ ផល
ថិ រប

គល់ ជន
ូ តាអាចរយវិញ ។

នហើ យញាតិសណា
ថ ន

ជូនពរ និងភាជប់ រពលឹងឲ្យ

ំគ្មបចងថ្ដ

ង ។ លុេះចប់ នហើ យ

ញាតិមិតដ
ថ ក
ឹ ថ្ដកូនរសីនៅកបុងបនធប់វញ
ិ ។

ពិ ធនី ធវើនធមញ ៖ តាអាចរយយកល័កនថ ៅដាំ

ពិ ធីស្នកននធលនិងលក់ កននធល ៖ អបកនភលង

នស្នងរនៅកណា
ថ លផធេះជាមួយសមផកខ្សផង និង

នរចៀងរាំបនណថើរឆកេះឹ រមូរកននធល

ខ្ផលសំបួរមាស ។ នស្នងរ នដាយឆ្បំងថមី ចន្តង្គកនថមី

អងគុយសំពេះ បងវល
ិ ពពិ ល ន

នដាយរមាងស់ នចញជាតិពណ៌ រកហមរសស់ បាន

យកដាក់ នលើស្នម ។ នរចៀងលក់ កននធលចំនពាេះខ្ត

យកនៅឲ្យស្នមីមលួនរសីនបៀម ។ នៅនពលមាន

អបកមាននិសស័យ

ចំហយទឹកអាចរយយកសំឡីផត
ថិ

វាស

ចំហយទឹក

ខ្ដលកូនរសី
េះបនណថើរ នហើ យ

និងអានុភាព

។

នពលយកនៅរកាលនដកនកើតមាស

នស្នងរល័កថមកោប នធមញឲ្យកូនរសីខ្ដលនចញ

នកើតរបាក់ រទពយសមផតថ…
ិ ។ នពលន

ពី មលប់

រតូវនចញមកសុំទិញនហើ យសនមតថា

នដាយរបសិទព
ន រឲ្យទឹកល័កថននេះ

នធវឲ្
ើ យ

ងកាលយជារសីរគប់ លកខណ៍នពញបរិបូណ៌…។
អបកទីទ័លរក
នចញមលប់

អបកមាន

េះស្នមីមលួន
ចប់ ពិធី

លក់ កននធល ។ នគយកល័កខ្ថ ដលបារទុកមលេះពី

មិនមានលទនភាពនរៀបពិ ធី

ឲ្យកូនរសីអាចយកកូនរសីមលួនមក

ការនធវើនធមញន

េះ ឲ្យកូនរសីយកនៅកប់ នឹងចប

ជីកថមនី ៅនលើដភ
ី ម
ូ ិណាខ្ដលថា

ឪពុ កមាថយ

ចូលរ ួមនធវើនធមញបំនពញលកខណ៍ ជាមួយកូនរសី

បរមុងខ្ចកឲ្យជានករនថិ៍

ខ្ដលនចញពី មលប់ និងមានការយល់ រពមផង ។

អំនៅមួយនដើមៗពី នលើ ។ ជានិមិតរថ ូបថា ជីវត
ិ

ពិ ធនី ដកអងកររាប ៖ ពិ ធីននេះមានលកខណៈ
ដូចពិ ធនី ការជុកខ្ដរ
នការជុកនហើ យន

របសិននបើមាននរៀបចំពិធី

េះមិនបាច់ ក៏បានខ្ដរ

ខ្តរតូវ

ភាញក់ នពលនទៀបភលរឺ ងៀចំទទួលនពោ នដើមផីសំពេះ
រពេះអាទិតយនទៀត ។ នៅមុននពល
បនធប់ន

េះមកកាន់ កខ្នលងពិ ធី

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

េះ និងដាំនដើមនចក នដើម

និងការរស់ នៅកបុងសុភមងគលខ្ផែមដូចខ្ផលនចក
និងនដើមអំនៅខ្ដរ ។ ចប់ ពីនពលននេះនៅ
អាចនដើរនចញនរៅបនធប់នៅ

ង

ណាមកណាបាន

នដាយនសរីនហើ យ ៕

ងនចញពី

រតូវនសលៀកពាក់

រសីមា
ត នលរខែ៍ឬរសីរត គប់លរខែ៍

ទាំព័រ២៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

នបើតាមវច
សងឃរាជ

នុរកមខ្មមររបស់ សនមថចរពេះ

ជួន ណាត បានពនយល់ ថា ន្តសថីរគប់

លកខណ៍មានន័យថា

រសីថខ្ដលបរិបូណ៌នដាយ

នរពាេះការមវេះភាពកក់ នៅថពី ឪពុ កមាថយ

ឬឪពុ ក

មាថយ នកមក ក៏ ជាភបក់នភលើងមួយអាចឆ្បនឆេះ សុភ
មងគលរគួ ស្នរបានខ្ដរ ។ ឯភបក់នភលង
ើ ទី3ន

េះ គឺ

លកខណៈលែ។ តាមចាប់ រសី របស់ បណឍិតមុឺន

រតូវយកចិតទ
ថ ក
ុ ដាក់ របណិ បតថន៍បថី ខ្ដលជាកតាថ

ថ្ម នោកពុំ បានកំណត់ ថារសីថរគប់ លកខណ៍រតូវ

សំខាន់ បំផត
ុ កបុង សុភមងគលរគួស្នរ។

មានលកខណៈលែ ប៉ាុ ម នរបការនទ ។ប៉ាុខ្នថ នោក
បាននៅរសីថខាតលកខណ៍ចំនពាេះ
មានចរិយលែកុង
ប ឥរិយបទ

នដក

រីណាខ្ដលពុំ
នដើរ

ឈរ

មិនអាចបដិនសធបាននទ។ សម័យកាល
ណាក៏នដាយលកខណៈលែរបស់ រសីថ

នៅរតងៀចំ

ណុចទំងននេះខ្ដលជាបញ្ជានធវឲ្
ើ យមានការនយគ

អងគុយ ឬបង្គែញ បញកដាក់ របុសៗ នហើ យរបុសៗ

យល់ គ្មបកបុងរគួស្នរ

បានចិតហ
ថ
នលូកោន់ រ ូបរាងកាយ នរៅពី ននេះ

របយ័ តនប នេះនធើឲ្
វ យមាននសចកីស
ថ ុមជានិរនថរ។
៍
ប៉ាុ-

នោកបណឍិត បានដាក់ នចញនូវរកម សីលធម៌

ខ្នថ អវីខ្ដលគួរពិ ចរណាន

ដ៏តង
ឹ រង
ុឹ សរមាប់ រសីអំពីការខ្ថរកាភបក់នភលង
ើ ទំង

វិញមិនចំបាច់ រកាភបក់នភលង
ើ ទំងបីនទឬ?

បីគឺ :

ដូចនមថចក៏បុរាណនោករបនៅខ្តរសីថ?

នភលង
ើ នរៅកុំ

នំ ៅកបុង

ឲ្យនឆេះរីកធំផុប
ំថ ង្គកត់

នភលង
ើ កបុងមិនរបុងរបយ័ តប

កបុងសងគម

ការខ្បងខ្ចកតួ

នរពាេះការរបុង

េះរតងៀថា នតើបុរស
នហតុ

ទី កុង
ប ផធេះមកឲ្យរសីថខ្បប

ំមកបង្គកត់ឲ្យនឆេះឯនរៅ

ននេះ គឺជាការនរើសនអើងមួយ ខ្តនរៅពី ននេះគួរឲ្យ

អុជអាលបណា
ថ លឲ្យនៅថ ដាលដល់ កន
ូ នៅអនស្នចិ៍

នកាតសរនសើរណាស់ ខ្ដររតងៀថា បណឍិតថ្ម រប

អរបិយ ។
នភលង
ើ មួយន
ឲ្យ

េះរកា

គឺគណ
ុ មាតាបិតាសងួនរគង

ងនធវនើ ដាយគនលង របតិបតថក
ិ ឆ
ុំ ង
គ នឹងឪពុ កមាថយ។

នភលង
ើ មួយកុខ្ំ បងរកឡា

គឺបអា
ីថ តាមសទិតនសទររ ួមរ័កស។

ដូនចបេះភបក់នភលង
ើ ទំងបីន

េះគឺ ទី 1-នភលង
ើ នរៅ

នភលង
ើ កបុង នពាលគឺរសីរតូវរបុងរបយ័ តប រវាងញាតិ
សណា
ថ ននៅនរៅ ផធេះ និងមនុសសកបុងផធេះ នចៀស
វាង

ំពាកយមិនលែចេះុ នឡើងខ្ដលបណា
ថ ល

ំឲ្យ

នកើតជនមាលេះខ្បកបាក់

នហើ យខ្ដលនោកចត់

ទុកជាភបក់នភលង
ើ មួយ។

ទី2-ការយកចិតទ
ថ ក
ុ ដាក់

ផ្គប់ ផុន
គ សងគុណឪពុ កមាថយទំងសងខាង ក៏ ជា
របភពថ្នសុភមងគលមួយ
លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

កបុងរងវងរៀ គួស្នរខ្ដរ

នៅរសីឲ្យមំ នរៀនចាប់ រសី នរៀនតាញរថ្វនឆលៀត
ឱកាសជួយនសដឌកច
ិ ចរគួស្នរ។ នហើ យ នបើនមើល
នៅចាប់ របុសវិញន

េះនយើ ងនឃើញថា នោកក៏

មិនបននូរថ្ដឲ្យបុរសខ្ដរ នោកបានរបនៅបុរស
ឲ្យសធុេះស្នធរនធើវការង្គរនរៅផធេះ

កបុងផធេះសពវ ស្នរ

នពើ សមលមមឲ្យភរិយនគ្មរព របណិ បតថន
ិ ៍បីថបាន
ខ្ដរ នរពាេះនបើតាមចាប់ របុសន

េះ បីថលែមិននធើវ

ឲ្យមុសចិតរថ បពនន នឡើយ។ រាល់ កច
ិ កា
ច ររបស់ មលួន
រតូវបំនពញមិនបាច់ របពននដាស់ នតឿននទ។
នោកក៏របនៅបុរសឲ្យសួរចិតថ
កបុងការចយវាយរទពយរបស់ ខ្ដរ

ទាំព័រ២៦

របពនន

ខ្ថមទំងឲ្យ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

របុងរបយ័ តន
ប ឹងចមគួតទំងបី គឺឆួត
គ រសី ឆគួតរស្ន

៣-នៅហវយស្នវមី នចរីភរិយ

ឆគួតខ្លផងពាោ ផងខ្ដរ។

៤-បិតាស្នវមី មាតាភរិយ

និយយរ ួមបណឍិតថ្ម ក៏បានរបនៅរបុស

៥-នជដាវស្នវមី អនុជភរិយ

ៗឲ្យមលួនរបុសរគប់ លកខណ៍ខ្ដរ រគ្មន់ ខ្តការខ្បង

៦-ភកីស្ន
ថ វ មី ភកីភ
ថ រិយ

ខ្ចកថា អីវជាលកខណ៍រសីថ និងអីវជាលកខណ៍បុរស

៧-ទស្នស្នវមី ទសីភរិយ

ខ្តប៉ាុនណា
ត េះ។ នហើ យននេះ ក៏ របខ្ហលមកពី សម័យកាលន

េះ

មនុសសកំពុងរបយុ ទន
ន ឹងជីវត
ិ ធមម

ជាតិ ជីវត
ិ រស់ នៅខ្បបន
អបកស្នច់ ដធ
ុើ ំ

េះ វាទមទរឲ្យរបុស

រតូវខ្តនចញនៅនធើវការនៅវាល

នហើ យរសីនដាយនៅជាប់ កន
ូ នៅនរចើន
នហើ យមួយនទៀត

នរពាេះសងគមនយើ ងមិនទន់

យល់ ដង
ឹ ពី ការពនារកំនណើ ត
នមើលនឃើញថា
ន

េះ

មួយ

បានជានោក

លកខណៈលែរបនសើររបស់ រសីថ

គឺរតូវនៅផធេះខ្ថរកាកូននិងនចេះនឆលៀតឱ

កាសនធើក
វ ច
ិ កា
ច រកបុងផធេះឲ្យបានរបថ្ពន

េះ

វាជា

លកខណៈមពងម
ៀ ពស់មួយរបស់ រសីថនៅនហើ យ។
នៅកបុងនសៀវនៅជីវត
ិ

នទើបនោក នមៀច ប៉ាុណត ទីរបឹការកុមជើនំ ុ
ទំននៀមទមាលប់ បាននិយយថា “ ខ្មមរឲ្យតថ្មលនៅ
នលើលកខណ៍

សរមាប់ ជានរគឿងលមែដល់ កន
ូ

រសី នដើមផីបានលកខណ៍ ឬបានឋានៈជារសីរគប់
លកខណ៍។

ខ្មមរនិយមប្ច ូលកូនកបុងពិ ធីមយ
ួ

នៅថា “ ពិ ធច
ី ល
ូ មលប់” នៅកបុងមលប់មួយរយៈពី
៣ខ្មនៅ៦-៩ខ្មនៅមួយឆ្បំ

នគទទួលផលបាន

លកខណ៍បីយ៉ាង :
១-រ ូបលកខណ៍
២-ចរិយលកខណ៍
៣-សមតទភាពលកខណ៍

អាពាហ៍ ពិ ពាហ៍

ទី១:

រ ូបលកខណ៍មានន័យថា

បនធំស
ុ មផុររ ូបរាង

របស់ ឥនធបញ្ជដភិកុខ នហង មណី ចិ ថ នោកបាន

កាយឲ្យលែផរូ ផងៀនៅកបុងមលប់សរមាកសុមរសួល

និយយ

ពុំ មានរបកបកិចកា
ច រធងន់រស្នលអីនវ ឡើយបរិនភាក

ពី ភរិយរគប់ លកខណ៍រតងៀកមាលំងទី5

របស់ រសីថនៅទំព័រទី 4ថា “ កមាលំងសីលធម៌ គឺការ

អាហរបួសនៅរាល់ ថ្ថងមករដូវ

របរពឹ តល
ិថ ែ

សុមភាពកាន់ ខ្តលែ រពមជាមួយនឹង សរមស់

កបុងខ្បបបទសីលធម៌កបុងឋានៈជា

ញាុំងឲ្យមាន

ភរិយរគប់ លកខណ៍ទន់ ភន
ល ់ សុភាពរាបស្ន ស្នគល់

កាន់ ខ្តរសស់ ស្នែត។

មុសស្នគល់ រតូវ” ។ នរៅពី ននេះនោកបាននលើកពី

ទី២ : ចរិយលកខណ៍ : អប់ រស
ំ ីលធម៌រស់ នៅឲ្យ

លកខណៈ៧របការរបស់ ភរិយ

បានសុភាពរាបស្ន ទន់ ភន
ល ់ ស័កស
ិថ មជាកូនរសី

នឹង៧របការរបស់ ស្នវមីខ្ដរន

ខ្ដលឆលុេះគ្មបនៅ
េះគឺ :

ភរិយ ជាមាតា លែរបស់ ខ្មមរ។

១-នពជឈោតស្នវមី នពជឈោតភរិយ

ទី៣:សមតទភាពលកខណ៍ : នចេះសពវ កច
ិ កា
ច រនមផធេះ

២-នចរស្នវមី នៅហវយភរិយ

ដាំសល តាញរថ្វ……។ល។

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

កបុងនរឿងផ្ករសនពានរបស់ នោកនូ ហច
លកខណសមផតិល
ថ ែរបស់
សមាពធតឹងរង
ុឹ

ងវិធាវី

បានរតូវរង

វិធនី ធវើគនលឹេះយនថ ផ្ចញ់អាចរយទំង4ន
នូវកីវថ ិ

ខ្បបរបថ្ពណី ខាងនលើននេះយ៉ាង

ឥតនខាចេះនហើ យបានជានធើឲ្
វ យ

ងសុមចិតខា
ថ ំមាត់

េះឲ្យដល់

ស។
កបុងនរឿង “ នៅរសទបនចក”

មាោ បានសុំពរពី រពេះរាជាឲ្យ

ងនកស

ងមានមាត់ ទិពវ

សងកត់ចត
ិ នថ គ្មរពមាថយ ក៏រតូវខ្តនធវឲ្
ើ យបាន រកា

កបុងការនធវជា
ើ ស្នកសីឲ្យនៅរសទបនចក ខ្ដលរតូវ

ភកីភា
ថ ពនសបហក៏រតូវខ្តនធវឲ្
ើ យបាន។

នសដឌឪ
ី ពុ ក

សមាពធរបថ្ពណី ននេះនធើវឲ្យ

ងខាលចពាកយ

ដ៏វាងថ្វ

ងនធើបា
វ ប
ខ្ដលនធវឲ្
ើ យ

ការសុំពរននេះជារបាជាញ
ងរកាបាននូវចិតភ
ថ កីថ

តិេះនដៀលថា ជារសីខាតលកខណ៍ ជាបុរតីអកតថ

ចំនពាេះនៅរសទបនចកជាសងារផង និងការស

្ដ ូ ជាសងារស្នវា សូខាំមាត់ អត់ រទំ ចមាំងកបុង

នន្តង្គគេះឪពុ ក

ឱរា៉ា រហូ តកែួតឈាមស្នលប់ ។

រ ួមនសចកីម
ថ ក

ងមសឹកមសួល ខ្ត

ងនចញពី នទសឧរកិដផ
ឌ ង។
តាមរយៈអកសរសិលផិ៍ខាងនលើ

នឹងហមាត់ ជរមាបមាថយតាមនយបល់ ននេះ ពុំ រ ួច

អាចឲ្យនយើ ងសនិដា
ប ឌ ននិងឲ្យនិយមន័យរសីរគប់

នដាយ

លកខណ៍ថា

ងជាយុ វតីរសគត់ រសគំធាលប់ មានកិរយ
ិ

មិនខ្មនសទិតនៅនលើខ្តកិចកា
ច រផធេះ

មាយទតាមលំអានទំននៀមទមាលប់ បុរាណចស់ ទំ ុ

សខ្មផង

ជានិច។
ច

រាក់ ទក់ ប៉ាុនណា
ត េះនទ ខ្តរសីរតូវរបកបនដាយការ

ងមាននសចកីនថ អៀនខាមសនរចើន មិន

និងសីលធម៌សុភាពរាបស្នទន់ ភន
ល ់

ហនចរចពី នសចកីនថ សបហនស្នេះនឡើយ របការ

ឈាលសថ្វ

មួយនទៀត

នសដឌកច
ិ ច កិចកា
ច រចាប់ តោ
ុ ការនទៀតផង ខ្ដល

ងគិតនឃើញថា សម័យននេះ ហួ ស

ឱកាសនៅនហើ យ
នមថច

នទេះ

ងរបខ្កករឹងរ ូសដូច

ក៏មុមជាយយនួនគ្មត់ ខ្បរសមីថថានទវិញ

ជាខាបតលកខណៈបរិបូណ៍ របស់ រសីថ។
លកខណ៍របស់ បរុ សរសីថ

មិនខាននឡើយ។

តាមតរមាបុរាណបានសរនសរថា បុរស

កបុងនរឿង “ មនហសថ” រពេះមនហសថ
ជាបុរសនរើសរបពនន

ការយល់ ដង
ឹ នលើខ្ផបកបនចចកនទស

លុេះបានជួបនឹង

មនហសថបាននចទជា

ងអមរា

របស្នបជានរចើនស្ន

ខ្ដលរបកបនដាយលកខណៈ២៦របការ នៅថា
បុរសរគប់ លកខណ៍គឺ :
១-ឧសាហ៍ មបេះខ្មបងនធើកា
វ រង្គរ នរៀនសូរតមិនរប

ខ្សវងយល់ ថា អមរាជារសីមានបញ្ជដនលើសលប់

កាន់ មលួន

ន

២-មិននចេះលួចបលន់នកងកិបឆនបាក

មក

េះនទើបគ្មត់ សីថដណឹថ ងជាភរិយ នហើ យនរកាយ
នៅនពលខ្ដលអាចរយចិតនថ មម៤រ ូប

បំខ្បកបំបាក់

ប៉ាង

ងពី រពេះមនហសថ នដើមផីយយី

រំនោភបំពាននលើរាងកាយ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ង

ងក៏បានរក

៣-មិនឈាលនពានចំនពាេះកូនរបពននអបកដថ្ទ
៤-មិនរំនភើបញាប់ ញ័រភ័យនផថសផ្ថស
៥-មិននិយយកុហកភូតភរឲ្យនលើសពី ការពិ ត

ទាំព័រ២៨

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

៦-មិននិយយរតាប់ ឲ្យនគនអៀនខាមស

២៦-មឹងឆ្ប់ បាត់ មិនចងកំហឹងទុក

៧-បានឮដើណឹងអីនវ ហើ យ

នតើអនីវ ៅជារសីរគប់លកខណ៍ន

វិនិចយ
ឆ័ សិននទើបនជឿ

ជានរកាយ

េះ?

តាមតរមាបុរាណបានសរនសរថា

រសីថ

៨-នធើវការង្គរមិនរ ួសរាន់ នពក

ខ្ដលរបកបលកខណៈ31របការ នៅថារសីថរគប់

៩-មិននចេះនិយយបំនផលស
ើ នសើចនលង

លកខណ៍គឺ :

១០-នចេះទទួលនភញៀវពនលឺមិននរើសមុម

១-មិននចេះនអចអូចនិយយនដើមនគ

១១-មានថាបំខ្កនរាគបរមុង

២-នចេះគួរសមទទួលមាតា បិតា និងស្នវមី

មិនមវេះកបុងនពលរតូវ

ការ

៣-ដឹងគុណ តបគុណមាតា បិតា ញាតិសណា
ថ ន

១២-មិនរបាប់ ការណ៍ សមាងត់ ដល់ អបកដថ្ទ

ទំងពី រខាង

១៣-មិននផញើរបស់ ទក
ុ នឹងបុគល
គ មិនគួរនផញើ

៤-មិននចេះនដកថ្ថង

១៤-មានចិតអ
ថ ត់ ធន់ តសូមិនរ ួញរាចំនពាេះកិចកា
ច រ

៥-មិនវនងវងនភលចមុមនភលចនរកាយ

១៥-មានស្នវមីភកិច
ថ នំ ពាេះនៅហវយ

៦-នចេះខ្ថទំរបស់ រទពយ

១៦-មិននចេះឡិកឡក់ ចនំ ពាេះរសីរកមុំ

៧-មិនផិតកផត់ ស្នវមី

១៧-ស្នគល់ ចនំ ណញស្នគល់ ខាត

៨-មិននចេះរបច័ណឍស្នវមី

១៨-រករបដាប់ តប
ុ ខ្តងមលួន

៩-គ្មមនកលមាយ

ឲ្យភរិយបុរតធីតា

និងមលួនឯង

១០-មិនរំស្នយសក់ ឲ្យនគនឃើញ

១៩-មិនទិញនជឿនូវរបស់ នរបើរបាស់ រគប់ យ៉ាង

១១-មានចិតអ
ថ ត់ ធន់ ធន
ង ់ ធរង

២០-ដឹងគុណ

១២-មាននជើងរស្នលមិនទន្ត ធ ំកុង
ឍ កាឍំង

តបគុណ

សរនសើរគុណថ្នអបក

មានគុណ

១៣-មិនឈរ ឬអងគុយសខ្មញងកាយឲ្យនគនឃើញ

២១-នគ្មរពតាមឱវាទមាតា បិតា ញាតិមិតថ និង

១៤-មិននដើរញិកញ៉ាក់កាច់ រាង

អបករបាជញ

១៥-នចេះសរងួមខ្ភបក មិននរកឡករនឡមរឡាម

២២-នចេះអត់ រទំស្នថប់ នវូ ពាកយខ្ដលសីថបន ធ ស

១៦-មានដើណឹងលែ មិនរគខ្លងកាយ ជើទយគូទ

របនៅ

១៧-មិនបងៀនបាយញាក់ ស្នម រគខ្លងនដើមថ្ដ

២៣-មានកាយវាចសមរមយមិនឆគង

១៨-មានសំនឡងតិចចាស់ ោស់

២៤-ឲ្យដើណឹងមនុសសកបុងផធេះ

១៩-មិននចេះនឡេះនឡាេះនលងនសើច

នហើ យសឹមនចញ

នៅ

២០-មិននិយយនផ្ថេះផថងចំនពាេះបុរស

២៥-នចេះវាយរបនៅកូននដាយរំពាត់ យ៉ាងតូច

២១-មិនទរមន់ នធើកា
វ រណា នធើទ
វ ល់ ខ្តនហើ យការ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៩

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ន

េះ

២២-នៅណាឆ្ប់ រតឡប់ មកវិញ
២៣-នចេះទុកដាក់ អីវាឿន់ កុង
ប នពលគួរទុក
២៤-នចេះនរៀបចំផេះធ សខ្មផង
២៥-នចេះតុបខ្តងនរគឿងឧបនភាក-បរិនភាក
២៦-ខាលចចិតស្ន
ថ វ មី មាតា បិតា នហើ យនគ្មរពតាម
ឱវាទ
២៧-បរិនភាកចំណីអាហរនរកាយមាតា

បិតា

និងស្នវមី
២៨-ឈប់ បរិនភាកមុនមាតា បិតា និងស្នវមី
២៩-នដកលក់ នរកាយស្នវមី
៣០-ភាញក់ មុនស្នវមី
៣១-មាននមតាថករ ុណានចេះនធើវបុណយទន
លកខណៈបុរស-រសីថ

រគប់ លកខណ៍តាម

សនមលងសគរសនមាភរ បានដាស់ អារមមណ៏ដល់ អបក

តរមាបុរាណ ដូចបានជរមាបជូនខាងនលើននេះ នបើ

ស្នថប់ ឲ្យកាន់ ខ្តជក់ ចត
ិ នថ ដាយខានពុំ បាន។ ននេះ

តាមសម័យបចចុបផនបនឃើញថា មានលកខណៈមលេះ

ជាមូលនហតុខ្ដលបង នរតឿងថាញ់មុី ភាជប់ ជវី ត
ិ

ហួ សសម័យនៅនហើ យ ប៉ាុខ្នថនទេះបីយ៉ាងណាក៏

របស់ មលួន

នដាយ

នបើបុរស-រសីថណារបកបនដាយលកខណៈ

ននេះ។ បងនរតឿង ថាញ់មុី នកើតមកកបុងរគូស្នរ

ដូច បានបរិយយជានគ្មលៗមកននេះ បុរស-រសីថ

ខ្មមរមានអាជីព ខាងសិលផៈនៅនមតថរពេះរតពាំង

ន

អាយុ នទើបាន៦ឆ្បំ

េះ គួររាប់ ថាជាមនុសសរគប់ លកខណ៍នដាយបរិ

កបុងការអភិរកសនៅឧបករណ៍ នភលងខ្មម រ

កុមាររ ូបននេះបាននៅតាមក

បូណ៌។

រកុមសិលផៈ ញុិកនហវ ៀងកាវង ដ៏លផីនឈាមេះរបស់

ស្នន្តស្នថចរយ នួន សុភណ
័ ឍ វិទាស្នទនពុ ទស្ន
ន សន

យយខាងមាថយនហើ យចូលរ ូមនដើរតួជាតលូក

បណឍិតយ។

កំខ្បលងនិងតួកុមារឲ្យសមរសបជា មួយនិងអាយុ

សរមលងរភលងខ្មែរ រ់ជាប់ចិតតមុំាុ

ចំខ្ណក ឪពុ កនដើរ តួ ឯកកបុងរកុមនោខនន

នផធៀងផ្ធត់ ស្នថប់ តាមទរមងបទនិមួយៗវាមានសូរ

ផធុយរសឡេះ គឺគ្មត់ ចូលចិតខា
ថ ងឧបករណ៍ នភលង

នសៀងឆលងនឆលយ
ើ គ្មបរវាងរ

ខ្មមរវិញ។

តន្តនថីពិណពាទយពិ នរាេះណាស់

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

តឯករ

នបើនយើ ង

តធុងផសំនិង

នឹកស្នមនថាជីវត
ិ គ្មត់ នដើរតាមគនលង

ទាំព័រ៣០

េះ។

ឪពុ កបខ្នថ

លុេះធំដឹងកថីបាននៅបូសតាមទំននៀម

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ទមាលប់ ខ្មមរ ៣ឆ្បំ នរកាយមកក៏បានោចកសិកាខ

នភលងនទ

បទមករស់ នៅ

នភលងខ្មមរបុរាណមួយចំនន
ួ
ខ្ដលរិតរិលបាត់ បងៀ

ជាមួយតាខាងឪពុ កនរៀននធវើ

គ្មត់ មំខ្សវងយល់ និងខ្ថរកាឧបករណ៍

ឧបករណ័ នភលងខ្មមរ។ ដើបូងនរៀននធវើរទមលុយចបុនី ទ

នដើមផីយកមកបង្គាញដល់ នយើ ង

ពុំ ទន់ បានលែ

នហើ យសនមលងពុំ ពីនរាេះនពលមលេះ

ខ្ដលរសឡាញ់មរតកខ្មមរបុរាណននេះ។ បចចុបផនប

រ ុញគំនិតការង្គរននេះ នដាយនរបើនពលនវោ និង

ភាពគ្មត់ នៅបំនរើរកុមសិលផៈខ្មមរនមតថ រកមួនស

កមាលំងនរចើននពក

យួ ននៅថានមតថ នកៀងយ៉ាង នពលរកុមនធវើស

ខ្ណ

ខ្តនដាយស្នរនោកតាគ្មត់

ំនហើ យ មលួននគ ផ្ធល់ ចល
ូ ចិតផ
ថ ងន

នគទំងឡាយ

េះមិន

កមមភាព គ្មត់ ក៏ចល
ូ រ ូមលុេះមាននពលទំននក៏របឹង

យូ រប៉ាុ ម ន ថាញមុីក៏នធវើឧបករណ៍ នភលងបានលែសំ

ជួសជុលនិងនធវថ
ើ មីនៅឧបករណ៍ នភលងខ្មមរ។ នរៅ

រាប់ នរបើកុង
ប រកុមសិលផៈរបស់ យយខាងមាថយ។

ពី នធវឧ
ើ បករណ៏នភលង គ្មត់ ជាសិលផកររបស់ រកុម

គ្មត់ និយយថា តាំងពី នពលនរៀននធវើរហូ តដល់

ទទូលបនធុកខាងឧបរណ៍ នភលងរ

ជើ

បនធេះនឈើ បនធេះឬសសី

នលៀកបំពាក់ ដល់ រកុម។ របពននគ្មត់ ក៏ជាសិលផ

ខ្ដលគ្មមនវិញ្ជដណ ខ្តជនជាតិខ្មមរអាចនធវឲ្
ើ យវតទុ

កររសប់ រកុមកបុង១ឆ្បំ រកុមនៅសំខ្ដងបានរវាង

ទំងន

២ខ្មដូនចបេះចំណូលរបចំរគូស្នរមិនបានប៉ាុ ម ន។

ញនដាយមិនដឹងមលូន

េះ

នៅជាឧបករណ៍ នភលងនហើ យបានមាន

សនមលងពី នរាេះលនលងល
ៀ ន ល ចបាន។
ចិតរថ សឡាញ់នភលងខ្មមរនពលននេះ

នដាយមាន
បងមុីអាចថ្ចប

គ្មត់ មានកូនរបុសពី ររ ូប
ឲ្យកូនៗបនថនវណរកា

ំងវាំងនននិងសំ

នហើ យមានបំណងចងៀ
ឧបករណ៍ នភលងខ្មមរននេះ។

ឧបករណ៍ នភលងបាន៣៧ធុនមុសពី គ្មប។ ធុណាក៏

ឧបករណ៍ នភលងខ្មមរ

មានរច

ដូចជាពាទយគងៀវងៀតូច

នពាេះតំថ្លលក់ ដូរវិញទបជាង

តឯក និងរ

តធុងនធើវ

ឧបករណ៍ នភលងដ៏ថ្ទឯនទៀត ។ គ្មត់ ឲ្យដឹងថា មញំរុ ក

នហើ យរតូវនរបើនពលនរចើន

បខ្នថរសឡាញ់របររសឡាញ់រពលឹងថ្នឧបករណ៍

នទើបនធវបា
ើ នលែ។ កាលនដើមនឡើយរសុកនទសមវេះ

នភលងខ្មមរ។ មញំ ុរការបរននេះរកាឲ្យបានគងៀវងៀនករ

ខាតមិនទន់ មាននរគឿងមា៉ាសុីនរបើគ្មត់ ឈូសចិត

មរតកដូនតា នហើ យមានបំណងខ្ចករំខ្លកអំពី

នដាយកមាលំអថ្ដនៅបនធេះឬសសីនដើមផីនធវរើ

តឯក

បទពី នស្នធនភលងខ្មមររបស់ អបកខ្ដលចងនចេះនភលង

មានសណា
ន នតូចធំមុសគ្មប

ខ្មមរ។ ពិ តមានបងនធវឧ
ើ បករណ៍ នភលងសំរាប់ លក់

កាច់ ខ្មមរខ្ដរ

ពាទយគងៀវងៀធអ
ំ ំពីស្នពន់ រ
អំពីឬសសីនិងនឈើ

បនធេះរ

តឯកន

េះ

នធវបា
ើ ននដាយលំបាកខ្តចំ

លុេះនធវរើ ូចក៏រ ុេះនចលវិញ រ ូចនធវស្ន
ើ នដើមនឡើង នធវើ

ខ្តជូនកាល

រកិនអស់ ថ្ដខ្តបងនៅខ្តសបាយចិត។
ថ

នភលងបងក៏របនគនវតថឥតគិតថ្ថល

ននេះមានជើ
ខ្តលែផង។

ញមិនមុសដូចមុននទ

នពល

នបើនរបៀបនិង

មានវតថអារាមរតូវការឧបករណ៍
នហើ យមានអបក

នហើ យកាន់

មលេះយកឧបករណ៍ នភលងឲ្យបងជួសជុលក៏ពុំគត
ិ ថ្ថល

មិនរតឹមខ្តជាអបកផលិតឧបករណ៍

ឈល ួលនពលមញំស
ុ ួរថា បំណងធំបំផត
ុ របស់ បង គឺ

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

អវីមលេះគ្មត់ របាប់ ថា មញំគ្ម
ុ ម ន បំណងអវីធដ
ំ នើ ទមញំច
ុ ងឲ្យ

នៅជាប់ នរៀងអាយនឹកភបំមធូរ

ខ្មមររសឡាញ់នភលងខ្មមរនហើ យជួយរកានករដូនតា

កំនណើ តដូនតាមញំឥ
ុ តដូរ

ឲ្យបានឋិ តនថរ។

ចន ល េះភបម
ំ ធូរនិងពពាល។

នយើ ងកុប
ំ នណា
ថ យឲ្យបាត់ បងៀ

នៅនមឿនវបផធម៌ខ្មមរ

ខ្ដលមានលកខណៈពិ

នសសននេះ។

ជើន

រភបព
ំ ី របក់ នៅមក

ឃុំរគងជើរកតាមទីវាល
ជីវត
ិ អបករសុករីកដុេះដាល

អាល័យរមពជាររកាម
ុ

អាល័យកមពុជានរកាមជាខ្ដនខ្មមរ

រស់ យ៉ាងរតកាលរាប់ តំណរ។

មិនគួរយួ នខ្កថាដីវា

ស្នថយនអើយខ្សនស្នថយមិនគួរោលត

ដីខ្មមរនយើ ងតាំងពី ដន
ូ តា

ចកនចលស្នច់ ញាតិស ថ នលែ

មានទំងស្នវតាស្នកសីនអើយ។

ពពកនមលបាំងនមឃខ្សនអ័ពវអួរ

អាល័យរសុកស្នវយទងនមតថមាត់ រជូក

រទូងនរកៀមរកំរណថំរននត់ញាប់ ញ័រ។

ធាលប់ ជាជើរកខ្សនរមណី

ហឬទ័យនខាលចផាខ្រកនឹករលឹករសុក

រ ួមសុមរ ួមទុកញា
ខ
តិរបុសរសី

កំនណើ តខ្ដលពូ កខ្ម៉ាដន
ូ តា

ពួ កយួ នអរបិយនអវើខ្បកខាចត់ ខាចយ។

ផថល់សុមនសរីនយើ ងរគប់ គ្មប

អាល័យភបម
ំ ធូរមយល់ ជនើ

រស់ ជាអបកជាមាចស់ ទឹកដី។

រ

ខ្រសកថងូរនៅសួររកមិរតភកថិ

មញំន
ុ ឹកអបកនទវមួយជាពី រ

បាត់ នៅទីណាសួរបញ្ជជក់

នឹកមិននភលចនទមិនអាចស្នមន

អារមមណ៍នឹកអបកនឹភម
ូ ិកនំ ណើ ត។

កំសត់ ករមលំនៅស្នទន

អាល័យធមមជាតិថធាលប់ បំនពរ

សុមស្ននថខ្សនសំលែរបណិ ត។

បំប៉ានរបលឹងខ្មមររស់ រនវើក

មាតាបិតារពលឹងចិតថ

ឥឡូវអខ្ណថតរតស្នក់ ដច
ូ ចកនពើ ក

ធាលប់ ថម
ប ធាលប់ សបិទធា
ន ល ប់ រសឡាញ់

មិនហនកំនរើតតផិតខាលចយួ ន ។

កមមកាច់ អារសូវចិតនថ ទនមបញ

អាល័យកាលនពលនៅពី នកមង

ចងៀជប
ួ នោកវិញនោកនៅទីណា។

ខ្តងរត់ របខ្លងនលងរត់ បិទពួ ន

អាល័យរពេះសងឃវតថអារាម

នលងខ្លផងរបជារបិយតាមខ្បបកផួន

យួ នោត់ យួនហមតាមចប់ ចង

ខ្មមរសុទម
ន ិនយួ នតាមវាប៉ាង។

យកនៅសមាលប់ បកសផងរគង

អាល័យភបព
ំ ពាលខ្វងឆ្ងយអ ល យ

នធវតា
ើ មបំណងលុបរពេះពុ ទស្ន
ន ស

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣២

។

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

អាល័យទឹកដីខ្ដនកមពុជា

ពួ កយួ នអុជអាលឲ្យរពាត់ របាស។

នចរយួ នជាមារសរតូវនមមរា

អាល័យទំននៀមទមាលប់ ខ្មមរ

សមាលប់ ខ្មមរនរកាមឥតពិ ចរ

ធាលប់ រស់ ចងនសបហ៍ឥតខ្កផ្លស់

ជីវត
ិ សង្គខររតូវដុតនរាល។

រាបស្នសនថិភាពទំងនកមងចស់

អាល័យនៅ ខ្ណត និងមិតភ
ថ កថិ

ឥឡូវវាគ្មស់ កប់ វាលកាល។

នចរយួ នពួ នស្នធក់ សមាលប់ នចល

អាល័យស្នសន៍ខ្មមរឈាមដូចគ្មប

របល័យពូ ជខ្មមរបាត់ រសនមាល

កមពុជា នរកាម នលើ និងកណា
ថ ល

កមមុនីសថយួនកនរមាលបលន់យកដី។

សូមរការពលឹងខ្មមររ ួមកបុងថាបល

អាល័យខ្មមរនរកាមរបឹងខ្របងនរកាក

ពូ ជពងសរតកាលបណថុេះកមាលំង។

ទប់ ទល់ ទំងនស្នកទុកខសនរងង

អាល័យពូ ជស្នសន៍ធាលប់ ខាលំងពូ ខ្ក

ឈាមហូ រដាបមលួនយួ នមិនរពមខ្លង

រតូវខ្តរ ួបរ ួមគ្មបតរបឆ្ំង

រពេះសងឃក៏យួនខ្សវងចប់ របហរ។

ការពារមរតកដូនតាមិនឲ្យខាមំង

អាល័យរពលឹងខ្មមរនសបហជាតិ

យកនធវទ
ើ ីតាំងរបនទសយួ ន។

មិនខ្ដលរវាទពី រពេះពុ ទស្ន
ន ស

អាល័យកូននៅខ្មមរតនៅមុម

រពេះពុ ទន រពេះធម៌ រពេះសងឃ ជា

នបើកខ្ភបករកសុមខ្តឥតសងួន

ថ្រតរតន៍ថ្ថលថាលយួ នបំថ្ភល។

សុមនលើផូរប ទុកៗ
ខ ផធួនៗ

អាល័យទឹកដីថ្រពរពឹ កា

សូមអបកភាញក់ មលួននរកាកស្នមគគ។
ី

ខ្មមរនរកាមនសបហអបករកាស់ ថ្រក

កូនខ្មមរបន់ រសន់ អស់ ទក
ុ នខ វទ

រសនណាេះរសនណាកនស្នកអាល័យ

បារមីនជស្នថរគប់ ទិសទី

រសថ្មនឃើញថ្ថលវល
ិ ជួបវិញ។

ខ្ដលមានអានុភាពនិងឬទនី

អាល័យបងបែូនរកុមរគួស្នរ

រំនដាេះដីធព
លី ី គំននៀបខាមំង៕

ធាលប់ រស់ រ ួមគ្មបនរៀងរាល់ ទិន

និពនននដាយ នៅ សុី វ ុតាទ សមាជិកសកមម

ទិវារារតីមិនខ្ដលជិន

របស់

យួ នអរបិយមិននយគយល់ ។

សហរដឌអានមរិក។

អាល័យបងបែូនជីដន
ូ ជីតា

សហព័ នខ្ន មមរកមពុជានរកាម

រដឌអូនរហគិ ន

ទុរខ្ខ មែរររកាម

អាល័យភន្តកាថមិរតធាលប់ សបិទស្ន
ន បល

សខ្រមកកូនខ្មមរនៅកមពុជានរកាម

ធាលប់ នរៀនមូលគ្មបយ៉ាងរតកាល

រងទុកនខ ៅថរងើយំស្នថយទឹកដី

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

យំ នហើ យខ្រសកថងូរអាសូបាត់ ដី

នៅឆ្បំ ៤៩ មញំឥ
ុ តនភលចនទ

នចរពាលអរបិយឈាលនពានគ្មមនគិត។

នៅភាគខាងនកើតជាប់ នឹងទននល

អនិចចវាស

មញំស
ុ ូមរិេះនររាប់ តាមនសចកថ។
ី

កូននៅខ្មម រនរកាម

នបៀមទុកនខ រកៀមរកំរស់ នដាយគ្មមនសិទិ ន

អូរកាប់ ពលោវមាត់ រជូករកមួនស

នពលននេះខ្មមររកាមរតូវយួ នឧរកិដឌ

ទីរកុងថ្រពនគរកំពងៀរសការតី

ជិេះជាន់ បំបិទឥតកថនី មតាថ។

ពាមបារាជនកាេះគងគខ្រពកឫសសី

ឥឡូវកូនខ្មមរទួញយំ រសនណាេះ

ពាមនរាងដើរល
ី ងៀនហបារាជ។

បាត់ ដបា
ី ត់ នកាេះមត៌កដូនតា

រកមួនសសួគ្ម៌រពេះរតពាំង

ខ្មមរនរកាមរគប់ របាណជួយខ្ថរកា

ទួលតានមាកោលំងនឈាមេះថមផ
ី ារខ្ដក

វបផធម៌ស្នស

រ ួមផសំអំនបើសរមូវថ្មភមួយនមតថ

នមមរាជាតិនយើ ង។

មញំក
ុ ៏ជាខ្មមរអបកក៏ជាខ្មមរ

ននេះជាបរិនចឆទនយើ ងរតូវចងចំ។

មិតមំជយ
ួ ខ្ថសធួយនលើកតនមកើង

ដីខ្មមរពី មុនខ្សនធំលវឹងនលវើយ

នហើ យនចេះខ្កថ្ចបស្នមគគគ្ម
ី ប នឡើង

ឱ...!កូនខ្មមរនហើ យរតូវខ្តមិតមំ

ន

កុនំ ភលចទទឹកដីដន
ូ តាបានផ្ថំ

េះគឺជាតិនយើ ងរ ុងនរឿងនៅបាន។

នបើអបកខ្មមរពិ តកុច
ំ ញ់លផិចនគ

ឲ្យនយើ ងចងចំទក
ុ កបុងហឫទ័យ។

រតូវខ្តរិេះនរណាខ្មមររគប់ របាណ

នយើ ងរតូវអងៀអាចកុប
ំ ីខាលចខាមំង

កុនំ ោភបុណយស័កអ
ថិ ំណាចផ្ធល់ របាណ

រតូវខ្តរបឆ្ំងយួ នលួចទឹកដី

មិនខ្មនជាឋានសួគស
៌ ុមនយើ ងនឡើយ។

ខ្មមរនរកាមនរកាកនឡើងរតូវមានស្នមរតី

ទឹកខ្ភបកកូនខ្មមរខ្របកាលយជាឈាម

កុអា
ំ លភិតភ័យខាលចអស់ សង្គខរ។

នរពាេះខ្តសន្តង្គគមថ្ផធកុង
ប ឥតនសផើយ

ឥឡូវខ្មមរនរកាមមានសហព័ នន

នតើដល់ នពលណាខ្មមរបានខ្លានលាើយ?

រនធឺឭោន់ ផាយនពញនោកា

បានសុមសបាយឥតមានទុកភ
ខ យ
័ ។

តសូទមទរសិទិន
ន ិងស្នស

រសនណាេះដីខ្មមរអបកខ្រសចំការ

លុេះសូនយមរណាជីវត
ិ កសិណកស័យ។

នឹកនឡើងឈឺ ផារបវតថអ
ិ របិយ

នដើមនតាបតលូតោស់ ខ្បកខ្មកស្នខា

នរឿងខ្ដលបរនទសឈាលនពានទឹកដី

បញ្ជជក់ របាប់ ថាខ្មមរនរកាមរបុសរសី

មានឡាវយួ នថ្ថយកថ្ចបរបស់ នគ។

ខ្មមរនរកាមឥឡូវនរកាកឈរនហើ យថ្ថល

បារាំងកាត់ ដឲ្
ី យសិទិនន ៅយួ ន

ទមទរនសរីដខ្ី មមរមកវិញ។

លេខ៧៨ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

កូនខ្មមរអបកខាលំងមិនខ្ដលមលប់ខាលច

ពី កណា
ថ ប់ ថ្ដយួ នផ្ថច់ ការផង៕

ខ្មមរនរកាមអងៀអាចទឹកចិតនថ ពារនពញ

និពនននដាយៈ ភុជស
ិ សកនតទរ

លេះបងៀជវី ត
ិ មិនខ្ដលនទនមបញ
នដើមផីបំនពញឲ្យខ្តជាតិរស់ ។
ចុងឆ្បំ ៤៥ នដើមឆ្បំ ៤៦
ខ្មមរនរកាមខ្សនរពួយទទួលរងនរគ្មេះ
ចប់ ខ្មមរកប់ ដរី តឹមកទំងរស់
កាលខ្មមរនឆេះសុេះកំពប់ ខ្តអុង។
នឹកនឡើងខ្សនស្នថយឧកញា៉ាសឹនគុយ
យួ នកាប់ របល័យជីវត
ិ សូនយសុង

វ ិទយុសុំក្េងកមពជា
ុ នរកាម

ជារបភពព័ តមា
៌ នពិ ត

នតើឲ្យខ្មមរនរកាមឈរនៅសមងំ

នដើមផីផល
ថ ់ នវូ ភាពយុ តធ
ថិ ម៌ សចចធម៌ កបង
ុ ការទមទរ

ឈរនមើលខ្មម រមញំស្ន
ុ ល ប់ ឬយ៉ាងណា?។

សិទិនន សរីភាព និងជើននឿស្នស

នបើអបកជាមញំនុ តើនធវយ
ើ ៉ា ងនម៉ាច?

រកុងហណូយជូនដល់ បងបែូនជនរ ួមឈាមខ្មមនរកាម

យួ ននរបើលកលផិចជានរចើនរបការ

fខ្ដលកំពុងទនធឹងរងចំ

នធវគ
ើ ត់ រពេះសងឃបំផ្លញស្នស
បំផ្លញវតថវាឿមិនឲ្យបានសុម។
ឱ...!វតថអារាម នអា...!ជាតិស្នស

ពី របបរគប់ រគង

នូវសិទិស
ន នរមចវាស

មលន
ួ

នដាយមលួនឯង រសបតាមចាប់ អងគការសហរបជាជា
តិ។ វិទយុសនំ ឡងកមពជា
ុ នរកាម ផាយជានរៀងរាល់ ថ្ថង
តាមនគហទំព័រ http://www.vokk.net

នតើដល់ នពលណាអបករ ួចផុតទុកខ
នបើរស់ សពវ ថ្ថងនរបៀបបានដូចកបុងគុក
មិនខ្ដលបានសុមនធវអ
ើ វីពុំបាន។
មញំស
ុ ូមបួងសួងឥនធរពមមនទវតា
ជួយខ្ថរកាខ្មមរនរកាមរគប់ របាណ
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