រលខពិរេេ

ក្លម ៨០ ឆ្នំទី ០៨

គ.ស. ២០១១ - ព.ស. ២៥៥៥

េុនទរកថា
របេ់រោកអធិបតី េហព័នធខ្ខែរកមពុជាររកាម េដអ
ី ំពីខួបទី៦២ឆ្ន ំ
ថ្ថៃបារ ំងកាត់ទឹកដីកមពជាររកាមឲ្យយួ
ន
ុ
កបយ។
តងនាម្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម
រពេះករ ុណា ខញំបា
ុ ទ ្ូមតងលងអ្ំែរគុែ ចំក្
ទក្ងវដ
ើ រ៏ បថ្ពក្នេះរប្់ បងបអូនរ ួមជាតិ។

ខញំ ុ
េះ

ក្ហើ យ

ក្ឆលៀតក្ពលក្នេះ ខញំរុ ពេះករ ុណា ខញំបា
ុ ទ ្ូមក្លើក
យកនូវខលឹមស្នរ្ំខាន់ ៗ
ទាក់ ទងនឹងថ្ងងទី០៤

ក្ោក ក្ោ គឹម ថុង អធិបតី សហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម

ការរំលឹកខួប
ក្រកាមឆ្បំក្នេះ

ថ្ងងបាត់ បងៀទឹកដីកមពុជា

កាន់ តតមានភាពគរគឹកគក្រគង

ជាងឆ្បំមុនៗ។ តខែរក្រកាមក្ៅជើវញ
ិ ពិ ភពក្ោក
បានរបារពន ពិធរី ល
ំ ឹកនូវថ្ងងរបវតថស្ន
ិ ស្រ្ថមួយ ដ៏
ក្មែងងឹតរប្់ តខែរ ជាហូ រតហរ ចាប់ តំងពី ចុងតខ
មាតិការរឿង
សុនទរកថា .......................................................... ១
ខ្មែរក្រោម នឹងក្លើកបញ្ហ
ា ................................... ៤
សមព័នធសមណនិសសិត……................................... ៥
សហព័នខ្ធ មែរកមពុជាក្រោម ................................... ៨
ខ្មែរកមពុជាក្រោម រារពធពិធីរឭ
ំ កគុណរគូ ............. ៩
សហរដ្ឋអាក្មរក
ិ នឹងបក្ចេញឯកសារ ................ ១១
ពិធីក្បើកបក្វសនោល ..................................... ១៣
កិចេរបជុំអចិន្រ្នៃយ៍ ........................................... ១៥
កមពុជាក្រោម៣០០ឆ្នំមុន (១) .......................... ១៧
ខ្មែរកមពុជាក្រោមជានរណា? ............................ ២០

ក្សចកដីខ្ថលងោរណ៍របស់បណា
ដ ញយុវជន ........ ២២
ទំក្នៀមបុណយវ ិសាមបូជា ................................. ២៦
«យំ»ជាក្ោលនាយអាទិភាព ........................ ២៩

ឧ្ភាក្រៀងក្ៅ

។

អ្បកនក្ោបាយ វិទយុ
និងអ្ិនធឺតែត

ក៏

បានផសពវ ផាយ អ្ំពី
រពឹ តកា
ថិ រែ៍ ថ្ងងទី៤
មិងនា
ុ

ោ៉ាងក្កបេះ

ថ្នរពឹ តកា
ថិ រែ៍ តដល

មិងនា
ុ

្រមាប់ ជាជើនយ
ួ

្តិអារមែែ៍ ជូនស្នធារែជនដូចតក្ៅ។
រដ្ឋឌភិបាលនិងរបវតថិវទ
ិ យ
ូ ួន
ក្ចតនាបំក្ភលច

បានមាន

និងពាោមបនលំក្រឿងក្គរឹបយក

ទឹកដីតខែរកមពុជាក្រកាម។ រគូបក្រងៀនយួ ន តំងពី
ថ្នបក់ កមា
ុ រដ្ឋឌនដល់ ឧតថម្ិកា

បានបញច ុេះ

បញច ូល្ិ្ានុ្ិ្ស ឲ្យក្ជឿថ្នទឹកដីតប៉ាកនីរតី
(Tay Nam Bo) ថ្នរបក្ទ្ក្យៀកណាម ជារទពយ
្មផតិថ

តដលជីដន
ូ ជីតក្គបានកាប់ ឆ្ារថ្រព

ទំក្នរ

ឬជាលទនផលថ្ន្ននិ្ញ្ញដជាក្រចើន

តដលអ្បកដឹកនាំតខែរ បានរពមក្រពៀង។ នរណា
ហ៊ាននិោយខុ្ពី ក្នេះ នឹងរតូវក្គក្ចាទថ្នខាែំង
ចងៀបំផ្លលញមិតភា
ថ ពក្យៀកណាម-កមពុជា។

៣០ ក្មសា ក្មមរាាត់សិទិធ ............................ ៣១

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

ក្តើការពិ ត

ថ្នរពឹ តកា
ថិ រែ៍ របវតថស្ន
ិ ស្រ្ថ

វាោ៉ាងណា?
ការបាត់ បងៀទឹកដីកមពុជាក្រកាម

ជាលទន

ផលថ្នយុ ទស្ន
ន ស្រ្ថរប្់ ជនជាតិអាណា
ត មតដល
និយមន័យថ្ន

តផនការវាតទីមកទិ្ខាងតផូង

(Nam Tiến) ក្ដ្ឋយ្ំអាងក្ៅក្លើ កល់ លផិចពី រ
ោ៉ាងគឺ ១/ នក្ោបាយចំែងក្មរតីភាព (Tình
hữu Nghị Anh Em) និង ២/នក្ោបាយអ្ក្នាថ
របក្វ្ន៍ (Dân đi trước nhà nước đi sau).
តមតផនការក្នេះ ក្ៅឆ្បំ១៦២០ អ្ធិរាជ

ក្ងវៀង

បានក្រៀបអ្ភិក្្កមាច្់ កសរតីយ៍យួន

ក្ងវៀង ផុក ងឿក
ុ វាឿង (Nguyễn Phúc Ngọc Vạn)
ជាមួយក្្ថចតខែរ ជ័យក្ជដ្ឋឌទី២។ ចំែងក្មរតី
ភាពក្នេះ បានហុ ចថ្ដឲ្យយួ នចូលមករក្ុី ក្ៅ
តំបន់ រពេះ្ួគ៌ា (Bà Rịa) រត

ំងចង្វវ (Biên Hoà)

និងវាលក្របើ្ (Đồng Nai)។ ក្នេះជាក្លើកទីមួយ
ក្បើកផលូវឲ្យយួ នរំកល
ិ ចូលដីតខែរបនថិចមថងៗ។
ប៉ាុតនថ រហូ តមកទល់ ក្ពលបារាំងចាប់ ក្ផថម
ើ
ចូលលុកលុយ ថ្រពនគរ ចង្វវរត

ំង និងរពេះ្ួ

គ៍ នាឆ្ប១
ំ ៨៥៩ របវតថវិ ទ
ិ តូ តងតតរាប់ បញច ូលកមពុ
ជាក្រកាម ជាមួយកមពជា
ុ ទាំងមូល គឺមានតខែរតត

មួយ គែនការតបងតចក ក្លើ-ក្រកាមក្ទ។ បនាធប់
មកបារាំង បានដ្ឋក់ កមពុជាក្រកាម ក្ៅថ្ន កូ
ស្នំង្ុីន ជាអាណានិគមរប្់ ខលួន

អ្្់ រយៈ

ក្ពល៩០ឆ្បំគត់ រហូ តដល់ ឆ្បំ១៩៤៩។
ថ្ងងទី៨ តខមីនា ឆ្បំ១៩៤៩ របធានាធិបតី
បារាំង វាឿង្ងៀ អ្ូរយ
ី ៉ាូ ល (Vincent Auriol) និង
អ្ធិរាជយួ ន បាវ ដ្ឋយ

(Bảo-Đại) បានចុេះកិចច

រពមក្រពៀងមួយ ក្ៅថ្ន កិចរច ពមក្រពៀង Elysee
កបុងក្នាេះ

បារាំងយល់ រពមរបគល់ កមពុជាក្រកាម

(បារាំងៈCochinchine, យួ នៈNam Kỳ) ក្ៅឲ្យយួ ន
ក្ហើ យយួ នរពមបក្ងាត
ើ រដ្ឋឌភិបាល

ក្យៀកណា

មមួយ ក្ៅកបុងរកុម្ហភាពបារាំង ក្ៅថ្ន រដឌ

ក្យៀកណាម (Quốc Gia Việt Nam)។ បារាំង
្ងឃឹមថ្ន ការរបគល់ កមពុជាក្រកាមក្ៅឲ្យក្្ថច

បាវ ដ្ឋយ ក្គអាចនឹងរកានូវឥទនិពលរប្់ ខលួន
បានយូ រអ្តងវងក្ៅតដនដី កូស្នំង្ុីន រពមទាំង
ទប់ ស្នាត់ ឥទនិពលរប្់ ពួកកុមែុយនី្ថនិយម ហូ
ជី មិញ។
ថ្ងងទី ២៥ តខក្មស្ន ឆ្បំ១៩៤៩ ្ក្មថច

នក្រាតថម ្ីហនុ ថ្នរាជរដ្ឋឌភិបាលកមពុជា បាន

ការផាយរបចាំតខ រប្់ ្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាមពិ ភពក្ោក
ឯកស្នរ PDF មានក្ៅកបុងក្គហទំព័រ www.khmerkrom.net / www.vokk.net
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

បញជ ូនរបតិភម
ូ ួយរកុម

តដលដឹកនាំក្ដ្ឋយឯក

ឧតថម ្ឺង ស្នន ក្ៅទីរកុងបា៉ារី្ ក្ដើមផីជទា
ើ ្់

ប៉ាងក្លបរតបាក់ ពី របក្ទ្ជិតខាង កុឱ
ំ យហិ ន
ក្ហច ដូចកមពុជាក្រកាមក្ទៀត។

នឹង្ភាបារាំង ឲ្យផ្លអកការ្ក្រមចចិតរថ ប្់ រដឌ

ទីពីរ របជានុរាស្រ្ថតខែរក្រកាម រតូវយល់

្ភាបារាំង តដលបានយល់ រពមរបគល់ កមពុជា

ថ្នតខែរក្យើ ងក្ៅជាមាច្់ ក្លើតដនដី

ក្រកាម

តតការតវាឿ

ក្ៅថ្ន “ណាមប៊ាូ” (Nam Bo) ក្ៅក្ ើយ ក្ហើ យ

មិនរតូវបានរដ្ឋឌភិបាលបារាំងក្ធវត
ើ ម

្ិទិរន ប្់ ក្យើ ងក្នាេះក្ស្នត ក៏បានអ្ងគការ្ហ

ឲ្យក្ៅក្យៀកណាមក្នាេះ។

ក្នាេះ
ក្ ើយ ។

តដលយួ ន

របជាជាតិ ទទួលស្នគល់ ផងតដរ។

ថ្ងងទី៤ តខមិងនា
ុ
ឆ្ប១
ំ ៩៤៩ របធានាធិប

មុននឹងបញច ប់ ខញំរុ ពេះករ ុណា ខញំបា
ុ ទ ្ូមឱ

តីបារាំង វាឿង្ងៀ អ្ូរយ
ី ៉ាូ ល បានរបកា្ជាផលូវ

នកាយ ថ្នវយរលឹក និង្តមថងនូវកតញដ ូតធម៌ា

ការនូវ្នឌិ្ញ្ញដ

ចំក្

របគល់ តដនដីកមពុជាក្រកាម

េះវិញ្ញដែកខន
័ ន

ថ្នរពេះវីរៈ្មែ

និងរបជាពលរដឌតខែរក្រកាមរាប់ ោននាក់ ក្ៅឲ្យ

បុរ្តខែររគប់ ជនា
ើ ន់

អ្ធិរាជ ក្យៀកណាម បាវ ដ្ឋយ រគប់ រគង។

ក្ដើមផីរកាពូ ជពងសថ្នក្ខមរជាតិ។

ក្ពលក្វោ

ក្នេះជាលិខិតមរែៈ្រមាប់ ទឹកដីកមពុជា

និងវីរៈ

តដលបានក្ធវព
ើ លិកមែ

អាចក្ធវឲ្
ើ យទឹកទក្នលក្មគងគរង
ី

ក្រកាម។ ក្ទាេះជាោ៉ាងណាក៏ក្ដ្ឋយ រាជរដ្ឋឌភិបា

ក្គក ក៏បត៉ា នថដល
ី បប់តដលទក្នលក្នាេះ កតកនក្ ង
ើ

លកមពុជាកាលក្នាេះ

ក្ៅតតជាគំនរផលដល់ ធមែជាតិដតដល។

ក្ហើ យឥ ូវក្នេះ

ក៏មិនបានយល់ រពមក្ទ
របជាជាតិតខែរក្ៅតតជើទា្់

ណាមិញ

ោ៉ាង

ក្ទាេះជាក្ពលក្វោកនលងផុតពីរពឺតថិ

ការែ៍ ថ្ងងទី៤ មិងនា
ុ ឆ្ប១
ំ ៩៤៩ រាប់រយឆ្បក្ំ ទៀត

ោ៉ាងក្ពញទំហឹងដតដល។
ខញំរុ ពេះករ ុណា ខញំបា
ុ ទ យល់ ថ្នការចងចាំ
នូវថ្ងងបាត់ បងៀតដនដីកមពុជាក្រកាម

តដលកនលង

ក៏កន
ូ ក្ៅតខែរក្រកាម

ក្ៅតតត្៊ាម
ូ ន
ិ តដលរ ួញរា

មថងណាក្ យ
ើ
គឺត្៊ារូ ហូ តដល់ បាន្ក្រមច៕

ក្ៅ៦២ឆ្បំក្ហើ យក្នាេះ ជាឱកា្្រមាប់ ក្យើ ង

ជក្ោតខែរកមពុជាក្រកាមអ្មតៈ !

ភាញក់ រលឹក របុងរបយ័ តក្ប ៅក្ពលបចចុបផនប និង

ក្ធវក្ើ ៅរបក្ទ្កាណាដ្ឋ, ថ្ងងទី ១៥ តខ

ក្ៅអ្នាគតថ្នរបក្ទ្ជាតិ។
ទីមយ
ួ
ទាំងមូល

ឧ្ភា ឆ្បំ២០១១

អ្បកដឹកនាំនិងរបជានុរាស្រ្ថតខែរ

រតូវរ ួមគប

ការ

របូរែភាពទឹកដី

តដល្ពវ ថ្ងងកព
ំ ុ ងតតរបឈមមុខ

នឹងការប៉ាុន

អ្ំពីខំញរុ ពេះករ ុណា ខញំបា
ុ ទ

រោ គឹម ថុង
អ្ធិបតី ្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ខ្ខែរររកាម នឹងរលើកបញ្ហ
ា រ ំរោភេិទធិមនុេស កនងកិ
ច្ចរបជុំ
ុ
រៅអារមរ ិក
រ ួម។
ក្ោក ថ្នច់ ងឿក
ុ ថ្នច់ បានមានរបស្ន្ន៍
តមទូរ្័ពធពីទីរកុងញូវយ៉ា ក
មកថ្ន

្ហរដឌអាក្មរិក

បចចុបផនបរបជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

កំពុងតតរបឈមអ្ំពីបញ្ញាបរិស្នទនមិនស្នអត

ការក្របើរបា្់ ទឹកទក្នលក្ៅកបុងទឹកដី អ្តីតកមពុជា

ថានក់ដ្ឹកនំ និងរកុមយុវជនសហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម

្កមែជន្ិទិម
ន នុ្សតខែរក្រកាម
ក្លើកយកបញ្ញារំក្ោភ្ិទិម
ន នុ្ស

គឺ

នឹង

រពមទាំង

ក្រកាមថ្នក្វៀតណាម ភូមិភាគកណា
ឋ លបចចុបផនប
តដលពួ កក្គកំពុងរបឈមនឹងជើងក្ឺ ផសងៗ

កបុង

បញ្ញាក្ផសងៗក្ទៀត ក្ៅកបុងក្វទិកាអ្ចិថ្ស្រនថយ៍្ឋីពី

ការក្របើរបា្់ ទឹកទក្នល

ជនជាតិក្ដើមក្លើកទី១០ ក្ៅ្ហរដឌអាក្មរិក។

របឈមនឹងបញ្ញារំក្ោភ្ិទិម
ន នុ្សពី អាជាញធរ

របធានរបតិបតថ្
ិ ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម បាន

ក្វៀតណាម។

តងលងឲ្យដឹងក្ៅថ្ងង១៧ ឧ្ភាថ្ន ក្គក្រគងនឹង

ក្ោក

ថ្នច់

ក្រៅអ្ំពីពួកក្គកំពុង

ងឿក
ុ ថ្នច់

បានបតនទមថ្ន

ក្លើកយកបញ្ញារំក្ោភ្ិទិម
ន នុ្ស និងបញ្ញាប

ក្ោក

រិស្នទន ក្ៅកបុងទឹកដីអ្តីតកមពុជា តដលរគប់ រគង

មនុ្សរតូវបានអាជាញធរក្វៀតណាម

ក្ដ្ឋយ រដ្ឋឌភិបាល ក្វៀតណាមបចចុបផនបក្ៅកបុង

គុកកាលពី ឆ្បំ២០១០ គឺក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្ៅ

ក្វទិកា អ្ចិថ្ស្រនថយ៍ ្ឋីពីជនជាក្ដើម ក្លើកទី១០

កបុងកិចរច បជុក្ើ នាេះតដរ ពី ក្រ

តដលក្រៀបចំក្ ើងក្ដ្ឋយ អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ

ន រតូវបានអាជាញធរក្វៀតណាម ក្ធវបា
ើ ប ក្ហើ យ

ក្ៅទីរកុងញូវយ៉ា ក (New York) ្ហរដឌអាក្មរិក

្ពវ ថ្ងងឆ្ែគ
ំ ក
ុ មិនអ្នុញ្ញដតឲ្យរគួស្នរក្ោក ក្ៅ

ចាប់ ពីថ្ងងទី១៦ដល់ ថ្ងងទី២៧ ឧ្ភា។ ក្វទិកាអ្

ក្ហន ចូលជួប្ួរ្ុខទុកដ
ខ ច
ូ កាលពី មុនក្ទៀត

ចិថ្ស្រនថយ៍្ឋីពីជនជាតិក្ដើមក្លើកទី១០ក្នេះ

ក្ទ។

គឺក្ធវើ

ក៏នឹងក្លើកអ្ំពី្កមែជនការ

រ្ិទិ ន

ចាប់ ដ្ឋក់

េះថ្ន ក្ោក ក្ៅ ក្ហ

ក្ ើងក្ដើមផីពិភាកាអ្ំពីបញ្ញាបរិស្នទន ក្្ដឌកិចច

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន រតូវបានអាជាញធរក្វៀតណាម

និងអ្ភិវឌណន៍្ងគម

ចាប់ ខលួនកាលពី តខធបូ

បញ្ញា្ិទិ ម
ន នុ្សជាក្ដើម

តដលមានតំណាងជនជាតិក្ដើមភាគតិច

មកពី

ជាង ១០០របក្ទ្ក្ៅក្លើស្នកលក្ោក ចូល
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ឆ្បំ២០១០

ខែៈតដល

ក្ោកបានវិលរត ប់ ពីរបក្ទ្ថ្ង
ក្ៅតខរតមាត់ រជូក ក្រកាយក្ពល

ទាំព័រ៤

ក្ៅផធេះវិញ

តក្ៅទំព័រ១២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

េមព័នធេមណនិេស ិត-និេស ិតខ្ខែរកមពុជាររកាម
បញ្ជូ នេមាជិករៅេិការៅរបរទេថ្ថ

្មិទផ
ន លពី បណា
ឋ ការិោល័យទាំង៦ ការរបក្គ
នលិខិតតតងតំង

ជាអ្នុរបធានការិោល័យ

រទរទងៀមួយរពេះអ្ងគ ការពិ ភាកា និងការក្ធវប
ើ ទ
បង្វាញអ្ំពីករមងលិខិតរដឌបាល

ថ្ន្មព័នន

្មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម។
រពេះក្តជរពេះគុែ ចនធ ្ុផ្លត រពេះរប
ថានក់ដ្ឹកនំសមព័នធសមណនិ សសិត-និសសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម
និងសមាជិ កខ្ដ្លទទួ លានអាហារូបករណ៍ក្ៅសិកា
ក្ៅរបក្ទសន្រថឡងដ្៍

កាលពី រក្្ៀលថ្ងងទី០១ តខឧ្ភា ឆ្បំ
២០១១

្មព័ន្
ន មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុ

ជាក្រកាមបានក្បើកកិចរច បជុម
ើ ួយ

ក្រកាមអ្ធិបតី

ធាន្មព័ន្
ន មែនិ្សិត - និ្សិតតខែរកមពជា
ុ
ក្រកាម បានមាន្ងឃដីកាថ្ន ក្ៅឆ្បំ២០១១ក្នេះ
្មព័ន្
ន មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម
បានបញជ ូន្មាជិករប្់ ខលួន

ក្ៅ្ិកាក្ៅ

របក្ទ្ថ្ងជាផលូវការមានចំនន
ួ ១០រពេះអ្ងគ តដល

ភាពរប្់ រពេះក្តជរពេះគុែ ចនធ ្ុផ្លត ជា

កបុងក្នាេះមានចំនន
ួ ៤រពេះអ្ងគក្រៀនថ្នបក់ ភាស្ន

រពេះរបធាន មានការចូលរ ួមពី រកុមរបឹកាភិបាល

បាលី

គែៈកមែការពិ និតយ

ល័យ។

្មាជិក

និងអ្ក្ងាត

រពមទាំង

និង៦រពេះអ្ងគក្ផសងក្ទៀតក្រៀនថ្នបក់ មហ

្មាជិកាគែៈកមែការនាយក

រពេះក្តជគុែ ្ឺន ្ុីណាន ជាអ្នុ

របមាែជាជាង២០អ្ងគ និងរ ូប ក្ដើមផីបូក្រ ុប

របធាន ទទួលបនធុកតផបក្ិកាធិការ ថ្ន្មព័នន

លទនផលរបចាំតខផង

និង្ំក្ែេះ្ំណាល

្មែនិ្សិត — និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅ

ជាមួយ្មែនិ្សិត

តដលទទួលបានអាហ

របក្ទ្ថ្ង បានមាន្ងឃដីកាផថល់បទពិ ក្ស្នធ

រ ូបករែ៍ ក្ៅ្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ងផង។
ពិ ក្្្ក្ៅក្ទៀត

ជា

មានការនិមនថចល
ូ រ ួមជា

កិតយ
ថិ ្ពី គែៈកមែការនាយក

ថ្ន្មព័នន

្មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម

ក្ៅ

របក្ទ្ថ្ងចំនន
ួ ២រពេះអ្ងគផងតដរ។
កិចរច បជុើ

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំងក្គលការែ៍ មួយចំនន
ួ

តដល្មព័នន

្មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម

ក្ៅទី

ក្នាេះអាចជួយដល់ ្មែនិ្សិតដូក្ចបេះថ្ន៖ “វា

ជា្កលវិទាល័យ ក្ហើ យវាមាន៤គែៈ ក្គ

បានរបរពឹ តក្ថ ៅក្ដ្ឋយមានការ

ក្ធវក្ើ ្ចកឋរា
ី យការែ៍ ្ឋីពី្កមែភាព

អ្ំពីស្នទនភាពថ្នការ្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ង រពម

និង

តបងតចកក្ៅជាគែៈៗ គែៈទី១គឺគែៈពុ ទស្ន
ន
ស្រ្ឋ

ទាំព័រ៥

ក្រៀន

ក់ ព័នក្ន ៅនឹងខាងរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ដូចមាន

ជើនាញខាងទ្សនវិជាជពុ ទស្ន
ន ្នា

ជា២០០ដុោលរ “ ។

ក្ហើ យនិងរពេះអ្ភិធមែ និងតភបកខា្មាធិ ។ គ
ែៈទី២គឺគែៈ្ងគម

គែៈ្ងគមហបឹ ងមាន

ក្ោក ក្ៅ ស្នង របធានរកុមរបឹកាភិបា
ល ថ្ន្មព័ន្
ន មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជា

តបងក្ៅជាក្រចើនស្នខាក្ទៀត មានតផបករគប់ រគង

ក្រកាម

ស្នធារែៈ

និ្សិត

ក្ហើ យនិងវិទាស្នស្រ្ឋនក្ោបាយ

បានមានរបស្ន្ន៍តផឋផ្លឋំដល់ ្មែ
តដលទទួលបានអាហរ ូបករែ៍ ក្ៅ

ក្ហើ យនិងមហវិទាល័យក្្ដឌកច
ិ ។
ច គែៈទី ៣

្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ងក្នាេះថ្ន

្ូមមានការ

គឺគែៈមនុ្សស្នស្រ្ឋ

ពាោម្ិកាក្ដ្ឋយខាជប់ ខជួន

រហូ តដល់ ទី

ស្រ្ឋហឹ ប ង ក្គក្រៀន

គែៈមនុ្សស្ន

ក់ ព័នក្ន ៅនឹងខាងតផបកមុ្ស

បញច ប់

មិនរតូវរាងយពី ការ្ិការប្់ ខលួន

ស្នស្រ្ឋ ក្ហើ យគែៈមនុ្សស្នស្រ្ឋហឹ ប ងវាមាន

ក្ ើយ “ខញំបា
ុ ទក៏មិនមានអ្ីជាដុក
ើ ភ
ំ ន
ួ ក្ទ រគន់ តត

២ គឺទី១ក្យើ ងអាចក្រជើ្ក្រើ្ក្រៀនជាភាស្នថ្ង

ចងៀ្ងាត់ថ្ន ការនិមនថក្ៅ្ិកាក្ៅបរក្ទ្ ទី

ទី២ ក្យើ ងអាចក្រជើ្ក្រើ្ក្រៀនជាភាស្នអ្ងៀក្គល

១រតូវក្រតៀមលកខែៈថ្ន មិនរតូវរត់ ក្ចាល្មរ

្។ ក្ហើ យគែៈទី៤ក្ទៀតគឺ គែៈគរ ុស្នស្រ្ឋ

ភូមិ មិនរតូវរត់ ក្ចាលនូវការង្វរតដល ដ្ឋក់ ចត
ិ ថ

ក្រៀន

ការក្រៀនក្ធវជា
ើ រគូ

ថ្នរតូវតតក្ៅក្រៀន ហបឹ ងជាអាទិភាពទី១ក្ហើ យ ្ូ

ក្នាេះមាន២តដរ គឺក្រៀនជាភាស្នថ្ង ក្ហើ យនិង

មផីជាមានបញ្ញា លំបាកោ៉ាងណាក៏ក្ដ្ឋយ” ។

ក្រៀនក្ធវរើ គូជាភាស្នអ្ងៀក្គល្

ក្ោកក៏បានមានរបស្ន្ន៍បតនទមថ្ន

ក់ ព័នន
ន ិងការក្ធវើរគូ

ក្យើ ងចំណាយក្ពល៥ឆ្បំ

គែៈរគូហឹ ប ង
ក្ដើមផីក្រៀនបញច ប់

ងវិកាក្បើ្ិនជាមានការខវេះខាត

បរិញ្ញដបរត” ។ រពេះអ្ងគក៏បានឲ្យដឹងអ្ំពីជវី ភាព

្មែនិ្សិតក្ៅទីក្នាេះ

រ្់ ក្ៅរប្់ រពេះ្ងឃ តដលជា្មែនិ្សិត

ជួយក្ដ្ឋេះរស្នយផងតដរ។

ក្ៅរបក្ទ្ថ្ងថ្នគែនអ្វីលំបាកក្ពកក្ទ

ក៏មាន្មព័នន

ក៏មានក្គលការែ៍

េះ

ក្ោក ក្យៀង ្ុធារិនធ គែៈកមែការពិ និ

ការស្នបក់ ក្ៅ និងអាហរជាក្ដើម។ តតអ្វីតដលជា

តយ និងអ្ក្ងាត ក៏បានមានរបស្ន្ន៍តែនាំដល់

ការខវល់ខាវយក្នាេះគឺៈ

្មែនិ្សិតរគប់ រពេះអ្ងគផងតដរថ្ន

ស្នោ

ចំក្

បញ្ញា

ងវិកា្រមាប់ បងៀថ្ងល

“លុយស្នោរប្់ ស្នោមហចុឡា

ុងកនគឺក្ថ្នកក្ទ

រពេះ្ងឃរគប់ រពេះអ្ងគក្រជើ្ក្រើ្

គួរតត

និង្ក្រមច

ក្បើ្ិន្រមាប់ ជាភាស្នថ្ង

ចិតក្ថ រៀនមុខជើនាញណាមួយក្នាេះ ឲ្យបានចប្់

មួយ Term ចឹងរបតហលជាមិនក្លើ្ពី ៣០០០

ោ្់ ក្ហើ យរត ប់ មកចូលរ ួមក្ធវកា
ើ រង្វរបក្រមើ

បាតក្ទ របតហលជា១០០ដុោលរ ឬមួយឆ្បំ២០០

្ងគមតខែរកមពុជាក្រកាម

ដុោលរោ៉ាងក្រចើន

អ្ភិវឌណន៍ក្ៅអ្នាគតផង។

ក្នេះ្រមាប់ ភាស្នថ្ង

ក្បើ

ភាស្នអ្ងៀក្គល្ កបុងមួយ Term អ្ញចឹ ងរបតហល

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៦

ឲ្យកាន់ តតមានការ

រពេះក្តជរពេះគុែ ចនធ ្ុផ្លត រពេះរប

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ទទួលបានអាហរ ូបករែ៍

ក្ៅ្ិកាក្ៅរប

ក្ទ្ថ្ងក្នាេះក៏បានក្បឋជាញចិតថ្ន
ថ

នឹងនិមនថក្ៅ

្ិកាឲ្យបានកាលយជាធនធានមនុ្ស

្រមាប់

ជួយដល់ ្ងគមជាតិក្ៅអ្នាគត “ ពរ! អាតែបំ

ែងក្ៅក្រៀនក្ៅរបក្ទ្ថ្ងហបឹ ងគឺថ្ន តំងចិតថ
ក្រៀនឲ្យបានក្ជាគជ័យក្ដើមផីទី១ជួយដល់ ខលួនឯង

រពះក្តជគុណ ហា សារត
៉ូ ក្ហរចញិក ន្រនសមព័នធសមណ
និសសិត និសសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ធវើរាយោរណ៍ថវ ិោរ

ធាន្មព័ន្
ន មែនិ្សិត - និ្សិតតខែរកមពុជា
ក្រកាមក៏បានក្រកើនរំឭក

និងផឋល់ឱវាទដល់

្មែនិ្សិត ឲ្យចងចាំរាល់ ការតផឋផ្លឋំរប្់ ក
ែៈកមែការរគប់ រពេះអ្ងគ

និងរ ូប

ក្ហើ យខិតខំ

ពាោម្ិកាឲ្យបានដល់ ក្រតើយ

កុមា
ំ នការ

ក្បាេះបងៀក្ចាលស្នោ ក្ហើ យរពេះអ្ងគក៏្តមឋង
នូវក្្ចកឋី្ងឃឹមថ្ន

្មែនិ្សិតរគប់ រពេះ

អ្ងគនឹងទទួលបានក្ជាគជ័យ កបុងការ្ិកានាឆ្បំ
ក្នេះ “មានគំនិតកបុងការបែឋុេះបណា
ឋ លគប មាន

គំនិតកបុងការជួយគបក្ៅវិញក្ៅមក ក្ដ្ឋយក្យើ ង
ឆលងកាត់ ការលំបាកក្ហើ យក្ឃើញថ្ន ការលំបាក
ហបឹ ងជាក្រឿងមួយមានក្ពលខលេះក្យើ ងខាតបងៀ
ក្រចើន ក្បើ្ិនជាមិនមានការតែនាំគប មិនមាន
ការជួយគប

ក្គខាងឈែ ួញជួញដូរហបឹ ងក្គយក

រទពយក្គក្ៅវិនិក្ោគទុន្អី ដល់ ក្យើ ងអ្បកក្រៀន
ហបឹ ងយកអាយុ ក្យើ ងក្ៅវិនិក្ោគទុន

ក្ដើមផីបថូ

រយករទពយគឺចក្ំ ែេះវិជាជហបឹ ង គឺយកក្ពលក្វោ
គឺអាយុ ក្យើ ងហបឹ ង

ក្ហើ យខញំកា
ុ ប ក្ជឿថ្ន

ផ្លធល់ ទី២ជួយដល់ ្ងគមជាតិ ជាពិ ក្្្តខែរ
កមពុជាក្រកាម តដលក្ៅក្រកាមការរគប់ រគងរប្់
យួ ន ក្មើលក្ៅតខែរកមពុជាក្រកាមហបឹ ង គឺថ្នការ
្ិកាមិន្ូវបានក្ពញ្ិទិប
ន ៉ាុនាែនក្ទ ្ក្រមច
ចិតក្ថ ៅក្រៀនក្ដើមផីមានធនធាន

ក្ដើមផីជយ
ួ ដល់

ខលួនឯងផង ជួយដល់ ្ងគមផង”។
្ូមបញ្ញជក់ ផងតដរថ្ន
និ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម
ណាចរកកមពុជា

្មព័ន្
ន មែ
ក្ៅរពេះរាជា

បានបញជ ូន្មាជិករប្់ ខលួន

ក្ៅ្ិកាក្ៅរបក្ទ្ថ្ង

រហូ តមកដល់ ឆ្បំក្នេះ

បានចំនន
ួ ៥ជើនាន់ មកក្ហើ យ តដលមាន្មាជិ
កជាផលូវការរបមាែជាជាង ៤០ រពេះអ្ងគ ក្ហើ យ
ក្ហើ យ្មព័ន្
ន មែនិ្សិត-និ្សិតតខែរកមពុជា
ក្រកាម

មានគក្រមាងបញជ ូន្មែនិ្សិត-

និ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ៅ្ិកាក្ៅទីក្នាេះឲ្យ
បានចំនន
ួ ១០រពេះអ្ងគ និងរ ូបជាក្រៀងរាល់ ឆ្បំ៕
ក្ោយ៖ គឹម បុរ ី WKR

កាវិនិ

ក្ោគទុនរប្់ ក្យើ ងហបឹ ងមិនខាតក្ទ”។
រពេះក្តជរពេះគុែ ្ឺន ពងសក្ខមរា តំ
ណាងឲ្យ្មែនិ្សិតតខែរកមពុជាក្រកាម តដល
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

េហព័នធខ្ខែរកមពជាររកាម
របើកកិច្ចរបជុំពិរេេ
ុ
ក្នាេះតដរ។ វាគែន
ិ មួយរ ូប គឺក្ោក Joshua Cooper

អ្តីតស្នស្រស្នថចារយ

តផបកចបប់ អ្នថរជាតិ

បក្រងៀនក្ៅ្កលវិទាល័យ Hawaii ្ហរដឌ
អាក្មរិក

តតបចចុបផនបជាទីរបឹការប្់ ្ហព័ នន

តខែរកមពុជាក្រកាម
ចំក្
ថានក់ដ្ឹកនំសហព័នធកំពុងក្ោរពក្លលងជាតិ ខ្មែរកមពុជាក្រោម

្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម ក្បើកកិចចរបជុើ
ពិ ក្្្

ជួប្មាជិក្មាជិកាជាក្រចើននាក់

បានក្ ើងតងលង្ុនរធ កថ្នក្ៅ

េះមុខអ្បកចូលរ ួមរបជុើ

កាលពី ថ្ងងក្ៅរ៍

ក្ផ្លឋតអ្ំពីការរបមូលព័ តមា
៌ា ន
ការែ៍ ជាផលូវការ

ក្ដើមផីក្ធវរើ បាយ

ដ្ឋក់ ជន
ូ អ្ងគមហ្នបិបាត

រប្់ រកុមជនជាតិក្ដើម

ថ្នអ្ងគការ្ហរបជា

កាលពី ថ្ងងក្ៅរ៍ និងថ្ងងអាទិតយកនលងមកងែៗ
ី ក្ៅ

ជាតិ នាឆ្បំ២០១២ ក្ៅបូរញ
ី ីវយ៉ា ក ្ហរដឌអា

ទីរកុង Philadelphia ថ្នរដឌ Pennsylvania ្ហ

ក្មរិក ក្ដើមផីជយ
ួ របជាពលរដឌតខែរក្រកាម ក្ៅឯ

រដឌអាក្មរិក។ របធាន្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម

តដនដីកមពុជាក្រកាម ៖ «អ្វី តដល្ំខាន់ គក្ឺ យើ ង

មានរបស្ន្ន៍ឲ្យវិទយុអា្ុីក្្រីដង
ឹ ថ្ន កិចរច បជុើ

គួរពរងីកទំនាក់ ទំនងឲ្យបានទូលំទោ
ូ យ។

កាលពី ថ្ងងក្ៅរ៍របរពឹ តក្ថិ ៅ

ដូចក្យើ ងក្ធវក្ើ ៅថ្ងងក្នេះ។ គបផីជប
ួ ជាមួយ្ហ

ក្ៅឯមជឈមែឍល

ធមែនញ
ុ ដ ជាតិ ក្ៅជាភាស្នអ្ងៀក្គល្ National

គមន៍នានា ក្ដើមផីរស្នវរជាវឲ្យបានដឹងថ្ន

Constitution Center។ ក្ោក ថ្នច់ ងឿក
ុ ថ្នច់

ការពិ តកំពុងមានអ្វក្ី កើតក្ ើង ចំក្

របធាន្ហព័ នន

រដឌក្ៅតមមូលដ្ឋឌនថ្នតំបន់ ជនបទ»។

មានរបស្ន្ន៍ឲ្យដឹងបតនទម

អ្ំពីរបធានបទ្ំខាន់ ៗថ្នកិចរច បជុើ ៖ «គឺអ្ំពីកច
ិ ច
ការ្ហព័ នច
ន ល
ូ រ ួមរបជុក្ើ ៅ
្មាជិកក្ៅញ៉ាូវជឺ្ុី

និងក្ៅ

UN

និងជួប

Philadelphia

ក្ធវើ

ក្តើ

េះរបជាពល

កញ្ញដ ថ្នច់ ្ុជាតិ យុ វនារីតខែរក្រកាម
មួយរ ូប តដលមកពី ទីរកុង ុងបុិច ថ្នរដឌ California

្ហរដឌអាក្មរិក

តងលងថ្ន

ក្្ចកឋតី ងលង

ក្ដ្ឋយមានវាគែន
ិ កិតយ
ថិ ្ជាក្រចើនរ ូបចូលរ ួម»។

ការែ៍ រប្់ វាគែន
ិ រគប់ រ ូប

ក្ោក ថ្នច់ ងឿក
ុ ថ្នច់ បានឲ្យដឹងបតនទមថ្ន រពេះ

កិចរច បជុកា
ើ លពី ថ្ងងក្ៅរ៍ក្នាេះ

ក្តជរពេះគុែ យិ ន តូន និង គឹម ក្មឿន ជារពេះ

ចំក្

្ងឃតខែរក្រកាមមកពី របក្ទ្្៊ាុយតអ្ត

ខាងភាស្ន វបផធម៌ា និងស្ន្នារប្់ ជាតិក្យើ ង

ធាលប់

បានអាជាញធរក្វៀតណាម ចាប់ ដ្ឋក់ ពនននាគរក្ៅ

មានស្នរ្ំខាន់

េះនាង ៖ «វាគែន
ិ រំលឹកថ្ន ក្បើក្យើ ងក្ចេះពូ តក

ក្ហើ យក្នាេះជាតិក្យើ ងនឹងមិនបាត់ បងៀក្ទ»។

ក្វៀតណាម ក៏បាននិមនថក្ៅចូលរ ួមកបុងកិចរច បជុើ
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

តដលបានផឋល់កុង
ប

ទាំព័រ៨

ក្ោក ក្ៅ ក្្រី របធានរកុមយុ វជន
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម បានឲ្យដឹងបតនទមថ្ន

ក្ដើមផីនឹងបនថចល
ូ រ ួមកបុងកិចរច បជុើ

កាលពី រក្្ៀលថ្ងងអាទិតយ

្ហរបជាជាតិ

យុ វជនតខែរក្រកាម

រប្់ អ្ងគការ

អ្ំពីរកុមជនជាតិក្ដើម

តដល

ជិត ២០នាក់ មកពី រដឌនានាថ្ន្ហរដឌអាក្មរិក

កំពុងរបរពឹ តក្ថិ ើងក្ៅបូរញ
ី ីវយ៉ា ក ្ហរដឌអាក្ម

ពី របក្ទ្កាណាដ្ឋ ញីវក្ហស ងៀ និងពី របក្ទ្

រិក តំងពី ថ្ងងទី១៦ ដល់ ថ្ងងទី២៧ តខឧ្ភា ឆ្បំ

កមពុជា បានជួបរបជុជា
ើ មួយថ្នបក់ ដក
ឹ នាំ្ហព័ នន

២០១១ ក្នេះ៕ របលពៈ វ ិទយុអាសុីក្សរ ី

ខ្ខែរកមពជាររកាម
របារពធពិធីរ ំឭកគុណរគូ
ុ
ការ្ិកាក្រៀន្ូរតអ្កសរស្នស្រ្ថតខែរ

ក្ៅក្លើ

ទឹកដីតខែរកមពុជាក្រកាមកនលងមក បានរងការហម
ឃាត់ ោ៉ាងតឹងរង
ឹ ុ ក្ដ្ឋយអាជាញធរក្វៀតណាម។
ក្ៅកបុងពិ ធក្ី នាេះ

ក្គបាននិមនថរពេះ្ងឃ

ចំនន
ួ ១៦អ្ងគ ក្ដើមផី្ូរតមនថនមស្នារ បងសុកល
ូ
និងរាប់ បារត ឧទធិ្ដល់ វញ្ញ
ិ ដ ែកខនរន គូបក្រងៀន
ជារពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាមតដល

ក្ោក យនៃ ថារូ សមាជិករដ្ឋសភា ន្រនរពះរាជាណាចរក
កមពុជា និងរបធានមជឈមណឌលវបបធម៌ខ្មែរកមពុជាក្រោម

របជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម តដលរ្់
ក្ៅកបុងរបក្ទ្កមពុជា

បានបក្ងាត
ើ ឲ្យមានទិវា

ក្ៅ។ ក្នេះគឺជាពិ ធីរឭ
ំ កគុែរគូក្លើកទី៤ក្ហើ យ
ចាប់ តំងពី ឆ្បំ២០០៧ មក។
របធានមជឈមែឍលវបផធម៌ា

រំឭកគុែរគូ ចំថ្ងង១៨ ឧ្ភា។ ពិ ធក្ី នេះក្ធវើក្ ើង
ក្ដើមផីរឭ
ំ កវិញ្ញដែកខនន

រពេះ្ងឃតខែរក្រកាម

តដលបាន ្ុគតក្ៅកបុងបុពវក្ហតុ ការ

រទឹកដី

គែបកស ្ម រងសុី តដលបានដឹកនាំឲ្យមានពិ ធី
ក្នេះ

ដីកមពុជាក្រកាម។

ភាគក្រចើន
ចំនន
ួ

របមាែជា ៥០ នាក់ មកពី ្មាគមតខែរកមពុជា
ក្រកាមចំនន
ួ ៩ ក្ៅកបុងរបក្ទ្កមពុជា ក្ៅថ្ងងទី
១៨ តខឧ្ភា ឆ្ប២
ំ ០១១ បាននាំគបរបារពន ពិធី
រំឭកគុែរគូ

តដលបានបក្រងៀនអ្កសរស្នស្រ្ថ

តខែរនិងភាស្នតខែរមិនឲ្យស្នប្ូនយក្ៅរគតដល
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

តខែរកមពុជា

ក្រកាម ក្ោក យនថ ថ្នរ ូ និងជាតំណាងរាស្រ្ថ

របថ្ពែី ស្ន្នា អ្កសរស្នស្រ្ថតខែរក្ៅកបុងទឹក

របជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

បាន្ុគត

បានមានរបស្ន្ន៍ថ្ន

តខែរកមពុជាក្រកាម

រាប់ ទាំងរ ូបក្ោកផង

បានក្ចេះ

និោយភាស្នតខែរ និងក្ចេះ្រក្្រអ្កសរស្នស្រ្ថ
តខែរក្ដ្ឋយស្នររគូបក្រងៀនជារពេះ្ងឃតខែរ

កមពុ

ជាក្រកាម តមរយៈការបក្រងៀនអ្កសរបាលី និង
ភាស្នបាលីក្ៅតមវតថអារាម។
ក្ោកបនថថ្ន ៖ «ក្ចេះដឹងដល់ ្ពវ ថ្ងង ហបឹ ង ខលេះ

បានក្ភៀ្ខលួនមកដល់ របក្ទ្កមពុជា

ទាំព័រ៩

ខលេះក្ៅ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ពិ ស្នខ ចូលពុ ទ្
ន ករាជ ២៥៥៥ ជា្ករាជងែ។
ី
របជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

ក្្ែេះ

លីវ យូ ពឹង អាយុ ៧០ឆ្បំ មានក្ដើមកំក្ែើ តក្ៅ
ក្ខតថឃាលំង ទឹកដីតខែរកមពុជាក្រកាម បានតងលងថ្ន
ក្ោកក្ៅតតចងចាំ

នូវគុែបំណាច់ រប្់ រគូ

បក្រងៀនជារពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាម

តដល

បានបក្រងៀនឲ្យក្ចេះអ្កសរស្នស្រ្ថតខែរ ក្ដ្ឋយមិន
យកកថ្រម ៖ «ថ្នបក់ ទី១ រហូ តដល់ របលងជាប់ ឌី

បលូម (Diploma) ខញំុរតូវតតនឹកដល់ គែ
ុ រគូ តដល
មានគុែូបការៈក្លើតខែរកមពុជាក្រកាម តដលបាន
ក្ចេះដឹងក្ដ្ឋយស្នរតតគុែ រគូ»។
របភពពី ្កមែជនការ

ដល់ បារាំង

អាក្មរិកាំង

របក្ទ្ទីបី

ក៏

ក្ដ្ឋយស្នរតតរគូក្យើ ងបានផឋល់កក្ំ ែើ តឲ្យក្យើ ង
គឺការ្ិកាក្រៀន្ូរតហបឹ ង។
អ្ត់ ក្ចេះអ្កសរស្នស្រ្ថ

កាលណាក្យើ ង

ក្របៀបបានជាក្យើ ងហបឹ ង

រ្ិទិតន ខែរកមពុជា

ក្រកាមបានឲ្យដឹងថ្ន ក្ៅទ្វតសឆ្ប១
ំ ៩៥៧ និង
ឆ្បំ១៩៦២ មានការបស្រង្វាបោ៉ាងខាលំងក្លើតខែរកមពុ
ជាក្រកាមក្ដ្ឋយអាជាញធរក្វៀតណាម

មិនឲ្យតខែរ

កមពុជាក្រកាមមានស្នោក្រៀនក្ទ។

ងងឹតតភបកទាំង្ងខាង។ រគូបក្រងៀនហបឹ ងក្ហើ យ

ការ្ិកាក្រៀន្ូរត

អ្កសរស្នស្រ្ថតខែរ

តដលបក្រងៀនឲ្យក្យើ ងក្បើកតភបកក្យើ ងឲ្យភលដ
ឺ ល់

ក្ៅក្ពលក្នាេះ

្ពវ ថ្ងង រហូ តដល់ ខលេះក្ទៀតបានក្ធវើជាកុងសីយ៍ ក្ធវើ

បក្រងៀនគឺជារពេះ្ងឃបានបក្រងៀនភាស្នបាលី

ជាមស្រនថីក្ៅកបុងរដ្ឋឌភិបាលក្ៅកបុងរបក្ទ្កមពជា
ុ

ចាប់ ពីថ្នបក់ បឋម្ិកា

ក៏មាន ក៏ដច
ូ ជារ ូបខញំុបានក្ធវើជាតំណាងរាស្រ្ថ គឺខំញុ

្ិកា។

គឺក្ៅតមវតថអារាម។

រគូ

រហូ តដល់ ថ្នបក់ ឧតឋម

ក្រៀនក្ៅតដនដីតខែរកមពជា
ុ ក្រកាម»។
រគូបក្រងៀនទាំងក្នាេះមាន
ក្ោកបានបញ្ញជក់ ថ្ន មូលក្ហតុតដលនាំ
ឲ្យរ ូបក្ោក

និងរបជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

នានា យកថ្ងងទី១៨ តខឧ្ភា ឆ្បំ២០១១ ក្ដើមផី
រំឭកគុែរគូតបបក្នេះ ពី ក្រ

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

េះជាថ្ងង ១ក្រាច តខ

ក្ោកឧកញ៉ា

្ឺន គុយ រពេះ្ងឃ ្ឺន វឿង ៀ រពេះ្ងឃ គឹម តុក
ក្ចើង រពេះ្ងឃ គឹម ស្នង និងរពេះ្ងឃជាក្រចើន
អ្ងគក្ទៀត៕
របលព៖ វ ិទយុអាសុីក្សរ ី

ទាំព័រ១០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

េហរដឋអារមរ ិកនឹងបរញ្ច ញឯកសារេមាៃត់េអ
ី ត ំពី
េង្គ្រាមរៅរវៀតណាម
មានចំែងក្ជើងជាផលូវការថ្ន

«មិតភា
ថ ព

្ហរដឌអាក្មរិក-ក្វៀតណាមចាប់ ពីឆ្បំ ១៩៤៥១៩៦៧» រស្នវរជាវក្ដ្ឋយរក្ួងការ
្ហរដឌអាក្មរិក

រជាតិ

ជាឯកស្នរ្មាងត់ បំផត
ុ បាន

ពែ៌ា នាចំែុច្ំខាន់ ៗអ្ំពីការក្រជៀតតរជកកិចច
ការនក្ោបាយ និងទាហនរប្់ ្ហរដឌអាក្ម
រិកក្ៅក្វៀតណាម ចាប់ តំងពី ឆ្បំ ១៩៤៥ ដល់
១៩៦៧។
ឯកស្នរក្នេះ រតូវបានរដឌមស្រនថីរក្ួងការ
រដ្ឋឌភិបាល្ហរដឌអាក្មរិកបានរបកា្
ជាស្នធារែៈកាលពី ថ្ងងទី១២

តខឧ្ភា

ខលួននឹងបក្ញច ញឯកស្នរដ៏លផីមួយ

ថ្ន

តដលមាន

ក្្ែេះថ្ន Pentagon Papers ក្រកាយពី ឯកស្នរ
្មាងត់ បំផត
ុ ្ថីអ្ំពី្ស្រង្វគមក្ៅក្វៀតណាមមួយ
ក្នេះធាលប់ បានតបកធាលយដល់ ស្នរព័ តមា
៌ា ន កាល
ពី ៤ ទ្វតសរ៍កនលងក្ៅក្នេះ ។
របភពពី ទីភាបក់ ង្វរព័ ត៌ាមាន AFP បានឲ្យ
ដឹង រក្ួងបែតស្នរជាតិ្ហរដឌអាក្មរិក បាន
ក្ចញក្្ចកថជ
ី ន
ូ ដើែឹងថ្ន
ក្នេះ

បណា
ថ ឯកស្នរទាំង

បចចុបផនបមិនរតូវបានក្គចាត់ ទក
ុ ថ្នជាឯក

ស្នរ្មាងត់ ក្ទៀតក្ ើយ
ផសពវ ផាយជាស្នធារែៈ

ក្ហើ យវានឹងរតូវបាន
ចាប់ ពីតខមិងនា
ុ ក្នេះ

ក្ៅក្ៅបណា
ត ល័យរប្់ ក្ោកអ្តីតធានាធិបតី
Richard Nixon នា Yorba Linda ថ្នរដឌ California

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

រជាតិ្ហរដឌអាក្មរិកនាក្ពលក្នាេះ គឺ ក្ោក
Robert

McNamara

ក្រៀងក្ ើងកបុង

បាន្ំែូមពរឲ្យក្រៀប

ក់ កណា
ថ លឆ្បំ ១៩៦៧ ក្ដើមផី

កត់ រតរាល់ ចែ
ំ ុ ច្ំខាន់ ៗទាក់ ទិននឹង្ស្រង្វគម
ក្ៅក្វៀតណាម។
ឯកស្នរក្នេះបានតបកធាលយឲ្យដឹងថ្ន

ចំ

នួនទាហនអាក្មរិក តដលបញជ ូនក្ៅក្ធវ្
ើ ស្រង្វគម
ក្ៅក្វៀតណាមក្នាេះ មានចំនន
ួ ក្រចើនក្លើ្លប់
ជាងអ្វីតដលក្គបានដឹងកបុងក្ពលកនលងមក។
ឯកស្នរជាក្លើកដើបូង បានចុេះផាយក្ៅ
ក្លើទំព័រមុខថ្នកាត្ត The New York Time
កាលពី ឆ្បំ ១៩៧១ បានបក្ងាត
ើ ជាក្រៀងអារ្ូវ
មួយជរមុញឲ្យក្ោកអ្តីតរបធានាធិតី Lyndon
Johnson

្ហរដឌអាក្មរិកនាក្ពលក្នាេះ

្ក្រមចចិតថ

មិនចូលរ ួមរបកួតការក្បាេះក្ឆ្បត

អាែតថង
ិ ែី ក្រ

េះមានរបតិកមែពីរបជាជន ោ៉ាង

ទាំព័រ១១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

នីតរិ ដឌ រាល់ ្កមែភាពណារំក្ោភបំ
នឹងរតូវក្ថ្នាលក្ទា្រ្បក្ៅតមចបប់
ក្ទ្ក្វៀតណាម

នចបប់
ថ្នរប

តដលរ្បក្ៅនឹងអ្នុ្ញ្ញដ

អ្នថរជាតិ្ថីអ្ំពី្ិទិព
ន លរដឌ

និងនក្ោបាយ។

ក្ោក ថ្នច់ ងឿក
ុ ថ្នច់ បានបញ្ញជក់ ថ្ន ការ
ក្លើកក្ ើងអ្ំពីបញ្ញារំក្ោភ្ិទិម
ន នុ្ស ក្ៅកបុង
ទាហានអាក្មរ ិកក្ៅភាគកណា
ៃ លក្វៀតណាម
កនុងស្រាមក្វៀតណាម

កិចរច បជុក្ើ នេះ មិនតមនមានតតជនជាតិតខែរកមពជា
ុ
ក្រកាមក្ទ គឺមានជនជាតិក្ដើមមកពី របក្ទ្ក្ផស

ខាលំងអ្ំពីបញ្ញា្ស្រង្វគមក្ៅក្វៀតណាម។
កាត្ត The New York Times ទទួលបាន

ងៗក្ទៀត

ក៏ ក្គក្លើកអ្ំពីករែី រំក្ោភ្ិទិ ន

ឯកស្នរក្នេះពី ក្ោក Daniel Ellsberg តដលរ ូប

មនុ្សក្ៅកបុងរបក្ទ្

គត់ ក្ពលក្នាេះ ជាអ្បកជើនាញវិភាគខាងទាហន

ក្ៅតដរ។
ថ្ងងទី៤ មិងនា
ុ
តខក្រកាយក្នេះ គឺជាខួបទី

ក្ធវកា
ើ រក្ៅកបុងអាគរបញច ក្កាែ ៕

៦២ឆ្បំ តដលរពេះរាជាណាចរកកមពុជា បាត់ បងៀ

របលព៖ សារព័ត៌មាន ន្ររពនគរ
តពីទំព័រ៤ អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ ទទួលបនធុក
ជនក្ភៀ្ខលួន UNHCR ក្ៅរបក្ទ្ថ្ង មិនផឋល់
្ិទិជា
ន ជនក្ភៀ្ខលួនដល់ ក្ោក និងករែី ចាប់
ខលួនអ្បកក្ផសងៗក្ទៀ។

តដលពួ កក្គកំពុងរ្់

កាលពី ថ្ងងទី៣១

មីនា

ទឹកដីតខែរក្រកាម ក្ហើ យកាន់ កាប់ ក្ដ្ឋយក្វៀតណា
មវិញ។ ្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម ក្រគងនឹងក្ធវើ
ពិ ធរី ល
ំ ឹកខួបក្លើកទី៦២ក្នេះ ក្ៅរបក្ទ្កាណា
ដ្ឋ ្ហរដឌអាក្មរិក និងបារាំងជាក្ដើម។
ឯកស្នររបវតថស្ន
ិ ស្រ្ថ

ស្នោដើបូងរ្ុកស្នវយទង ក្ខតថមាត់ រជូក បាន

បាន្រក្្រថ្ន

កាត់ ក្ទា្ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ឲ្យជាប់ គក
ុ ចំនន
ួ ២

បារាំងបានកាត់ ទឹកដីតខែរកមពុជាក្រកាម

ឆ្បំ

ណាម កាលពី ថ្ងងទី៤ តខមិងនា
ុ ឆ្ប១
ំ ៩៤៩ ចំនន
ួ

ពី បទបំផច
លិ បំផ្លលញរទពយ្មផតថស្ន
ិ ធារែៈ

និងបងាអ្្នថិ្ុខ្ងគម។

ក្ទាេះជាោ៉ាងណាក៏

៦តខរត

ប៉ាុតនថឯកស្នរខលេះថ្ន

ឲ្យក្វៀត

មានចំនន
ួ ២១

ក្ដ្ឋយ មស្រនថីស្នទនទូតក្វៀតណាមរបចាំក្ៅកមពជា
ុ

ក្ហើ យក្រកាយមករបជាពលរដឌតខែរកមពុជាក្រកាម

កនលងមកបានបដិក្្ធថ្ន

មួយចំនន
ួ

របក្ទ្ណាតដរ
ចបប់

រាល់ ្កមែភាពបំ

គឺរតូវរបឈមមុខចំក្

របក្ទ្ក្វៀតណាម

របក្ទ្ណាក៏ដច
ូ

េះចបប់

របំ

ន

ក្ហើ យ

គឺជារបក្ទ្របកបក្ដ្ឋយ

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

បានក្ភៀ្ខលួនមកតំងទីលំក្ៅកបុង

របក្ទ្កមពុជាកណា
ឋ ល

និងក្ៅរបក្ទ្មួយ

ចំនន
ួ ក្ផសងក្ទៀត៕
របលព៖ វ ិទយុអាសុីក្សរ ី

ទាំព័រ១២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ពិធីរបើកបរវេនកាលរបេ់ខ្ខែរកមពជាររកាម
ុ
ពិ ធក្ី បើកបក្វ្នកាលក្ៅវតថអ្ងគររាជបូរ ី

ឋិ ត

ក្ៅទីរ ួមក្ខតថរពេះរត

ំង។

ក្ៅកបុងពិ ធក្ី បើក

បក្វ្នកាលក្នាេះ

មានការនិមនថនិងអ្ក្ញជើ ញ

ចូលរ ួមពី មស្រនថី្ងឃរគប់ ឋានានុរកម គឺមានរពេះ
ក្មគែ រពេះអ្នុគែ តំណាងមស្រនថី្ងឃរគប់
រ្ុក ដូចជារ្ុកកំពងៀធំ រ្ុកកនលង ៀ រ្ុក
រគូបក្រងៀន និងសមណនិ សសិតខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ៅ
សាោាលីជាន់មពស់ នទី រួមក្មតៃឃ្លំង

កំពងៀស្នពន រ្ុកកក្ញ្ញចង រ្ុកងាូវ រ្ុកក្ផ្លប

ជាបក្វែី ក្បើក

ដ្ឋច់ រ្ុកមាត់ ្មុរទ និងរគូបក្រងៀនជាក្រចើន

បក្វ្នកាលរប្់ រពេះ្ងឃ និងរបជាជាតិតខែរ

រ ូបអ្ក្ញជើ ញមកតំណាងឲ្យ រគូបក្រងៀនតមរ្ុក

កមពុជាក្រកាម។ ក្ដ្ឋយត ក កាលពី ថ្ងងពុធ ១

នីមួយៗ(ក្ៅកមពុជាក្រកាមរគូបក្រងៀនកបុងវតថភាគ

ក្រាច តខវិស្នខ ឆ្បំក្ថ្នេះរតី្័ក ព.្.២៥៥៥

ក្រចើនជារគហ្ទ)

រតូវនឹងថ្ងងទី១៨ តខឧ្ ភា ឆ្បំ២០១១ ក្ៅក្ខតថ

និង្ិ្សចំនន
ួ ១០វតថ ឋិ តក្ៅទីរ ួមក្ខតថផងតដរ

រពេះរត

កបុងចំនន
ួ ១០វតថ

ថ្ងង១ក្រាច

ំង

តខពិ ស្នខ

បានរបារពន ពិធក្ី បើកបក្វ្នកាល

រពមទាំងមាន្មែ្ិ្ស

ក្នាេះរ ួមមានចំនន
ួ ១៤បនធប់

ក្ៅវតថអ្ងគររាជបូរ ី ឋិ តក្ៅទីរ ួមក្ខតថរពេះរត

ំង

តដលមាន្មែ្ិ្ស

ក្រកាមអ្ធិបតីភាពរពេះក្មគែក្ខតថ រពេះរត

ំង

ចំនន
ួ ៣៦៨អ្ងគនិងរ ូប

និង្ិ្សទាំងអ្្់
កបុងចំក្ណាម៣៦៨អ្ងគ

និងរ ូបក្នាេះមានយុ វន
័ យុ វតី កុមារា កុមារីចន
ំ ន
ួ

រពេះនាម ថ្នច់ អ្ង។
ក្ៅឯតដនដីកមពុជាក្រកាម ជាក្រៀងរាល់ ឆ្បំ

៧០នាក់ ។ ក្ៅកបុង ១៤បនធប់ក្នាេះ មានក្បើកចាប់

តំងពី ក្ដើមរហូ តមកដល់ បចចុបផនបឲ្យតតរដូវក្ដើម

ពី ថ្នបក់ ពុទិក
ន អ្នុវទ
ិ ាល័យទី ១ (បាលីទី១) រហូ ត

ឆ្បំមកដល់

ដល់ ពុទិក
ន វិទាល័យទី៣

គឺចាប់ ពីថ្ងងក្ពញបូែ៌ាមីតខវិស្នខ

(គរ ុក្កា្លយទី៣)។

រពេះ្ងឃរ ួមជាមួយនិងពុ ទប
ន រិ្័ទតខែ រ ទាំងអ្្់

តដល្រ ុបទាំងអ្្់ ក្ៅកបុងកមែវធ
ិ ក្ី នាេះ មានអ្បក

ក្ៅតមចំែុេះវតថនីមួយៗ

ចូលរ ួមរបមាែរបតហល៧០០អ្ងគនិងរ ូប។ ក្នេះ

តតងតតរបារពន ពិធី

ក្បើកបក្វ្នកាល្រមាប់ ឲ្យរពេះ្ងឃ

យុ វន
័

ក្ដ្ឋយត កក្ៅទីរ ួមក្ខតថរពេះរត

ំងប៉ាុក្ណា
ត េះ ចំ

បាន្ិកាទាំង

តែកក្ៅតមវតថនានាទូទាំងកមពុជាក្រកាមក៏មាន

និងតផបករពេះពុ ទស្ន
ន ្

របារពន ពិធក្ី បើកបក្វ្នកាលដូចៗគបទាំងអ្្់ ។

នា។ ក្ដ្ឋយត កក្ៅឆ្បំ២០១១ក្នេះ ក្ៅទីរ ួមក្ខតថ

ក្ៅកបុង ពិ ធក្ី បើកបក្វ្នកាលក្នាេះតដរ

យុ វតី

កុមារានិងកុមារី។ល។

តផបកអ្កសរស្នស្រ្ថជាតិ

រពេះរត

ំងបានរបារពន ពិធតី បលក ជាងឆ្បំមុនៗទាំង

រពេះក្មគែក្ខតថ

អ្្់

គឺមស្រនថី្ងឃក្ខតថបានផឋួចក្ផឋម
ើ ក្រៀបចំក្ធវើ

ែ្ិ្សនិង្ិ្សទាំងអ្្់ ថ្ន

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៣

រពេះអ្ងគបានទូនាែនដល់ ្ម
រតូវខិតខំ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ពាោម្ិកាក្រៀន្ូរត

ឲ្យមានចំក្ែេះខព្់

ក្ទើបអាចទទួលបានលទនផលលអ

ក្បើកាលណា

ក្យើ ងក្រៀន្ូរតក្ចេះដឹងក្រៅរជេះ ដឹងថ្នអ្វីតដល
ខុ្អ្វីតដលរតូវក្ហើ យក្នាេះក្ពលតដលក្យើ ងយ
កចំក្ែេះទាំងក្នាេះក្ៅអ្នុវតថ គឺក្យើ ងក្ធវកា
ើ របាន
្ក្រមចដូចបំែងរប្់ ក្យើ ងមិនខានក្ ើយ។
ទាក់ ទងនឹងពិ ធក្ី បើកបក្វ្នកាល

ឆ្បំ

បក្វសនោល ឆ្នំ២០១១ ន្រនរពះសងឃខ្មែរ ក្ៅកមពុជាក្រោម

្ិកាងែក្ី នេះតដរ កាលពី ថ្ងងអាទិតយ ៥ក្រាច តខ

អ្ងគបាន្ិកាយល់ ដង
ឹ នូវពុ ទន

វិស្នខ ឆ្បំក្ថ្នេះ រតី្័ក ព.្.២៥៥៥ រតូវនឹងថ្ងង

ប់ ៗរពេះអ្ងគ ក្ដើមផីរ ួមចំតែកជួយផសពវ ផាយរពេះ

ទី២២ តខឧ្ភា ឆ្ប២
ំ ០១១ រពេះ្ងឃតខែរកមពុជា

ពុ ទស្ន
ន ្នាឲ្យបានរ ុងក្រឿង តក្រៀងក្ៅ។ ក្ហើ យ

ក្រកាមក្ៅវតថស្នមគគរី ងសី

ឆ្បំក្នេះ

ភូមិរទា

្ង្វាត់ ្ធឹង

វចនឲ្យបានរគ

គឺជាឆ្បំដប
ើ ូងក្ហើ យតដលវតថស្នមគគរី ងសី

មានជ័យ ខែឍមានជ័យ រាជធានីភក្បំ ពញ រពេះ

ក្យើ ងបានក្បើកស្នោឲ្យ

្ងឃ គែៈកមែការ និងពុ ទប
ន រិ្័ទបានរបារពន

្ូរត

ពិ ធក្ី បើកបក្វ្នកាល ្រមាប់ រពេះ្ងឃ្ិកា

អ្្់ អ្ងគតដលទទួល បនធុក បង្វាត់ បក្រងៀនកបុងឆ្បំ

ក្រៀន្ូរតឆ្បំ២០១១ក្នេះ ក្រកាមអ្ធិបតីភាពរពេះ

ក្នេះ្ុទ្
ន ឹងតតជារពេះ្ងឃតដលមានកំក្ែើ ត

ក្ៅអ្ធិការវតថ រិទន

ក្ៅកមពុជាក្រកាម ផងតដរ។

ម
ឹ ។

កបុងពិ ធក្ី នាេះមានការនិមនថ

រពេះ្ងឃ្ិកាក្រៀន

ជាពិ ក្្្ក្ទៀតក្នាេះគឺរគូធមាែចារយទាំង

កបុងពិ ធក្ី នាេះតដរ ក្ោក យនថ ថ្នរ ូ ្មាជិ

និងអ្ក្ញជើ ញ

ចូលរ ួមពី រពេះក្ៅអ្ធិការវតថ រគូពហុ ្ូរត រគូធ

ករដឌ្ភា

មាែចារយ រពេះ្ងឃរគប់ អ្ងគ គែៈកមែការ និងពុ ទន

របធានមជឈមែឍលវបផធម៌ា

តខែរកមពុជាក្រកាម

បរិ្័ទចំែុេះក្ជើងវតថ រពមទាំងមានតំណាងអ្ងគ

ឯកឧតថមមានរបស្ន្ន៍ថ្ន

ក្ោកបានចូលរ ួម

ការ-្មាគមតខែរកមពុជាក្រកាមចូលរ ួមផងតដរ។

ក្ៅក្ពលក្នេះ

ក្ៅកបុងពិ ធក្ី បើកបក្វ្នកាលក្នាេះ រពេះ

ថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា

និងជា

ក្ោក្បបយចិតខា
ថ ល ំងណា្់

និងគំរទក្ពញទំហឹងក្ទៀតផង តដលបានក្ឃើញ

ពហុ ្ូរតស្នឋំរពេះនាម ក្ឆៀង ្ុវែតរា រពេះ អ្ងគ

រពេះ្ងឃ

មាន្ងឃដីកាថ្ន ក្ហតុតដលនាំឲ្យរពេះ្ងឃនិង

បានក្បើកស្នោ

ពុ ទប
ន រិ្័ទចំែុេះក្ជើងវតថក្យើ ងក្បើកស្ន ោធមែវិ

តដលមានការគំរទ ពី រាជរដ្ឋឌភិបាលក្យើ ងដូក្ចបេះ

ន័យថ្នបក់ រតី

ទនធឹមនឹងក្នាេះ

ក្រ

្រមាប់ ឲ្យរពេះ្ងឃ្ិកាឆ្បំក្នេះ

េះក្ៅវតថក្យើ ងមានរពេះ្ងឃ ក្ទើបតតបួ្ងែី

ជាក្រចើនអ្ងគ

ក្ហើ យក្យើ ងចងៀឲ្យរពេះ្ងឃរគប់

និងពុ ទប
ន រិ្័ទចំែុេះវតថស្នមគគរី ងសី
ឲ្យរពេះ្ងឃ្ិកាក្រៀន្ូរត

ក៏បានក្ធវឲ្
ើ យក្ោកនឹកក្ឃើញ

កាលពី ៣៥ឆ្បំមុន
្ិកា

គឺកាលតដលពួ កក្ោកក្ៅ

ក្ៅឯកមពុជាក្រកាម មិនមានការគំរទពី
តក្ៅទំព័រ១៦

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៤

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

កិច្ចរបជុំអច្ិថ្ង្គ្នតយរ៍ បេ់អងាការេហរបជាជាតិ
េតអ
ី ំពីេទ
ិ ធិរបេ់ជនជាតិរដើម

ជាតិ បានក្ផ្លថត្ំខាន់ ក្ៅក្លើបញ្ញានានាដូចជា
្ិទិរឌ ្់ ក្ៅរប្់ ជនជាតិក្ដើម

្ិទិក
ឌ ុង
ប ការ

រគប់ រគងដីធរលី ប្់ ជនជាតិក្ដើម

បញ្ញានានា

តដលទាក់ ទងនឹងបរិស្នទន

ក្ៅជុវើ ញ
ិ រប្់ ជន

ជាតិក្ដើម បញ្ញាក្្ដឌកិចក្ច ៅតំបន់ រ្់ ក្ៅរប្់
ជនជាតិក្ដើម

នានារប្់ ជនជាតិក្ដើម

ទិដ្ឋភាពអងារបជុំអចិន្រ្នៃយ៍ ន្រនអងាោរសហរបជាជាតិ
សដីពីសិទិធជនជាតិ ក្ដ្ើម ឆ្នំ២០១១

កិចរច បជុអ្
ើ ចិថ្ស្រនថយ៍
របជាជាតិ

តដលពួ កក្គចងៀឲ្យ

រដ្ឋឌភិបាលផ្លធល់ ខលួនរប្់ ពួកក្គតក្រមួល និង

រប្់ អ្ងគការ្ហ

្ថីអ្ំពី្ិទិរន ប្់ ជនជាតិក្ដើមបាន

របរពឹ តក្ថិ ើងមថងក្ទៀតក្ហើ យ

ជាពិ ក្្្ការក្លើកយកបញ្ញា

យកចិតទ
ថ ក
ុ ដ្ឋក់ រាល់ ចែ
ំ ុ ចខវេះខាត
ក្គកំពុងជួបរបទេះ។

ក្ៅបុរញ
ី ៉ាូវយ៉ា ក

ក្ោក បាន គីម៉ាូន អ្គគក្លខាធិការ ថ្ន

្ហរដឌអាក្មរិក កាលពី ថ្ងងទី១៦ រហូ តដល់ ថ្ងង

អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ

ទី២៧ តខឧ្ភា ឆ្បំ២០១១។ ក្គក្ឃើញមានការ

ការែ៍

ចូលរ ួមជាអ្ធិបតីភាពពី តណា
ំ
ងទូត រប្់ រដ្ឋឌភិ

ជាតិក្ដើមឆ្បំទី១០ក្នេះថ្ន

បាលទាំង១៩២របក្ទ្តដលជា្មាជិក

្បបយរីករាយជាអ្តិបរិមា

អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ

ថ្ន

ជាពិ ក្្្ក្ៅក្ទៀត

តដលពួ ក

បានក្ធវក្ើ ្ចកថតី ងលង

ក្បើកកិចរច បជុអ្
ើ ចិថ្ស្រនថយ៍្ថីអ្ំពី្ិទិជ
ឌ ន
ក្ោកមានក្្ចកថី
កបុងការចូលរ ួម

្កមែជាមួយជនជាតិក្ដើមទាំងអ្្់

ក្ៅក្លើ

ក្នាេះ គឺក្ោក បាន គីម៉ាូន អ្គគក្លខាធិការ ថ្ន

ពិ ភពក្ោក។

អ្ងគការ្ហរបជាជាតិ បានអ្ក្ញជើ ញចូលរ ួមជា

ធាន្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម

អ្ធិបតីភាពផងតដរ។ ្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម

ស្ន្ន៍កុង
ប បទ្មាា្ន៍ ជាមួយនឹងវិទយុ្ក្មលង

បានដឹកនាំ្មាជិក

តខែរកមពុជាក្រកាមថ្ន កិចរច បជុក្ើ នេះ្ឋីអ្ំពី្ិទិជ
ន ន

្មាជិការប្់ ខលួនរាប់

្ិបរ ូបចូលរ ួមកបុងកិចរច បជុក្ើ នាេះតដរ ក្ដ្ឋយមាន

ជាតិក្ដើមក្នេះ

តំណាងភាគក្រចើនជាយុ វជន

មនុ្ស

មកពី បណា
ឋ រប

ក្ោក ថ្នច់ ងឿក
ុ ថ្នច់ រប
បានមានរប

គឺក្លើកក្ ើងអ្ំពីការរំក្ោភ្ិទិ ន

មានដូចជាក្្រីភាពជើក្នឿស្ន្នា

ក្ទ្នានា មានដូចជា កមពុជា ញ៉ាូវហសឺត ន កា

ក្្រីភាព កបុងការ្ិកាអ្ប់ រ ំ ្ិទិស្រន ្ឋី និងកុមារ

ណាដ្ឋ និងមកពី រដឌនានា ក្ៅ្ហរដឌអាក្មរិក។

។ល។ ក្ោកបានមានរបស្ន្ន៍ ឲ្យដឹងផងតដរ

កិចរច បជុអ្
ើ ចិថ្ស្រនថយ៍ ថ្នអ្ងគការ្ហរបជា

ថ្ន ្ហព័ នតន ខែរកមពុជាក្រកាម បានក្ធវ្
ើ ុនរធ កថ្ន

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

្ិទិម
ឌ នុ្ស

តដលក្ៅមានភាពខវេះខាត

ក្ៅ

ក្ ើយ និង្ុំឲ្យថ្នបក់ អ្នថរជាតិ និងរដ្ឋឌភិបាល
ក្វៀតណាម

រកក្ កក្មើលរាល់ បញ្ញាទាំងអ្្់

ក្នាេះមថងក្ទៀត។
្ូមបញ្ញចក់ ផងតដរថ្ន
យ៍ ក្នេះ

យុវជនសហព័នធខ្មែរកមពុជាក្រោម កនុងអងារបជុំអចិ ន្រ្នៃយ៍
ន្រនអងាោរសហរបជាជាតិ សដីពីសិទិធជនជាតិក្ដ្ើម

ក្ដ្ឋយក្លើកក្ ើង ពី ការទាមទារមិនឲ្យ្មាគម
រពេះ្ងឃតខែ រកមពុជាក្រកាម ក្ៅកមពុជាក្រកាមឋិ ត

នឹងរបរពឹ តក្ថិ ៅជាក្រៀងរាល់ ឆ្បំ

មានទិ្ក្ៅចំបងតតមួយគត់

ថ្នអ្ងគការ

តពីទំព័រ១៤ រដ្ឋឌភិបាលកុមែុយនី្
មក្ទ

ក្មើលស្នទនភាពអ្ប់ រ ំ

រប្់ តខែរកមពុជាក្រកាម

យកក្ៅដ្ឋក់ គក
ុ

ក្ហើ យតដលបញ្ញាក្នេះ

ករមមានក្ឃើញនិ្សិត
ទទួលបានអាហរ ូបករែ៍

ក្ចញក្ៅ្ិកាក្ៅបរក្ទ្។

បញ្ញាបរិស្នទន

ក្ដ្ឋយស្នរតតការតរបរបួលថ្នធាតុអាកា្
ឲ្យបណា
ឋ តំបន់ ក្ៅតកផរមាត់ ្មុរទ

ក្ធវើ

តដលភាគ

ក្រចើនជាតខែរក្រកាម អ្បករបកបមុខរបរក្ិកមែដី
កាលយជាដីទឹកថ្របមិនអាចក្ធវតើ រ្បាន។

រពម

ទាំងក្រឿងដ៏ក្ៅឋគគុក គឺក្ោក ក្ៅ ក្ហន តដល
រតូវបានអាជាញធរយួ នកំពុងឃុំឃាំង
ពនននាគរ

ក្ៅកបុង

ក្ហើ យបានអ្នុញ្ញដតឲ្យរកុមរគួស្នរ

ចូល្ួរ្ុខទុកក្ខ ើយ។
ក្លើ្ពី ក្នាេះក្ៅក្ទៀត ្ហព័ នតន ខែរកមពុ
ជាក្រកាម

បានក្លើកបញ្ញាមួយចំនន
ួ តដលតខែ រ

កមពុជាក្រកាម កំពុងរ្់ ក្ៅក្លើទឹកដីក្វៀតណាម

ក្ពលកំពុងក្រៀន

ក្វៀតណា

ក្គមកចាប់ រគូបក្រងៀន
ក្ដ្ឋយក្គក្ចាទថ្នក្យើ ង

បក្រងៀនអ្កសរតខែរ គឺក្យើ ងរបឆ្ំងជាមួយនឹងរដ្ឋឌ
ភិបាល។ ក្ហើ យ ពួ កក្ោក មានការង្វរក្ធវក្ើ ៅ
រ្ុកតខែរ្ពវ ថ្ងងក្នេះ ក៏ក្ដ្ឋយស្នរមានក្ដើមទុន
មកពី កមពុជាក្រកាមតដរ

(ក្ដ្ឋយស្នរបានខិតខំ

្ិកាក្រៀន្ូរតក្ៅកមពុជាក្រកាម)។
្ូមបញ្ញជក់ ថ្ន

វតថស្នមគគរី ងសីបានចាប់

ក្ផឋម
ើ កស្នងក្ ើងកាលពី ឆ្បំ១៩៩៧ ក្រកាមការ
ផឋួចក្ផឋម
ើ រប្់ តខែរកមពុជាក្រកាម

តដលដឹកនាំក

ស្នងក្ដ្ឋយរពេះមហ

្ុិន

ក្យឿង

របធាន

្មាគមតខែរកមពុជាក្រកាម និងជារពេះក្ៅអ្ធិការ
វតថវតថស្នមគគរី ងសីក្នេះ។ រពេះមហ ក្យឿង ្ុន
ិ
អ្និចធ
ច មែក្ៅឆ្បំ២០១០ ក្រកាយពី រពេះអ្ងគទទួល
អ្និចធ
ច មែក្ៅតំតែងជាក្ៅអ្ធិការវតថ រតូវបាន
្បងក្ដ្ឋយរពេះក្តជរពេះគុែ រិទន

ម
ឹ រហូ តមក

ដល់ ្ពវ ថ្ងង៕

ខាងតផូងបានជួបរបទេះក្នាេះគឺ បញ្ញាទាក់ ទងអ្ំពី
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

រ្ិទិរឌ ្់

ក្ោយ៖ កញ្ហញ ខ្ប៉ន សាសាដ

្ហរបជាជាតិចេះុ ក្ៅកមពុជាក្រកាម ក្ដើមផីពិនិតយ

តខែរកមពុជាក្រកាម

គឺគំ

ក្ហើ យ

ក្ៅរប្់ ជនជាតីក្ដើមផ្លធល់ ៕

ក្ៅក្រកាមការរគប់ រគង រប្់ រដ្ឋឌភិបាលយួ ន។
ការទាមទារឲ្យមានគែៈកមែការ

កិចរច បជុអ្
ើ ចិថ្ស្រនថ

ទាំព័រ១៦

ក្ោយ៖ ចនទ រសែី
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

កមពជាររកាម៣០០ឆ្
ន ំមុន (១)
ុ
ស្នោវិនិចយ
ឆ័
្មាជិក្មាគមវបផធម៌ាងអ្
ែ ងគរ
ជាអ្បករស្នវរជាវឯកស្នរក្នេះ តដលក្ចញផាយ
ក្ៅឆ្បំ១៩៨៥។ ក្ដ្ឋយឯកស្នរក្នេះតវង ក្យើ ង
្ូមក្លើកតតវគគតដលទាក់ ទងនឹងការ

បាត់ បងៀ

ទឹកដីកមពុជាក្រកាម ក្ដ្ឋយមិនមានបតនទមក្្ចកថី
អ្វីក្ ើយ។ ពី ភាគ៣-៤-៥ កបុងតផនដី រពេះរាមាធិប
តី

(ពញនូ

តដលជារពេះរាជបុរតបនាធប់ ថ្ន

្ក្មថចរពេះជ័យក្ជដ្ឋឌ) រតងៀចង
ុ ទំព័រ៧៣០ មាន
រមណីយោឋន ស្សះស្សី (ស្សះគូ) ក្ៅកមពុជាក្រោម

ក្្ចកថដ
ី ក្ូ ចបេះ ៖

ក្តើមានអ្វីតបលកខលេះ បានក្កើតក្ ើងក្ៅក្លើ
តដនដីកមពុជាក្រកាម

បនាធប់ ពីរបក្ទ្ក្វៀតណា

មបាន កាន់ កាប់ រតួតរតជាផលូវការ បនាធប់ ពីការ
ចុេះហតទក្លខារប្់ បារាំងកាត់ ទឹកដីក្នេះក្ចញពី
របក្ទ្កមពុជា ក្ៅថ្ងងទី៤មិងនា
ុ
ឆ្បំ១៩៤៩?។
មុននឹងក្លើកយកបញ្ញាជាក់ ត្ថង
ក្រកាមកំពុងរបឈមក្រកាម

តដលតខែ រ

ការក្កៀប្ងាត់

រប្់ រដ្ឋឌភិបាលក្វៀតណាម្ពវ ថ្ងង ក្យើ ង្ូម
ដករ្ងៀយកឯកស្នរចា្់ ខលេះមកបង្វាញ

ជូន

ក្ដើមផីពិចារណា។ តមកំែត់ របវតថស្ន
ិ ស្រ្ថ មុន
អ្ងារកមពុជាក្រកាមក្នាេះ

កាលយក្ៅជាបាយរប្់

យួ ន ក្ពលក្វោបានកនលងក្ៅរបតហលជាបីរយ
ឆ្បំ។

មុនដល់ ថ្ងងខួបរំឮកខួបទី ៦២ថ្នការបាត់

បងៀទឹកដី កមពុជាក្រកាម ក្យើ ងខញំ្
ុ ូមក្លើកយក
របវតថខ
ិ លេះៗតដលក្កើតមានកាលពី ឆ្បំ១៦៤៩
៣០០ឆ្បំមុន

គឺ

រ្ងៀក្ចញពី ឯកស្នរមហបុរ្

តខែរ រពេះរាជពងាវតតខែរតមស្នស្រស្នថ្លឹករឹត។
ក្ោក

ក្អ្ង

្ុត

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

...លុេះដល់ ព.្.២១៩៣ គ.្.១៦៤៩
ឆ្បំឆូវល ឯក្័ក
មាច្់
បតីថ្នៈ

រពេះបាទបរមនាងបរមបពិ រតជា

ជីវត
ិ ក្លើតផូងរទងៀរត្់ របឹកានឹងក្្នា
កាលតផនដី្ក្មថចរពេះជ័យក្ជដ្ឋឌរពេះ

បរមរាជបិតក្នាេះ រពេះក្ៅរកុងអ្ណា
ត មកុក មាន
រាជស្នរមក្ុំខចីយក ក្ខតថក្កាេះរកបី ថ្រពនគរ
ក្ដើមផីឱយទ័ពមកក្ៅ្ូមហត់ ក្្នាទាហនតត
រតឹម៥ឆ្បំក្ទ។

ឥ ូវក្លើ្កំែត់ ក្នាេះយូ រ

ក្ហើ យ គួរតតក្យើ ងឱយក្ៅក្តឿនយកមកវិញ ជា
របញប់ ក្តើអ្្់ មស្រនថីយល់ ដច
ូ ក្មថច? ក្ទើបអ្្់
ក្្នាបតីមស្រនថីទាំងពួ ងរកាបបងគទ
ើ ល
ូ ថ្ន រពេះរាជ
តំរេះិ ក្នេះក្ឃើញថ្នរតឹមរតូវណា្់ ។ កបុងរគតដល
កំពុងជើនំរុ បឹកាគបក្នាេះ ្ក្មថចរពេះទាវធីតអ្ងគ
ចូវ (យួ នតដលរតូវជារពេះអ្គគមក្ហ្ីថ្ន រពេះ
ជ័យក្ជដ្ឋឌទី២)

មហរាជននីក៏ក្ៅទីក្នាេះតដរ។

លុេះរទងៀរជាបក្ហើ យ រទងៀទល
ូ រពេះបរមបពិ រតថ្ន
ក្រឿងតផនដីថ្រពនគរមួយក្នាេះ

មាន្ុភអ្កសរ

ជាក្ៅរកមរបឹការបឹកា
ទាំព័រ១៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

រពេះក្ៅ

រកុងអ្ណា
ត មកុកមក្ក្មថចរពេះវរាជ

រត្់ របឹកាជាក្ដើម

អ្ំពីរពេះក្ៅរកុងអ្ណា
ត ម

បិត និងមក ដល់ អ្បកថ្នៈ រ្ុកចិននិងយួ នមាន

កុករ្ុកយួ នបានក្កើតចមបំងនឹងចិន

ក្កើត្ស្រង្វគមនឹងគប ពុំ ទាន់ ដ្ឋច់ ក្រ្ចក្ៅក្ ើយ

បាន្ូមខចីរ្ុកក្កាេះរកបី

ថ្ន្ូមអ្ងវរករកូន្ិន កុអា
ំ លឱយតឹងទារក្ ើយ

ហត់ ទាហនក្នាេះ ឥ ូវចមបំងក្នាេះក៏ស្នងត់ ក្ហើ

ក្ហើ យតផនដីថ្រពនគរមួយក្នេះ

យ។ ដូក្ចបេះគួរក្យើ ងក្តឿនទារយក មកវិញ។

ធានាមិនឱយខូចខាតបាត់បងៀ
ក្ស្នេះ។

អ្បកមាថយ្ូម
ក្ៅណាទាល់ តត

្ក្មថច

ក្ហើ យ

ថ្រពនគរក្ៅ្ូម

រពេះទាវធីតរាជននីរទងៀក្ឆលយ
ើ

ខលួនអ្បកមាថយក្នេះក៏ក្ៅកបុងអ្ំណាចកូន

ថ្នៈ រ្ុកថ្រពនគរមួយក្នេះ អ្បក្ុំឱយយួ នក្ៅ

រស្នប់ ក្ហើ យ ក្បើដថ្ី រពនគររត ប់ តបរ ក្ៅជាខូច

្ំណាក់ អារ្័យរគន់ នឹងមករកអ្បកទរមាំអ្បក

ខាតក្ដ្ឋយរបការដូចក្មថចក្ៅវិញក្នាេះ អ្បកមាថយ

អ្្់ ជវី ត
ិ ។

ថ្នវយខលួនដល់ កន
ូ ក្ធវក្ើ ទា្អ្បកមាថយចុេះ។្ក្មថច

ឱយអ្បកយកជា ្រមាប់ រទងៀរាជយចុេះ ទុកតតក្ខតថ

រពេះបរមនាង បរមបពិ រតជាមាច្់ ជវី ត
ិ ក្លើតផូង

ថ្រពនគរមួយក្នេះ

រទងៀរពេះ្ណា
ថ ប់ ក្ហើ យ

រពេះទាវធីត្ូមថ្នវយ

ក៏ទញ់ទាល់ រពេះ

អ្ងគ

ឯក្ខតថទាំង៥្រមាប់ ក្ ើងអ្បកក្នាេះ

ឱយក្ ើងខលួនអ្បកតក្ៅ។(គឺថ្ន
្ួយ្រមាប់ រពេះអ្ងគ

ណា្់ ក្ហើ យក្ដ្ឋយរទងៀក្កាតតរកងរពេះរាជហ

ទាំង៥ក្ខតថក្ៅឱយឃាលំងហល ួង

រទងៀទក
ុ ្ួយក្កាេះ

ឬទ័យរពេះទាវធីតណា្់ តដរ ក៏រទងៀ្ែឌិតក្ៅ

រកបីថ្រពនគរមួយប៉ាុក្ណា
ត េះ

ជា្រមាប់ រពេះអ្ងគ

ក្្ងៀមក្ៅ...។

តក្ៅ)។ ក្ទើបរពេះបរមនាងបរមបពិ រតជាមាច្់ ជី

...ទំព័-៧៤២
មហរាជននីអ្ងគចវូ ក្នាេះ
ក្មថចរពេះរាជ

...ឯ្ក្មថចរពេះទាវធីត
តំងតតពី រពេះបាទ្

វិតក្លើតផូងរទងៀទញ់ទាល់ ក្ហើ យក៏បងអង ៀ ក៏បងអង ៀ
ក្្ចកថតី ដលនឹងរតូវតឹងទារក្នាេះក្រៀងមក...។

ឱង្វាររពេះរ្ីធមែរាជា្ុគតក្ៅ

...ទំព័រ-៧៤៦ ...ក្ទើបរពេះក្ៅរកុងក្ហវ ជន
ើ ំុ

រពេះអ្ងគ

បានអ្បកក្្ថចខលួនធំក្ធវជា
ើ រពេះស្នវមី

របឹការពមនឹងក្្នាបតីយល់ ថ្ន

ក្ហើ យក្នាេះ

ក៏រទងៀជាទំក្នើង

រពេះរាជហឫទ័យ

ក្យើ ងក្នេះ ជាចំែុេះចុេះចូលរកុងកមពុជា។ រពេះក្ៅ

ណា្់ ។ រពេះអ្ងគរត
ឹ តតមានអ្ំណាចក្ពកណា្់

រកុងកមពុជា ពុំ តដលក្ធវើឱយក្យើ ងហែ ងក្ៅក្ៅថចិតថ

ក្ដ្ឋយរពេះអ្ងគមានអ្បកក្្ថចខលួនធំ ជួយជាគំនិត

ដល់ មថងណាក្ស្នេះ។

បញច ុេះបញច ូល បានក្្នាទាហនជាក្រចើនក្នេះ១

ក្យើ ងតំងតតពី បានឯករាជយមក

ក្ដ្ឋយរពេះអ្ងគមានមស្រនថីយួន-តខែរជាក្រចើន

រកុងកមពុជាក្ៅ រកុងកមពុជាក៏ក្ៅតត ពុំ តដលមក

អ្បក

ពី ក្ដើមនគរ

លុេះក្រកាយមករពេះនគរ
តលងចំែុេះ

ក្នាេះ១ ។ ក្ៅព.្.២១៩៩ គ.្.១៦៥៥ ឆ្បំ

ក្ធវអ្
ើ វីឱយក្យើ ងរពួយចិតតថ ដរ។

លុេះមកដល់ មក

មតម្បថ្័កក្នាេះ

តផនដីរពេះរ្ី្ុរក្ិ ោពែ៌ា

រពេះអ្ងគ្ុចរិត

បពិ រត

រពេះបាទបរមនាងបរម

ជាមាច្់ ជវី ត
ិ ក្លើតផូងរទងៀរបជុរើ ពេះបរម

រាជវងសនុវងស

អ្ងគអ្គគមហក្្នាក្្វកាមាតយ

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

យុ តធ
ថិ ម៌ាទ្ពិ ធរាជធម៌ាលអណា្់

រពេះអ្ងគឱយ

មកចង្មព័នម
ន ិតថ ្ុំយករពេះអ្ងគចវូ ក្ៅផសំផជា
ុ ំគ

ទាំព័រ១៨

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

រពេះអ្គគមក្ហ្ី្ក្មថចរពេះជ័យក្ជដ្ឋឌ។ រពេះអ្ងគ

បានទំនងទំនល
ួ លអ

រទងៀមានរពេះរាជហឫទ័យ ក្ស្នែេះរតងៀពិតរបាកដ

មាត់ រជូកក្នាេះ

ណា្់ នឹងការ កិចតច ផនដីក្នាេះ។ ក្យើ ងបាន្ុំខចី

ក្ដ្ឋយក្យើ ងមានបំណាច់ ស្នគុែ មិនឱយក្យើ ងឯ

រ្ុកក្កាេះរកបី

ណានឹងបាន។

ថ្រពនគរក្ៅ្ំណាក់ អារ្័យ

ក្ហើ យក្យើ ងបានក្លើក
អ្ំណាចទូទាំងនគរតខែរ។

រពេះអ្ងគចវូ ឱយមាន
្ក្មថចរពេះជ័យក្ជដ្ឋឌ

ជារពេះ្ុែិស្នក្យើ ងក៏ក្ទើ្ទាល់
បានតដលក្តឿនទារក្ទ

លុេះរតតតរពេះអ្ងគបាន

្ុគតក្ៅក្ៅក្ ើយតតរពេះអ្ងគចវូ ។
តមាល់តក្មាើងរពេះអ្ងគចូវ

នឹងក្យើ ងពុំ

ក្យើ ងបាន

ឱយមស្រនថីយួននិងពល

យួ នក្ៅក្ៅកបុងអ្ំណាចរពេះអ្ងគចវូ ជាក្រចើន។

ផាតដក

ក៏គងៀតតនឹងបានមកក្យើ ងក្ទៀត

ខែៈក្នាេះអ្្់ ក្្នាបតីមស្រនថី

យួ នក៏ជន
ើ ំយ
ុ ល់ រពម។

ក្ទើបរពេះក្ៅរកុងក្ហវ

ចាត់ ក្របើអ្ុងភូក្បៀងជាក្មទ័ព ចាត់ ឱយអ្ុងភូក្បៀង
ឃុំពល២.០០០នាក់ ជាទ័ពមុខ
ក្លើកទាំង
ភបក្ំ ពញ

ចុេះទូកចមបំង

ទ័ពមុខរពមទាំងទ័ពក្រកាយមកដល់
ក្ហើ យចូលក្ៅថ្នវយបងគគ
ើ ល់ ្ក្មថច

រពេះទាវធីតមហរាជជនី

និង្ក្មថចរពេះបរម

រាជាអ្ងគ្ូ ក្ហើ យនិង្ក្មថចរពេះឧទ័យ្ូរវងស

ក្ហតុក្នេះ ក្ហើ យបានជារពេះក្ៅរកុងកមពុ
ជាតៗមក

រ្ុកលងៀក្ហ

មានកថបា
ី រមាក្កាតតរកងរពេះអ្ងគចូវ

អ្ងគតន់ ។

រពេះមហកសរតទាំងបីអ្ងគ

រទងៀរ្ុេះ

រ្ួលទទួលអ្ុងភូក្បៀងនិងអ្ុងភូដក
ុ

និងអ្ង

តដលបានក្ ើងទីជា្ក្មថច រពេះទាវធីតមហរ

ក្ដ្ឋយអ្ុងកាយជាក្្នាទាហនតមទំក្នៀម..។

រាជជននីក្នាេះ។

(ក្ៅមានត.....)

អារ្័យក្ហតុទាំងអ្្់ ក្នេះ

ក្ហើ យ ក្ទើបបានជារកុងកមពុជាធិបតីខាន តឹងទារ
រ្ុកក្កាេះរកបីថ្រពនគរតដលក្យើ ងបានខចី រហូ ត
មកដល់ រគក្នេះ។ ឥ ូវក្នេះ្ក្មថចរពេះទាវធីត
មហរាជជននីមានទុកធ
ខ រុ ៈោ៉ាងក្នេះក្ហើ យ (កបុង
រពេះនគរក្កើតក្ចារបលន់)

ក្បើក្យើ ងមិនជួយយក

អាស្នផង ក្ឃើញថ្នមិនបានជាដ្ឋច់ ខាត។ ថ្នក្បើ
ក្យើ ងមិនជួយកបុងក្ពលក្នេះក្ទ

មុខជាការអាក់

ខានក្នេះនឹង បណា
ថ លឱយទាបក្ថ្នកដូចតដលបាន
ក្

លមកោ៉ាងក្នាេះតមន ក្ហើ យតក្ៅមុខជារពេះ

ក្ៅរកុងកមពុជា ជាន់ ក្រកាយក្នេះ នឹងតឹងទារយក

(១)កំែត់ អ្បកដករ្ងៀក្ោងស្នទនភាពតខែរ
ក្រកាមបចចុបផនបៈ

Krom

Status:Unrecognized Indigenous Group Population:8,240,000 Capital City: Prey Nokor, later
named

Saigon/

Ho

Chi

Area:89,000km²(inVietnam)

Minh

City

Language:Khmer

Religion: Theravada Buddhism
UNPO REPRESENTATION The Khmer Krom
are represented at the UNPO by the Khmer
Kampuchea-Krom Federation (KKF). They were
admitted to the UNPO as a member in November of 2001.

រ្ុកក្កាេះរកបី ថ្រពនគរតដលក្យើ ងបានក្ហើ យ
ក្នាេះយកក្ៅវិញជាមិនខាន ក្ដើមផីនឹងមិនឱយខាត
ខូច្តយ្ញ្ញដក្ ើយ។ ក្បើក្យើ ងជួយក្ៅ ក្ហើ យ
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

Kampuchea

ទាំព័រ១៩

រស្នវរជាវក្ដ្ឋយៈ ្ឺង ្ក្រមច
០៥-១៦-២០១១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ខ្ខែរកមពជាររកាមជានរណា?
ុ
តមរបវតថស្ន
ិ ស្រ្ថជាលំដ្ឋប់ លំក្ដ្ឋយមក

នគរភប។
ំ ការ្ិកាក្ដ្ឋយរកុមឯកក្ទ្ខាងជាតិ

ក្នាេះ ក្្ែេះរប្់ តដនដីកមពុជាក្រកាម និងរបជា

ពននុស្នស្រ្ថអ្ំពី

ពលរដឌ តដលជាមាច្់ រ្ុក រតូវបានរដ្ឋឌភិបាល

ស្នធារែរដឌក្យៀកណាម» (១៩៦៦)បានព័ ែ៌ា

អាណានិគមយួ នបថូរបំថ្ភលខុ្ៗគប ៖

នាពី តខែរក្រកាមថ្ន «ជាអ្បកបនថពូជតខែរបុរាែថ្ន

កបុងរបបអាណានិគមបារាំង កមពុជាក្រកាម

កបុង

អាណាចរកហ៊ា វ ូែន»។

រតូវក្គក្ៅថ្ន កូស្នង
ំ ្ុីន រីឯរបជាពលរដឌតខែរ
ក្រកាមវិញ បារាំងក្ៅថ្ន Cambodgien ។

«ពួ កជនជាតិភាគតិច

បុរាែវិទក្ូ ្ែេះ
ស្នោបារាំងចុងបូ

លវី្ មា ក្ឺ រ៉ាត៍ ថ្ន

៌ា

បានជីករកក្ឃើញ

ក្វៀតណាម

ស្នទនីយថ្នរកុង អ្ូតកវ ជាព្ថ័ត
ុ ងថ្នអារយធម៌ា

កមពុជាក្រកាម រតូវយួ នក្ៅថ្ន ណាមគី (Nam Ky)

តខែរ កបុង្តវតសរ៍ទី ១មុនរគិ្ថ្ករាជ។ រកុង

ចំតែករបជាពលរដឌតខែ រក្រកាមវិញ រតូវបានក្គ

អ្ូតកវ ្ពវ ថ្ងងឋិតក្ៅភាគខាងតផូងថ្នក្ខតថ បា

ក្ៅថ្ន ក្មៀង (Mien) ឬ ក្វៀតណាមកំក្ែើ តតខែរ

រាជ តដលយួ នក្ៅថ្ន អានោ៉ាង An Giang ប៉ាុតនថ

(Viet Goc Mien) ឬ តខែ រណាមបូ (Kho-me Nam

អ្បករបវតថស្ន
ិ ស្រ្ថចាត់ ទក
ុ ថ្ន វបផធម៌ាអ្ូតកវ បាន

Bo) ឬរគន់ តតក្ៅថ្ន “ជនជាតិ” (Dan Toc)

រាលដ្ឋលក្ៅដល់ កំពងៀក្គ (Long An) ,

ប៉ាុក្ណា
ត េះ។

(Ha

កបុងរបបអាណានិគមនិយម

តរាង្រ ុបក្្ែេះ កមពុជាក្រកាម តម

Tien)

និងតំបន់ ទីថ្ទក្ទៀតថ្នតដនដី្ែថ

ទក្នលក្ម គងគ។

កាលរបវតថវិ ទ
ិ ា ដូចខាងក្រកាម ៖

ក្រឿងក្រពងរបជារបិយ

យុ គ្ម័យ ហវ ែ
ូ ន ឬ នគរភបំ ឬ ្ុវែត
ភូមិ (យួ នៈ Phu Nam)
បាននាំឲ្យ

និងចមាលក់ ក្លើ

្ិោចារឹក ក៏ដច
ូ ជាអ្តទបទកបុងឯកស្នរជាដើបូង
ពី របក្ទ្ចិន និងក្

ព័ ្ថុតងកំណាយបុរាែវតទុ

ម

ែឍិនា

លថ្ន រពេះអ្ងគមាច្់ ក្កា

បានបតែថត្ំក្ៅពី របក្ទ្ឥណា
ឍ

ក្យើ ងក្ជឿថ្ន បុពវបុរ្តខែរបានរ្់ ក្ៅក្លើតដន

ក្ហើ យបានជួបរបទេះនឹង រពេះនាងនាគ តដលរ្់

ដី្ែថថ្នទក្នលក្មគងគរាប់

ក្ៅមថុំ អ្ូតកវ ។ ពី រនាក់ ក្នេះបានក្រៀបការជាមួយ

ន់ ឆ្បំ

មុនមានការ

គបក្ហើ យបក្ងាត
ើ អាណាចរកនគរភបំ តដលមានរពំ

កត់ រតរបវតថស្ន
ិ ស្រ្ថក្មល៉ាេះ។
អ្បករស្នវរជាវអ្នថរជាតិ

និងជាតិតខែរជា

តដន ខាងក្ជើងទល់ នឹងរបក្ទ្ចិន ខាងក្កើតទល់

ក្រចើនបានយល់ រពមថ្ន ជនជាតិក្ដើមក្ៅកមពុជា

នឹងតំបន់ មួយឥ ូវក្នេះក្ៅ

ញ៉ារតង

ក្រកាម

Trang)

ខាងតផូងទល់ នឹង

គឺតខែរក្រកាម

ជាអ្បកតំែពូ ជតំងពី

បុរាែ ថ្នមនុ្សតដលរ្់ ក្ៅកបុង អាណាចរក
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ថ្នរបក្ទ្យួ ន,

(Nha

របក្ទ្ មា៉ាក្ ្ុី , និងខាងលិចទល់ នឹងរបក្ទ្

ទាំព័រ២០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ភូមា។

បញច ូលជា ក្ចនឡាធំ តដលបានទទួលឋានៈជា
ឆ្បំ ២៥០ថ្នរគិ្ថ្ករាជអ្ធិរាជ Wu ថ្ន

របក្ទ្ចិន

រដ្ឋឌធិបក្តយយ។

បានចាត់ ឲ្យមនុ្សពី រនាក់ ក្្ែេះ

ក្្ែេះ ក្ចនឡា គឺជា

កយតដលរបវតថវិ ទ
ិ ូ

Kang Tai និង Zhu Ying មកអ្ូតកវ ក្ហើ យក្គបាន

ក្ៅតមចិន។

ពែ៌ា នាអ្ំពីការរគប់ រគង ថ្នអាណាចរកហវ ូែន

្នបិដ្ឋឌនថ្ន

តដលមានរក្បៀបរបបដូច ឥណា
ឍ ។

“ជាន់ ក្លើ” ក្ដ្ឋយក្ហតុថ្ន កាលពី មុនរបក្ទ្

មានឯកស្នរជាក្រចើន បានពែ៌ា នាោ៉ាង

អ្បករបវតថស្ន
ិ ស្រ្ថខលេះក្ទៀត
កយ

ក្ចនឡា

កយតខែរថ្ន

តខែរតផបក ខាងក្ជើងក្គក្ៅថ្ន “ជាន់ ក្លើ” ចំតែក

លមអិតអ្ំពីរបព័ នក
ន ស្នង្ងគម តដលមានរបភព

តំបន់ ដទ
ី ំនាបតផបកខាងតផូង

ពី រប ក្ទ្ឥណា
ឍ ដូចការក្របើនវូ អ្កសរ្ំរ្ឹាត

ក្រកាម”។

ជាក្ដើម។
ឆ្បំ

មកពី

ក្គក្ៅថ្ន

“ពូ ជ

ក្រៅពី ភាស្ន្ំស្រ្ាឹត តដលមានក្របើតំង
៥១៥

ក្រកាយពី រពេះបាទ

ក្កាែឍិ

ពី យូរមក

នយវរន
ែ័ បានក្ស្នយទីវងគតក្ៅ រពេះបាទ រ ុរទវរន
័ ែ ក៏

ដើបូងក្គ។

បានក្ធវគ
ើ ត
ុ រពេះក្ជដ្ឋឌឯង

ក្ហើ យក្ ើងក្ស្នយ

កំែត់ ឆ្បំ ៦១១។ ក្ៅកមពុជាក្រកាម្ពវ ថ្ងងមាន

រាជយដល់ ឆ្បំ ៥៣៩។ ក្រកាយពី ក្នាេះ ហ៊ា វ ូែន

វតថខលេះ បានកស្នងក្ ើងតំងពី ្ម័យក្ចនឡា។

បានធាលក់ ក្ៅកបុង្ស្រង្វគមរាុំថ្រ។

ឧទាហរែ៍

កបុងយុ គ្ម័យក្នាេះ ក្្ថច ស្នមនថរាជ
(រពេះរាជាកបុងរបក្ទ្ជិតខាង)

ជាបងបអូននានា

ភាស្នតខែរបុរាែបានក្របើជាក្លើក
្ិោចារឹកអ្ងគរបុរ ី

ក្ៅក្ខតថរពេះរត

ំង

មានចុេះកាល

មានវតថក្កាេះ

តកវក្្រី (ឆ្បំ ៦១៣) និង វតថ្ំក្រាងឯក (ឆ្បំ
៦៤២)។

តដលតំងក្ៅកបុងអាណាចរក ហ៊ា វ ូែន រគប់ រគង

ខាងតផបកវបផធម៌ាវញ
ិ ក្នាេះ

រ ូបចមាលក់

ក្ដ្ឋយតំបន់ ដ្ឋច់ តតឯង។ គួរកត់ ្មាគល់ ជាងក្គ

បដិមាក្ៅមានលកខែៈតបបឥណា
ឍ ក្ៅក្ ើយ តត

ក្នាេះគឺនគរក្ចនឡា តដលបានផុ្រតតដតក្ ើង

បានបង្វាញកបច់ រចនាតបបតខែរ ក្ហើ យបានបនថ

ក្ៅជាមហអ្ំណាចមួយ

អានុភាពរហូ តដល់ ្ម័យអ្ងគរ។

ក្រកាមការរគប់ រគង

រប្់ ក្្ថច ភវវរន
័ ែ ជាអ្បកកាន់ រពហែ ញដស្ន្
នា។

ចាប់ ពីឆ្ប៧
ំ ១៧ក្ៅ ក្ចនឡា បានតចកជា
ពី រ៖

យុ គ្ម័យក្ចនឡា

Chenla(យួ នៈChan

១/ ក្ចនឡាដីក្គក

Lap) រពេះបាទ ភវវរន
័ ែ ថ្នក្ចនឡា តដលជាអ្បក

២/ ក្ចនឡាទឹកលិច

ពូ ជពងសជាមួយគប និងរពេះបាទ រ ុរទវរន
័ ែ ថ្ន ហ៊ា វ ូ

តដលមានកមពុជា កមពុជាក្រកាម និងមួយ

ែន តដរក្នាេះ បានវាយយកអាណាចរកក្នេះ

ភាគ

ថ្នក្វៀតណាម្ពវ ថ្ងងក្នេះ។
ក្ៅមានត

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

រេច្កដីខ្ថលងការណ៍របេ់បណា
ដ ញយុវជនខ្ខែរកមពជាររកាម
ុ

េដអ
ី ំពីរពឹតតិការណ៍រសាកនាដកមែររកាយថ្ថៃ០៤ មិថុនា ១៩៤៩
ក្ៅថ្ងងទី០៤

តខមិងនា
ុ

ជាក្រៀងរាល់ ឆ្បំ

ជនរ ួម្មតខែរក្ៅជុវើ ញ
ិ ពិ ភពក្ោក

ជាពិ

តប៉ាកខាងក្រកាមក្ផធរឲ្យអាជាញធរអាណានិគមក្វៀត
ណាមរតួតរតបនថរហូ តដល់ ្ពវ ថ្ងង ក្ដ្ឋយមិន

ក្្្តខែរកមពុជាក្រកាម នឹងរបារពន ពិធីរឭ
ំ កខួបទី

បាន្ួរមតិរបជារាស្រ្ឋតខែរជាមាច្់

៦២ឆ្បំ ទិវាកាន់ ទក
ុ ជា
ខ តិតខែរ តដលជាថ្ងងអាណា

នាំថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជាក្ ើយ។

និគមបារាំង

ក្នាេះ

បានកាត់ទឹកដីកមពុជាក្រកាមឲ្យក្ៅ

រដ្ឋឌភិបាលក្វៀតណាមរគប់ រគង

(០៤

មិងនា
ុ

ចបប់

រតូវបានបកតរបជាភាស្នតខែរក្រៅផលូវការ

ដូក្ចបេះថ្ន ៖

១៩៤៩ - ០៤ មិងនា
ុ ២០១១)។
កមពុជាក្រកាម

ឬថ្នបក់ ដក
ឹ

ចបប់ ក្លខ៤៩-៧៣៣ ចុេះថ្ងងទី០៤ តខ

ជាអ្តីតទឹកដីថ្នរពេះរាជា

មិងនា
ុ
ឆ្បំ១៩៤៩ ក្ោងមតិពីរដឌ្ភាថ្ន្ហ

ណាចរកកមពុជា ្ទិតក្ៅខាងក្កើតក្ឆៀងខាងតផូង

ភាពបារាំង រដឌ្ភា និងរកុមរបឹកាថ្នស្នធារ

ថ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា បចចុបផនបជាចំតែក

ែរដឌបារាំងបាន្ក្រមច

មួយថ្នស្នធារែរដឌ្ងគមនិយមក្វៀតណាម ។

ែរដឌបារាំងបានអ្នុម័ត។

កមពុជាក្រកាមមានរបវតថស្ន
ិ ស្រ្ឋជាង
មុនរគឹ្ឋ្ករាជ
កមពុជា។

ដូចគបក្ៅរពេះរាជាណាចរក
េះបានមកតំងទីលំក្ៅ បាន

និងរ្់ ក្ៅក្លើទឹកដីកមពុជាក្រកាមក្នេះមុន

ក្គក្ៅតំបន់ អា្ុីអាក្គបយ៍។

កមពុជាក្រកាមមាន

ទំហំ ៨៩.០០០ គី ូតមរតរកឡា មានរបជាជន

មារត១ ៖

រកុងថ្រពនគរ

របជាជនតខែរក្ៅក្ៅ

ក្នាេះនិោយភាស្នតខែរជាផលូវការ

កាន់ រពេះពុ ទន

កបុងរកបខែឍមារត៦០ថ្ន

ធមែនញ
ុ ដ ស្នធារែរដឌបារាំង

និងតមមតិរប្់

្ភាកូស្នំង្ុីននា្ម័យរបជុថ្ើ ងងទី២៣

ក្ម

ស្ន ១៩៤៩ លកខនិក
ថ ៈទឹកដីកស្ន
ូ ំង្ុីនបានរតូវ
តកតរបតមមារតដូចមានតចងខាងក្រកាម។

ជាង ៨.២៤០.០០០ នាក់ មានទីរកុងដ៏ធម
ំ ួយ
ក្្ែេះថ្ន

ថ្នស្នធារែរដឌបារាំង

របកា្ចបប់ ដច
ូ តក្ៅក្នេះ ៖

របជារាស្រ្ឋតខែរជាមាច្់ ទឹកដីកមពុជា

ក្រកាមក្នេះ ពី ក្រ
ក្កើត

របធានាធិបតី

២០០០ឆ្បំ

រដឌ្ភាថ្នស្នធារ

មារត២៖

ទឹកដីកស្ន
ូ ំង្ុីន រតូវបាន

ភាជប់ ក្ៅជារដឌចែ
ំ ុ េះក្វៀតណាម

ក្ោងតម

ក្្ចកឋរី បកា្រ ួមកាលពី ថ្ងងទី០៥ តខមិងនា
ុ
ឆ្បំ

ស្ន្នាក្ងរវាទ។ កាលពី ថ្ងងទី០៤ តខមិងនា
ុ ឆ្បំ

១៩៤៨

១៩៤៩

បារាំង កាលពី ថ្ងងទី១៩ ្ីហ ១៩៤៨។ ទឹកដីកូ

អាណានិគមបារាំងបានអ្នុម័តចបប់

និងក្្ចកឋរី បកា្រប្់ រដ្ឋឌភិបាល

ក្លខ៤៩-៧៣៣ ក្ដ្ឋយឃុបឃិតជាមួយអាជាញ

ស្នំង្ុីន

ធរអាណានិគមក្វៀតណាម

ឯនាយ្មុរទរប្់ បារាំងក្ទៀតក្ហើ យ។

ក្ដើមផីកាត់ ទឹកដីតខែរ

វិទយេំ
(VOKK)
ុ រេងកមពជាររកាម
ុ

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២២

ឈប់ ្ទិតក្ៅកបុងលកខនិក
ថ ៈជាទឹកដី

សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ (PNN)

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

មារត៣៖

កបុងករែី

តដលលកខនិក
ថ ៈ

នាក់ ដ្ឋក់ ពនននាគរ និងក្ធវទា
ើ រ ុែកមែោ៉ាងថ្រព

របក្ទ្ក្វៀតណាមរតូវតកតរប លកខនិក
ថ ៈកូស្នំង

ថ្ផសបំផត
ុ

កបុងក្នាេះរាប់ រយនាក់ រតូវបាន្មាលប់

្ុីន

នឹងរតូវចាត់ ទក
ុ ជាកមែវតទុថ្នការ្ក្រមច

កបុងពនននាគរ និងខល េះក្ទៀតពិ ការ និងវិកលចរិត

រប្់ ្ភាខាងក្លើ ដូចមានតចងកបុងមារត៧៥

រហូ តមកដល់ ្ពវ ថ្ងង ។ ស្នោក្រៀនភាស្នតខែរ

ថ្នរដឌធមែនញ
ុ ដ (ជើពូកVIII ៖ ្ហភាពបារាំង)។

តមវតថអារាមរតូវក្រៀនតមកមែវធ
ិ តី ដលអាជាញធ

ចបប់ ក្នេះនឹងរតូវអ្នុវតថដច
ូ ជាចបប់ រដឌ។

រអាណានិគមក្វៀតណាមបានកំែត់

គមពីរដីកា

ក្ធវក្ើ ៅទូ ុង ថ្ងងទី០៤ មិងនា
ុ ឆ្បំ១៩៤៩

ស្នស្រស្នឋ្លឹករឹតរតូវក្វៀតណាមដុតបំផ្លលញក្្ធើរ

ហតទក្លខា

ហតទក្លខា

គែន្ល់ ។

វាឿង្ងៀ អ្ុរ ីយ៉ាូ ល

ហងៀរ ី ក្កើយ

របធានាធិបតី

នាយករដឌមស្រនឋី

ចាប់ ពីឆ្បំ១៩៧៦ រហូ តមកដល់ បចចុបផនប
រពេះ្ងឃតខែ ររតូវបងខឲ្
ើ យក្ធវតើ រ្ចំការ

ហតទក្លខា

្តវ

ប៉ាល
ូ កូ្-ឋ ផលក្រ៉ាត៍

ចិញចឹម

ហនៈ និងចិញចឹមរតីដច
ូ រគហ្ទ។
ឆ្បំ២០០៧ កបុងតខកុមាៈ និងតខក្មស្ន ក្វៀ

រដឌមស្រនឋីទឹកដីបារាំងឯនាយ្មុរទ

តណាម បានចាប់ រពេះ្ងឃតខែរចំនន
ួ ១៦ អ្ងគ

ឆ្បំ១៩៥៧-១៩៦០ ក្វៀតណាមបងខរើ បជា

្រមាត្ផងៀចព
ី រផសឹក

ក្ហើ យបានកាត់ ក្ទា្

រាស្រ្ឋ និងរពេះ្ងឃតខែរកមពុជាក្រកាមឲ្យផ្លល្់ បឋូរ

ចំនន
ួ ៥អ្ងគដ្ឋក់ ពនននាគរពី ២ឆ្បំ ក្ៅ៤ឆ្បំ រពេះ

ទំក្នៀមទមាលប់ ក្ៅតមរក្បៀបយួ ន។

្ងឃខលេះ

រពេះ្ងឃ

តខែររតូវក្ការ្ក់ ទក
ុ ចិក្ញចើ ម ក្្លៀក
ធំព័ែ៌ា្មរជូក

ក់ អាវថ្ដ

្ូរតធម៌ារតូវក្គេះរតក្ឡាក

របជារាស្រ្ឋតខែររតូវទុក្ក់ បួង

ក្្លៀក

រតូវបងៀពិន័យជារបាក់ ចន
ំ ន
ួ ១០០$

(មួយរយដុោលរ្ហរដឌអាក្មរិក) ឲ្យរដ្ឋឌភិបាល
ស្នធារែរដឌ្ងគមនិយមក្វៀតណាម។

ក់ ក្ខា

កាលពី ថ្ងងទី២៦ តខកុមាៈ ឆ្បំ២០០៨ ស្រ្ថី

អាវតមតបបក្វៀតណាម និងបំបាត់ កមែវធ
ិ ្
ី ិកា

តខែរក្រកាមក្ៅរ្ុកទិនក្បៀន

តខរតមាត់ រជូក

អ្កសរស្នស្រ្ឋតខែរក្ចញពី ស្នោរដឌទាំងរ្ុង។

រតូវបានរដឌអ្ំណាចកុមយ
ែុ នី្ថយួន វាយក្ធវបា
ើ ប

ឆ្បំ១៩៦៣-១៩៧៥ ក្វៀតណាមបានបឋូរ

ក្ដ្ឋយក្របើដប
ើ ងឆក់ តខសក្ភលង
ើ
និងរងរបួ្ទាំង

្ញ្ញដែជាតិតខែរ ក្ៅជាក្វៀតណាមក្ដើមកំក្ែើ

២៩នាក់ កបុងក្នាេះមាន៨នាក់ របួ្ធងន់ និង២

តតខែរ (Nguoi Viet goc Mien) ដុតបំផ្លលញវតថ

នាក់ រហូ តដល់ ចល
ូ ពាបាលក្ៅមនធីរក្ពទយ។

អារាម និងចាប់ រពេះ្ងឃយកក្ៅក្ធវទា
ើ ហន។
ឆ្បំ១៩៧៦

រពឹ តកា
ថិ រែ៏ដ៏លវីង ជូរ ចត់ ទឹកតភបកកាលយ

ក្វៀតណាមក្កែឍរពេះ្ងឃ

និងរបជារាស្រ្ឋតខែររាប់ ត្ននាក់

ក្ៅជីកតរពក

០៣ កុមាៈ (រំឭកថ្ងងកំក្ែើ តបកសគុមែុយនី្ឋឥែឍូ

ជា្មរតូវរងការគំរាមចាប់ ចងដ្ឋក់ គក
ុ
រចវាឿ
ក់ ដច
ូ មានក្កើតក្ ើង កាលចុងឆ្បំ ២០០៧ ក្ៅ
ក្លើរ ូបអ្បករ្ី នាង ក្យ៉ា ជាក្ដើម ។

ចិន) តដលមានជក្រៅ៩តម៉ារត បាតក្រកាម១២
តម៉ារត មាត់ ក្លើ៣០តម៉ារត ោ៉ាងធងន់ធរង បំផត
ុ ។

ថ្ងងទី២៤ តខកុមាៈ ឆ្បំ២០០៨ ក្ៅតខរត
ឃាលំង រកុមរបជាជនក្វៀតណាម ក្ដ្ឋយមានការ

ឆ្បំ១៩៨៥-១៩៨៧ ក្វៀតណាមបានចាប់

គំរទពី រដឌអ្ំណាចផងក្នាេះ បានក្លើកគបមកដុត

រពេះ្ងឃ អ្បករបាជញបញដ វនថតខែរចំនន
ួ
៤.២៤៨

ផធេះអ្បករ្ី លី ធី ក្ហឿង ក្ដ្ឋយមូលក្ហតុតវាឿ

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

យកមកវិញនូវដីតរ្ តដលរដឌអ្ំណាចកុមែុយនី

ជាប់ ក្ៅក្រៅឃុំ (ក្ៅកបុងផធេះ) ចំនន
ួ ៩តខ ។

្ថក្វៀតណាម រឹបអ្ូ្យកឲ្យរបជាជនខលួន។

កាលពី ថ្ងងអាទិតយ ទី ១៩ តខកញ្ញដ ឆ្បំ

កាលពី ថ្ងងទី០២ តខកញ្ញដ ឆ្បំ២០១០ មាន
រពឹ តកា
ថិ រែ៍ យួ នកាប់ តខែរ
ក្វៀតណាមក្ៅថ្ន

២០១០ យុ វជនតខែរក្រកាមមាបក់ ក្្ែេះ ្ឺង វាុង
ំ

ក្ៅកបុងក្ខតថក្រាងដើរ ី

ថ្នញ់ អាយុ ១៧ឆ្បំ រតូវបានជនជាតិយួនចាក់

ថ្តនិញតំបន់ ចកា
ំ រក្ៅ្៊ាូ

នឹងកថ្ស្រនាស្នលប់ ក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ ក្រកាយពី មាន

រប្់ ជនជាតិក្វៀតណាម បណា
ថ លឱយមានក្រគេះ

ការតខវង

ថ្នបក់ ដច
ូ ខាងក្រកាម

មួយ ។ យុ វជនក្្ែេះ ្ឺង វាុង
ំ ថ្នញ់ មាន

តដលយុ វជនទាំង២២នាក់

កយ្មថីគបបនថិច

ក្ៅកបុងហងយួ ន

បានបក្រមើការង្វរជាកមែករក្ៅទីក្នាេះ។

កំក្ែើ តក្ៅភូមិខាច់ កណា
ថ ល រ្ុកកំពងៀធំ ឬ

ជនរងក្រគេះមាននាមដូចខាងក្រកាម៖

រ្ុកចូវថ្នញ់ ក្ខតថរពេះរត

១- ក្ៅ តែត អាយុ ២២ឆ្បំ រតូវបានរកុមយួ ន

្ុីឈបួលយួ ន ក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ។ ក្រកាយពី

កាប់ ស្នលប់ រ្់ ក្ៅភូមិរោំង ឃុំរោំង រ្ុក

រតូវបានយួ នចាក់ ្មាលប់ យុ វជន ក្្ែេះ ្ឺង

ស្នវយទង ក្ខតថមាត់ រជូក។

វាំង
់ ថ្នញ់ មិនទាន់ បានស្នលប់ ក្ទ រតូវបានក្គយក

២- ក្ៅ ផ្លត រ្់ ក្ៅឃុំបនាធយស្នវយ រ្ុក

ក្ៅមនធីរក្ពទយ

ស្នវយទង

ក្ពទយក្វៀតណាមក៏ទក
ុ ក្ចាលមិនរពមពាបាល

ក្ខតថមាត់ រជូក

រងរបួ្ជាទមងន់

ំង ជាអ្បកក្ ើងក្ៅ

តតក្ដ្ឋយក្ហតុគែនលុយ

រគូ

ពាបាលក្ៅមនធីរក្ពទយ។

ក្ ើយ ។ ក្ដ្ឋយ្មហូ រខាលំងក្ពក យុ វជនក្នេះ

៣- ក្ៅ តកវ រ្់ ក្ៅឃុំបនាធយស្នវយ រ្ុក

ក៏ស្នលប់ ក្ៅកបុងក្ពទយតតមថង។ ជនថ្ដដល់ ជាជន

ស្នវយទង

ជាតិយួន

ក្ខតថមាត់ រជូក

រងរបួ្ជាទមងន់

រហូ តមកដល់ ក្ពលក្នេះក្ៅមិនទាន់

ពាបាលក្ៅមនធីរក្ពទយ។

បានដឹងថ្ន ក្តើ្មតទកច
ិ រច ដ្ឋឌភិបាលក្វៀតណាម

៤- យុ វជនមាបក់ ក្ទៀត (មិនស្នគល់ ក្្ែេះ) រតូវ

ចាប់ ជនក្លែើ្មកក្ធវើការផថនាធរក្ទា្

របួ្ជាទមងន់ក្ដ្ឋយរតូវយួ នកាប់ ដ្ឋច់ ស្នែ និង៥

ណាក្ៅក្ ើយ ។

រ ូបក្ទៀតរងរបួ្រស្នល។

ឬោ៉ាង

យុ វជនតខែរក្រកាម ក្្ែេះ ថ្នច់ ថ្នញ

អ្តីតរពេះក្ៅអ្ធិការ វតថនិក្រគធ កំពងៀ
កានថ (កំពងៀកាយ) ទីរ ួមក្ខតថរពេះរត

ំង ក្្ែេះ

(Thach Thanh) អាយុ ២៨ ឆ្បំ ក្ៅភូមិ ភូក្ហឿង
ឃុំដ្ឋ ុក រ្ុកចូវថ្នញ់ តខរតរតវិញ អ្តីត

ថ្នច់ ក្ស្នភ័ែ ក្រកាយពី ោចាក្ិកាខបទកាល

តខរតរពេះរត

ពី ថ្ងងទី២២ តខកកាដ្ឋ ឆ្បំ២០១០ ក្ហើ យរតូវអាជាញ

ថ្នញ (Thach Thanh) មានរបពនននិងកូនពី រនាក់

ធរយួ នចាប់ ខលួននាថ្ងងទី២៩ តខកកាដ្ឋ ឆ្ប២
ំ ០១០

កបុងបនធុករគួស្នរ ក្ហើ យបានចាកក្ចញពី រ្ុកកំ

ក្ហើ យក្ោករតូវបានតុោការ

របជាជនបកស

ក្ែើ តក្ៅរករបប្ុីឈបួលយួ រកំក្បារ ក្ៅទីរកុង

កុមែុយនី្ថក្វៀតណាម ក្បើកស្នវនាការរបកា្

ថ្រពនគរ ក្ដើមផីយកកថ្រមក្ៅចិញចឹមរគួស្នរ។ យុ

ស្នលរកម ក្ៅក្វោក្មា៉ាង៧ រពឹ កថ្ងងទី២៧ តខ

វជន ថ្នច់ ថ្នញ (Thach Thanh) រតូវបានឃាតករ

កញ្ញដ

យួ នមិនស្នគល់ មុខ

ក្រកាយពី រតូវបានចាប់ ខលួនកាលពី តខក

កាដ្ឋ រហូ តមកដល់ ថ្ងងទី ២៧ កញ្ញដ ឆ្បំ២០១០
តុោការរបជាជនក្វៀតណាម
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ំង កមពុជាក្រកាម។ យុ វជន ថ្នច់

្មាលប់ ក្ៅជាយទីរកុងថ្រព

នគរ កាលពី ថ្ងងទី ៣ តខមករា ឆ្បំ ២០១១។

កាត់ ក្ទា្ឱយ
ទាំព័រ២៤

ចំតែកយុ ជនតខែរក្រកាមមួយរ ូបក្ទៀត គឺ
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ក្្ែេះ ថ្នច់ ហវង (Thach Hoang) អាយុ ២១ឆ្បំ

បំភយ
័ ចំក្

ក្ៅភូមិរតកួង ឃុំកម
ិ វាឿ រ្ុកក្ផ្លបរដ្ឋច់ តខរត

ចូលមករពេះរាជាណាចរកកមពុជា

រពេះរត

តដលរត ប់ ក្ៅវិញ

ំង

បានចាកក្ចញពី រ្ុកកំក្ែើ តក្ៅ

រក្ុីឈបួលរត់ តុ

ក្ៅក្ភាជនីយដ្ឋឌនយួ នមួយ

ក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ

យុ វជន

ថ្នច់

តដល

ក្ហើ យក្ពល

្ូមកុឲ្
ំ យមានការក្ចាទ

របកាន់ និងចាប់ ឃុំខលួន ។

អ្្់ រយៈក្ពលចំនន
ួ ៣ឆ្បំ

ក្ដើមផីរកកថ្រមចិញចឹមរគួស្នរ។

េះបងបអូនតខែរកមពុជាក្រកាម



បញឈប់ ការបិទ្ិទិក្ន ្រីភាព

ក្គរពជើក្នឿរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា

កបុងការ

ពិ ក្្្ការក្ធវើ

ហវង (Thach Hoang) រតូវបានជនជាតិយួនចាក់

បុែយទាន កុឲ្
ំ យមានការកំែត់ ក្ពលក្វោ និង

្មាលប់ កាលពី ថ្ងងទី៦ តខមករា ឆ្បំ២០១១។

ការហមឃាត់ ថ្នការទំនាក់ ទំនងគប ។

ករែី ទាំងពី រខាងក្លើក្នេះ អាជាញធរយួ ន មិនបាន



បញឈប់ រាល់ ការហមឃាត់ បងបអូន

រកក្ហតុផល ឬយុ តធ
ថិ ម៌ា ជូនដល់ របជាពលរដឌ

កមពុជាក្រកាម

តខែរក្រកាមក្នាេះក្ ើយ។

ទូរទ្សន៍តមរយេះតខសរកាប ឬតមរបព័ នផ្ល
ន ាយ

ទក្ងវទា
ើ ំងឡាយដូចតដលបានតងលងមកខាង
ក្លើក្នេះ

មិនឲ្យស្នថប់ វទ
ិ យុ

តខែរ

និងក្មើល

រែបពី រ្ុកតខែរ ។

គឺជាអ្ំក្ពើ រក្ំ ោភ្ិទិម
ន នុ្សោ៉ាង



បញឈប់ ការចាប់ យកក្្ៀវក្ៅ កផួនខាបត

ធងន់ធរង និងថ្រពផាយបំផត
ុ តដលរបា្់ ចាក និង

គមពីរដីការរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា តដលបងបអូនតខែរកមពុ

ផធុយពី ក្្ចកថតី ងលងការជា្កល កតិការ្ញ្ញដ

ជាក្រកាមនាំពីរបក្ទ្កមពុជា

និងអ្នុ្ញ្ញដ្ថី្ិទិម
ន នុ្ស រប្់ អ្ងគការ្ហ

ក្រកាម ។

របជាជាតិ។

ក្ឆលៀតកបុងឱកា្ថ្នទិវាខួប៦២ឆ្បំ

ថ្នទឹកដីកមពុជាក្រកាម

ក្រកាមអាណានិគមរប្់



្ូមផថល់យុតធ
ថិ ម៌ា

ក្រគេះតខែរកមពុជាក្រកាម

ក្ៅតដនដីកមពុជា
ដល់ រគួស្នរជនរង

តដលរបជាជនក្វៀត

រដឌភបា
ិ លក្វៀតណាម កបុងនាមបណា
ថ ញយុ វជន

ណាមបានបងាឲ្យមានរបួ្ស្នបម និង្មាលប់ ក្ៅ

តខែរកមពុជាក្រកាម របចាំរពេះរាជាណាចរកកមពុជា

ក្ខតថមាត់ រជូក (Chau Doc) និងក្ខតថរពេះរត

តដលកំពុងក្ធវកា
ើ រ

(Tra Vinh) ។

មនុ្ស ្ូមអ្ំ

ក្ផ្លថតក្ៅក្លើវ្
ិ ័យ្ិទិ ន
វនាវ និង្ំែូមពរក្ៅដល់ រ

ដ្ឋឌភិបាលក្វៀតណាមឈប់ ជាបនាធន់

និងផថល់

ក្ ើងវិញនូវ៖


បណា
ឋ ញយុ វជនតខែរកមពុជាក្រកាម ក្យើ ង
ខញំ ុ មានកថ្
ី ងឃឹមោ៉ាងមុតមាំថ្ន ក្្ចកថតី ងលងការ
ក្នេះ

្ិទិក្ន ្រីភាពកបុងការ្ិកាអ្កសរស្នស្រ្ថ

ំង

និងបានរជាបក្ៅដល់ អ្ងគការ្ហរបជា

ជាតិ អ្ងគការ្ិទិម
ន នុ្ស និងអ្នថរជាតិ

ជាពិ

តខែរ ឲ្យបានទូលំទោ
ូ យក្ៅទូទាំងតដនដីកមពុជា

ក្្្របជាជន និងរដ្ឋឌភិបាលក្វៀតណាម ជួយ

ក្រកាមតដលធាលប់ មាន

រកយុ តធ
ថិ ម៌ា

តំង្ម័យ្ងគមរាស្រ្ថ

និយម ។


បញឈប់ រាល់ ការក្ចាទរបកាន់

កមពុជាក្រកាម ឲ្យរ ួចផុតពី ទក
ុ ល
ខ ំបាក និងរ្ក្ៅ

និងក្រើ្

ក្អ្ើងមកក្លើបងបអូនតខែរកមពុជាក្រកាម ក្ដ្ឋយក្របើ
កយថ្ន តខែរកមពុជាក្រកាម ជាជនជាតិភាគតិច ។


បញឈប់ រាល់ ការគំរាមគំតហង

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

និងក្ធវអ្
ើ ំក្ពើ លអមកដល់ បងបអូនតខែរ

បំភត
ិ

របកបក្ដ្ឋយ្ុខក្កសមកានថ
ក្វៀតណាម
បចចុបផនប

ដូចជារបជាជន

តដលខលេះជាជនអ្ក្នាថរបក្វ្ន៍

កំពុងរ្់ ក្ៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា

បាន្ុខស្ននថរហូ តមកដល់ ្ពវ ថ្ងងក្នេះ៕

ទាំព័រ២៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ទំរនៀមបុណយវិសាខបូជារៅកមពជាររកាម
ុ
រយេះកាល ៦រពេះវ្ា រពេះ្មាែ្មពុទថ្ន នក្យើ ង
រទងៀបានរត្់ ដង
ឹ នូវ

អ្នុតរថ ្មាែ្ក្មាពទនិញ្ញដ

ែជារពេះ្ពវ ញដូពុទឯ
ន កស្នស្នឋកបុងក្ោក រពេះ
អ្ងគ

រទងៀរត្់ ដង
ឹ ក្ៅក្រកាមក្ដើមក្

ធិរពឹ កស

តកផរ្ធឹងក្នរញជ រា នាក្ពលមុនរពេះអ្រ ុែរេះ កបុង
ថ្ងងពុធ ១៥ក្កើត ក្ពញបូែ៌ាមី តខពិ ស្នខ ឆ្បំរការ
រតូវនឹងថ្ងងទី ៨ តខធបូ មុនព.្. ៤៥ឆ្បំ កបុងរពេះ
កិចេរារពធពិធីវ ិសាមបូ ជាក្ៅវតៃមុនីសាគរ(ក្ដ្ើមអំ ពិល)
ស្សុកក្រជាយញក៍ ក្មតៃឃ្លំង

បុែយវិស្នខបូជា
្ំខាន់ ខាងរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា

ជនាែយុ គរមប់ ៣៥ រពេះវ្ា។

បានដល់ ការបូជាដ៏
បុែយវិស្នខបូជា

របារពន ក្ធវក្ើ ៅថ្ងងក្ពញបូែ៌ាមីតខវិស្នខជាក្រៀង
រាល់ ឆ្បំក្ដ្ឋយ្ំក្ៅយកក្ហតុ ៣ របការគឺ៖
១.

រពេះ្ិទត
ន រា
ទ ជកុមារ

រទងៀរប្ូត

ថ្ងង្ុរក ១៥ក្កើត ក្ពញបូែ៌ាមី តខពិ ស្នខ ឆ្បំច
មុនពុ ទ្
ន ករាជ៨០ឆ្បគ
ំ ត់ ។
មាោ
ក្ៅ

រពេះនាង្ិរម
ី ហ

កបុងដើក្ែើ រោងក្ៅកាន់ ក្ទវទហៈនគរ
ក់ កណា
ឋ លផលូវ

ចក្នាលេះរវាងនគរទាំងពី រគឺ

កបិលវតទុនិងក្ទវទហៈ រពេះនាងរទងៀបានរប្ូត
រពេះរាជបុរតរទងៀរពេះនាមថ្ន ្ិទត
ន រា
ទ ជកុមារ កបុង
ថ្រពលុមពិនី

ក្រកាមក្ដើមស្នលរពឹ កសមានមលប់និង

រពេះ្ិទត
ន រា
ទ ជកុមារ

រពេះ្មាែ្មពុទជា
ន មាច្់ រទងៀរល
ំ ត់

ខននចល
ូ កាន់ បរិនិ វ ន

រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងៀ

បិទរពេះក្នរតចុេះ្នសឹមៗ

តផនដីក៏ចាប់ ក្ផឋើម

កក្រកើកញប់ ញ័រោ៉ាងខាលំង ទាំងផគរក៏ ោន់ គរគឹក
គក្រគង រពមជាមួយគបក្ ើង។ ផ្លាស្នលរពឹ កស
និងផ្លាមនាធរវៈ ក៏បនថរជុេះក្រាយរាយមកបូជារពេះ
អ្ងគដច
ូ ដើែក់ ទឹកក្ភលៀង និងរពេះភិកុ្
ខ ងឃក៏ចាប់
ក្ផឋម
ើ កថុកកឋួលតរ្កទួញយំ ក្ ើង។ ភិកុ្
ខ ងឃទាំង
ក្នាេះក៏បានដឹងោ៉ាងចប្់ ថ្ន
តមបរមរគូរទងៀបរិនិ វ ន
ឋានផុតទុកក្ខ ហើ យ។

រទងៀបាន

រត្់ ដង
ឹ នូវ រពេះអ្នុតថរ្មាែ្ក្មាពធិញ្ញដែជា
រពេះពុ ទដ
ន ៏ក្ឆបម
ើ កបុងក្ោក

ក្រកាយពី រទងៀក្ចញ

បំក្ពញមហភិក្ន្ស្រងាម

ក្ធវទ
ើ ក
ុ រា កិរោ
ិ អ្្់

កបុងឋានបរម្ុខឬ

រពេះពុ ទអ្
ន ងគរទងៀោងចាក

ក្ោកក្យើ ងក្ៅ កបុងក្វោរារតី

ក់ កណា
ឋ លអា

មាញ់ ក្រកាមក្ដើមរាំងទាំងគូរ រកុងកុ្ិនារា កបុង
រពេះជនាែយុ ៨០ឆ្បំ។
អ្តទន័យរប្់

កយថ្ន "វិស្នខបូជា" បាន

ក្្ចកឋថ្ន
ី
ការបូជានូវថ្ងងក្ពញបូែ៌ាមីតខវិស្នខ
កយថ្ន វិស្នខបូជា កាលយមកពី

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

រពេះ្មែក្គ

រធារត នាថ្ងងអ្ង្វគរ ក្ពញបូែ៌ាមី តខពិ ស្នខ ឆ្បំ

ខយល់ បក់ រក្ំ ភើយដ៏ត្នរតជាក់ ។
២.

៣.

ទាំព័រ២៦

កយថ្ន "វិស្នខ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

បុែតមីបូជា" តរបថ្ន "ការបូជាថ្ងងក្ពញបូែ៌ាមីតខ

ជាប់ រហូ តមកដល់ បចចុបផនបក្នេះ ។

វិស្នខ" បុែយវិស្នខបូជា ថ្ងង្ំខាន់ ោ៉ាងថ្រក
តលងក្ៅកបុងរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា ក្រ
រពេះពុ ទជា
ន មាច្់ រទងៀរប្ូតិ
រត្់ ដង
ឹ

ក្ហតុការែ៍ ្ំខាន់ ៣ របការក្នេះបាន

េះជាថ្ងងតដល

ក្កើតក្ ើងកបុងរយៈក្ពលឆ្ងយពី គបរាប់ ្ិបឆ្បំ ក៏

គឺការឧបផតថក្ិ ើង

ប៉ាុតនថ ជាថ្ចដនយមួយរតូវនឹងថ្ងងជាមួយគប បាន

គឺក្្ចកឋី្ក្រមចនិងបរិនិ វ នគឺ

ន័យថ្ន

បុែយវិស្នខបូជា

បានរំលឹកនូវថ្ងង្ំ

ក្្ចកឋរី ល
ំ ត់ ទក
ុ ទា
ខ ំងពួ ងទាំង៣របការក្នេះ បាន

ខាន់ ទាំង៣រពមគបកបុងរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា។ ថ្ងងក្នេះ

របរពឹ តក្ថ ៅកបុងថ្ងងជាមួយគបដូក្ចបេះគឺ។

ពុ ទស្ន
ន ្និកជន ទាំងបពវ ជត
ិ ទាំងរគហ្ទបាន

ថ្ងង១៥ក្កើត
្ករាជ

៨០

ឆ្បំ

តខវិស្នខ

ឆ្បំច

មុនពុ ទន

រពមក្រពៀងគបក្ធវប
ើ ុែយ

ក្ដើមផីរល
ំ ឹកនូវថ្ងងទាំង

រពេះអ្ងគរទងៀរប្ូតិនាថ្រព

៣ ក្នេះនិងរំលឹកនូវរពេះករ ុណាធិគែ
ុ
រពេះបញ្ញដ

លុមពិនី ចក្នាលេះនគរទាំងពី រគឺ កបិលព័ ្ថុ និង ក្ទវ

ធិគែ
ុ
និងរពេះវិ្ុទានធិគែ
ុ ថ្នរពេះ្មាែ្មពុទន

ទហៈកបុងរវាងរពេះនាង្ិរម
ី ហមាោ រទងៀោង

ថ្នក្យើ ងតដលរពេះអ្ងគរទងៀរពេះក្មតថ ចំក្

ក្ៅកាន់ រតកូលរប្់ ខលួនក្ដើមផីរប្ូតប
ិ ុរត។

្តវទាំងឡាយក្ដ្ឋយមិនបានតបងតចកវែតៈ ព័

ថ្ងង ១៥ក្កើត តខវិស្នខ ឆ្បំរកា មុនពុ ទន

ែ៌ា ្មផុរ ឬជាតិស្ន្ន៍ណាៗទាំងអ្្់ ។

្ករាជ ៤៥ឆ្បំ ក្រកាយក្ពលតដលរពេះ្ិទត
ន ទ
កុមារ

បានរទងៀក្ចញបំក្ពញរពេះផបួ្ក្ធវទ
ើ ក
ុ រា

េះ្ពវ

បុែយវិស្នខបូជាក្នេះ
ថ្ន

តមការ្នបិដ្ឋឌន

មានការរបារពន ក្ធវម
ើ ុនដើបូងបងអ្់តំងពី

កិរោ
ិ អ្្់ រយៈកាល៦ឆ្បំ ក្ហើ យបានរត្់ ដង
ឹ

្ម័យរបមាែ

ជារពេះ្មាែ្មពុទជា
ន មាច្់

រពេះបាទភាតិករា
ុ ជ របក្ទ្រ្ីលង្វា។ រពេះអ្ងគ

កបុងរពេះជនែ

៣៥

រពេះវ្ា នា្ធឹងក្នរញជ រា រកុងរាជរគឹេះ។

ពុ ទ្
ន ករាជ

បានរបារពន ពិធប
ី ុែយ

៤២០

ក្ដ្ឋយ

ោ៉ាងមក្ហឡារិកអ្ធិក

ក្រកាយពី បានរត្់ ដង
ឹ នូវ អ្នុតរថ ្មាែ

អ្ធមក្ដើមផីថ្នវយជារពេះពុ ទប
ន ូជា ក្ហើ យរពេះរាជា

្ក្មាពធិញ្ញដែនិងរទងៀក្ទ្នាក្របា្ក្វក្នយយ

្ម័យក្រកាយៗ ក៏បានរបារពន ក្ធវត
ើ មតក្រៀងមក

្តវអ្្់ ចន
ំ ន
ួ ៤៥ រពេះវ្ាក្ហើ យ រពេះ្មាែ

រហូ តដល់ បចចុបផនប។

្មពុទថ្ន នក្យើ ង

រទងៀបានរំលត់ ខននចល
ូ កាន់ បរិ

តខែរកមពុជាក្រកាម របមាែជា ៩៩% ជា

និ វ នក្ៅថ្ងង១៥ក្កើត តខវិស្នខ ឆ្បំមាញ់ក្រកាម

អ្បកក្គរពជើក្នឿរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា ក្ហើ យតតងតត

ក្ដើមរាំងទាំងគូ

រាែ្ីតដនមលលៈ។

របារពន ពិធប
ី ុែយវិស្នខបូជាក្នេះ ជាក្រៀងរាល់ ឆ្បំ

ក្ហតុការដ៏្ំខាន់ ទាំង៣ របការក្នេះចាត់ ទក
ុ ថ្ន

ផងតដរ។ ឲ្យតតដល់ ថ្ងងបុែយវិស្នខបូជា រពេះ

ជាមូលក្ហតុថ្នការចាត់ បុែយវិស្នខបូជា រប្់

្ងឃក្ៅតមបណា
ឋ វតថ

ពុ ទស្ន
ន ្និកជនទាំងឡាយ

ក្ៅអ្ធិការ ឬរពេះពហូ ្ូរត ក្បា្្ំអាត លំអ្

នារកុង

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទូទាំងពិ ភពក្ោក

ទាំព័រ២៧

តដលដឹកនាំក្ដ្ឋយរពេះ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

តក់ តតងទីវតថអារាម
ស្ន្នា

របដ្ឋប់ ក្ដ្ឋយទងៀរពេះពុ ទន

តដលចងជាតខសខាវតតខវងក្ពញថ្ផធវតថ

មានអ្ងខក
ឹ ចំនន
ួ ៣ ក្រគឿងោ៉ាងរតតដត បំ

ក់

ក្ដ្ឋយកផូរកបច់ តខែរពី បុរាែ អ្ងខក
ឹ ទាំងបីក្នាេះគឺ

ោ៉ាង

ក្គតមាល់រពេះពុ ទប
ន ដិមាទាំងបីគឺ រពេះអ្ងគរទងៀរប

រគលួច ក្ហើ យទងៀក៏បក់ រវិចៗតមទំក្នារខយល់ គរួ

្ូត១ រពេះអ្ងគរទងៀរត្់ ដង
ឹ ១ និងរពេះអ្ងគរទងៀ

ជាទីរជេះថ្នល

បរិនិ វ ន១។ កផួនដតងាក្ធវដ
ើ ក្ើ ែើ រក្ដ្ឋយមានរប

និងក្ដ្ឋតជាបក្ង្វគលអ្ម្ងខាងផលូវចូល

និងបក្ងាន
ើ ក្ស្នភ័ែភាពកបុងទីវតថ

គុក្ំ ភលងពិ ែ

អារាមនារដូវបុែយវិស្នខបូជាក្នេះផង។
ពុ ទមា
ន មកជនតខែរកមពុជាក្រកាម
របារពន ពិធវី ស្ន
ិ ខបូជាក្នេះរ្ក្ដៀងៗគប
រគន់ តតអ្នុវតថក្ៅតមទំក្នៀមទំោប់

ទយ រពមទាំងមានរកុមថ្ឆោុំរាំដក
ឹ

មានការ

នាំពីមុខផង អ្វីតដលក្ធវើឲ្យរំក្ភើបក្ទៀតក្នាេះ គឺការ

ក្ដ្ឋយ

តរ្កជ័យក្ឃា្ន៍មថងៗ ោន់ ឮកងរំពងតម

ថ្នតំបន់

ដងផលូវ

តដលរបកបក្ៅក្ដ្ឋយអ្តទន័យក្លើក

ឬកបុងចំែុេះក្ជើងវតថក្រៀងៗខលួន។ ក្ដ្ឋយត ករពេះ

្ធួយរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា។

្ងឃ

មកដល់ វតថ ក្ហើ យក្រកាយពី របទកសិែរគប់ ៣ជុើ

និងពុ ទប
ន រិ្័ទតខែរកមពុជាក្រកាមក្ៅកបុង

ក្ពលតដលកផួនដតងា

ចំែុេះក្ជើងវតថ មុនីស្នគរ (ក្ដើមអ្ំពិល) រ្ុក

វិញរពេះវិហររ ួច

ក្រជាយញក៍ ក្ខតថឃាលំង ជាក្រៀងរាល់ ឆ្បំតតងតត

មួយចំក្ហៀង

និងពុ ទប
ន រិ្័ទឈរមួយចំក្ហៀង

ក្ធវកា
ើ រដតងាកផួន ក្ដើមផីអ្បអ្រស្នទរ ទិវាវិស្នខបូ

ខែៈក្នាេះគឺ

ការរបារពន ពិធក្ី គរពទងៀរពេះពុ ទន

ជា។ ការដតងាកផួនក្នេះ គឺក្ៅថ្ងង១៥ក្កើត ក្ពញបូ

ស្ន្នា ក្ដ្ឋយរកុមនារី្ងគហៈធម៌ា ្ូរតបទ

រែ៍ មី គែៈកមែការរគប់ រកុមក្វនទាំងអ្្់ រពម

ក្គរពទងៀរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា

ទាំងថ្នបក់ ដក
ឹ នាំគែៈកមែការវតថ

វិញ្ញដែកខនជា
ន ក្ដើម ោ៉ាងលនលងល
ៀ ក្នាលច គួរឲ្យ

បានរបមូលផថុំ

ក្ឃើញមានរពេះ្ងឃរទងៀគងៀ

ពុ ទប
ន រិ្័ទចំែុេះក្ជើងវតថទាំងអ្្់ ក្ៅឯចុងភូមិ

រពឺ រពួចកបុងចិត។
ថ

ក្ៅក្វោក្មា៉ាង ២ - ៣ ោងច ក្ដ្ឋយក្្លៀក

ក់

្ុនរធ កថ្នតំណាងរពេះ្ងឃកបុងវតថ និងតំណាងគ

្័ក្
ថិ ម តមរបថ្ពែី រពេះពុ ទស្ន
ន ្នា ក្ៅថ្ដ

ែៈកមែការ ពុ ទប
ន រិ្័ទ កបុងការក្គរពរពេះពុ ទន

របដ្ឋប់ ក្ដ្ឋយ ក្ទៀន ធូប ទងៀរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា

ស្ន្នា

រពមទាំងបាច់ ផ្លា។ល។ រីឯរកុមយុ វជនរកមុំ ក

ក្នេះ។ ជាទីបញច ប់ថ្នកិចក្ច គរពទងៀរពេះពុ ទ្
ន ្

ក្មាលេះ ក៏ក្្លៀក

នាក្ៅឯទីធាលវតថក្នាេះរ ួចមក

ក់ ោ៉ាងស្នអតបាតតមរបថ្ពែី

ជាតិតខែរ ខលេះបីបាច់ ផ្លា ខលេះកាន់ បាដ្ឋ
ថ្នរពេះពុ ទស្ន
ន ្នា

កយក្ស្នលក

ដតងាដងាមតមដងផលូវក្ឆ្ពេះ

មានការ្ំតដង

ជាវិក្្្ទាក់ ទងនឹងទិវាវិស្នខបូជា

ក្គបាននាំយក

ក្រគឿងរណា
ឋ ប់ ទាំងអ្្់ ក្នាេះក្ៅតមាល់ោ៉ាងមាន
រក្បៀបក្រៀបរយ

ក្ៅកណា
ឋ លឧក្បា្ថ្នគរ

តដលជាទី្កាារៈបូជា។ យប់ ក្ ើង បនាធប់ ពីការ

ក្ៅកាន់ ទីវតថអារាម ក្ឃើញគួរជាទីក្មាទកៈ។
រណា
ឋ ប់ ថ្នកផួនដតងាក្នាេះតដរ

បនាធប់ មក

និងបទរំឭកដួង

ក្គក្ឃើញ

ជួបជុព
ើ ុ ទប
ន រិ្័ទក្ ើងវិញក្ៅកបុង
តក្ៅទំព័រ៣២

លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៨

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

«យំ»ជារោលនបាយអាទិភាពរបេ់រវៀតណាមេរមាប់ខ្ខែរររកាម
ជានរណា ?» ក្ហើ យ្ិ្សនិងរគូ ្ួរថ្ន «ក្តើ
ក្្រីភាពតដលតខែរក្រកាមក្ៅកមពុជាក្រកាម

ឬ

ក្វៀតណាមខាងតផូងទទួល បានក្នាេះមានករមិត
ណា? » ។
ពិ តតមនក្ហើ យ
ក្រកាម

តខែរក្រកាមក្ៅកមពុជា

តំងពី អ្តីកាលរហូ តដល់ បចចុបផនបក្នេះ

មិនតដលបានទទួលក្្រីភាពក្ពញក្លញដូច
ក្គលនក្ោបាយ រប្់ បកសកុមែុយនិ្ថ
ក្វៀតណាមមានក្រចើនណា្់ ្រមាប់ ជន

ជាតិ

ជនជាតិយួនតដលជាអាណានិគមជន ក្ទ កបុង
នាមក្យើ ងជាមាច្់ ទឹកមាច្់ ដី

ថ្នតដនដីកមពុជា

ដូចជាក្គលនក្ោបាលអ្វីតដល

ក្រកាម ។ ក្គលនក្ោបាយ អាទិភាព្រមាប់

បកសបានដ្ឋក់ ក្ចញក្ដើមផីទប់ ស្នាត់ នវូ បញ្ញាវិបតថិ

ឲ្យតខែរក្រកាម «យំ មិនក្ឃើញទឹកតភបក» ក្នាេះមាន

ក្្ដឌកច
ិ ច ជរមុញឲ្យមានការផលិតនិងនាំក្ចញ

អ្វីខលេះ ។ ក្យើ ងកត់ ្មាគល់ ក្ដ្ឋយខលីៗអាច្ក្ងាត

នូវផលិតផលពី

ក្ឃើញដូចជា :

យួ នរប្់ ក្គ

របក្ទ្ក្វៀតណាមនិងក្គល
តត

ការហមរពេះ្ងឃ និងពលរដឌតខែរក្មើល

្រមាប់ ជនជាតិក្ដើមតខែរក្ៅកមពុជាក្រកាម ក្វៀត

ទូរទ្សន៍តមរយៈថ្ន្ផ្លាយរែបតដល មាន

ណាមមានក្គលនក្ោបាយអាទិភាពដ៏្ំ ខាន់

ប៉ាុ្ថិ៍តខែរផាយចូលពី របក្ទ្កមពុជា

មួយតដរ គឺ ក្គលនក្ោបាយ«យំ មិនឲ្យក្ឃើញ

ក្មើលក្នាេះ គឺតខែ រក្រកាមរគន់ តត ក្មើលក្ដើមផីឲ្យ

ទឹកតភបក » ។

បានដឹងព័ តមា
៌ា ន និងកមែវធ
ិ ្
ី ិលផេះ របថ្ពែី

នក្ោបាយ្ុខុលភាព្ងគមជាក្ដើម

រតងៀចែ
ំ ុ ចក្នេះ ក្យើ ង្ូមក្លើកយកនូវ

តដលការ

ក្ផសងៗរប្់ តខែរក្ៅរប ក្ទ្កមពុជា កបុងនាមខលូន

ចក្មលើយរប្់ ្មែនិ្សិតតខែរក្រកាម មួយអ្ងគ

ជាជនជាតិតខែរដូចគបតតប៉ាុក្ណា
ត េះ

តដលកំពុង្ិកាក្ៅមហវិទាល័យមហចុឡា

ក្ទៀត

ប៉ាុ្ថិ៍

។

មួយវិញ

ទូរទ្សន៍រ្ុកតខែររាល់ ថ្ងងគែន

េះ

ព័ តមា
៌ា នអ្វីជាការក្ឃាស្ននានក្ោបាយ របឆ្ំង

«ក្្រីភាព

ក្វៀតណាមក្ ើយ វារគន់ តតជាកមែវធ
ិ ភា
ី គក្រចើន

តដលតខែរក្រកាម ទទួលបានក្នាេះ គឺក្្រីភាពកបុង

ក្ឃា្នាឲ្យរដ្ឋឌភិបាលតខែរដឹកនាំ ក្ដ្ឋយគែ

ការយំ »

បកសរបជាជនកមពុជា តដលជាមិតរថ ប្់ រដ្ឋឌភិបា

ុងករែ៍ នាទីរកុងបឹង កក់ របក្ទ្ថ្ងចំក្
្ិ្សរ ួមស្នស្ននិងរគូរប្់ ខលួនថ្ន

ខែៈតដលរពេះ្ងឃអ្ងគក្នេះ

អ្តទធិបបយមួយជុវើ ញ
ិ របធានបទ
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ក្ធវប
ើ ទ

«តខែរក្រកាម

លបកសកុមែុយនិ្ថក្វៀតណាមប៉ាុក្ណា
ត េះ

ទាំព័រ២៩

មិនគួរ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

ថ្នក្ខតថអាងោ៉ាង

រតូវបានអាជាញធរក្វៀតណាម

ចាប់ ខលួន ដ្ឋក់ ពនននាគរកាលពី ថ្ងងទី ១៧ តខធបូ
ឆ្បំ ២០១០ ក្រ

េះគត់ រគន់ តតក្ធវកា
ើ រទាមទារ ឲ្យ

អាជាញធរក្វៀតណាម្ងដីក្ករដូនតរប្់ ខលួនជា
ក្រចើនតហកតមកវិញតដលរតួវបាន បកសកុមែុយ
អនកស្សី រតឹង ធី ចូវ និងក្ោក ក្ៅ ក្ហន កំពុងជាប់គុកក្ៅក្យៀកណាម

ក្ ើយអាជាញធរក្វៀតណាមក្ធវកា
ើ រហមរបាមតបប
ក្នេះក្ស្នេះ។

ចំតែកជនជាតិយួនតដលអ្ក្នាថ

របក្វ្ន៍ក្ៅរ្ុកតខែរវិញ អាចក្មើលទូរទ្សន៍
ក្វៀត ណាមផាយចូលពី ទីរកុងហែូយក្ដ្ឋយ
ក្្រីគែនការហមឃាត់ ពី្ំណាក់ អាជាញធរ តខែរ

និ្ថក្វៀតណាមរឹបយកតតប៉ាុក្ណា
ត េះ ។ ចំតែក
ក្ោក វិន បា ក្ៅក្ខតថឃាលំង វិញ ក៏ដក្ូ ចបេះតដរគឺ
ជាប់ គក
ុ ជិតពី រឆ្បំក្ហើ យ ក្ដ្ឋយគត់ រគន់ តតក្ធវើ
ការទាមទារឲ្យអាជាញ ធរក្វៀតណាម្ងដីក្ករដូន
តរប្់ ខលួនមកវិញប៉ាុក្ណា
ត េះ

រប្់ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្ ើយ។

ក្ ើយ ។

ក្នេះក្ហើ យក្គក្ៅថ្ន

ក្រឿងមួយក្ទៀត ចុងឆ្បំ ២០១០ និង ក្ដើម
ឆ្បំ ២០១១ ពលរដឌតខែរក្រកាមតដលក្ ើងក្ៅ ្ុី
ឈប ួលក្គក្ៅទីរកុងថ្រពនគរ និងក្ខតថនានាក្រ
ជីវភាពរកីរក

េះ

រតូវបានជនជាតិយួន្មាលប់ ឲ្យ

ស្នលប់ ជាបនថបនាធប់ ក្ហើ យអាជាញធរក្វៀតណាមមិន
ត្វងរកចាប់ ខលួនជន ថ្ដដល់ យកមកពិ ន័យតម
ចបប់ ក្ ើយ ក្បើក្ទាេះបីតខែរក្រកាមបថឹងក្ៅអាជាញធរ
ឲ្យជួយត្វងរកយុ តធ
ថិ ម៌ាោ៉ាងណាក៏ក្ដ្ឋយ។

តរប្់ តខែរក្រកាមតដលរតូវបានក្វៀតណាម រឹប
យកក្ៅតចកឲ្យជនជាតិយួនគបក្គ ក្ពលពលរដឌ
តខែរក្ធវកា
ើ រទាមទារមកវិញ
ក្រកាមថ្នរបឆ្ំងរដ្ឋឌភិបាល

កុមែុយនិ្ថក្វៀតណាម

តបរជាក្ចាទតខែរ
បំផ្លលញរទពយ

និងបងាឲ្យមានអ្្នថិ្ុខកបុងទីស្ន

រដ្ឋឌភិបាលបកស
មានតភបកក្មើលមិន

ក្ឃើញមានរតក្ចៀកស្នថប់ មិនឮ
មិនភាញក់

ពុ តក្ដកដ្ឋ្់

ក្បើក្ទាេះបីតខែរក្រកាមខំតរ្កអ្ំ

វនាវ

ដល់ តបកក្ជើងក្មឃក៏ក្គក្ធវម
ើ ិនដឹងមិនឮតដរ តត
ផធុយក្ៅវិញ រដ្ឋឌភិបាលក្វៀតណាមតភបកខាវក់ តត
ក្មើលក្ឃើញ

រតក្ចៀកងលងតៀ តស្នថប់ ឮ

និងក្ដក

លក់ ភាញក់ រគប់ ក្ពល ក្ដើមផីក្ធវ្
ើ កមែភាពក្ផសងៗ
ចំក្

ក្រឿងមួយក្ទៀត ទាក់ ទងបញ្ញាដីធក្លី ករដូន

្មផតថរិ ដឌ

វាមិនខុ្ពី ក្រឿង

េះតខែរក្រកាម ដូចជាតមដ្ឋនរពេះ្ងឃ ចាប់

រពេះ្ងឃនិងពលរដឌតខែរ

ក្រកាមដ្ឋក់ គក
ុ ក្ដ្ឋយ

រគន់ តតរពេះ្ងឃ និងពលរដឌតខែរក្រកាមក្ធវកា
ើ រ
បក្ញច ញមតិកុង
ប ការ

ទាមទារ្ិទិជា
ន មូលដ្ឋឌន

រប្់ ខលួនជាក្ដើម ។ ក្នេះបានជាក្យើ ងចាត់ ទក
ុ ថ្ន
«យំ » ជាក្គលនក្ោបាយអាទិភាពរប្់ បកស
កុមែុយនិ្ថក្វៀតណាម្រមាប់ តខែរក្រកាម ៕

ធារែៈជាក្ដើម ។ ងែៗ
ី ក្នេះ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្ៅ
រ្ុកស្នវយទង ក្ខតថមាត់ រជូក ឬក្វៀតណាមក្ៅ
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ក្ោយ៖ ថាច់ របីជាក្គឿន

ទាំព័រ៣០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

សាមសិបមមសាឆ្នាំចតររ
ាំ
ិ

ខ្ម ែរមអើយច ូរច ាំជាររវតតិ

មររោះម

អាំ ណាចនង្ចាប់
យួនមិនខ្ក
ឹ

មពញពិតលបចកលគាបសង្ក
ត់
ិ

ថ្ងៃយួនសនមតក
ិ ុហក់ខ្ម ែរ ។

ោះជាថ្ងៃមេកាន ់កាប់

លទ្ផ្ត
ិ ធ ត ច ់ការររហារខ្ម ែរ

យួ នររប់-បមរង្ៀនឥតមអៀនខ្មមស
មដញពួ កឧទាមឆ្ាមមណ្ឌល
ខ្ម ែរមរកាមរេប់រូបជាំ

ន ់ងមី

ថាថ្ងៃជាំនោះជ ័យមង្គល

ឧពវី នមម
ី ករ ។
ិ លខ្ដនដម

អត់បានយល ់ន ័យបាំថ្ភលខ្ក

ថ្នក ុមមុយនសត
ិ បកសមចរមហវ

កាថ្ឡបាំខ្រមុសការពិត ។
ិ
ជាថ្ងៃម្វស
ើ ឹ ករតូរជីវត

ាំគានចង្ច ាំនង្រ
ិ ាំឭក

ខ្ម ែរ-យួ នសាមេគររមកៀកក
ត
ី
ិ

មដញរត់ខ្មាយខ្មាត់ពួកអាគា ាំង្ ។

ពិតេថ្ងៃ
ឺ យួនផ្តលស់សករាជ

រេប់រេង្អាំ ណាចបាំបិទ្បា ាំង្

រមាំ ោភសិទ្ខ្ម
ាំ
ិ ធ ែរមរកាមឲ្យភង្

រសវាំង្ខ្លង្ដង្
ឹ ពីកលលបច
ិ ។

ជាថ្ងៃខ្ដលមចរយួ នរតួតរា

មកមលើមមមរារាស្តសតមរកាមមរសច

ាមមគាលបាំណ្ង្វកាំមទ្ច

ខ្ម ែរមអើយកមុាំ ភលចថ្ងៃមនោះណា ។

ជាថ្ងៃខ្ដលមចរយួ នរមាំ ោភ

សិទ្មូ
ិ ធ លដ្ឋានរេប់ឥរ ិយា

ទ្ាំមនៀមទ្ម្លលប់នង្សាស
ិ

មរកាមបកសរដាការយួ នកមម
ុ ុ យនសត
ិ ។

ដីខ្រសខ្ម ែរម្លនយួ នរ ឹបយក

ជីវភពខ្ម ែរមាកយា៉ា ករមលោះ
អាការៈភមសជាំជ
ុ ាំង្ ឺ ។

េាំោនម្លនទ្ ុកខ-សុមនរាស
ិ
សាស

រាស្តសតទ ាំង្ររុង្ខ្រសខ្ម ែរខ្លង្យល ់ ។

រតូវបានយួ នបាំខ្បក

ពុោះខ្ញកបញ្ូ ា លមួ យម

ពុទ្ ធេណ្ៈមងរវទ្ជាតធ្ល
ិ ល ប់ឮ

រនាេណ្ៈមមមរន
កាយ
។
ឺ
ិ

បមង្កតជ
ួ ពុទ្ ធសាស
ើ ាំនស

ោះេ ឺ

េណ្ៈមហានកាយថ្ងល
ិ

តជាប់រហូតដល ់សពវ ថ្ងៃ

យួ នមិនខ្ដលផាយឲ្យញាតឮ
ិ ។

មសដាកច
ិ ាយួ នគាបខ្ម ែរធ្លលក់ររ

រស់ទ ាំង្រតដរមររោះមនឈ
ឺ
ួល

បញ្ញ វនខ្ត ម ែរមរកាមយូ នចប់មររើ

មៅាមអាំ មពើរួ ចដ្ឋក់មខ្មនោះ ។

ខ្ម ែរមអើយច ូរច ាំឲ្យជាក់ចាស់

មិនខ្មនថ្ងៃឈនោះដូចយួ នមោសន ៍

មលើអាមមរក
ិ កា ាំង្បារា ាំង្មសាោះ

ពិតេថ្ងៃ
ឺ អស់សិទ្ខ្ម
ិ ធ ែរមរកាម ។៚

ទី រកុងបឹ ងកក់ , របក្ទសន្រថ ន្រថៃទី ២៩ ខ្មក្មសា ឆ្នំ ២០១១
និ ពនធក្ោយ៖ សឺន ថាយ ធន
លេខ៨០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្

តពីទំព័រ២៨ រពេះវិហរ

ក្ធវប
ើ ទនម្សការរពេះ

ធម៌ាបទវិស្នខបូជា

និងធម៌ាបទក្ផសងៗក្ទៀត

រតនរត័យ ្មាទាន្ីលរពេះ្ងឃ្ំតដងរពេះ

តដលនិយម្ូរតតៗពី បរមបុរាែមករហូ ត

បរិតថ

្ំតដងធម៌ា

ទល់ ភ។
លឺ
រពឹ កក្ ើង គឺក្ៅថ្ងង១ក្រាច តខវិស្នខ

ក្ទ្នា រ ួចក្ទើបរកុមយុ វន
័ យុ វតី តដលតំណាង

ដតដល មានការរបក្គនោគូដល់ រពេះ្ងឃ និង

ឲ្យរកុមក្វនរប្់ ខលួន

្ូរតធម៌ាបទវិស្នខបូជា

ក្ពលថ្ងងរតងៀ ពុ ទប
ន រិ្័ទក្ធវដ
ើ ក្ើ ែើ រមកវតថអារាម

មួយរកុមមួយចប់ ៗ តមលំដ្ឋប់ លំក្ដ្ឋយ។ រ ួច

ោ៉ាងកុេះករ ក្វររបក្គនចង្វាន់ ដល់ រពេះ្ងឃ ដ្ឋរ

ក្ទើបផថល់ឱកា្ដល់ រពេះ្ងឃ ពុ ទប
ន រិ្័ទក្កែង

បងសុកល
ូ និងឧទិ្ភាគផលជូនដល់ បុពវការីជន

ចា្់ របុ្រ្ី អ្បកតដល្ែ័រគចិតថក្នាេះ ក៏្ូរត

ជាកិចប
ច ញច ប់ពិធប
ី ុែយ៕

និងអារាធនាអ្ងគធមែកងិក

រពះវ ិហារ វតៃក្ោធិវងសកំពង់ដ្ូង (ក្ននដ្ូ ង) ឃុំចុងង ស្សុកកក្ញ្ហ
េ ង ក្មតៃរពះរតោំង កមពុជាក្រោម

ក្នះជារទឹ សីរដ បស់រពះក្តជរពះគុ ណ គឹម តុកក្ចើង អតីតរពះក្មគណក្មតៃរពះរតោំង

