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ពី របក្ទសបារាាំង នាថ្ងងទី២ ខែកញ្ញដ ឆ្បាំាំ្១៩៤៥
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ទាំព័រ២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ក្ៅអនាគតក្ទៀត លុះរតាផុតពូ ជខែមរក្ៅកមពុជា

បានក្ទ លុះរតាខតក្យើ ង ឱនឱយក្គជិះ››។ Ameri-

ក្រកាម។

can civil rights leader Martin Luther King, Jr.,

ក្យើ ងជាខែមរក្រកាមបានរតូវអបកដឹកនាាំ

យួ នរ ុញផធប់នឹងជញ្ញជាំងក្ៅក្ហើ យ !


told African-Americans: “We must straighten

ក្តើក្យើ ងរតូវរស់ ក្ៅយ៉ងដូចក្ម៉ថច ?

our backs and work for our freedom. A man

ក្ដើមផីរស់ មនុសសក្យើ ងរតូវការ៖ ែយល់ ដក

can’t ride you unless your back is bent.”ក្ហើ យ

ដក្ងាម
ើ

ទឹក

និងមាូបអាហារ

សក្មលៀកបាំពាក់

ក្នះជាពុ ទវន ចនៈរបស់ រពះបរមរគូ

៖

‹‹ក្រស្នច

កខនលងក្ដក ឱសងពាបាល។ ប៉ុខនថក្បើបានរតឹម

រសងៀែលួនក្ដាយែលួនឯង កុរាំ ព
ាំ ឹ ងចាាំក្គដថ្ទ ោមន

ខតមានអាយុ ខវង

ក្ដាយមិនបានក្ធវអ
ើ វីជា

អបកណាជួយក្យើ ងក្រៅពី ែលួនក្យើ ងក្ទ››។ Buddha

របក្យជន៍ស្នធារណ្ៈ

របក្យជន៍សងគមជាតិ

counseled. “Work out your own salvation, No

ជីវត
ិ ក្នាះក៏សឹងខតោមនន័យខដរ។ ក្ោក រា៉ល់
វឿល់ ដក្ូ អមុស
ឺ ុន

បានក្ពាលថា

one saves us but ourselves. ”

មិនខមនជា



របខវងរបស់ ជវី ត
ិ ក្ទ គឺជក្រៅរបស់ ជវី ត
ិ ។ It is

ក្តើក្យើ ងសងឃឹមក្លើអវីក្ៅថ្ងងខសែក ?
ថ្ងងខសែក គឺថ្ងងក្នះ។ Tomorrow is Today អវី

not length of life, but depth of life. Ralph Waldo

ខដលអបកក្ធវក្ើ ៅថ្ងងក្នះ

Emerson ក្តើសុភមងគល អាចក្កើតមានចាំក្ពាះែលួន

សរមាប់ ថ្ងងខសែក។

ក្យើ ងយ៉ងណា

ក្ពលក្វោដប់ ឆ្បាំ។

ក្ៅក្ពលខដលឪពុ ក

មាថយ

គឺជាក្សចកថស
ី ងឃឹម

ដាាំក្ដើមក្ឈើ

អាចរតូវការ

ដាាំមនុសសអាចរតូវការ

ញាតិសណា
ថ ន មាមីង បងបែូនរាប់ ោនអបកក្ៅ

ក្ពលពី រ ឬបីដង ឬក្រចើនដង ក្លើសពី ដាាំក្ដើម

កមពុជាក្រកាម

ក្ឈើ ។ ក្ដាយក្យើ ង គឺខែមរក្រកាមជាអបករតូវក្ធវើ

រស់ ក្ៅកបុងស្នទនភាពងងិតស៊លប់

ោមនសងឃឹមក្នាះ

សកមមជនសិទិម
ន នុសសថ្ន

ការក្ដើមផីសក្ស្ដង្ហគះែលួនឯង ខែមរក្រកាមទាាំងអស់ ោប

របក្ទសភូមា អបករសី អូងស្ននស៊ជ
ូ ី បានរាំលឹក

រតូវរាំក្ដាះែលួនពី ភាពអវិជាជ ភាពភ័យខាលច បាក់

មនុសសយ៉ងដូក្ចបះ៖ Burmese human rights

សាត ភាពសមងាំយកសុែ លះបងៀគន
ាំ ិតរបកាន់

icon Aung San Suu Kyi said: “Don’t just sit

បកខពួក

there. Do something.” ‹‹កុរាំ ោន់ ខតអងគុយក្ៅទី

សងគមជាតិ

ក្នាះ រតូវក្ធវអ
ើ វីមួយ›› ចាំខណ្កក្ោក មា៉ទីន លូងឺ

បក្ងកន
ើ ធនធានមនុសស

គីង អបកដឹកនាាំទាមទារក្សរីភាព របស់ ជនជាតិ

សរមាប់ អនាគត ក្រពាះថ្ងងខសែក គឺជាលទនផល

ខសផកក្មម

‹‹ក្យើ ងរតូវខត

របស់ ថ្ងងក្នះ ក្មា៉ងក្នះ នាទីក្នះ។ ក្យើ ងទាាំងអស់

ក្ធវើការក្ដើមផីក្សរីភាពរបស់

ោប រតូវដាាំក្សចកថស
ី ងឃឹមក្ៅក្ពលក្នះ។ ក្រពាះ

បានក្ពាលដូក្ចបះ៖

តរមងៀែបងឱយរតងៀ
ក្យើ ង។

?

មនុសសមាបក់ មិនអាចជិះពី ក្លើែបងក្យើ ង

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

មានក្សចកថកា
ី ល ហានចូលរ ួមការង្ហរ
ក្ហើ យរតូវចូលរ ួមកបុងសកមមភាព
ឱយទទួលការសិកាអប់ រ ាំ

ខសែកគឺថ្ងងក្នះ។ ក្ដាយ៖ សឺង សក្រមច/VOKK

ទាំព័រ៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

តពីទំព័រ ១ របស់ ផងក្យើ ងក្ៅថ្ងងខាងមុែ ក្ដើមផី

កមពុជាក្រកាម របចាាំក្ែតថ Toulouse ក្ហើ យនិងការ

្នក្ៅដល់

សខមឋងសុនរធ កថា

សក្រមចវសនាែលួនឯង

កបុង

របស់ ក្ោករបធាសហព័ នន

ក្ពលខាងមុែក្នះបាទ! កមមវធ
ិ ថ្ី ងងក្នះក្យើ ងមាន

ខែមរកមពុជាក្រកាម គឺក្ោក ថាច់ ងឿក
ុ ថាច់ បាទ! ែញាំុ

ភាពសបាយយ៉ងខាលាំង ក្ដាយស្នរមានការចូល

សក្ងកតក្

រ ួមពី សាំណាក់ បងបែូនខែម រកមពុជាកណា
ឋ ល

ឡារិកយ៉ងសក្មផើមណាស់ បងបែូនខែម រក្យើ ងទាាំង

ជា

ើញថា

កមមវធ
ិ ក្ី ៅថ្ងងក្នះមានភាពឱ

ក្រចើនបាទ! កបុងក្នាះមានការចូលរ ួមពី សមាគម

អស់ ខដលមកចូលរ ួម

គឺមានការចាប់ អារមមណ្៍

របស់ ខែមរកមពុជាកណា
ឋ ល

និងបងបែូនខែមរកមពុជា

យ៉ងក្រចើន ក្ៅក្លើចរនថនក្យបាយរបស់ សហ

កណា
ឋ លមួយចាំនន
ួ ក្ទៀត

កបុងក្នាះមានពួ កខាង

ព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាម ជាពិ ក្សសអាំពីភាពស្នម

បណ្ឍិត ខាងនិសសិត និងខាងស្នស្ដស្នឋចារយ ក្ទៀត

គីភា
គ ពរវងខែមរ

បាទ! មានទាាំងរពះសងឃ ទាាំងចាស់ ទាំ ុ និងយុ វជន

អារមមណ្៍យ៉ងក្រចើន

ក្ទៀតបាទ! ការចូលរ ួមកបុងថ្ងងក្នះ មានរបខហល

របស់ សហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាមក្នះបាទ! ែញាំមា
ុ ន

ជាង១០០ នាក់ បាទ! មានក្ោករបធានសហព័ នន

សងឃឹមយ៉ងក្រចើនថាឆ្បាំដល់ ែញាំន
ុ ឹងក្រៀបចាំបុណ្យ

ខែមរកមពុជាក្រកាម គឺក្ោក ថាច់ ងឿក
ុ ថាច់ ោត់

ទិវបាត់ ទឹកដីខែមរកមពុជាក្រកាមក្នះ

បានចូលរ ួមជាអធិបតីផងខដរបាទ!

នឹងមានបងបែូនខែមរកណា
ឋ លក្នះ នឹងមកចូលរ ួម

ក្ហើ យជា

និងខែមរ

ហបឹ ងក្គបានចាប់

និងក្ោលនក្យបាយ

សងឃឹមថា

ក្មាទនភាពសរមាប់ សហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាម

ក្រចើនជាងក្នះក្ៅក្ទៀតបាទ!

របចាាំក្ៅទីរកុង

ក្នះបានអក្្ជើ ញ

ជូនបងបែូនជនរ ួមជាតិក្យើ ង ខដលក្ៅកបុងរសុក

ស្នខាសហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាម ពី របក្ទសក្ផស

ហបឹ ង គឺថា ថ្ងងក្នះគឺជាថ្ងងសរមាកធាំមួយរបស់

ងៗដូចជា ក្ៅរបក្ទសសវីស ក្ហើ យនិងក្ៅក្ែតថ

បងបែូនខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើ ងទាាំងអស់ បាទ! មក

Lyon

ក្ហើ យក្ៅស្នខាមួយចាំនន
ួ ក្ផសងៗក្ទៀត

ពី ក្យើ ងបានអក្្ជើ ញ

បាទ!

បានមកចូលរ ួមយ៉ងគរគឹកគក្រគងខដរ

របស់ បងបែូនខែម រទាាំងអស់ មកចូលរ ួមក្នះ

Toulouse

ែញាំស
ុ ូមផ្តថាំ និងក្ផញើ

បានក្

ើញនូវវតថមាន
គឺជា

បាទ! កមមវធ
ិ ក្ី នះ ទី ១ គឺ ក្យើ ងក្ធវតា
ើ មរក្បៀបរពះ

ជ័យជើនះមួយ

ពុ ទស្ន
ន សនា គឺមានការរាប់ បារត របក្គនចង្ហាន់

បង្ហាញនូវ លកខណ្ៈស្នមគីភា
គ ពជាវិជមា
ជ នបាទ!

ដល់ រពះសងឃ

ដូក្ចបះក្យើ ងក្

ទី២ក្ទៀត

គឺែាំញផ្ត
ុ ធ ល់ ជារបធាន

សហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាមរបចាាំក្ែតថ

Toulouse

បានអាននូវសុនរធ កថារបស់ ក្ោកអធិបតី

ក្តា

យ៉ងសក្មផើមណាស់ បាទ!

ើញថា

ក្នះជាក្ោលក្ៅរបស់

សហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាមក្យើ ង ខដល្នក្ៅ
រកការរាំក្ដាះទឹកដីរបស់ ក្យើ ង

និង្នក្ៅរក

គឹមងុង ក្នាះខដរបាទ! បនាធប់ មកក្ទៀត មានការ

សិទិក្ន សរីភាពជូនបងបែូនក្ៅកបុងរសុកខដរ ដូក្ចបះ

សខមឋងសុនរធ កថារបស់ អនុរបធានសហព័ នខន ែម រ

សូមឲយបងបែូនកុឲ
ាំ យអស់ សងឃឹម

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៤

គឺរគប់ វនា
ិ ទី

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

វិញ កាលពី ឆ្បាំក្ៅវិញ ខែ១០ ែញាំបា
ុ នមកទីហឹ ប ង
ជួបអស់ ក្ោកចាំនន
ួ ក្រចើនក្ៅទីក្នះ

ក៏ប៉ុខនឋកុង
ប

រយៈក្ពលែលី ហឹ ប ង សហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាមបាន
ក្ធវស
ើ ែីែលះ

ក្ដាយក្យើ ងឈរក្ធវក្ើ ៅក្លើខផនការ

របស់ សហព័ នប
ន ីហឹ ប ងគឺ កិចកា
ច រក្ៅក្លើអនថរជាតិ
កិចកា
ច រក្ៅរបក្ទសកមពជា
ុ

ក្ហើ យនិងក្ៅកមពជា
ុ

ក្រកាម។ ក្ោលការណ្៍ គឺកច
ិ កា
ច ររបស់ សហព័ នន
ហបឹ ង គឺក្យើ ងក្ធវក
ើ ច
ិ កា
ច របីក្នាះ គឺទី១ ក្យើ ងក្ធវកា
ើ រ

ទិ ឋភាពទឹក ីកមពុជាក្រោម

រគប់ កាលៈក្ទសៈ

គឺថាបងបែូនក្ៅខាងក្រៅមិន

ជាមួយរកុមរបឹកាសិទិម
ន នុសស ខដលក្ៅទីរកុង

ខដលបាំក្ភលច មិនខដលលះបងៀបងបែូនខដលក្ៅ

ហសឺខណ្វហបឹ ង

កបុងរសុកក្នាះក្ទបាទ!

សននិសញ្ញដសិទិម
ន នុសស កតិកាសញ្ញដសិទិម
ន នុសស

សូមផ្តឋាំក្ផញប
ើ ៉ុណ្តឹងបាទ!

ក្ដាយក្យើ ងពិ និតយក្មើលថាក្តើ

សូមកុឲ
ាំ យអស់ សងឃឹមឲយក្ស្នះបាទ! ”។ ក្ោក

ខដលរដាឌភិបាលគុមមុយនីសឋយួន

ថាច់ ងឿក
ុ ថាច់ របធានរបតិបតថស
ិ ហព័ នខន ែមរកមពុ

ក្លខាសននិសញ្ញដណាែល ះ

ជាក្រកាម

ដូចជា

ខដលជាអធិបតីក្ៅកបុងកមមវធ
ិ ក្ី នះ

ក្យើ ងតវឿក្រឿងហបឹ ង

ក្គចុះសននិសញ្ញដក្រឿងក្ោរពនូវជើក្នឿ

បានខងលង ក្រៀបរាប់ អាំពីក្ោលការណ្៍ របស់ សហ

ស្នសនា

ព័ នយ
ន ៉ ងដូក្ចបះ “សហព័ នខន ែមរកមពុជាក្រកាម ក្ទាះ

រកុមរបឹកាសិទិម
ន នុសស

បីតស៊ូក្ៅក្លើទឹកដីកមពុជាក្រកាមក៏ក្ដាយ

ក្គក្ធវដ
ើ ក្ើ ណ្ើ រក្ៅមួយស្នរពី ស្នរថា

ក្ៅខាងក្រៅក៏ក្ដាយ

តស៊ូ

ក៏ពួកែញាំហ
ុ ឹ ប ងជាខែមរខដរ

ក្គចុះហតទ

ក្យើ ងជើរ ុញក្រៀងទាាំងអស់ ហឹ ប ងរបាប់

កមពុជាក្រកាមហបឹ ង

ឲយក្គក្ៅកមពុជាក្រកាម
ក្ហើ យក្ៅ

ជាអបកកាន់ រពះពុ ទស្ន
ន សនា

ពិ ក្សស ក្យើ ងមានភារកិចដា
ច ស់ ក្តឿនខែមរក្យើ ង

រតូវយួ នហបឹ ងរាំក្ោភ

ទាាំងអស់ ោប ក្រពាះែញាំច
ុ ងៀមានជើក្នឿថា សហព័ នន

ខដលខែមរចងចាាំ ខដលខែមរមានជើក្នឿ ខតខែមរមិន

ខែមរកមពុជាក្រកាម ខដលក្ធវស
ើ ពវ ថ្ងងហឹ ប ងមិនខមន

មានសិទិស
ន ក្រមចរគប់ រគងក្លើវសនា

ក្ធវក្ើ ដើមផីបក្ងកត
ើ រកុមគណ្បកសក្ទ គឺក្ធវក្ើ ដើមផីការ

របស់ ែលួនឯង រពះពុ ទស្ន
ន សនារតូវឋិ តក្ៅក្រកាម

ពាររបក្ទសជាតិ

ការរគប់ រគងរបស់ រដាឌភិបាល

ក្ដើមផីការពារខែមរ ក្ដើមផីការ

ពារបូរណ្ភាពទឹកដីក្យើ ង

ទាាំងទឹកដីបចចុបផនប

ក្ហើ យរពះពុ ទស្ន
ន សនា

ជើក្នឿ

គុមមុយនីសឋយួន

ក្នះគឺរតូវក្គរាំក្ោភក្ហើ យ ខតផធុយក្ៅវិញ រពះ

ទាាំងទឹកដីខដលបាត់ បងៀក្ៅក្ហើ យ អ្ចឹ ងមិនថា

សងឃខែមរក្រកាមក្ៅកបុងរសុកមួយចាំនន
ួ

បាត់ បងៀ១០០-២០០ឆ្បាំក្នាះក្ទ

ក្ោកមួយចាំនន
ួ ខដលោត់ ក្មើលក្

ើញថា រដាឌ

ភិបាលយួ នឥឡូវហបឹ ងក្គបននូរបនទយ

វតថែលះក្ៅ

អវីក៏ក្ដាយបាត់

បងៀក៏ក្ៅជារទពយសមផតថរិ បស់ ក្យើ ង រតឡប់ មក

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៥

អស់

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

កមពុជាក្រកាមហបឹ ង វតថែលះដូចវាំងក្សឋចចឹង ក្បើបង

កមពុជាក្រកាមបានផសពវ ផាយក្រឿងបងបែូនខែមរកមពុ

បែូនណាបានក្ៅកមពុជាក្រកាម ក្យើ ងពិ តជាក្មើល

ជាក្រកាមក្យើ ង

ក្

ខដលក្ោកឪពុ កក្ៅកមពុជាក្រកាម

ើញចឹង ក្មើលក្

ើញជាហូ រខហរ រពះសងឃក៏

កបុងនាមែញាំជា
ុ ខែមរក្រកាមមួយរ ូប

ក្ធវប
ើ ុណ្យបាន បងបែូនក៏ក្ធវទា
ើ នក្ផសងៗហបឹ ងបាន

កាលជើនាន់ បារាាំង

ក្បើក្យើ ងក្មើលក្ៅក្

កណា
ឋ លក្នះ

ើញថា

មានសិទិក្ន សរីភាព

ឆ្បាំ១៩៤៥

ខដលបានរត់ មកកមពុជា

ក្ហើ យខដលឥឡូវរតូវក្គសមាលប់

ប៉ុណ្តឹង រគប់ រោន់ ែលះថាបងបែូនខែមរកមពុជាក្រកាម

ក្ហើ យទាាំងពូ ជ។ ដល់ សតវតសរ៍ទី២១ក្នះក្ទៀត

មិនបាច់ តវអីក្ទៀតក្ទ

រហូ តមកដល់ សពវ ថ្ងងក្ៅខតយួ នោបសងកត់ បង

ក្យើ ងប៉ុណ្តឹងក្

ក្គរបគល់ ក្សរីភាព

ើញថាគួរសមក្ហើ យ

ក្យើ ងក្មើលក្ៅវិញ

ក៏ប៉ុខនថ

ក្បើសិនជាក្គឲយក្សរីភាព

បែូនខែមរក្យើ ងរហូ តដល់ កាប់ សមាលប់ ក្ៅ ខណ្ត
ដូក្ចបះែញាំទ
ុ ទួលយកអត់ បាន។

ដូចខដលបងបែូន

ក្យើ ងក្ៅវិញ ក្គអត់ រគប់ រគងក្យើ ងក្ទ រពះពុ ទន

ក្យើ ងបានក្

ស្នសនាហបឹ ងក្ៅក្រកាមការរគប់ រគងរបស់ យួន

បងបែូនខែមរក្យើ ងោត់ ចះុ ក្ៅខែមរ

ហបឹ ងគឺក្យើ ងតវឿក្ៅតាមហបឹ ង”។

ចាស់ ខដលក្ៅបឹងកក់ ក្ពលខដលែញាំម
ុ កពី ក្ធវើ

អបករសី

ថាច់

ើញក្ហើ យ ែញាំម
ុ ិនជរមាបក្ទ មានែល ះ

ែញាំក្ុ

ើញ

សុភាព ខដលជារបធានស្នខាសហព័ នខន ែមរកមពុ

ការ

ជាក្រកាមរបចាាំរបក្ទស សវីស បានចូលរ ួមកបុង

មួយអាយុ របាាំឆ្បាំ ខដលក្គក្ដញោត់ ក្ចញពី ផធះ

កមមវធ
ិ ក្ី នះ បានក្រៀបរាប់ អាំពីទក
ុ ក្ខ វទនារបស់ បង

ោត់ ថា

បែូនខែមរកមពុជាក្រកាម

ខដលកាំពុងរស់ ក្ៅឯមាតុ

ឯណា?” សាំដហ
ី ឹ ប ង ក្ៅជាប់ ែួរកាលែញាំរុ ហូ តដល់

ភូមិកមពុជាក្រកាមសពវ ថ្ងង ក្ដាយែសឹកែសួល អួល

សពវ ថ្ងង ក្នះ ែញាំទ
ុ ទួលយកអត់ បាន ក្ហតុដក្ូ ចបះ

ក្ដើមកថា “ជួបរពះអងគ គឹម ក្មឿន រពះអងគ ទឹម

ែញាំន
ុ ឹកក្

ស្នែន រពះអងគ យ័ ញ តូន ខដលជាប់ គក
ុ របស់

កណា
ឋ លរតូវក្គក្ធវបា
ើ ប

យួ ន មួយអងគៗពី រ-បីឆ្បាំ ក្ហើ យក្ពលក្នះែញាំមា
ុ ន

ក្រៅ ក្គងលក់ សលឹងឬ? ែញាំទ
ុ ទួលយកអត់ បាន។

ក្រឿងមួយខដលគួរអស្នចរយ

ដូក្ចបះែញាំុសងឃឹមថា ចិតប
ថ ងបែូនទាាំងអស់ ោប ក៏ដូច

ចាំក្ពាះបងបែូនខែម រ

ែញាំក្ុ បើកទូរទសសន៍

ោត់ ក្

ើញកូនពរក្កមងរសី

“ក្ដញែញាំក្ុ ចញពី ផះធ

ើញថា

ក្តើឲយែញាំក្ុ ៅក្ៅ

ក្បើបងបែូនក្យើ ងក្ៅដីកមពុជា
ក្តើក្យើ ងអបកក្ៅខាង

ក្យើ ងរតូវយួ នកាប់ កាលក្្មះ ក្ៅ ខណ្ត ក្ៅ

ជាចិតែ
ថ ាំញុ

កបុងឆ្បាំក្ៅមុិញ ភជប
ុាំ ិណ្ឍ ែញាំម
ុ ិននឹក មិនស្នមនថា

ក្យើ ងក្ធវស
ើ ែីក្ដើមផីជាតិ មាតុភម
ូ ិក្យើ ង? ក្យើ ងរតូវ

បងបែូនខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើ ង

ខដលក្ៅទឹកដី

រ ួបរ ួមោប រតូវស្នមគគោ
ី ប ចងបាច់ មិនរបកាន់ ក្ទ

រតូវយួ នក្ធវបា
ើ បមកដល់ សពវ ថ្ងង

ថា ខែមរក្រកាម ខែមរកណា
ឋ ល ឬខែមរក្លើ។ ក្បើបង

ក្នះ។ ក្ហើ យែញាំមា
ុ នក្មាទនភាពជាទីបាំផត
ុ ខដល

បែូនទាាំងអស់ មានគាំនិតដូចែញាំច
ុ ង
ឹ ែញាំក្ុ ជឿថា ទឹកដីក

ក្យើ ងមានក្ោករបធានរបតិបតថិ

មពុជាក្រកាមមិនយូ រក្ទ

កមពុជាក្រកាម

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

សហព័ នខន ែមរ

ទាំព័រ៦

ពូ ជកាំក្ណ្ើ តរបស់ ក្យើ ងមានទុកខ

ក្តើ

ក្យើ ងនឹងបានរតឡប់ មក

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

វិញក្ដាយស្នរខតកមាលាំងបងបែូនក្យើ ង
ក្នះ។

ក្ៅទី

ក្ពលក្បើកវិទយុខែមរកមពុជាក្រកាម ែញាំឮ
ុ ក្គ

ក្រកាមទាាំងអស់

មានសិទិក្ន សរីភាពក្ឡើង កុាំឲយ

យួ នរតួតរតាយូ រលងៀអខងវងតក្ៅក្ទៀត

ក្មើល

និយយទីក្នះវិទយុខែមរកមពុជាក្រកាម ជាមាតុភម
ូ ិដ៏

ក្ៅក្

ខសនរសក្ណាះរបស់ ក្យើ ង

ែញាំឮ
ុ ពាកយហបឹ ង ែញាំុ

ទទួលបានឯករាជយ ក្រពាះអីបងបែូនខែមរក្ៅទីក្នះ

រសក់ ទឹកខភបកភាលម រគប់ ក្ពលែញាំអ
ុ ងគុយមុែ You-

រ ួមស្នមគគោ
ី ប ក្ដើមផីជយ
ួ បងបែូនខែមរ ខដលរស់ ក្ៅ

Tube ែញាំុ យាំ ក្ហើ យ។ ក្ហើ យរគួស្នរែញាំោ
ុ ត់ ក្ចះខត

ឯរសុកខែមរក្រកាមក្នាះ

ថា ក្មចក៏ក្ចះខតនឹកយាំ អ្ចឹ ង? ែញាំថា
ុ ក្យើ ងក្ៅ

អាណានិគមន៍”។ ទនធឹមនឹងក្នាះខដរ អបករសីបាន

របក្ទសក្គ ក្យើ ងរស់ សុែរសួលក្ហើ យ

ខផឋរផ្តឋាំក្ផញក្ើ ៅដល់ កន
ូ ក្ៅខែមររគប់ រ ូប

ក្យើ ង

ើញថាពិ បាកណាស់ ែញាំមា
ុ នសងឃឹមថា នឹង

ឲយមានក្សរីភាពរ ួចពី

ឲយមាន

ញាុាំឆ្ងញ់ ក្យើ ងក្ដករសួល ក៏ប៉ុខនថបងបែូនែញាំក្ុ ៅ

ស្នមរតីរសឡាញ់ជាតិ មាតុភម
ូ ិរបស់ ែលួន “ែញាំមា
ុ ន

កបុងរបក្ទស ែញាំុក្

ើញក្គយាំ រាល់ ថ្ងង។ ក្ដាយអី?

ការផ្តឋាំក្ផញក្ើ ៅដល់ បងបែូន ស្ដសឋីខែមរ កូនខែមរទាាំង

ក្គរឹបយកដី មិនថាក្កមង មិនថាចាស់ ក្តើក្យើ ង

អស់ ទាាំងរបុសទាាំងរសីហឹ ប ង ឲយមានការភាញក់ រឭក

ក្ធវស
ើ ែីក្ដើមផីជាតិរបស់ ក្យើ ង?

ក្ឡើង ឲយដឹងថាខែមរសពវ ថ្ងងក្នះ មិនខមនខតខែមរ

បងបែូនទាាំងអស់

ខដលក្សបហាជាតិមានវតថមានក្ៅទីក្នះ

រប

កណា
ឋ លក្ទ

ក្ៅមានខែមរក្រកាមក្ទៀតតាមែញាំដ
ុ ង
ឹ

ខហលជាចិតម
ថ ិនែុសពី ែាំញក្ុ ទ

ដូចោបគឺជយ
ួ ជាតិ

ថា

ជួយមាតុភម
ូ ិក្យើ ង។ ក្យើ ងក្

ើញក្ហើ យក្ៅដីក

កូនខែមរមិនដឹងថាមានដីខែមរក្រកាមក្ទ ក្រពាះអីែាំញុ

មពុជាក្រកាមក្យើ ងរតូវយួ នោបសងកត់។

រគប់

បចចុបផនបក្នះ ក្ៅឯរសុកខែមរកណា
ឋ លហបឹ ង

មកក្នះយូ រខដរក្ហើ យ តាាំងពី ឆ្បាំ២០០៥ ែញាំម
ុ ក

ក្ពលខដលែញាំន
ុ ិយយកបុងវិទយុខែម រពិ ភពក្ោក

ក្ៅរសុកបារាាំង ក្ហើ យែញាំុក៏បានក្រៀនចប់ ក្ចះដឹង

វិទយុកមពុជាក្រកាម ែញាំថា
ុ
ែញាំម
ុ ិនចងៀឲយទឹកដីសពវ ថ្ងង

មកពី ក្នាះខដរ ។ អ្ចឹ ងក្ហើ យែញាំស
ុ ូមផ្តឋាំក្ៅកូន

កាលយជាកមពុជាក្រកាមទី២ក្ទៀត”។ អបករសី សុែ

ខែមរទាាំងអស់ ហឹ ប ងទាាំងរស់ ក្ៅឯខែមរក្រកាម

ជា

ខែមរកណា
ឋ ល ខែមរក្លើហឹ ប ងឲយដឹងថា ក្គចងៀយក

ជាខែមរកណា
ឋ ល

ខដលមានក្ដើមកាំក្ណ្ើ ត

និង

បចចុបផនបរស់ ក្ៅក្ែតថ Toulouse របក្ទសបារាាំង

ទឹកដីក្យើ ងក្ហើ យ

បានចូលរ ួម

ឲយក្យើ ងហបឹ ងស្នមគគោ
ី ប ក្ឡើងកុខាំ បកបាក់ ោបតក្ៅ

ក្ហើ យបានមានចាំណាប់ អារមមណ្៍

ឲយក្យើ ងហបឹ ងភាញក់ រឭកក្ឡើង

យ៉ងដូក្ចបះ “មកពី រសុកខែមរ ែញាំរុ ស់ ក្ៅរបក្ទស

ក្ទៀត តិចក្ទៀតហបឹ ង ទឹកដីខែមរនឹងបាត់ បងៀ ខលង

បារាាំង ែញាំមា
ុ នក្សចកឋរី ក្ាំ ភើបរីករាយ ក្រពាះអីែាំញជា
ុ

ក្

ខែមរខដរ ក្ហើ យែញាំមា
ុ នក្មាទនភាព ក្រពាះអីខែម រ

ក្ហើ យ”។ សូមបញ្ញជក់ ផងខដរថា ក្យងតាមឯក

បានរ ួមោបក្ដើមផីទាមទារឯករាជយ

ស្នររបវតថស្ន
ិ ស្ដសឋបានសរក្សរថា

ក្សរីភាព

ទាមទារសិទិ ន

ភាពក្សមើោបក្ដើមផីឲយរបជាជនខែមរ

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ើញមានខែមរក្ៅកបុងខផនទីពិភពក្ោកក្ទៀត

កាលថ្ងងទី

២៨ ខែមីនា ឆ្បាំ១៩៤៩ របធានាធិបតីបារាាំង

ទាំព័រ៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ក្្មះ វុង
ាំ សងៀ អូរយ
ី ៉ូ បានចុះកិចរច ពមក្រពៀង

មុិញ។

របគល់ ទឹកដីកមពុជាក្រកាម ឲយក្វៀតណាម ក្ដាយ

ដខដល របធានាធិបតីបារាាំង វុាំងសងៀ អូរយ
ី ៉ូ

ក្វៀតណាម

បានរបកាសជាផលូវការ

យល់ រពមបក្ងកត
ើ រដាឌភិបាលមួយ

ក្ៅកបុងរកុមសភាបារាាំងថា

រដឌក្វៀតណាម

លុះដល់ ថ្ងង០៤

មិងនា
ុ

ឆ្បាំ១៩៤៩

របគល់ ទឹកដីកមពុជា

ក្រកាមឲយក្វៀតណាមជាផលូវការ

ក្ដាយមានថ្ផធដី

ក្ហើ យបារាាំងសងឃឹមថា ការរបគល់ ទឹកដីកមពុជា

ចាំនន
ួ
៦៨០០០ គីឡូខម៉រតរកឡា មាន៦ក្ែតថ/

ក្រកាមឲយក្សឋចបាវដាយ

រកុង កាលក្ណាះ។ បចចុបផនបបាំខបកក្ៅជា ២១

ក្ដាយក្គអាចរកានូវ
ក្ៅទឹកដីកូ

ក្ែតថ គិតមកដល់ ក្ពលក្នះ ការបាត់ បងៀទឹកដី

ស្នាំងសុីន រពមទាាំងទម់ ស្នកត់ របបគុមមនីសឋ ហូ ជី

កមពុជាក្រកាម មានរយៈក្ពល៦២ឆ្បាំមកក្ហើ យ៕

ឥទនិពលរបស់ ែលួនបានយូ រអខងវង

សមាគមខែែរកមពុជាររកាមរដើមប ីសិទធិមនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍
របើកសិកាាសាលាសដព
ី ីច្បាប់ដល់រកុមការងារ

រាជាណាចរកកមពុជា ក្រកាមការជើនយ
ួ ឧបតទមភពី
អងគការ Diakona ក្ៅកមពុជា និងមានក្ោក រទី
ហ៊ ង ទីរបឹកាខផបកចាប់ ថ្នអងគការ Diakonia និង
អងគការ Forumsyd Cambodia ជារគូបណ្ឋុះបណា
ឋ
ល។
វគគសិកាខស្នោក្នះ
រកុមសិោខោម និង្រគូបណុ្ ះបណា
្ លចាប់ ននសមាគម

រកុមការង្ហររបស់ KKKHRDA ចាំនន
ួ ២៣រ ូប ថ្ន

ខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ ើមបីសិទិម
ធ នុសស និង្អភិវឌ្ឍន៍

សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម

ក្ដើមផីសិទិ ន

មនុសស និងអភិវឌណន៍ ក្ៅកាត់ ថា KKKHRDA
ខដលមានទីស្នបក់ ការ ឋិ តក្ៅកបុងសហគមន៍បុរ ី
ថ្រពនគរ ភូមិក្ោកឃ្លលង សង្ហកត់ ភក្បាំ ពញងមី ែណ្ឍ
ខសនសុែ

រាជធានីភក្បាំ ពញ

ស្នោមួយមានរយៈក្ពលពី រថ្ងង

បានក្បើកសិកាខ
គឺចាប់ ពីថ្ងងទី

២៩ ដល់ ថ្ងងទី៣០ ខែមិងនា
ុ
ឆ្បាំ២០១១ ក្ដាយ
សិកាក្ៅក្លើ រកមរពហម ទណ្ឍ រកមនីតវិ ធ
ិ រី ពហម
ទណ្ឍ ចាប់ ភម
ូ ិបាល និងចាប់ សញ្ញដតិ ថ្នរពះ
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

មានការចូលរ ួមពី

បណា
ឋ ញសហគមន៍ចន
ាំ ន
ួ ៦គឺ

ក្ែតថស្នវយក្រៀង

ក្ែតថកណា
ឋ ល ក្ែតថកព
ាំ ងៀសពឺ ក្ែតថរកក្ចះ ក្ែតថ
បាត់ ដប
ើ ង និងទីរកុងភបាំក្ពញ។ ក្រៅពី ក្នាះក៏មាន
ការចូលរ ួមពី គណ្ៈកមមការសបូលថ្នបណា
ឋ ញយុ វ
ជនខែមរកមពុជាក្រកាមមួយចាំនន
ួ ផងខដរ។
ក្ោក សឺន ជុជ
ើ ន
ួ មស្ដនឋីសរមបសរមួល
ថ្នសមាគម KKKHRDA បានមានរបស្នសន៍ ថា
ក្ដាយស្នរការយល់ ដង
ឹ ខផបកចាប់
ការង្ហររបស់ ក្ោកក្ៅមានករមឹតទាប

ទាំព័រ៨

ថ្នរកុម
ដូក្ចបះ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ការក្បើកវគគបណ្ឋុះដណា
ឋ លក្នះ

គឺក្ដើមផីពរងឹង

សមតទភាពដល់ ពួកក្គបខនទមក្ទៀត
ជួយរបជាពលរដឌ

សរមាប់

ក្ៅកបុងបណា
ឋ សហគមន៍

នីមួយៗ “ចឹងក្យើ ងក្ជឿជាក់ ថាថ្ងងក្រកាយ ទាាំង

បុគល
គ ិករបស់ សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម
សិទិម
ន នុសស

និងអភិវឌណន៍

បានឲយដឹងថា ទាាំងអាជាញធរ ទាាំងរបជាពលរដឌខែម រ
កមពុជាក្រកាមមួយចាំនន
ួ ក្ៅទីក្នាះ មិនទាន់ យល់
ដឹងចាស់

KKKHRDA ក្ៅក្ឡើយក្ទ។

ក្ដើមផី

ទាាំងបុគល
គ ិកខដល

អាំពីក្ោលបាំណ្ងរបស់ សមាគម

ចាំខណ្កឯក្ោក ចនធ សុែ ជាសមាជិក
រកុមរបឹកា

ុាំែសឹម រសុកសបួល ក្ែតថរកក្ចះ បាន

បក្រមើការក្ៅកបុងកមមវធ
ិ ី បណា
ឋ ញយុ វជនខែមរកមពុ

ឲយដឹងផងខដរថា របជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាម

ជាក្រកាមហបឹ ង ក្ៅក្ពលខដលចុះក្ធវកា
ើ រជាមួយ

ក្ៅក្ែតថរកក្ចះរស់ ក្ៅដាច់ ឆ្ងយពី ោប

ពួ កោត់ ហឹ ប ង

ក្យើ ងអាចនឹងខចករាំខលកបទ

កបុងការទាំនាក់ ទាំនងោប និងជួយោបក្ៅវិញក្ៅមក

ពិ ក្ស្នធន៍ហឹ ប ងក្ៅដល់ ពួកោត់ ក្ហើ យជួយចូល

“ក្យើ ងយកក្ៅផសពវ ផាយ ខចកជូនដល់ បងបែូន

រ ួមសរមបសរមួល

ក្ៅក្ពលខដលមានបញ្ញា

របជាពលរដឌក្យើ ង ជាពិ ក្សសបងបែូនខែម រកមពុជា

ខដលមានទាំនាស់ ក្កើតក្ឡើងក្ៅកបុងសហគមន៍ ”។

ក្រកាម ខដលោត់ មិនយល់ ចាប់ អាំពីចាប់ រពហម

ក្ោក នួន រី មកពី ក្ែតថបាត់ ដប
ើ ងបាន

ទណ្ឍ ចាប់ ភម
ូ ិបាល និងសញ្ញជតិហឹ ប ង។ ក្ហើ យទី

មានរបស្នសន៍ថា

ក្ោកបានក្ធវកា
ើ រជាមួយ

២ ក្ដើមផីការពារោត់ ខដលង្ហយរងក្រោះ ខដល

KKKHRDA មានរយៈក្ពលជាងដប់ ឆ្បាំមកក្ហើ យ

ោត់ មិនសូវបានក្ចះចាប់ ហឹ ប ង

ក្ហើ យក្ោកបានជួបរបទះបញ្ញារបស់ ខែមរកមពុជា

ខដនដី សមតទកច
ិ រច ក្ាំ ោភមកក្លើោត់ ”។

ក្រកាមជាក្រចើនដូចជា បញ្ញាអតថសញ្ញដណ្ប័ណ្ត
បញ្ញាដីធលី អាំក្ពើ ហិងាកបុងរគួស្នរ ជាក្ដើម។

បានក្លើកក្ឡើងពី បញ្ញា

អតថសញ្ញដណ្ប័ណ្ត

ខដលអាជាញធរ

រីឯក្ោក យឹ ម យ៉ត មកពី ក្ែតថកព
ាំ ងៀសពឺ
បានមានរបស្នសន៍ឲយដឹងថា

រីឯក្ោក ឌី វណ្តងន មកពី ក្ែតថកណា
ឋ ល

លាំបាក

បញ្ញាជាចាំបង

របស់ របជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាមក្ៅទីក្នាះគឺ
ោមនដីខរសចាំការ

សរមាប់ របកបមុែរបររកសុី

ខដលអាជាញធរមូលដាឌន មិនរពមអនុញ្ញដតឲយខែមរ

ក្ឡើយ ក្ហើ យការមកចូលរ ួមវគគសិកាខស្នោក្នះ

កមពុជាក្រកាម

ក្ដើមផីយកចាំក្ណ្ះដឹង

កាំក្ណ្ើ តរបស់ ែលួន

ក្របើរបាស់ ទីលាំក្ៅក្ៅរសុក
ក្ៅកមពុជាក្រកាមក្នាះក្ទ។

ក្ោកក៏បានមានរបស្នសន៍ថា
សិកាខស្នោក្នះ

ជួយរបជាពលរដឌរកីរក

កបុងការខសវងរកដីធរលី បរបាស់ រសបចាប់ ។

ការចូលរ ួម

ក្ដាយខឡកកញ្ញដ ផន ឈុ នលី ជើនយ
ួ

ក្ដើមផីជយ
ួ របជាពលរដឌកុង
ប

ការកមមវធ
ិ ី ថ្នសមាគម KKKHRDA និងជាគណ្ៈ

ក្ពលមានបញ្ញា។

កមមការសបូល

ក្ោក ភួង សុខា មកពី ក្ែតថស្នវយក្រៀង

ថ្នបណា
ឋ ញយុ វជនខែមរកមពុជា

ក្រកាម ខដលបានចុះជួបរបជាពលរដឌខែមរកមពុជា
តក្ៅទំព័រ៣២

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៩

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

រមធាវីជនជាតិសង
ិ ហបុរ ី រសុប
ើ អរងេតរៅរលើសណ
ាំ ុ ាំ ររឿងកតី
ឧរកិដឋកមែមករលើខែែរររកាម
រាប់ ោននាក់ ។

ភសថតា
ុ ង

ខដលបានផថល់ក្ៅ

តុោការក្ៅកបុងក្លើកទីមួយ ខែកកកដាកនលងក្ៅ
មិនបាននិយយអាំពីបញ្ញាកាប់ សមាលប់ ខែមរក្រកាម
ក្ឡើយ។ ក្លើកក្នះ Mohan និងក្ោកក្មធាវី Delphia

Lim

ខដលជាជនជាតិសិងប
ា ុរ ី រពមទាាំង

ក្មធាវី៤នាក់ ក្ផសងក្ទៀត
ទិ ឋភាពអង្គជំនុំជរមះវ ិសាមញ្ញ កុង្តុ
ន
លោរកមពុជា

របស់ សិងប
ា ុរ ី បាននិយយឲយដឹងថា ក្មធាវីជន
ជាតិសិងប
ា ុរ ី នឹងក្ថាកលក្ទាសក្មដឹកនាាំខែមររកហ
ម។ ស្នោចាប់ SMU របចាាំសិងប
ា ុរ ី នឹងតាំណាង

កាត់ កក្ថី មដឹកនាាំខែមររកហមចាំនន
ួ ៤នាក់

ការ
ខដល

បានអូសក្ពលក្វោយ៉ងយូ រ

បានចាប់ ក្ផថម
ើ

ក្ឡើងក្ៅថ្ងងចន
័ ក
ធ នលងក្ៅក្នះ។

ក្មធាវីជនជាតិ

សិងប
ា ុរក្ី ោក Mahdev Mohan ជាក្មធាវីមាបក់
កបុងចាំក្ណាមក្មធាវីតណា
ាំ
ងឲយជនរងក្រោះ ក្ៅ
កបុងរបបខែមររកហម។ ក្ោក Mahdev Mohan
អាយុ ៣២ឆ្បាំ

ជារគូបក្រងៀនខផបកចាប់

ក្ៅ

ស្នកលវិទាល័យសិងប
ា ុរ ី បានដឹកនាាំរកុមរបស់
ក្ោក

ក្ដើមផីក្សុើបអក្ងកតក្ៅក្លើក្រឿងកថឧ
ី រកិដឌ

កមម ក្ៅក្លើខែមរក្រកាម និងជនជាតិក្ដើមភាគតិច
ដថ្ទក្ទៀតកបុងរបបខែម ររកហម

ចាប់ តាាំងពី ឆ្បាំ

១៩៧៥-១៩៧៩ ខដលបានសមាលប់ មនុសសអស់
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

និងជន

ជាតិអងៀក្គលស បានសហការោបរបខមរបមូលឯក

ក្យងតាមកាខសត The Straits Times

ឲយជនរងក្រោះក្ៅកបុងរបបវលពិ ឃ្លត។

ជនជាតិខែមរ

ឯស្នរភសថុតាង ខដលទាក់ ទិននឹងឧរកិដក
ឌ មមក្លើ
ខែមរក្រកាមក្ដើមផីប្ជ ូនក្ៅតុោការ។

ជនជាតិ

ខែមរក្រកាម គឺជាជនជាតិក្ដើម រស់ ក្ៅក្លើទឹកដី
ក្វៀតណាមភាគខាងតផូងសពវ ថ្ងង ក្ហើ យរតូវបាន
ពួ កយួ នោបពណ្៌ កាលយក្ៅជាយួ ន។
ដូក្ចបះក្ហើ យក្ធវឲ
ើ យរបបខែមររកហម

ក្ហតុ

ក្ចាទថាជា

យួ ន ក្ហើ យក៏បានក្ធវទា
ើ រ ុណ្កមមយ៉ងធងន់ធរង ថ្រព
ថ្ផសមកក្លើខែមរក្រកាម ក្ដាយកាប់ សមាលប់ និង
ចាប់ ដាក់ គក
ុ ជាក្ដើម

ក្នះក្បើក្យងតាមសមថី

របស់ ក្ោក Mohan ។ រកុមរបស់ ក្ោក Mohan
ក៏បានបង្ហាញ នូវជនរងក្រោះខែម រក្រកាម ចាំនន
ួ
៨៣នាក់ ក្ដើមផីក្ធវជា
ើ ភសថុតាងក្ៅកបុងការបក្ងកត
ើ
សាំណ្ុាំក្រឿងពិ ក្សសងមម
ី ួយក្ទៀត

ខដលក្ផ្តថតត

ក្ៅក្លើបញ្ញាខែម រក្រកាម។ ក្ហើ យសាំណ្ុាំក្រឿងក្នះ
ពាក់ ព័នន នឹងក្មដឹកនាាំខែមររកហម ក្ៅតាមតាំបន់
នានា៕
របភព ៖ VOKK

ទាំព័រ១០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

អាជាាធរយួនបាំបិទសិទធិរសរ ីភាពខែែរកមពុជាររកាមមិនឲ្យទទួល
ព័ត៌មានតាមរយៈទូរទសសន៍ខែែរពីកមពុជា

ឲយរបជាពលរដឌខែមរក្ៅកមពុជាក្រកាម ដាក់ ចះុ នូវ
ឧបករណ្៍ ថាសផ្តកយរណ្ប

(DTV)

ឬផ្តែកការ

ក្មើលកមមវធ
ិ ទ
ី រូ ទសសន៍ជាភាស្នខែមរ ខដលផាយ
ក្ចញពី រពះរាជាណាចរកកមពុជា។ ក្ោក សុខា
បានមានរបស្នសន៍ឲយដឹងបខនទមថា

អាជាញធរ

យួ ន បានដាក់ កហ
ាំ ិ តឲយខែមរក្រកាមក្ៅក្ែតថមាត់
រជូក ចាំក្ពាះរាល់ រគួស្នរណាខដលមានរបរបាស់
អាជាញធរយួ នក្ៅខតរឹតបនថឹងរបជាពលរដឌ
ខែមរក្រកាមទូទាាំងខដនដីកមពុជាក្រកាម

ឲយដាក់ ចះុ

នូវរបព័ នថា
ន សផ្តកយរណ្ប(DTV )

ខដលអាច

ចាប់ ក្មើលក្

ើញនូវរាល់ កមមវធ
ិ ី ផាយទូរទសសន៍

ក្ចញពី រពះរាជាណាចរកកមពុជា។

ការខដល

អាជាញធរយួ នបញ្ញជឲយដាក់ ចះុ រពមទាាំងគាំរាមនឹង
ពិ ន័យទឹករបាក់ ពី៣០ោនដុងក្ៅក្នាះ
ញាុាំងឲយពលរដឌខែមរក្រកាម

បាន

ទាាំងរពះសងឃ

និង

រគហសទក្កើតទុកម
ខ ិនសុែចិតថ ក្ដាយយល់ ក្

ើញ

ថា

ក្នះជាអាំក្ពើ រក្ាំ ោភសិទិម
ន ួយយ៉ងធងន់ធរង

ខដលអាជាញធរយួ នពាយមកាត់ ផ្តថច់
ពលរដឌខែមរក្រកាម បានក្

មិនឲយ

ើញ បានយល់ អាំពី

នាទីវបផធម៌ អកសរស្នស្ដសថ និងព័ តមា
៌ នសាំខាន់ ៗ
ខដលផាយចូលមកពី រពះរាជាណាចរកកមពុជា។
ក្ោក ក្ៅ ជាតិសខា
ុ
របជាពលរដឌខែមរ
ក្រកាមមួយរ ូបក្ៅក្ែតថមាត់ រជូក បានឲយដឹងតាម
រយៈវិទយុសក្មលងកមពុជាក្រកាម
ក្រកាមថា

ពី ទឹកដីកមពុជា

បចចុបផនបក្នះអាជាញធរយួ នបានបង្ហគប់

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ថាសផ្តកយរណ្បក្នាះគឺរតូវខតដាក់ ចះុ

ឈប់

ក្របើរបាស់ ចាប់ ពីថ្ងងទី០១ ខែកកកដា ឆ្បាំ២០១១
ក្នះ។ ក្ោកបានឲយដឹងក្ទៀតថា ក្បើខែម រកមពុជា
ក្រកាមណា

ខដលរឹងទទឹងក្ៅខតមិនរពមដាក់

ថាសផ្តកយរណ្បក្នាះចុះក្ទ

នឹងរតូវបានអាជាញ

ធរយួ នពិ ន័យជាទឹករបាក់ ចន
ាំ ន
ួ ៩ោន

ក្ៅ១០

ោនដុង។ ក្ោកថា បចចុបផនបក្នះមានរបជាពល
រដឌខែមរក្រកាមមួយចាំនន
ួ ក្ដាយមានការភ័យខាលច
ក៏បានដាក់ ថាសផ្តកយរណ្បក្នាះចុះក្ហើ យ និង
មិនហា៊នក្មើលកមមវធ
ិ ទ
ី រូ ទសសន៍

ខដលផាយ

ក្ចញពី កមពុជាក្ទៀតក្ហើ យ។ ក្ោក សុខា បាន
បខនទមក្ទៀតថា ក្បើខែមរក្រកាមណាក្ៅខតមិនរពម
អនុវតថតាមបញ្ញជរបស់ ក្គ

ក្នាះក្គនឹងមកដាក់

ចុះក្ដាយែលួនឯង និងរឹបអូសយកឧបករណ្៍ ទាាំង
ក្នាះខតមថង។ ក្ោកក៏បានឲយដឹងផងខដរថា ការ
ហាមរបាមក្នះ

គឺក្គហាមខតខែមរក្រកាមក្ទ

ចាំក្ពាះជនជាតិយួនវិញ

អាជាញធរយួ នមិនបាន

ហាមមិនឲយក្របើរបាស់ ថាស (DTV) ក្នាះក្ទ។

ទាំព័រ១១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

បុរសខែមរក្រកាមមាបក់ ក្ទៀត គឺក្ោក ជ័យ

ព័ តមា
៌ នពី សាំណាក់ អាជាញធរយួ ន

មកក្លើរបជា

កុសល ពី ក្ែតថរពះរតពាាំង ក៏បានឲយដឹងខដរថា

ពលរដឌខែមរក្រកាមផងខដរថា

ក្ៅក្ែតថរពះរតពាាំង អាជាញធរយួ ន ក៏បានបញ្ញជ

ធរយួ នមានមនធិលសងស័យថា មានរពះសងឃ និង

ឲយរបជាពលរដឌខែមរក្រកាម

ពលរដឌខែមរក្រកាមក្ៅកបុងរសុក មានការទាក់ ទង

ដាក់ ចះុ នូវថាស

ផ្តកយរណ្បខដលអាចក្បើកក្មើលក្

ើញរាល់ កមម

សពវ ថ្ងងក្នះអាជាញ

ជាមួយខែមរក្រកាមអបកក្ៅក្រៅរសុក សហការោប

វិធតា
ី មទូរទសសន៍ ខដលផាយក្ចញពី ទឹកដីកមពុ

ក្ដើមផីទាមទារសិទិក្ន សរីភាព

ជាក្នាះខដរ។ ក្ោក ជ័យ កុសល ក៏បានជរមាប

និគមយួ ន។ របខហលជាដូក្ចបះក្ហើ យ ក្ទើបក្គ

បខនទមថា អាជាញធរយួ នបានក្របើវធ
ិ ស្ន
ី ស្ដសឋគរា
ាំ ម

ចាត់ វធា
ិ នការ រតួតពិ និតយរាល់ សាំភារៈខដលរពះ

ផង

សងឃក្ៅតាមបណា
ឋ វតថអារាម និងរបជាពលរដឌ

និងលួងក្ោមផងក្ដើមផីឲយខែមរក្រកាមដាក់

ពី អាជាញធរអាណា

ឧបករណ្៍ DTVក្នាះចុះ ក្ហើ យក្គសនាថានឹងមក

ខែមរក្រកាម

ដាក់ ជន
ូ នូវ DTV ងមដ
ី ល់ របជាពលរដឌខែមរក្រកាម។

បណា
ឋ ញ Internet វិទយុ និងទូរទសសន៍ខដលភាជប់

ក្ោក ក៏បានបញ្ញជក់ ផងខដរថា ខែមរក្រកាមមួយ

ថាសផ្តកយរណ្ប

ចាំនន
ួ
បានធាលប់ ជប
ួ របទះក្ហើ យពី លផិចក្នះ គឺ

ខែមរក្រកាមក្ៅតាមបណា
ឋ វតថ

ឧបករណ្៍ ងមក្ី នាះ មានរទងៀរទាយតូចជាង DTV

ខែមរក្រកាម

ខដលខែមរក្រកាមកាំពុងខតក្របើរបាស់

ក្ហើ យមិន

ក្នះ។ ក្ោក ក្ៅ ភកឋី ក៏ជរមាបផងខដរថា មាន

ើញទូរទសសន៍ខដលចាក់ ផាយ

របជាពលរដឌខែមរក្រកាមមួយចាំនន
ួ ខដលរឹងទទឹង

ពី កមពុជាក្ទ។ ក្ោក ជ័យ កុសល បានជរមាប

មិនរពមអនុវតថតាមបញ្ញជរបស់ ក្គ អាជាញធរយួ ន

ផងខដរថា ការហាមរបាមរបស់ អាជាញធរយួ នក្នះ

ក៏មិនហា៊នចាត់ វធា
ិ នការយ៉ងណា មកក្លើពួក

ក្គមិនហាមកបុងលកខណ្ៈជាស្នធារណ្ក្ទ

ោត់ ខដរក្ទ ខតក្គក្ៅខតកត់ សាំោល់ ក្មើល និង

អាចក្បើ់កក្មើលក្

ហាមតាមលាំដាប់ លាំក្ដាយ

គឺក្គ

ពី តប
ាំ ន់ មួយក្ៅ

ខដលក្របើរបាស់ កព
ុាំ យូទ័រមានភាជប់

រពមទាាំងបញ្ញជឲយរពះសងឃ
និងរបជាពលរដឌ

ឲយឈប់ ក្របើរបាស់ សាំភារៈអស់ ទាាំង

កាំណ្ត់ ចណា
ាំ
ាំទក
ុ ថា

ជាជនរបឆ្ាំងនឹងក្គខដរ។

តាំបន់ មួយ រហូ តដល់ ខែមរក្រកាមរពមដាក់ ចះុ នូវ

រសក្ដៀងោបក្ៅនឹងស្នទនភាព ក្ៅក្ែតថមាត់ រជូក

ថាសផ្តកយរណ្ប

ខដរ ក្ោក ភកឋី បានមានរបស្នសន៍ថា ទក្ងវក្ើ នះ

ក្ហើ យឈប់ ក្មើលបុសឋិ៍

ទូរទសសន៍ណា ខដលអាចក្បើកក្មើលក្

ើញពី រពះ

រាជាណាចរកកមពុជា ក្ទើបក្គសុែចិត។
ថ
ចាំខណ្កឯក្ោក ក្ៅ ភកឋី ពី ក្ែតថឃ្លលាំងក៏
បានក្រៀបរាប់ របាប់ ពីបញ្ញាថ្នការរឹតបនថឹង
ការោបសងកត់សិទិ ន

និង

អាជាញធរយួ ន

ក្ធវម
ើ កក្លើខតរបជាពលរដឌខែមរ

ក្រកាមប៉ុក្ណា
ត ះ

រីឯជនជាតិយួន

ក្គមិនបាន

ហាមឃ្លត់ ខឆកក្ឆរ រតួតពិ និតយ ឬគាំរាមកាំខហង
ការក្របើរបាស់ ឧបករណ្៍ ទាាំងអស់ ក្នះក្ទ។

ក្សរីភាពខាងការទទួល

សូមជរមាបផងខដរថា ទក្ងវខើ បបក្នះ បាន
តក្ៅទព័រ១៤

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

រដឋអាំណាច្បយួនបងាាំខែែរររកាម ររៀនច្បាប់កម
ុ ែុយនិស ត
និងការពាររបក្ទសជាតិ។

បុរសខែមរក្រកាមរ ូប

ក្នះ ក៏បានឲយដឹងផងខដរថា តាមអបកយកព័ ត៌
មានដឹងចាស់ ក្នាះគឺ មានក្ែតថរពះរតពាាំង និង
ក្ែតថឃ្លលាំង។ បានដឹង២ កខនលងទី ១ វតថចារ ុ៍ ក្ៅ
រសុកងកូវ ថ្ងងទី ១០ - ១១ - ១២ បនាធប់ ពីក្នាះគឺវតថ
កាំពងៀថ្រជ រសុកកាំពងៀធាំ ក្ៅថ្ងង ១៣ - ១៤ - ១៥។
ចាំក្ពាះក្ៅក្ែតថឃ្លលាំង ថ្ងង ២១ - ២២ មិងនា
ុ
រូបថតអនុ សាវរ ីយ៍ វគគបណុ្ ះបណា
្ លោរពារជាតិ សនតិ
សុម ល់សមណសិសសក្ៅវ ិទាសាានរពះពុទធសាសនា
ខ្មែរក្ថរវទ ក្ៅទី រកុង្ខ្រពកឫសសី

អាជាញធរយួ នក្ែតថឃ្លលាំង

បានក្កាះក្ៅ

រពះសងឃ និងគណ្ៈកមមការអាចារយវតថមួយ ចាំនន
ួ
ក្ៅសិកាអប់ រ ាំ អាំពីរទឹសថីកម
ុ មយនិសថរបស់ ពួកក្គ
ក្ដាយពួ កក្គបានមកបក្ញ្ញឆត សមលុត គាំរាម កាំ
ខហង ដល់ រពះសងឃ និងគណ្ៈកមមការអាចារយវតថ
កុឲ
ាំ យក្ជឿពាកយសមថីរបស់ បុគល
គ
សមាគមទាាំងឡាយ
យ៉ងក្នះកថី

រពះសងឃ

អងគការ

ខដលក្ៅក្រៅរបក្ទស។
និងគណ្ៈកមមការអាចា

រយវតថ បានឲយដឹងថា ការហាមរបាមរបស់ ពួកក្គ
ដូក្ចបះ

២០១១ ដូចោប។

ចាំក្ពាះក្ែតថរពះរតពាាំងក្រៀន ២កខនលងគឺវតថកព
ាំ ងៀ
ថ្រជ និងវតថចារ ៍ ុ សិកាអាំពី ទី ១ ក្គឲយក្យើ ងែិតែាំ
សិកាក្រៀនសូរតភាស្នយួ ន។ ទី ២ ក្គកុឲ
ាំ យក្យើ ង
ក្ជឿអបកខដលក្ៅក្រៅរបក្ទស

ពួ កក្គ ខដលរបរពឹ តម
ថ កក្លើពលរដឌខែមរក្រកាម។
បុរសខែមរក្រកាមមាបក់

សូមមិនបក្្ច ញ

ក្្មះបានឲយដឹងពី ទឹកដីក្ែតថរពះរតពាាំងមកថា
វគគបណ្ឋុះបណា
ឋ លខដលអាជាញធរយួ នបងខឲ
ើ យរពះ
សងឃ និងគណ្ៈកមមការ អាចារយតាមបណា
ឋ វតថក្ៅ
ក្រៀនក្នាះ

គឺក្គនិយយអាំពីការរកាសនថិសុែ

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ខដលប្ច ុះ

ប្ច ូលនាាំឲយមានការខបកបាក់ ស្នមគគ។
ី

ឯវតថ

ចារវ៍ ុ ញ
ិ
ក្គនិយយអាំពីរដាឌភិបាលយួ ន មានការ
ទាស់ ខទងរបឈមមុែនឹងសហរដឌអាក្មរិក ក្គថា
របសិនក្បើជាមានសស្ដង្ហគមក្កើតក្ឡើង

ក្យើ ងទាាំង

អស់ ោប ទាាំងរពះសងឃ ទាាំងរគហសទរតូវខតក្រកាក
ក្ឡើងរបឆ្ាំងតតាាំងនឹងសហរដឌអាក្មរិក។

ក្រពាះខតពួ កក្គខាលចអបកក្ៅខាងក្រៅ

រសុក បរិហារក្ករក្ថិ៍ ្មះ និងអាំក្ពើ មិនលែរបស់

ក្ោកក៏បានឲយដឹងក្ទៀតថា

បុរសខែមរក្រកាមរ ូបក្នះដខដល
ដឹងផងខដរថា

បានឲយ

ក្ៅក្ែតថឃ្លលាំងមិនដូចក្ែតថរពះ

រតពាាំងក្ទ គឺក្គក្ៅក្ៅអធិការ១រពះអងគ និង
គណ្ៈកមមការវតថ៥រ ូប ក្ៅសិកាតាមមនធីរែលះ ក្គ
របាប់ ថា ដល់ ក្យើ ងរតឡប់ ក្ៅកខនលងវិញ ក្យើ ង
រតូវក្ៅរពះសងឃកបុងវតថទាាំងអស់
សិកាក្រៀនសូរត

រតូវខតែិតែាំ

កុាំក្ជឿអបកក្ៅក្រៅរបក្ទស

ក្ឃ្លសនា នាាំឲយមានការអុកឡុកកបុងរបក្ទស។

ទាំព័រ១៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ក្ោកបានឲយដឹងក្ទៀតថា

អាជាញធរយួ ន

សបាយចិតច
ថ ក្ាំ ពាះទក្ងវខើ បបក្នះរបស់ អាជាញធរ

ក្គបង្ហគប់ រពះសងឃ និងរកុមសិកាខកាមខែមរក្រកាម

យួ នក្នាះក្ទ

ផធុយក្ៅវិញពួ កក្គមានការបារមភ

ទាាំងក្នាះថា

យ៉ងខាលាំងថា

នឹងមានផលប៉ះពាល់ វស
ិ ័យរពះ

រពះពុ ទស្ន
ន សនាខែមរក្ៅភាគខាង

តផូងអត់ លែក្ទ កាំពុងខតក្ធវន
ើ ក្យបាយសហការ
ជាមួយនឹងអបកក្ៅក្រៅរបក្ទស

ក្ដើមផីផួល
ថ រាំលាំ

រដាឌភិបាលយួ ន និងទាមទារសិទិក្ន សរីភាព ខដល
បានបាត់ បងៀក្ៅក្ហើ យក្នាះ។
បង្ហគប់ រកុមសិកាខកាមខែមរក្រកាម

ក្ហើ យក្គបាន
កុឲ
ាំ យក្ជឿតាម

រពះសងឃខែម រ ក្ៅភាគខាងតផូងក្រចើនក្របើនក្យ
បាយយ៉ងក្នះ។
បុរសខែមរកមពុជាក្រកាមរ ូបក្នះ
ជរមាបបខនទមក្ទៀតផងខដរថា

ក៏បាន

រដឌអាំណាចយួ ន

ក្គមិនបានក្កាះអក្្ជើ ញជនជាតិយួន

ឲយមក

ចូលក្រៀនអាំពី ក្ោលនក្យបាយក្នះជាមួយនឹង
រពះសងឃ និងរបជាពលរដឌខែមរក្រកាមក្ទ គឺក្គ
ក្បើកបក្រងៀនចាំក្ពាះខតរពះសងឃ

និងរបជា

ពលរដឌខែមរក្រកាមប៉ុក្ណា
ត ះ។
ក្យងតាមរបភពដខដល ក៏ដច
ូ ជារបភព
ក្ផសងៗក្ទៀត បានឲយដឹងរសក្ដៀងោបថា ក្ោល
នក្យបាយខដលចាប់ បងខរើ ពះសងឃ
ពលរដឌខែមរក្រកាម

និងរបជា

ឲយក្ៅសិកាក្រៀនសូរតអាំពី

នក្យបាយគុមមុយនីសឋ តាមផបត់គន
ាំ ិត ហូ ជីមុិញ
រក្បៀបក្នះ

គឺក្គក្ធវើក្ឡើងក្សធើរខតក្រៀងរាល់ ឆ្បាំ

ក្ហើ យែលឹមវមិនែុសពី ោបក្ទ។ អាជាញធរយួ នចងៀ
ក្ធវយ
ើ ៉ ងណា

ឲយវិស័យរពះពុ ទស្ន
ន សនាខែមរ

ក្រកាមក្ដើរតាមក្ោលនក្យបាយក្នះ។

រីឯខែម រ

ក្រកាម ទាាំងក្ៅកបុងរសុក ទាាំងក្ៅក្រៅរសុកមិន

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ពុ ទស្ន
ន សនាខែមរក្រកាម៕ VOKK
តពីទំព័រ១២ ក្ធវឲ
ើ យរពះសងឃ
ខែមរក្រកាមក្ៅក្រៅរសុក

និងរបជាពលរដឌ

ក្កើតទុកម
ខ ិនសុែចិតថ

ចាំក្ពាះអាំក្ពើ អមនុសសធម៌ ក្រើសក្អើងពូ ជស្នសន៍
ពី សាំណាក់ អាជាញធរយួ ន ខដលរគប់ រគងទឹកដីខែមរ
របជាពលរដឌខែមរ ក្ហើ យខងមទាាំងបាំបិទសិទិក្ន សរី
ភាពខែមរជនជាតិក្ដើម

មាចស់ ទឹកមាចស់ ដខី ងម

ក្ទៀត។ ក្ហើ យទក្ងវទា
ើ ាំងក្នះបានក្ធវឲ
ើ យខែមរក្រកាម
ក្ៅក្រៅរសុកយល់ ក្

ើញថា

ជាការកាត់ ផ្តឋច់

ចាំណ្ងទាក់ ទងរវងខែម រក្ៅកមពុជាក្រកាម និងក្ៅ
កមពុជា ជាពិ ក្សសវិស័យវបផធម៌ អកសរស្នស្ដសឋ
និងព័ តមា
៌ នសាំខាន់ ៗពី ទឹកដីកមពុជា។
តាមរយៈការសមាភសន៍ ជាមួយសហការី
ថ្នកមមវធ
ិ ស
ី ក្មលងខែម រកមពុជាក្រកាម រពះក្តជរពះ
គុណ្ ចនធ សុផ្តត របធានសមព័នស
ន មណ្និសសិត
- និសសិតខែមរកមពុជាក្រកាមបានសាំខដងការក្ស្នក
ស្នឋយ

និងចាត់ ថាជាការរបកាន់ ពូជស្នសន៍។

រពះអងគក៏បានមានសងឃដីការបខនទមថា សម័យ
ក្នះរបព័ នផ
ន សពវ ផាយគួរខតក្បើកទូោយ ក្ហើ យ
រាល់ កមមវធ
ិ ផ
ី ាយ

ពី ទរូ ទសសន៍កមពុជាមិនខមន

ែុសចាប់ ក្នាះក្ទម៉ាងក្ទៀតកមពុជាក៏ជាមិតភា
ថ ព
មុឺនឆ្បាំនឹងោបក្ទៀតផង

ក្បើសិនជាអាជាញធរយួ ន

ក្ធវរើ ក្បៀបក្នះ គឺយួនចាត់ ទក
ុ ថាកមពុជាក្នះ មិន
ខមនជាមិតដ
ថ ល
៏ ែជាមួយែលួនក្នាះក្ទ៕ VOKK

ទាំព័រ១៤

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

រពេះមហាកសរតខែែរអាំពាវនាវសុឲ្
ាំ យបារ ាំងបនតជួយកមពជា
ុ
គក្រមាងអស់ របមាណ្ ១០ោនអឺរ។
៉ូ
ក្ោក ស្ដហវ ងស
ៀ វ័រ ហវី យ៉ុ ង បានខងលងក្ៅ
កបុងពិ ធីបិទការដាឌនជួសជុលក្នាះថា ការប្ច ប់
ការដាឌនជួសជុលរបាស្នទបាពួ ន
ជ័យមួយខដលពរងឹង
រពះមហាកសរតខ្មែរ រពះបាទ នក្រតតម សីហមុនី [ជួ រមុម
ក្វវង្] និង្នាយករ ឋមន្តនតីននសាធារណរ ឋបារំង្ ក្លក
ន្តហវង្់ស័រវ ហវីយុង្ (Francois Fillon) [មុម សា្ំ] កនុង្ពិធីបិទ
ោរដ្ឋឋនជួសជុលរបាសាទបាពួន ក្ៅក្មតតក្សៀមរប ោល
ពីនថងទី៣ កកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១១។ RFA/Hang Savyouth

រពះមហាកសរតខែមរ បានអាំពាវនាវចាំក្ពាះ
រដាឌភិបាលថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង

ឱយបនថជយ
ួ ឧបតទមជា
ភ ងវិកា

និងបក្ចចកក្ទសក្ៅ

ក្ទៀត ក្ដើមផីក្រៀបចាំ និងជួសជុលរមណ្ី យដាឌន
របាស្នទបូរាណ្ខែមរខដលកាំពុងទទួលរងការបាក់
ខបក ឱយលែក្ឡើងវិញ។
រពះមហាកសរតខែមរ

កមពុជា និងបារាាំង។ ក្ោកបានមានរបស្នសន៍
ក្ទៀតថា ការជួសជុលរបាស្នទបាពួ នក្នះ គឺជា
ការង្ហរដ៏ពិបាកខដលរតូវអត់ ធត
ម ់ ជាទីបាំផត
ុ ។
កាលពី ជាង១៥ឆ្បាំមុន

ខដលក្ោកក្ៅ

ជារដឌមស្ដនថីរកសួងឧតឋមសិកា

និងរស្នវរជាវ

ក្ោកបានោាំរទ ដល់ ការចាប់ ក្ផឋម
ើ ការដាឌនជួស
ជុលរបាស្នទបាពួ ន ដ៏លាំបាកមួយក្នះ ក្ហើ យវ
គឺជាក្សចកឋរី ក្ាំ ភើបជាទីបាំផត
ុ មួយខដល
ក្រកាយមក

រពះបាទ

នក្រាតថម

និងក្ធវើឱយសទិតក្សទរនូវ

ចាំណ្ងមិតភា
ថ ពដ៏យូរលងៀរវងរពះរាជាណាចរក

និងរដាឌភិបា

លថ្នរបក្ទសជាមិតនា
ថ នាកបុងពិ ភពក្ោក សូម

គឺជាក្ជាគ

១៥ឆ្បាំ

រ ូបក្ោកបានមកចូលរ ួមបិទការ

ដាឌនជួសជុលក្នះជាមួយរពះមហាកសរតខែមរ។

សីហមុនី និងក្ោក ស្ដហវ ងស
ៀ វ័រ ហវី យ៉ុ ង (Francois
Fillon) នាយករដឌមស្ដនថី ថ្នរដាឌភិបាលស្នធារណ្

ក្ោក ស្ដហវ ងស
ៀ វ័រ ហវី យ៉ុ ង ខងលងបនថ ៖ «ការ

រដឌបារាាំង បានយង និងអក្្ជើ ញក្ធវជា
ើ រពះរាជ

ង្ហររសងៀងម ចុះក្លែរបខមរបមូលនូវរាល់ ដង
ុើ ផ
ម ុាំគ

អធិបតី និងអធិបតី កបុងពិ ធប
ី ិទការដាឌនជួសជុល

វក្ឡើងវិញមឋង១ដុៗ
ើ

របាស្នទបាពួ ន ក្ៅកបុងបរិក្វណ្អងគរធាំ ថ្នក្ែតថ

ក្ដាយស្នរការង្ហររបស់ ក្ោក បា៉ស្នកល់ រ៉ខយរ៍
ូ

ក្សៀមរាប កាលពី ថ្ងងទី៣ខែកកកដាក្នះ បនាធប់ ពី

និងរកុមការង្ហរ

រកុមអបកបុរាណ្វិទា របស់ ស្នោបារាាំងចុងបូពា៌

ជាមួយបុគល
គ ិកខែមរជាក្រចើន នាក់ ក្ផសងក្ទៀត ជា

បានជួសជុលរបាស្នទក្នះ អស់ រយៈក្ពលជាង

អាទិមានកមមករក្លើកដី កមមករសាំណ្ងៀ ជាងកាត់

១៥ឆ្បាំមកក្ហើ យ

ងម ជាងចមាលក់ ក្មការកមមករ ស្នទបតយករខដល

ក្ដាយចាំណាយទឹករបាក់ ក្លើ

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៥

បានសក្រមចរ ួចរាល់

ខដលក្ធវកា
ើ រជាមួយក្ោករ ួម

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

បានរ ួមចាំខណ្កក្ធវើឱយការង្ហរក្នះ

ទទួលក្ជាគ

របក្ទសបារាាំង និងរបក្ទសនានាជាមិតថ សូមបនថ

ជ័យ ក្ហើ យសុទស
ន ឹងខតជាអបកខដលទូលបងគជា
ើ

ជួយឧបតទមោ
ភ ាំរទ

ែញាំុសូមសខមឋងការក្កាតសរក្សើរ

របាស្នទបូរាណ្ខែមរក្ឡើងវិញ ក្ៅទូទាាំងរបក្ទស

ក្ៅថ្ងងក្នះ
ក្នះ

ដ៏ក្ស្នមះសម័រគ

ក្ហើ យការជួសជុលរបាស្នទបាពួ ន

ជាគក្រមាងជួសជុលរបាស្នទមួយដ៏ធក្ាំ ៅ

កបុងពិ ភពក្ោក

ក្ហើ យក៏ជាកិចស
ច ហរបតិបតថិ

ការបារាាំង-កមពុជាមួយដ៏លែជាងក្គកបុង

កបុងស្នមរតីសហរបតិបតថិការរ ួម
ក្បតិកភណ្ឍរបវតថស្ន
ិ ស្ដសថ

ខដលជាសមផតថវិ បផ

របាស្នទបាពួ ន

គឺជារបាស្នទភបខាំ ដល

កស្នងក្ឡើងក្ៅពាក់ កណា
ឋ លសតវតសទី១១ កបុង

ក្ោកនាយករដឌមស្ដនថី

ថ្នរដាឌភិបាល

បារាាំង បានឱយដឹងថា កបុងរយៈក្ពលជាង ២០ឆ្បាំ

រជជកាលរពះមហាកសរតខែមរ រពះបាទ ឧទ័យទិតយ
វរន
័ម ។

ចុងក្រកាយក្នះ ស្នទប័នបារាាំងជាក្រចើនបានផឋល់
ជើនយ
ួ ខដលមានទឹករបាក់ សរ ុបជាង ២០ោនអឺ
រ៉ ូ ក្ដើមផីក្ធវើការជួសជុលរបាងគរបាស្នទអងគរ និង
ខចករាំខលក

នូវចាំក្ណ្ះដឹងខាងវិទាស្នស្ដសថ

បក្ចចកក្ទស

និងគតិយុតដ
ថិ ល់ របជាពលរដឌកមពុ

ជា ខដលជាតរមូវការកបុងការខងរកាក្បតិកភណ្ឍ
ដ៏វក្ិ សសវិស្នលក្នះ។
រពះមហាកសរតខែមរ
សីហមុនី

ក្ដើមផីការពារ

ធម៌រ ួម របស់ មនុសសជាតិ»។

វិស័យ

បុរាណ្វិទា»។

និងក្រៀបចាំរមណ្ី យដាឌន

រពះបាទ

បានមានរពះរាជបនធូលថា

នក្រាតថម
រពះអងគ

សូមឧទធិសរបាស្នទបាពួ ន ឱយកាលយក្ៅជានិមិតថ
រ ូបថ្នកមាលាំងស្នមគគភា
ី ព មិតភា
ថ ព សនថិភាព និង
កិចស
ច ហរបតិបតថកា
ិ ររវងរបជាជាតិកមពុជា និង
បារាាំង រ ួមទាាំងរបជាជាតិទាាំងអស់ ក្ៅក្លើសកល
ក្ោក។

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

បានឱយដឹងថា

ចាប់

តាាំងពី អាំឡុងទសវតសរ៍១៩០០ ស្នោបារាាំងចុង
បូពា៌

បានចាត់ វធា
ិ នការជាក្រចើនក្ដើមផីកាប់ ឆ្ករ

ថ្រពដ៏រកាស់

មឹក ខដលរគបដណ្ឋប់ របាស្នទក្នះ

ឱយបានស្នែតក្ឡើងវិញ

រពមទាាំងបានខកលមែ

របព័ នប
ន ងាូរទឹកក្ចញពី របាស្នទក្នះផង។
កាលពី អាំឡុងទសវតសរ៍ទី៦០

របក្ទស

បារាាំង បានចាប់ ក្ផឋម
ើ គក្រមាងជួសជុលរបាស្នទ
បាពួ ន មឋងមកក្ហើ យ ប៉ុខនថបានអាក់ ខានក្ៅវិញ
ក្ៅអាំឡុងទសវតសរ៍ទី៧០ ក្ដាយស្នររបក្ទសខែម រ
មានសស្ដង្ហគមសុីវល
ិ

ក្ហើ យក្ៅក្ពលខដលពួ ក

ខែមររកហមដក្ណ្ថើមកាន់ កាប់ អាំណាច បានក្ធវើឱយ
ឯកស្នរខដលជួលជុលរបាស្នទបាពួ ន ទាាំងអស់
បានបាត់ បងៀទាាំងរសុង៕

រពះមហាកសរតបានអាំពាវនាវដូក្ចបះ ៖ «ែញាំ ុ

សូមអាំពាវនាវជាងមី

រដាឌភិបាលបារាាំង

ចាំក្ពាះរដាឌភិបាលថ្ន

របភព៖ RFA/Khmer

ទាំព័រ១៦

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ខែែរកមពជាររកាមជានរណា?
(ត)
ុ
ក្ៅកណា
ថ លសតវតសរ៍ទី៨ ថ្នអាណាចរក
ក្ចនឡាបានចុះក្ែសោយ

ពី ក្រពាះមានការខបក

បុពវបុរសរពះអងគ។ ក្នះជាក្លើកដើបូងកបុងរបវតថិ
ស្នស្ដសថខែមរ ខដលក្គមានឯកស្នរជាក់ ោក់ ពី

បាក់ ថ្ផធកុង
ប យ៉ងរតណ្ម ជាក្ហតុក្ធវឲ
ើ យជនជាតិ

ការក្ោរពបូជាបុពវបុរសរបស់ រពះរាជា

ជិតខាងក្មើលង្ហយ។ ក្ឆលៀតឱកាសក្នាះពួ កក្ចារ

រតូវក្លើកតក្មកើង ឲយមានឋានៈក្សមើនឹងក្ទវ-ក្ទវី។

សមុរទ(ជាវ) បានចូលមករាតតាតដុតបាំផ្តលញទី

ខែមរក្យើ ងក្ៅរកាទមាលប់ ដល់ សពវ ថ្ងង

រកុង ក្ឡាមព័ ទរា
ន ជវាំង រហូ តដល់ ចាប់ បានរពះ

ក្សសកបុងការរបារពន បុណ្យខសនដូនតា (បុណ្យ

មហាកសរតក្ស្នយរាជយ មហិ បតិវរន
័ ម ក្ហើ យកាត់

ភជប
ុាំ ិណ្ឍ)។

រពះសិរស្នក្ៅថាវយក្សថចជាវខងមក្ទៀត។

ជាស្នទបនិកទី១

ឆ្បាំ៨០២ បានក្បើកយុ គសម័យងមម
ី ួយថ្ន

ខដលសទិតក្ៅជារាជធានីរបស់ ខែមរ

សុះស្នយថា

ខដលឥឡូវក្នះបានទទួលយ៉ង
ជាសម័យអងគរ

ឬសម័យមហា

នគរ។ កបុងអាំឡុង៦សតវតសរ៍ដរ៏ ុងក្រឿង សម័យ

កសរតទាាំង៦រពះអងគគរឺ ពះបាទ ៖
ជ័យវរន
័ ម ទី២

(៨០២-៨៥០)

ជា

កបុងការកស្នងរាជធានីងមី

រពះបាទយក្ស្នវរន
័ ម ទី១

រទងៀបានឲយកស្នងអា

រសមជាក្រចើនសរមាប់ គណ្ៈស្នសនាក្ផសងៗ។
បុរាណ្វិទជា
ូ តិបារាាំង

បានរកក្

ើញរ ូប

រឹទន កបុងសម័យក្នាះ ក្ៅវតថក្ពាធិក្សរី (កាំពងៀ
ស្នពន) និងកបុងវតថក្ផសងៗក្ទៀតទូទាាំងខដនដីសណ្ថ

រពះបាទ ជ័យវរន
័ ម ទី២ ក្ដាយបានអះអាង

ទក្នលក្មគងគ។

ជាអបកបនថខែសពូ ជពងសថ្នហវ ូណ្នបានក្ឡើង

ក្ស្នយរាជយ

អស់ រយៈ

ចមាលក់ រពះសីវៈ វិសតុ និងរពះពុ ទរន ូបកស្នងពី សាំ

ស្នទបនិករពះរាជាណាចរកយុ គសម័យអងគរ។

ថា

ថ្នរកុងអងគរ(យក្ស្នធរៈបុរៈ)

កាល៦សតវតសរ៍។

អងគរ គួរកត់ សមាគល់ ជាងក្គ គឺរជជកាលថ្នមហា

១/

ជាពិ

៣/ យក្ស្នវរន
័ ម ទី១ (៨៨៩-៩១៥) រទងៀ

យុ គសម័យអងគរ

របក្ទសកមពុជា

ខដល

៤/ សូរយវរន
័ ម ទី១ (១០០២-១០៥០) ជារាជ

ក្ហើ យបានបរងួបបរងួមជាតិក្ឡើង

វងសខែមរ ថ្នជើនាន់ អាណាចរកភបាំ រទងៀបានក្ភៀស

វិញ ក្ៅក្សធើររគប់ កខនលងទាាំងអស់ ក្ធវឲ
ើ យរពះរាជា

ែលួនក្ៅនគរជាវ ក្ពលខដលទ័ពក្ចនឡាចូលវយ

ណាចរកមានឥទនិពលទូទាាំងអាសុីភាគអាក្គបយ៍។

លុក។

២/ ឥស្ដនធវរន
័ ម ទី១ (៨៧៧-៨៨៩) ជាអបក

អងគរ ខដលកាន់ ពុទស្ន
ន សនាមហាយន។

ក្ផថម
ើ ឲយមានការក្ោរពបូជាបុពវបុរស។ រទងៀបាន
កស្នងបារាយណ្៍ ទឹក និងរបាស្នទជាក្រចើន រ ួម
មានរបាស្នទរពះក្ោ
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

រពះអងគជារពះរាជាទី១ថ្នយុ គសម័យ

៥/ សូរយ
ិ វរន
័ ម ទី២ (១១១៣-១១៥០) ជា
ស្នទបនិកថ្នអងគរវតថ(ទី២)

ក្ដើមផីឧទធិសថាវយចាំក្ពាះ
ទាំព័រ១៧

រពះបាទសូរយ
ិ វរន
័ ម ទី២

មានស្នបរពះហ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

សទធៗ
ាំ បីគឺ ៖
១)

ណាៗទាាំងអស់ ។
កស្នងរបាស្នទអងគរវតថនិងបនថការ

ស្នទបនារបាស្នទរពះវិហារ

របក្ទសខែមរសម័យក្នាះបាន

រតួតរតាតាាំងពី ភូមា រហូ តដល់ មួយខផបកថ្ន មា៉
ក្ឡសុី។

រពះអងគក៏ជាអបកកស្នង

សមិទផ
ន ល

២)

បរងួបបរងួមសងគមថ្ផធកុង
ប

៣)

តក្មលើងអានុភាពខែម រ ក្លើឆ្កអនថរ

ក្ទពក្កាសលយរបស់ រពះបាទ ជ័យវរន
ម័ ទី

ក្ដាយក្លើកទ័ពក្ៅវយជាមួយរបក្ទស

៧ គឺរទងៀក្ចះសរមបសរមួល អវីខដលជារបស់

ជិតខាង ខដលមានយួ ន( Dai Viet) ចាម និង មន

ស្នសនា មានពី មុន (របាស្នទភប)ាំ និងក្ធវអ
ើ វីខដល

ជាក្ដើម។

ជាងមី

ជាតិ

ក្ៅកមពុជាក្រកាម

ក្រចើនជាងក្គបាំផត
ុ ។

ក្ដើមផីឲយបានក្ពញចិតទា
ថ ាំងពួ ករពាហម ណ្៍

រពះអងគបានបញ្ញជឲយ

ទាាំងពួ ករាស្ដសថ។ រពះអងគខងមទាាំងមានរពះរាជហ

សងៀនវូ បនាធយយ៉ងក្រចើន សរមាប់ រតួតរតាខដន

ឬទ័យគិតគូដល់ សុែមាលភាពរបស់ របជារាស្ដសថ

ដី មានបនាធយពាមរតួតរតាក្ដាយ ពញាមាស,

ផង។ សិោចារឹកតារពហម បានឲយដឹងពី ការក

បនាធយពាមក្មគងគ រតួតរតាក្ដាយ ពញាខរបង,

ស្នងនូវមនធីរក្ពទយ

បនាធយថ្រពនគររតួតរតាក្ដាយ ពញាឌិន (មកពី

សរមាប់ ពាបាលមនុសសមាប

របភពក្នះក្ហើ យ

វណ្តៈកបុងសងគមក្ឡើយ។

ក្ទើបពួ កយួ នខរបក្្មះមថុាំ

ថ្រពនគរក្ៅជា យ៉ឌិន (Gia Dinh)។

ក្ដាយមិនរបកាន់

តាាំងពី រជជកាលរពះបាទ ជយវរន
័ ម ទី៧ មក

៦/ ជយវរន
័ ម ទី ៧ ( ១១៨១-១២១៩) ជា
ស្នទបនិកអងគរទី៣ (អងគរធាំ)។
រពះអងគមាចស់

ក្ៅពាសក្ពញថ្ផធរបក្ទស

ពុ ទប
ន រិស័ទបានកស្នងវតថយ៉ងក្រចើន

ក្ៅរគប់

ក្ែតថថ្នកមពុជាក្រកាម។ ក្ៅក្ែតថឃ្លលាំងមានវតថរបា

ជ័យវធ៌ន

ជាអបកយុ ទន

ស្នទគងៀ (១២២៤) វតថចតុមុខារតនរាម-ក្រជាយ

ស្នស្ដសថខផបកក្យធាដ៏ចាំណាប់ មួយរពះអងគខដល

ទឹម(១៤៦៥)វតថ ក្ពាធិរពឹ កស-ខរពកគយ(១៤៦២)

បានដឹកនាាំកងព័ ទរបយុ ទន

វតថឃ្លលាំង(១៥៣៣)។ល។ ក្ៅរពះរតពាាំងមានវតថ

ក្ដើមផីរក្ាំ ដាះទឹកដីឲយ

ផុតពី ការរតួតរតារបស់ បរក្ទស។

ក្រកាយពី

ក្ដញទ័ព្លនពានរបស់ ចាម ផុតពី ទីរកុងអងគរ

ភិរមយរាជយ (១០៧៩) វតថមជឈឹមារាម (១៣១៧)
។ល។

ក្ហើ យក្ទើបរពះអងគក្ឡើងក្ស្នយរាជយកបុងរពះជនាម
យុ ៥៦ឆ្បាំមានរពះនាមជាជ័យវរន
័ ម ទី៧។

ការពរងីកខដនដី
មថងៗ

ជ័យវរន
ម័ ទី៧ ជាអធិរាជ ខដលបានស្នទប
នារាជធានីអងគរទី៣ ឬអងគរធាំ និងរបក្ទសជាតិ

មកពី ការ្លនពានពី ពួកម៉ុងក្ហាគល

(Mongol) ក្សៀម (Thai) ,ចាម (Cham) និងក្រកាយ
មកមានយួ ន(Viet Nam)ផង។

ទាាំងមូល ខដលមានទាំហាំទូលាំទោ
ូ យជាងក្ពល

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

បានរតូវចុះងយបនថិច

ទាំព័រ១៨

ឆ្បាំ១៤៣១ រពះបាទ ពញាយ៉ត រតូវបងខើ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ក្បាះបងៀរកុងអងគរក្ចាល

ក្ហើ យបានក្រើរាជធានី

មកតាាំងក្ៅ ភបក្ាំ ពញវិញ។
រពះរាជាណាចរកកមពុជា
ងយជាលាំដាប់
ក្ែសោយផង

ក្ៅ ៤មុឺននាក់ ។ ក្ជាគជ័យដ៏ធស
ាំ ក្មផើមរបស់ ជន
ជាតិយួន បានរ ុញរចានរពាំ របទល់ របក្ទស ចមា៉

ក្ចះខតចុះអន់

ចុះឆ្ងយមកទិសខាងតផូងក្ទៀត

គឺមកទល់

ពី ក្រពាះអបកដឹកនាាំខែមរអន់

ក្រជាយ Varrella។ ក្ៅ គ.ស. ១៦០០ របក្ទស

និងមកអាំពីយុទស្ន
ន ស្ដសថក្លបទឹក

យួ នរតូវបាត់ បងៀឯកភាពរបស់ ែលួន ៖ ទឹកដីរតូវ

ដីខែមរពី របក្ទសជិតខាងផង។

ខបងខចកជាពី រ ខាងក្ជើងជារបស់ រាជវងសក្ឡ (Le)

យុ គសម័យ យួ នក្រជៀតខរជកមកក្លើទឹក

ខដលមានពួ កក្សថចរតាញ់ រទិញ (Trinh) ជាអបក

ដីខែមរ តាាំងពី ស.វ.ទី១៧

ោាំរទខាងតផូង រតូវបានក្ៅពួ កក្សថចរកាញ់ក្ងវៀង

ឆ្បាំ១៦២០ អាចចាត់ ទក
ុ ជាតាំណាក់ កាល

(Nguyen)។ ប៉ុខនថក្ទាះជាមានវិបតថថ្ិ ផធកុង
ប ក៏ក្ដាយ

ខដលចាប់ ក្ផថម
ើ នូវកមមវសនាដ៏អភ័ពវ

ក៏ពួក ក្ងវៀង បានបនថវយដក្ណ្ថើមយកទឹកដីរប

មួយ

ចាំក្ពាះខែមរកមពុជាក្រកាមក្យើ ង។

ក្ទសចមា៉ទាល់ ខតអស់ រលីង។

(គួរគបផីកត់

រពះបាទជ័យក្ជដាឌទី២ (១៦១៨-១៦២៨)

សមាគល់ ថា យួ នក្របើយុទស្ន
ន ស្ដសថដច
ូ ោប សរមាប់

ខដលធាលប់ បានរស់ ក្ៅរបក្ទសក្សៀម បានង្ហក

បាំបាត់ ពូជស្នសន៍ចាម (ស.វ. ទី១១-ស.វ.ទី១៧)

មកចងក្មរតីភាពជាមួយរបក្ទសយួ ន (An Nam)

និងខែមរ (ស.វ. ទី១៧-ដល់ សពវ ថ្ងង)។ យុ ទស្ន
ន ស្ដសថ

ខដលកាំពុងខតអនុវតថខផនការ វតទីមកទិសខាង

ខដលយួ នក្ៅថា

តផូង (Nam Tien) របស់ ក្គ។

តផូង (Nam Tien) សាំអាងក្ៅក្លើកលលផិចពី រ

ស្នស្ដស្នថចារយខែមរក្រកាមមាបក់ គក្ឺ ោក រតឹង
ង្ហ

យ៉ងគឺ៖

បានសរក្សរយ៉ងសក្ងខបអាំពីយួនដូចខាង

ក្រកាម ៖

១/នក្យបាយចាំណ្ងក្មរតីភាព បង-បែូន
(Tinh Huu Nghi Anh Em) និង

“ក្រកាយពី បានរាំក្ដាះែលួន
នឹមចិន

ខផនការវតទីមកទិសខាង

ក្ចញផុតអាំពី

អស់ រយៈក្ពលជាងមួយពាន់ ឆ្បាំមក

២/នក្យបាយអក្នាថរបក្វសន៍ (Dan Di
Truoc Nha Nuoc Di Sau)។

(១១១ មុនគ.ស. គ.ស.៩២១) ក្សថចយួ នកបុងរាជ

ឆ្បាំ ១៣០៦ ក្សថចចាម ជ័យសងាវរន
ម័ ទី៣

វងស លី (Ly) បានក្ផថម
ើ វយលុករបក្ទសចមា៉

(Jaya Simhavarman III, យួ នក្ៅ Che Man)បាន

ចាប់ តាាំងពី ស.វ.ទី១១ តក្ៅ។ ក្ៅ គ.ស.១៤៧០

ក្រៀបអភិក្សកជាមួយមាចស់ កសរតីយ៍យួន ក្ហវ ៀង

ក្សថចយួ នរពះនាម ក្ឡ ថាញ់ តុង (Le Thanh

រតឹង (Huyen Tran Cong Chua)។ ជាងបូរថ្ន

Ton) រទងៀវយយកបានរាជធានីវជ
ិ យ
័ របស់ ចាម

អាពាហ៍ ពិ ពាហ៍ ក្នះ ក្សថចចាមរបគល់ ដព
ី ី រក្ែតថ

ខដលក្ៅក្ពលក្នាះ មានពលទាហានស្នលប់ ដល់

ឲយយួ ន ក្បើកផលូវឲយយួ នក្លបរបក្ទសចមា៉ទាាំង

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៩

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

មូល។

របសូតបុរតីមួយ រពះនាម អងគញា៉ កសរតីមួយ។
ឆ្បាំ១៣០៦ក្សថចខែមររពះបាទ ជ័យក្ជដាឌទី

ឆ្បាំ ១៦៣៨ រពះអងគ ទងរាជា រទងៀបាន

២ បានក្រៀបអភិក្សកជាមួយមាចស់ កសរតីយ៍យួន

ទាមទារយកដី ថ្រពនគរ-កាំពងៀរកបី (Ben Nghe)

ក្ងវៀង ផុក ងឿក
ុ វឿង (Nguyen Phuc Ngoc Van) ជា

មកវិញ

កូនក្សថចរតាញ់យួន ក្ងវៀង ផុក ក្ងវៀង (Chua Sai

ជ័យក្ជដាឌទី២

Nguyen Phuc Nguyen) គឺក្សថច (Hy Tong)។ ជា

បានយូ របនថិចក្ទៀត។

បនថមកក្ដាយខែមរក្ចះខត

ចាំណ្ងថ្ដឪពុ កក្កមក

មានការខបកបាក់ ោប

ក្ទើបយួ នយកមកកមពុជា

បានជូនកូនរបស្ននូវនារី

កិតយ
ិថ សចាំនន
ួ ៥០០នាក់
៥០០នាក់

និងបុរសកិតយ
ថិ ស

ប៉ុខនថអគគមក្ហសីយួនរបស់

រពះបាទ

រទងៀបានក្សបើឲយពនាក្ពលឲយ

ក្រកាមទាាំងអស់ ។

ដខងារពះអងគមាចស់ កសរតិយ៍យួនមក

*Tu do cu vai nam lai co chuyen cuop

រពះរាជធានីឧតថុង។
គ ក្ដាយរសឡាញ់របពននស្នែត

ngoi, tranh gianh thien ha giua hoang toc Chan

ក្ហើ យយល់ រចឡាំថាយួ នមានចិតល
ថ ែ និងសុភាព

lap, quan nha nguyen phai sangcuu vien, sap

រាក់ ទាក់ ផង

បាន

dat trat tur. Va moi lan can thiep nhu the, vua

ក្ៅតាំបន់ រពះ

Mien lai cat dat den on, cho den… tat ca phan

រពះបាទ

ជ័យក្ជដាឌទី២

អនុញ្ញដតឲយយួ នចូលមករកសុី

សួោ៌ (Ba Ria) រតពាាំងចង្ហវ (Bien Hoa) និងវល

dat mien nam thuoc ve nguoi Viet.

ក្របើស(DongNai)។ ក្នះជាក្លើកទីមួយក្បើកផលូវឲយ

(Le Huong, nguoi Viet goc Mien)

យួ នរាំកល
ិ ចូលដីខែមរបនថិចមថងៗ។

ឆ្បាំ១៦៥៨ រពះអងគ សូរ និងរពះអងគ តន

ឆ្បាំ ១៦២៣ ក្ដាយការក្យគយល់ ដល់

ពី រនាក់ បងបែូនបក្ងកត
ើ (កូនរបស់ រពះឧទ័យ) រត់

អគគមក្ហសី រពះបាទ ជ័យក្ជដាឌទី២ រទងៀបាន

ក្ៅពឹ ងពាក់ យួន

អនុញ្ញដតឲយ រកុងក្ហវ (Hue) កាន់ កាប់ រកសួងគយ

មួយគឺ ក្ៅពញាច័នធ (ជាកូនរបស់ រពះបាទជ័យ

ក្ៅថ្រពនគរនិងវលក្របើស (Dong Nai)។ របជា

ក្ជដាឌទី២)។

រាស្ដសថយួន ក៏ដក
ឹ កូនជ្ជ ូនក្ៅបបួលោបចូលក្ៅ

ក្ហៀង ក្វឿង (Hien Vuong Nguyen Phuc Tan)

កបុងទឹកដីខែមរកាន់ ខតក្រចើន។ ចាំខណ្កជនជាតិខែមរ

បានបញ្ញជឲយក្លើកទ័ព

វិញ

រសុកខែមរ។

រតូវបងខច
ើ ត
ិ ថលះបងៀក្ចាលរទពយសមផតថិ

រសុកភូមិងយក្ៅក្ៅកខនលងក្ផសង

ក្រពាះពុាំ អាច

តស៊ូរស់ ក្ៅជាមួយពួ កចាំណ្ូលងមបា
ី ន។
ឆ្បាំ
កាំក្ណ្ើ តយួ ន

១៦២៤

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

រពះអងគចវូ )

ក្ឆលៀតឱកាសដ៏លែក្នះក្សថចយួ ន

៣០០០

លុះបានជ័យជមបះក្លើ

នាក់ ចល
ូ មក

ក្ៅពញាច័នធ

ក្ហើ យយួ នខបរមកវយរពះអងគ សូរ និងរពះអងគ

រពះមហាកសរតីយនីខែមរ

(ខែមរក្ៅថា

ក្ដើមផីរបឆ្ាំងនឹងបងបែូនជីដូន

បាន

តន វិញ ។ ទ័ពខែមរបានវយឈប ះក្ដញទ័ពយួ ន
ក្ៅរសុកវិញ។ រ ួចមក រពះអងគ តន ក្ៅរតួត

ទាំព័រ២០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ថ្រពនគរផ្តធល់ រពះអងគ។

ឆ្បាំ១៧៣០ ខែមរក្រកាកក្ឡើងវយយួ នក្ៅ

ឆ្បាំ១៦៧៩ នាមុឺនក្ភៀសែលួនថ្នជនជាតិ
ចិនពី រនាក់

នាាំទ័ពនិងរបជាជនចិន៣០០០នាក់

មថុាំថ្រពនគរ។ រពះមហាកសរតខែមរមិនបានចូលរ ួម
ក្ទ

ក្ហើ យខងមទាាំងប្ជ ូនទ័ពក្ៅវយបាំខបក

មករជកក្កានក្ៅ ថ្រពនគរ និងក្ម ស (My Tho)

រកុមក្នះក្ទៀត។ កងទ័ពរបស់ អធិរាជយួ ន និន

បក្ងកត
ើ ទីរកុង

ជាវ

ក្វឿង (Ninh Vuong-Nguyen Phuc Thu) បានវយ

ជប៉ុន និង អឺរប
៉ុ
យ៉ងក្រចើនកុះករ។ ក្ៅកបុង

តបក្ហើ យក្បាះទីតាាំងក្ៅ ក្ម ស (Ninh Tho) លងៀ

ដើណាក់ កាលក្នាះខដរ

ក្ហារ (Long ho គឺ Vinh Long)។

មានឈម ួញបរក្ទសដូចជា

មានចិនមាបក់ ក្ទៀត

ក្្មះ មា៉ក គឺវ (Mac Cuu) ក៏រត់ មករជកក្កាន
នឹងក្សថចខែម រ

ក្ហើ យបានខតងតាាំងជាមស្ដនថីរតួត

រតាតាំបន់ ក្ឆបរឈូ ងសមុរទក្សៀម (Ha Tien) ក្កាះ

ឆ្បាំ១៧៣៩

មកវយដក្ណ្ថើមយកពាមមកវិញ ប៉ុខនថមិនបាន
ក្ជាគជ័យក្ទ។

រតល់ (Phu Quoc) រកមួនស (Rach Gai) ទឹកក្មម
(Ca mau) កាំពត និងកាំពងៀក្ស្នម។
ក្ៅឆ្បាំបនថបនាធប់

រពះធមមរាជាទី៣ក្លើកទ័ព

ពី ឆ្បាំ១៧៥៦-១៧៥៨

វិបតថរិ ពះរាជវងស

ខែមរ (អងគអឹម និងអងគទង) ក៏បានក្កើតក្ឡើងក្ទៀត។

ខតងខតក្កើតក្ឡើងជា

រពះបាទ រាមាធិបតី អងគទង ក៏រត់ ក្ៅពឹ ង

នូវវិបតថក
ិ ុង
ប រាជវងានុវងសអាំក្ពើ កផត់

យួ ន មា៉ក តុង ក្ៅ ពាម (Ha Tien) ជាការតប

របស់ មស្ដនថី និងការសូមជើនយ
ួ ពី បរក្ទស ខដល

សបងសងគុណ្ខដលយួ នបានជួយក្នាះ អងគ ទង

ជាក្ហតុនាាំឲយយួ ន ក្លបយកទឹកដីកមពុជាក្រកាម

បានរបគល់ ក្ែតថផារខដក (Sa Dec) និងមាត់ រជូក

ជាបនថបនាធប់ ។

(Chau Doc)ឲយក្ៅក្សថច Vu Vuong-Nguyen Phuc

ក្រឿយៗ

ឆ្បាំ១៦៩៨ឧតថមក្សនីយ៍ខែមរ នក្រាមអ៊ម
ុ
ក្ដាយមានការោាំរទរបស់ ទ័ពយួ នផង
ក្បាររបឆ្ាំងនឹងរពះបាទ

Khoat។

បានបះ

ជ័យក្ជដាឌទី៤។

ទ័ព

ចាំខណ្ករពះឧទ័យរាជា អងគ តន វិញ
ក្ដើមផីសងគុណ្យួ ន

ខដលបានជួយមកវយ

របស់ ក្សថចខែមរ បានវយតបវិញក្ៅមថុាំថ្រពនគរ

ឈប ះខែមរោបឯងរ ហូ តបានក្ឡើងក្ស្នយរាជយ បាន

ក្ហើ យចាប់

របគល់ ក្ែតថពីរក្ទៀតក្ៅឲយក្ៅហាវយគឺ

នក្រាមអ៊ម
ុ

យកក្ៅកាត់ កាល។

ក្រកាយពី ជយ
័ ជមបះក្នាះរពះអងគក៏នាាំ ទ័ពវិលក្ៅ

រពះ

រតពាាំង (Tra Vinh) និងឃ្លលាំង (Sac Trang)។

ឧតថុងវគ ញ
ិ ។

ក្ោក Philippe Papin បានសរក្សរថា

ឆ្បាំ១៧១៥ មា៉ក គឺវ (Mac Cuu) ខបរជា

ពួ កយួ នយកក្ែតថ ក្រាងដើរ ី (Tay Ninh) ក្ៅឆ្បាំ

របគល់ ទឹកដីខែមរ ខដលក្ៅក្រកាមអាំណាចរបស់

១៧៥០ និងទឹកដីខែមរទាាំងអស់ ក្ៅខាងក្ជើងទក្នល

ោត់ ក្ៅឲយអធិរាជយួ នវិញ។

បាស្នក់ (Hau Giang)។
(ក្ៅមានត....)

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ទិវាបុណយឯករជយ ថ្នសហរដឋអារមរ ិក
ក្តើក្ៅថ្ងងបណ្
ុ យក្នះ របជាពលរដឌអាក្មរិ
កាាំងក្ធវអ
ើ វីែលះ ?
មានមនុសសតិចតួចណាស់

ខដលក្ធវើ

ការង្ហរក្ៅថ្ងងបណ្
ុ យឯករាជយ។ គឺជាថ្ងងខដលរកុម
រគួស្នរនាាំោបក្វចែចប់

ចាំណ្ីអាហារយកក្ៅតាម

សួនឧទានស្នធារណ្ៈ គឺថ្ងងអាាំងស្នច់ ទទួលទាន
ជាការបង្ហាញអាំពីការឱយតថ្មលយ៉ងខាលាំង

ក្ៅក្លើ

ទាំក្នៀមទមាលប់ អាក្មរិកាាំង ចាំក្ពាះក្សរីភាពនក្យ
បាយ។

ទង្់ជាតិសហរ ឋអាក្មរ ិក

សឹងខតមួយសបាថហ៍ កនលងមកក្ហើ យ អបក
ខដលរស់ ក្ៅក្លើទឹកដីថ្នសហរដឌអាក្មរិក

បាន

ឮសូរសក្មលងផធុះ ពី ទីក្នះមថង ពី ទីក្នាះមថង ទាាំងថ្ងង
យប់ ។ ក្នាះមិនខមនជាសបូរកាាំក្ភលង
ើ
ក្ដាយស្នរ
អសនថិសុែ ក្ដាយរបការណាមួយក្ទ ប៉ខុ នថគស
ឺ បូរ
ផ្តវតូចធាំ ខដលអបករសុកអុជ ក្ដើមផីអបអរស្នទរ
ចាំក្ពាះថ្ងងបណ្
ុ យឯករាជយ
ជារបថ្ពណ្ី

ថ្នសហរដឌអាក្មរិក។

ជនជាតិអាក្មរិកាាំងខតងរបារឰពិ ធី

ក្នះជាក្រៀងរាល់ ឆ្បាំ ក្ៅថ្ងងទី៤ ខែកកកដា ជាថ្ងង
ខដលសហរដឌអាក្មរិក

បានរបកាសឯករាជយពី

ចរកភពអងៀក្គលស។ ស្នមរតីក្សបហាជាតិ មាតុភម
ូ ិ
បានរតូវបង្ហាញក្ឡើង

ក្ដាយការក្ដាតទងៀជាតិ

សហរដឌអាក្មរិក ក្សធើរខតរគប់ មែ
ុ ផធះ និងក្ៅតាម
រគឹះស្នទនស្នធារណ្ៈ។ ក្ហើ យពិ ធអ
ី បអរស្នទរក៏
រតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើងជាទូក្ៅ ទាាំងជាផលូវការ និង
ជារក្បៀបរគួស្នរ។

ពិ ធអ
ី បអរស្នទរក្នះ

មាន

ឫសគល់ យ៉ងក្រៅ ក្ៅកបុងរបថ្ពណ្ី អាក្មរិកាាំង
អាំពីក្សរីភាព នក្យបាយ។

របណាាំងោបទទួលទានខផលឳឡឹក

មានការ

ឬនុាំបាុាំងស្នច់

ខដលក្ៅថា ហតដក (Hot dog) និងខលផងកីឡា
ដូចជាការក្លងក្បសបល (Base ball) ការរត់
របណាាំងក្ដាយក្ជើងបី ការខហលទឹក និងបាញ់ោប
ក្ដាយកាាំក្ភលង
ើ ទឹ កជាក្ដើម។
សហគមន៍ចន
ាំ ន
ួ ក្រចើន បានក្រៀបចាំពិធអ
ី ុជ
កាាំរជួច កាំដរក្ដាយបទក្ភលងក្សបហាជាតិ។ កាាំរជួច
ខដលលែគរួ ឱយចាប់ អារមមណ្៍ជាងក្គ
បង្ហាញតាមក្ច ក់ទរូ ទសសន៍។

បានរតូវ

ពួ កបុគល
គ ិកែលះ

បានយកថ្ងងវស
ិ សមកាលរបចាាំឆ្បាំរបស់ ក្គមួយថ្ងង
មកបខនទមក្លើការឈប់ សរមាកចុងសបាថហ៍ បនថ
សរមាកឱយបានយូ រ ក្ដើមផីក្គចក្វះពី សីតណ្
ុ ា ភាព
រដូវក្ៅថ ក្ៅសរមាកកាយក្ៅតាមក្ឆបរសមុរទ ឬ
ក្ៅតាមរមណ្ី យដាឌននានា។
ទិវឯករាជយ គឺជាថ្ងងបុណ្យក្សបហាជាតិ ក្ដើមផីអប
អរស្នទរចាំក្ពាះអវី

ខដលមានទិដភា
ឌ ពជាវដថមាន

ចាំក្ពាះសហរដឌអាក្មរិក។

អបកនក្យបាយជា

ក្រចើន បានបង្ហាញែលួនក្ៅតាមទីកខនលងខដលមាន

វិទយសាំ
(VOKK)
ុ រឡងកមពជាររកាម
ុ

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

សកមមភាពចរមុះកបុងទិ វក្នះ

សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ (PNN)

ទាំព័រ២២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ការក្រៀបចាំជាស្នធារណ្ៈ

ក្ដើមផីបង្ហាញការោាំរទ

របស់ ែលួនចាំក្ពាះរបវតថស្ន
ិ ស្ដសថ

មត៌ក

និងរបជា

ពលរដឌកុង
ប របក្ទស។ ក្លើសពី អទា
វី ាំងអស់ របជា
ពលរដឌថ្នសហរដឌអាក្មរិក

បង្ហាញនូវការដឹង

គុណ្ចាំក្ពាះក្សរីភាព និងឯករាជយ ខដលបានមក
ក្ដាយការតស៊ូរបស់ មនុសសជើនាន់ ដប
ើ ង
ូ ៗ

ថ្ន

សហរដឌអាក្មរិកបចចុបផនបកាល។
ទិវឯករាជយ

ជាទិ វបុណ្យរបស់ ជាតិ។

ក្ដាយសកមមភាពមនុសសដ៏ក្រចើន
ដើក្ណ្ើ រក្ៅទីក្ៅក្រៀងៗែលួន

បានក្ចញ

ចរាចរក៏មានការកក

សធះជាក្រចើនកខនលងខដរ។ រីឯរបភពថ្នការក្រៀបចាំ
ពិ ធអ
ី បអរស្នទរក្នះ

គឺក្ៅឆ្បាំ១៧៧៥

របជា

ពលរដឌថ្នរដឌ នូវអុន
ី ខគលន (New England) បាន
ចាប់ ក្ផថម
ើ ការរបយុ ទ ន

ជាមួយនឹងពួ កអងៀក្គលស

ក្ដើមផីឯករាជយរបស់ រដឌក្នះ។ ក្ៅថ្ងងទី២ ខែកកកដា
ឆ្បាំ១៧៧៦

សភាបានក្បាះក្ឆ្បតក្ដាយសមាងត់

អនុម័តយកឯករាជយពី ចរកភពអងៀក្គលស។

ការ

របកាសឯករាជយ បានរតូវក្ធវក្ើ ឡើងជាដើបង
ូ ពី រថ្ងង
ក្រកាយគឺក្ៅថ្ងងទី៤ខែកកកដា ឆ្បាំ១៧៧៦។ ការ
សូរតក្ឡើងជាក្លើកទី ១
រាជយ

នូវក្សចកថរី បកាសឯក

បានក្ធវក្ើ ឡើងក្ៅថ្ងងទី៨

ខែកកកដា

ឆ្បាំ

១៧៧៦។ រកុមរបតិភបា
ូ នចុះហតទក្លខាក្លើក្ស
ចកថរី បកាសឯករាជយ ក្ៅថ្ងងទី២ ខែសីហា ឆ្បាំ
១៧៧៦។ ក្ៅឆ្បាំ១៨៧០ ទិវឯករាជយបានរតូវ
ក្រៀបចាំក្ឡើង ប៉ខុ នថពួកបុគល
គ ិករបស់ រដឌ មិនបាន
ទទួលរបាក់ កថ្រមសរមាប់ ថ្ងងបណ្
ុ យក្នាះក្ទ។
ទាល់ ខតរហូ តដល់ ឆ្បាំ១៩៤១
ទទួលរបាក់ កថ្រម

គឺ

ក្ទើបពួ កក្គបាន

សរមាប់ ឈប់ សរមាកក្ៅថ្ងង

បុណ្យឯករាជយ។
មានកាំណ្ត់ សាំោល់ ដស
៏ ាំខាន់ មយ
ួ
ក្នាះគឺ
របធានាធិបតី ងូមា៉ស់ ខជហវឺ សុន និង ចន អាដាាំ
ទាាំងពី ររ ូប

ជាអបកបានចុះហតទក្លខាក្លើក្សចកថី

របកាសឯករាជយ

ក្ហើ យហាសិបឆ្បាំក្រកាយមក

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

រូបសំណាកតាង្សនតិភាព ននសហរ ឋអាក្មរ ិក

ក្ោករបធានាធិបតី ថ្នសហរដឌអាក្មរិកទាាំងពី រ
រ ូបក្នះ

ក៏បានក្ធវម
ើ រណ្កាលកបុងថ្ងង-ខែ-និងឆ្បាំ

ជាមួយោប គឺក្ៅថ្ងងទី៤ ខែកកកដា ឆ្បាំ១៨២៦ ដូច
ោប។ ក៏ជាក្រឿងគួរកត់ សាំោល់ មយ
ួ ក្ទៀត គឺមាន
ជនជាតិកក្ាំ ណ្ើ តក្ដើម

អាក្មរិកាាំងរស់ ក្ៅកបុង

របក្ទស ក្ហើ យរកុមកុលសមពនទា
ន ាំងក្នះ មានជាតិ
និងរដាឌភិបាលផ្តធល់ របស់ ពួកក្គ។
ជាតិអាក្មរិកាាំងខដលបក់ ក្ៅតាមផធះ

ក្រៅពី ទងៀ
និងតាម

រគឹះស្នទនស្នធារណ្ៈនានា អវខី ដលជានិមិតរថ ូបថ្ន
ឯករាជយរបស់ សហរដឌអាក្មរិក
សាំណាកដ៏លផីលាញមួយ

គឺមានរ ូប

ខដលមនុសសមាបកបុង

ពិ ភពក្ោកខតង របាថាបចងៀឱយបានក្ៅដល់ ឱយ
បានក្

ើញនិងស្នធបអខងែល ក្ហើ យងតរ ូបទុកជា

អនុសាវរីយ៍ផងក្នាះ

គឺរ ូបសាំណាកតាំណាងឱយ

ក្សរីភាពនិងឯករាជយ (Statue of Liberty) កស្នង
ក្ឡើងក្ៅក្លើក្កាះ ខអលីលស ថ្អខឡន (Ellis Island)

ទាំព័រ២៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ថ្នទីរកុងញ៉ូវយ៉ ក។ អវខី ដលគួរកត់ សាំោល់ ក្ទៀត

រស្នវរជាវក្ដាយ សឺង សក្រមច VOKK ថ្ន

ក្នាះ គឺរ ូបសាំណាកក្នះ រតូវបានក្ធវព
ើ ី ស្នពន់ សុទ ន

វិទយុសក្មលងកមពុជាក្រកាមកបុងឱកាសបុណ្យឯករាជ

ក្ហើ យមានកាំពស់ ជាងមួយរយខម៉រត និងទមងន់ពីរ

ថ្នសហរដឌអាក្មរិក ថ្ងងទី០៤ ខែកកកដា ឆ្បាំ២០១១

រយថ្មភរបាាំក្តាន ។

ពី រដឌកាលីហ័ វ រនីញា៉ ថ្នសហរដឌអាក្មរិក៕

លិែិតរបស់អងគការ សមាគមខែែរកមពជាររកាម
ុ

ាំរណើរទសសនកិច្បចមកកមពជា
ជូននាយករដឋមន្ដនដីបារ ាំងកនងដ
ុ
ុ
កបុងដើក្ណ្ើ រទសសនៈកិចច

រយៈក្ពលពី រថ្ងង

ចាប់ មានែលឹមស្នរដូចោប

ទាាំងភាស្នខែមរ

និង

គឺក្ៅថ្ងងទី២ ទី៣ ខែកកកដា ឆ្បាំ២០១១ ក្ៅរពះ

ភាស្នបារាាំង បានក្ផញជ
ើ ន
ូ ឯកឧតថមរបធានរដឌសភា

រាជាណាចរកកមពុជា របស់ នាយករដឌមស្ដនឋីបារាាំង

និងឯកឧតថមរបធានាធិបតី

គឺក្ោក ស្ដហវ ងស
ៀ រ័ ហវី យ៉ុ ង អងគការ សមាគមខែមរ

ឯកអគគរដឌទត
ូ ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង របចាាំក្ៅ

កមពុជាក្រកាមក្ៅកមពុជា បានក្ធវល
ើ ិែិតមួយចាប់

រពះរាជាណាចរកកមពុជា។

ក្ផញជ
ើ ន
ូ ក្ោក

ក្ៅថ្ងងទី២ ទី៣ ខែកកកដា ឆ្បាំ២០១១ ឯក

ក្ដាយក្សបើសុាំបង្ហាញឯកស្នរសឋីពី

បារាាំងកាត់ ទឹកដីកមពុជាក្រកាមឲយយួ ន។

លិែិត

តាមរយៈឯកឧតថម

ឧតថមនាយករដឌមស្ដនឋី ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំងអម

របស់ អងគការ សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម ខដល

ដើក្ណ្ើ រក្ដាយរដឌមស្ដនឋីចន
ាំ ន
ួ ៤រ ូបក្ទៀត

តាំណាងក្ដាយ

ក្ពញទសសនកិចច

ក្រកាម

មជឈមណ្ឍលវបផធម៌ខែមរកមពុជា

និងចុះហតទក្លខារ ួមោបក្ដាយអងគការ

សមាគមចាំនន
ួ ៦
២០១១

នឹងមកបាំ

ក្ៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ចាំនន
ួ ២ថ្ងង។ កបុងនាមអងគការ សមាគមខែមរកមពុជា

ឆ្បាំ

ក្រកាម តាំណាងឲយរបជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាម

ក្ផញជ
ើ ន
ូ តាមរយៈឯកអគគរដឌទត
ូ ថ្ន

ទាាំងរពះសងឃ ទាាំងរគហសទ មានក្សចកឋក្ី រតកអរ

ចុះថ្ងងទី៣០

ខែមិងនា
ុ

ស្នធារណ្រដឌបារាាំង របចាាំក្ៅរពះរាជាណាចរក

និងអបអរស្នទរយ៉ងថ្រកខលង

កមពុជា ក្ដាយក្យងតាមលិែិតអបកតាំណាងរាស្ដសឋ

ឧតថម ក្មតាថជួយពាាំនាាំយក នូវឯស្នរ និងព័ ត៌មាន

ខែមរចាំនន
ួ ១៦រ ូប បានក្ផញក្ើ ៅរបធានរដឌសភា និង

មួយចាំនន
ួ

របធានាធិបតី ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង កាលពី ថ្ងង

របស់ បងបែូន

ទី២៥ ខែមិងនា
ុ
ឆ្បាំ២០០៩។ កមមវតទុថ្នលិែិត គឺ

ជូនរដាឌភិបាល

សាំក្ណ្ើ សុាំផល
ថ ់ ឯកស្នរ

ស្នធារណ្រដឌបារាាំង ក្ដើមផីជយ
ួ ក្ដាះរស្នយបញ្ញា

សឋីពីរដាឌភិបាលបារាាំង

បានកាត់ ទឹកដីកមពុជាក្រកាម

ឲយក្ៅក្វៀតណាម។

ក្ហើ យសូមឯក

ខដលជាក្សចកឋរី តូវការជាចាាំបាច់
របជាពលរដឌខែមរកមពុជាក្រកាមក្ផញើ
និងថាបក់ ដក
ឹ នាាំជាន់ ែពស់

ថ្នការរាំក្ោភសិទិម
ន នុសស

ថ្ន

រាំក្ោភសិទិ ជ
ន នជាតិ

ក្ដើម បាំបទ
ិ សិទិក្ន សរីភាព គាំរាមកាំខហងរគប់ ក្ពល

ែលឹមស្នរទាាំងរសុង ថ្នលិែិតក្នះមានដូចតក្ៅ៖
តបតាមកមមវតទុ និងក្យងខាងក្លើ ក្យើ ងែញាំុ

ក្វោ

ខដលជាបញ្ញាមួយដ៏អអា
ួ ប់ ជាទី បាំផត
ុ ពី

សាំណាក់ រដាឌភិបាលក្វៀតណាម

មកក្លើបងបែូន

យសសូមជរមាបឯកឧតថមនាយករដឌមស្ដនឋី ក្មតាថ

ជនរ ួម្មខែមរកមពុជាក្រកាម

ខដលកាំពុងរស់

រជាបថា កាលពី ថ្ងងទី២៥ ខែមិងនា
ុ
ឆ្បាំ២០០៩

ក្ៅក្លើទឹកដីកស្ន
ូ ាំងសុីន។

ជាអងគការ

សមាគមខែម រកមពុជាក្រកាម

រកុមអបកតាំណាងរាស្ដសឋ

មានកិតថិ

ជាចាំនន
ួ ១៦រ ូប បានចុះហតទក្លខាកបុងលិែិតមួយ
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទឹកដីកមពុជាក្រកាម

ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុ

ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ទាំព័រ២៤

ជាទឹកដីមួយចាំខណ្ក
ខដលមានថ្ផធដី

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

៦៨.៩៦៥ គីឡូខម៉រតរកឡា មាន១៤.៧៨៨ភូមិ

ក្ៅបាញ់សមាលប់ កុង
ប ថ្រព និងក្គបាំបទ
ិ សិទិ ន ក្សរី

មាន១.៣៦៨

ុាំ មាន១៧១រសុក មាន២១ក្ែតថ

ភាពរគប់ ខបបសពវ យ៉ងទាាំងអស់ សរមាប់ ខែមរកមពុ

រកុង មានរបជាពលរដឌខែមរ១២ោននាក់ មានវតថ

ជាក្រកាម នាបចចុបផនបកាលក្នះ សូមផីខតការក្មើល

រពះពុ ទស្ន
ន សនាខែមរជាង៥៦៧វតថ មានរពះសងឃ

ទូរទសសន៍

រពះពុ ទស្ន
ន សនាខែមរជាង២មុន
ឺ អងគ។

កមពុជា

ផ្តករណ្ប ពី រពះរាជាណាចរកកមពុជា ក៏រតូវបាន

ថ្រពនគរ

អាជាញធរក្វៀតណាមគាំរាម កាំខហង និងហាមឃ្លត់

ក្រកាម

មានរាជធានីមួយក្្មះថា

បចចុបផនប

ក្វៀតណាមបានបឋូរក្្មះក្ៅជាភាស្ន

តាមរបព័ នខន ែសកាបនិងស្នឋប់ វទ
ិ យុតាម

ផ្តកពិ ន័យ។

ក្ដាយខឡកចាំក្ពាះសិទិក្ន សរីភាព

ក្វៀតណាម ខដលមានក្្មះថាទី រកុង ហូ ជម
ី ញ
ុិ

សិទិជ
ន នជាតិក្ដើម

ទឹកដីខែមរដ៏ធល
ាំ វឹងក្លវើយក្នះ

របថ្ពណ្ី

បារាាំងបានមកក្ធវើ

អាណានិ គមអស់ រយៈក្ពល៩០ឆ្បាំ

ចាប់ ពីឆ្បាំ

និងសិទិជ
ន ក្ើ នឿស្នសនា

ទាំក្នៀមទមាលប់

ពងាវតាដ៏ផរូ ផងៀ

សមផូណ្៌ខបបរបស់ ខែមររតូវបានបាំបទ
ិ ទាាំងរសុង

១៨៦៣ ដល់ ឆ្បាំ១៩៥៣ ការរគប់ រគង និងការ

ក្ហើ យក្រឿងរា៉វទាាំងអស់ របស់ ខែមរកមពុជាក្រកាម (កូ

ក្ធវអា
ើ ណានិគមរបស់ បារាាំងនាសម័យក្នាះ គឺខែមរ

ស្នាំងស៉ីន) ក្នាះ វមានក្រចើនឥតគណ្នា ដូច

កមពុជាក្រកាម ក្ៅមានស្នោក្រៀនតាមភូមិរសុក

ក្ោកបារាាំងធាលប់ បានដឹងក្ហើ យ

និងវតថអារាម

ក្រកាមក្វទនាណាស់ សពវ ថ្ងងក្នះ។

ការក្ោរពរបថ្ពណ្ី ទាំក្នៀមទមាលប់

និងការសិកាក្រៀនសូរតអកសរស្នស្ដសឋខែមរ មាន
ក្សរីភាព

និងភាពទូលាំទោ
ូ យ

ប្ជ ូននិសសិតខែមរ

គឺខែមរកមពុជា

អងគការ សមាគមខែមរកមពុជាក្រកាម សូម

ខងមទាាំងបាន

ខដលបានសិកាក្រៀនសូរត

អាំពាវនាវ

និងសាំណ្ូមពរដល់ ថាបក់ ដក
ឹ នាាំជាន់

ែពស់ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង

ក្មតាថជួយផថល់ឯក

ប្ច ប់ថាបក់ ក្ៅទឹ កដីកស្ន
ូ ាំងសុីន ឲយមកសិកាបនឋ

ស្នរសឋីពីការកាត់ ទឹកដីកមពុជាក្រកាម ឲយក្ៅក្វៀត

ក្ៅក្លើទឹកដី ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជាក្ទៀតផ

ណាម កាលពី ថ្ងងទី០៤ ខែមិងនា
ុ ឆ្បាំ១៩៤៩ តាម

ង។ ប៉ខុ នឋ ចាប់ ពីថ្ងងទី០៤ ខែមិងនា
ុ
ឆ្បាំ១៩៤៩

ចាប់ បារាាំងក្លែ

ក្រកាយពី បារាាំងបានកាត់ ទឹកដីខែមរឲយក្ៅក្វៀត

តាមរយៈអាសយដាឌនដូចខាងក្លើ

ណាមរ ួចមក

អនថរាគមន៍ក្ៅរដាឌភិបាលក្វៀតណាម ឲយប្ឈប់

ខែមរកមពុជាក្រកាមរតូវរងក្រោះដ៏

៧៣៣/៤៩

ឲយមកក្យើ ងែញាំុ
និងជួយ

មហាធាំក្ធងក្របៀបបានដូចជារលកយកសសូណា

ការក្ធវទ
ើ ក
ុ ខ បុកក្មបញមកក្លើរបជាពលរដឌខែមរកមពុ

មុម
ី កដល់

ជាក្រកាម។

ក្រកាម
ទាហាន

គឺក្វៀតណាមកាប់ សមាលប់ ខែមរ កមពុជា

ដុតខែមរទាាំងរស់

ផសឹករពះសងឃក្ៅក្ធវើ

ក្យើ ងែញាំស
ុ ងឃឹមថា ឯកឧតថមនាយករដឌមស្ដនឋី

ហាមមិនឲយខែមរបួសតាមខបបរពះពុ ទ ន

ថ្នស្នធារណ្រដឌបារាាំង

ចាស់ ជាយកក្រឿងរា៉វ

ស្នសនាខែមរក្ទ ស្នោក្រៀនអកសរស្នស្ដសឋខែមររតូវ

របស់ ខែមរកមពុជាក្រកាម

ក្ៅដាក់ ជន
ូ ថាបក់ ដក
ឹ នាាំ

បិទរគប់ ទិសទីទាាំងអស់ ។ ក្វៀតណាមបានបក្ងកត
ើ

ក្ហើ យជួយក្ធវតា
ើ មសាំណ្ូមពរ

ឲយមានតាំបន់ កម
ុ ុយ
ម នីសឋ

ភាព

នឹងសស្ដង្ហគម

និងក្សរីក្ធវឲ
ើ យខែមរវឹកវរ

ង្ហយរសួលកបុងការចាត់ ការដូចជា

ក្គក្ចាទថារកុមកុមុយ
ម នី សឋ
ដាក់ កុង
ប ពនននាោរ

ក្គចាប់ ខែមរយកក្ៅ

ចាក់ ថាបាំសមាលប់

ក្ហើ យមួយ

រកុមក្ទៀត ក្គក្ចាទថាពួ កក្សរី ក្គចាប់ ខែមរយក
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

និងសិទិម
ន នុសស

ពិ ភពក្ោក

ក្ដើមផីសិទិក្ន សរី

ថ្នមនុសសជាតិក្ៅក្លើ

ក្ហើ យក្យើ ងែញាំស
ុ ូមជូនពរឯកឧតថម

រពមទាាំងសហការី ឲយទទួលបានក្ជាគជ័យកបុង ដើ
ក្ណ្ើ រទសសនកិចច

ក្ៅកបុងទឹ កដីថ្នរពះរាជាណា

ចរកកមពុជា៕

ទាំព័រ២៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ទាំរនៀមរធវើខរសរៅកមពជាររកាម
(កូសា ាំងសុន
ី )
ុ
ករសង្់ទំង្រសុង្ក្ចញពីក្សៀវក្ៅ ទំក្នៀមក្ធវើខ្រសក្ៅកមពុជាក្រោម

រសាវរជាវក្ដ្ឋយ កញ្ញញ ក្គៀង្ ធីបា (ព.ស. ២៥៥៣ គ.ស. ២០០៩)
អាចារយ ឌិ ញ-របាជញ អាចារយពុ ទស្ន
ន សន

គម) នាំអនសមរជូក ខផលអាយ

(២)

និងបាយ មាូប

បណ្ឍិតយ ក្ែតថឃ្លលាំង កមពុជាក្រកាម (កូស្នាំងសុីន

ក្ផសងៗ ក្របងក្មៅ ទឹកអប់ ទឹកខត ក្ទៀន ធូប និង

រង្ហវន់ ក្លែ១)។ អបករបក្ទសក្នះ ខតដល់ ខែក្ដើម

របអប់ ស្នល ក្ហើ យក្ធវស
ើ ាំក្ៅក្ដើមក្ចកមួយ។

ឆ្បាំ គឺក្ដើមខែពិ ស្នែ កាលក្បើមានក្ភលៀងធាលក់ មថង
ឬពី រដង

គឺចាប់ ពីក្ផឋើមក្ធវខើ រស

ខដលចុះថ្ដក្ធវខើ រសក្នាះ

ខតមុនក្ពល

ជាទាំក្នៀមរបស់ អបក

រសុក គឺមានការក្ឡើងអបកតាជាដើបូងសិន។

អបករសុកក្គខតងនាាំោបក្ឡើងអបក

ឯថ្ងងខដលរតូវក្ឡើងអបកតាក្នាះ

ក្ដើមក្ចកមកកាត់ ១ក្ទាម

ឬ១ចាំអាម

ក្គយក
ចិតចុង

ឲយរសួច យកសលឹកដូងមកក្ដាតក្ធវជា
ើ ជម មានអាំ
ក្បាះសរមាប់ ក្ធវច
ើ ណ្
ាំ ងដាក់ ក្លើជម

អបកខដល

ចងៀឲយពូ ខកសកឋស
ិ ិទិខន មន ក៏យកក្ៅបាំពាក់ ក្លើងម
អបកតាខតមថង។ រក្បៀបខបបក្នះមានរគប់ ផធះ អបក
ខដលក្ឡើងអបកតា។

ក្ហើ យ ក្គក៏អុជក្ទៀន ធូប ក្បើករបអប់ រស្នចាក់

ចាំក្ពាះអបកតាបីដង
ក្នាះ

យករស្នក្រស្នចក្លើអបកតា

ក្ហើ យក្គក៏ចាប់ បាយមាូប

កាលទា

កាលមាន់

សាំក្ៅខសនមឋងក្ទៀត

កាលរជូក

និងនាំរគប់ មុែដាក់ កុង
ប
ក្ហើ យមនុសសចាស់ ៗឲយ

ពរជ័យសួរសឋី សុែចក្រមើន ក្ហើ យក៏ខរសកក្ហា៊
រពមោបគឹកកងក្ឡើង។

តក្ៅក្នះ

សាំក្ៅក្ៅឆ្ងយបនថិច

ក្គនាាំោបជូន

ក៏ដាក់ ក្ចាលកបុងទីក្នាះ

ក្ៅ ក្នះសនមតថា ជូនក្ខាមចបិស្នចចថ្រងឲយក្ៅ
រ ួចក្ហើ យក្គនាាំោបបរិក្ភាគ

បាយចាំណ្ីតាមកាលក្វោក្ៅ។ លាំដាប់ ក្នាះក្គ

ក្រគឿងខសនតាមទាំក្នៀមក្នាះ គឺមានរស្ន
ក្បើរសុកណាទុរក
ិ ភ សមានខតកាល

រជូកក៏បាន ទាក្ស្នងរ មាន់ ក្ស្នងរ ក្ចក រកពង

ក្ទៀត ដាក់ ក្ៅក្លើអបកតា ក្ហើ យចាក់ រស្នខសន

ឲយផុតអាំពីភម
ូ ិរសុក

អាំពីររគឿងសាំខណន

រជូកក្ស្នងរែលះ

ក្រៀបក្រគឿងសាំខណ្នក្រសច

ក្ភលង រ ួចក្លងក្ភលងបីចប់ ក៏តាាំងអុជក្ទៀនធូបមថង

តាមទាំក្នៀមទមាលប់ អបករសុកក្នាះ ខតដល់

តា។

ក្ៅផធះអបកតាក្នាះ

សពវ ខសនបីដង ក្គក្ៅថា ខសនរពះពិ សតុការ

អាំពីររបៀបរឡើងអនកតា

ក្ដើមខែពិ ស្នែ

លុះដល់ កណ្
ាំ ត់ ក្ពលក្វោ ក្ៅជួបជុោ
ើ ប

(១)

ដូងែចី នាំរគប់ មុែ មាននាំប្ច ុកជាក្ដើម នាំក្ទៀន (នាំ

ក៏សូមចាំណ្ងខដលដាក់ ក្លើជម

ឬក្លើងអ
ម បកតា

ក្នាះ ខតក្រៀងៗែលួនដល់ បានអក្មាះក្នាះ ក្គមក
យកក្ៅផធះចងតកូនក្ៅ

ក្ោរកបីតាមរតូវការ

ក្នះជាទាំក្នៀមទមាលប់ របស់ រសុក

ពី បុរាណ្ក្រៀង

(១) រកពង្ គឺក្្ែះចំណីមួយយង្ ក្គយកអំបុករសូវ ំក្ណើបក្ៅលីង្

(២) ខ្ផលអាយ គឺជានំបំពួនសករ។ ចាស់ៗ ំណាលរបាប់ថា នំបំពួកសករក្នះ

បំពង្ក្ហើយនឹង្ទឹកសករពូតជា ំមូល៖ នំរកពង្។

ក្្ែះថា នំខ្ផលអាយផង្ខ្ រ។

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៦

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

មក។ ក្រឿងក្ឡើងអបកតាក្នះ ែញាំបា
ុ ទបានដឹង ឮ

៣. ងលុក

៤. ដាវ

ក្ដាយែលួនឯងផង ក្ដាយបានក្

៥. ទាំពក់

៦. រោាំរោ

ក្ោករគូអាចារយ ថាច់ បា៉ង ខតងទុកកបុងរកសួង

៧. ក្រជាង

៨. ក្ជើងមា៉ (តាាំង)

ពុ ទស្ន
ន សនបណ្ឍិតរង

៩. ដងឆក់

១០. ក្ឈើ ខរក

១១. កាឋរដឹក

១២. ក្ឈើ កង
ុ

ើញតរមារបស់

របចាាំខដនកូស្នាំងសុីន

កមពុជាក្រកាម។

១៣. ក្ឈើ រចាន។

អាំពីជាំរនឿថ្នការរឡើងអនកតា
គឺគត
ិ ក្

ើញថា

ខតបានក្ធវដ
ើ ក្ូ ចបះក្ហើ យ

អបកតាអាចរបសិទិព
ន រឲយមនុសស
អស់ ឲយបានក្សចកឋស
ី ុែ

សមាភរៈខដលក្របើក្ដាយកមាលង
ាំ ក្ោ រកបីគៈឺ

និងសតវទាាំង

ចក្រមើន។



នងគល
័ សរមាប់ ភួរជ ដី



រនាស់ សរមាប់ រាស់ ឲយខបកដី

មិនខត

និងរាំក្លើង

ក្ដើមក្មម

ប៉ុក្ណា
ត ះក្ជឿជាក់ ថា អបកតាក្នាះអាចបណា
ឋ លឲយ



ទឹកក្ភលៀងធាលក់ មករតូវតាមរដូវកាល ក្ដើមផីង្ហយ

ងលុកសរមាប់ វយឲយខបកដី

និងបងកប់ក្ដើម

ក្មម។

ដល់ ការក្ធវខើ រសចាំការ។ ប៉ុខនថការក្ឡើងអបកតាក្នះ

ងលុកក្នះ

ក្គយកក្ឈើ មុែទាំហាំ២តឹក

តាាំងពី រពះរាជបណា
ត ល័យ បានឧបផតថក្ិ កើតក្ឡើង

បក្ណា
ឋ យចាំនន
ួ ៣ខម៉រត

កបុងកមពុជរដឌ ក្ហើ យបានផាយអារយធម៌ ឬផាយ

សពឺ ដូចជាខផលសពឺ ដូក្ចាបះមាន៦សពឺ ក្ហើ យក្ធវជា
ើ

រសមីក្ៅដល់ ក្ពលណា ការក្ោរពបូជាអបកតា ក៏

ពនលួញមូល

កាន់ ខតស្នបសូនយក្ៅបនថិចមថងៗ រហូ តដល់ សពវ

ក្ឈើ មួយសាំខប៉តចាំនន
ួ មួយតឹកកនលះ

ថ្ងងក្នះ

ក៏ក្ៅមានអបកក្ោរពរាប់ អានក្ដាយ

ចាំនន
ួ ៨ហ៊ ុ ន បក្ណា
ឋ យរបខវង៥តឹក ដាក់ រតណា

ស្នធក់ ក្សធើរ

ឬក្ដាយក្អៀនអន់

ប់ ២

មិនបានក្ធវក្ើ ៅ

ក្ដាយក្ពញជើក្នឿដូចក្ពលមុនៗក្នាះក្ឡើយ។

ក្ៅចុងទាាំងសងខាង

ក្ហើ យយក
ករមាស់

រតណាប់ ១ក្រកាមជាប់ ចល
ូ សរមាប់ ស៊ក

ពនលួញងលុក

បនាធប់ អាំពីការក្ឡើងអបកតាក្នះ ែញាំន
ុ ឹងក្រៀប

ក្គយកមកលត់ ក្ធវជា
ើ

រតណាប់ ក្លើជាប់ រជុងសរមាប់ ស៊ក

ពនលួញធបម
ឹ ងលុក

ក្ឈើ ក្នះក្ធវជា
ើ រតក្ចៀកទាាំង

រាប់ អាំពីការក្ធវខើ រសជាលាំដាប់ តក្ៅ។ ការក្ធវខើ រស

សងខាង ចាំខណ្កក្ឈើ ខដលក្ធវធ
ើ ម
បឹ ក្នាះរតូវរក

ក្នះ រតូវអារស័យក្ដាយរបដាប់ សរមាប់ ក្ធវក្ើ នាះ

ក្ឈើ ឲយមាាំបនថិច ក្រពាះក្ៅមានដងយកមកក្បាះ

ជាក្រចើនគឺ របដាប់ សរមាប់ ក្ធវក
ើ ុង
ប រដូវក្ភលៀង និង

ភាជប់ នឹងធបម
ឹ ក្នាះក្ទៀត។

របដាប់ សរមាប់ ក្ធវក
ើ ុង
ប រដូវរាំក្ហើ យ។

ងលុកក្នះក្ៅ

របដាប់សរមាប់រធវើខរសកនងរដូ
វរភលៀង
ុ
១. នងគល
័
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

២. រនាស់

ក្ហើ យក្ពលខដលបរ

ែលួនងលុកក្នាះវរោក់ ប៉បា៉ក់ ប៉ក្បុើក

ណាស់ ក្បើធម
បឹ មិនមាាំខរកងបាក់ ។
របដាប់

សរមាប់ ក្ធវក្ើ ដាយកមាលង
ាំ មនុសស

មាន៖
ទាំព័រ២៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម



ដាវៀសរមាប់ កាប់ ឬរតាយក្មម

ែលះទុកទាាំងមូលក៏មាន

ក្ហើ យសរមួចចុងក្ដើម



តមពក់សរមាប់ ខាវរក្មម ខដលកាប់ ឬរតាយ

ទាាំងសងខាងឲយរសួច។

ដងឆក់ ក្នះក្គសរមាប់

ដាច់ ក្ហើ យ។ តមពក់ក្នះពី ក្ដើមក្គនិយមក្ធវើ

យកក្ៅខរកសាំណាបខដលចងជាកណា
ឋ ប់ ក្ហើ យ

ក្ដាយក្ឈើ

ឥឡូវក្គក្រចើនយកខដកមក

ក្នាះ។ ក្គយកចុងខដលសរមួចក្នាះក្ៅក្ដាកត

ពត់ ក្ធវជា
ើ តមពក់វញ
ិ
ក្រពាះខដកក្របើជាប់ មាាំ

នឹងកណា
ឋ ប់ មាខងមួយកណា
ឋ ប់ ឬពី រកណា
ឋ ប់ តាម

លែរកបាក់ ។

កមាលាំងខដលខរកបាន

រ ួចយកក្ៅដាក់ កុង
ប ខរស

សរមាប់ ឲយក្គសធូង។

ររជាង
ក្រជាងក្នាះរតូវមាន២គឺ ៖ ក្គយកក្ឈើ

រឈើខរក

មានជើពាមពី រ ដងរបខវងមួយខម៉រត ក្ហើ យក្គ

ក្ឈើ ខរកក្នះ ក្គយកឫសសីចន
ាំ ន
ួ ធាំជាងកាំ

សរមួចគល់ ឲយរសួច ជើពាមក្នាះទុកខវងចាំនន
ួ ៤

ភួនថ្ដ បក្ណា
ឋ យរបខវង៣ខម៉រតែលះ។ ក្ឈើ ខរក

តឹក ក្ពលដកសាំណាប ខគយកក្ៅក្ដាតទនធឹម

ក្នះ

ចាំនន
ួ មួយចាំអាមពី ោប

ប៉ុខនថក្ឈើ ខរកក្នះ

គឺលមមខតយកសាំណាប

ខដលដកក្ហើ យមកដាក់ ពីក្លើកឲ
ុាំ យវរជុះ
សម័យសពវ ថ្ងងក្នះ

ខត

ក្គក្រចើនដកនឹងក្ជើងមា៉

ជើនស
ួ ក្រជាងវិញ។

ក៏សរមាប់ ខរកសាំណាបដូចដងឆក់ ខដរ។

ចងក្ដើមផង។

មានចនធល់ពីរសរមាប់ ។ទល់

ក្ឈើ ចនធល់ក្នាះ

ក្គក្រចើនយក

គល់ ឫសសីណាខដលរកាស់ ៗមកក្ធវើ គឺយកគល់
ឫសសីខវង របខវងមួយខម៉រត ២តឹក មកពុ ះជាពី រ
សរមួចគល់ ឲយរសួច

រជើងមា៉ា

ក្ហើ យខឆកកាលមាខងឲយ

ក្គយកកាឋរក្សថើងទទឹង

មានជាចាំពាមបនថិច ក្ដើមផីដាក់ ក្ឈើ ខរកពី ក្លើកុាំ

របខហល៤តឹក បក្ណា
ឋ យរបខវង១ខម៉រត មាន

ឲយធាលក់ ក្ឈើ ខរកក្នះខរកសាំណាបបានក្រចើនជាង

ក្ជើងដូចក្ជើងធមមតា

ដងឆក់ ។

ក្ជើងមា៉ក្នះ

ប៉ុខនថក្ជើងក្នាះែពស់ចន
ាំ ន
ួ

មួយខម៉រតដូចក្រជាងខដរ។

ក្ពលដកសាំណាប

ក្ពលខរក

ក្ដាតពី ក្លើ

ក្គយកចនធល់ទាាំងពី រក្ៅ

ក្ហើ យយកកណា
ឋ ប់ សាំណាបក្ៅ

ក្គដករ ួចយកក្ៅោងទឹក ក្ហើ យយកមកដាក់

បាំពាក់ ក្លើក្ឈើ ខរក ៦-៨-១០-១២ តាមកមាលាំង

ក្លើក្ជើងមា៉

ក្ហើ យយកចាំណ្ងមកចងចុង

ខដលខរករ ួច។

សាំណាប។

នឹងមានអធិបាយតក្ៅខាងមុែ

រ ួច ក្រពាះធងន់ក្ពក ក្ហតុហឹ ប ងរតូវបានចនធល់ទក
ុ

ដងឆក់
ដងឆក់ ក្នាះមានរទងៀរទាយដូចក្នះ គឺក្គ

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

មានចនធល់ក្ទ ដក់ ផ្តធល់ នឹងដីខតមថង ក្ហើ យយក
សាំណាបមកបាំពាក់ ដល់ ក្យើ ងក្លើកខរក ក្លើកពុាំ

ក្ដាយចាស់ ោស់ ។

យកឫសសីទាំហាំប៉ុនកាំភន
ួ ថ្ដែលះ

ក្ឈើ ខរកក្នះ ក្បើសិនណាមិន

ពុ ះជាពី រក៏មាន

សរមាប់ ទល់ ដល់ ក្ពលណាខរក រស្នប់ ខតយក
ស្នមចូលក្កើបខរកក្ៅខតមថង។

ទាំព័រ២៨

(ក្ៅមានត)
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ការចាប់រលាក រៅ រហន ញាត់កងគុ
នុ
ក
ជាច្បនលេះរភល
ើងដុតរបេះដូងខែែរររកាម
ុ
ក្ោក ក្ៅ ក្ហន រតូវបានរដាឌភិបាល

រសុកស្នវយទង ក្ែតថមាត់ រជូក ( Tổ I ấp An Lợi

បកសកុមមុយនីសថក្វៀតណាម របកាសស្នលរកម

xã Châu Lăng huyện Tri Tôn tỉnh An Giang ) ជា

កាល ពី ថ្ងងទី៣១ ខែមីនា មសិលមិញក្នះ ឲយជាប់

អបកដឹកនាាំកសិករខែមរក្រកាមក្ៅក្ែតថមាត់ រជូកជា

ពនននាោរ២ឆ្បាំ

ក្រចើនរគួស្នរក្ធវកា
ើ របថឹងក្ៅ អាជាញធរក្វៀតណាម

ពី បទអវីមួយខដលបកសកុមមុយ

និសថយួនក្ចាទថាបាន

«បាំផច
លិ បាំផ្តលញរទពយ

ពី ថាបក់ មូលដាឌនក្ៅថាបក់ មជឈិម

ពី ក្ែតថមួយក្ៅ

សមផតថិ និងបងកឲយមានភាពចោចលក្ៅទី ស្ន

ក្ែតថមួយ

ធារណ្ៈ» ក្រកាយពី នគរបាលយួ នបានចាប់ ែលួន

មកវិញ

ោត់ (ក្ោក ក្ៅ ក្ហន) ញាត់ គក
ុ អស់ រយៈ

យកដីក្ករដូនតា

ក្ពលជាង ៣ ខែកនលងមក ។ វមានយុ តធ
ថិ ម៌ខដរ

ជាតិយួនោបក្គ កាលពី ឆ្បាំ១៩៧៨ ែណ្ៈខដល

ឬក្ទ សរមាប់ អវីខដលរដាឌភិបាលក្វៀតណាមខតង

ពួ កោត់ រតូវ

ខតបានក្ឃ្លសនាអះអាងថា

ក្ចញឲយក្ៅក្ៅក្ែតថឃ្លលាំង និងក្ែតថក្ផសងៗក្ទៀត

យកចិតទ
ថ ក
ុ ដាក់ ដល់ បញ្ញា

ែលួនជានិចកា
ច ល
ជីវភាពថ្នការរស់

ក្ៅរបស់ ជនជាតិភាគតិចទាាំង៥៤
របក្ទស

ក្ៅកបុង

កបុង

ក្ដើមផីទាមទារយកដីខរសក្ករដូនតា
ក្រកាយពី អាជាញធរបកសកុមមុយនិសថបាន
របស់ ពួកោត់ ក្ៅខចកឲយជន

បានអាជាញធរក្វៀតណាមជក្មលៀស

ក្ោលបាំណ្ងអវីមួយខដលរដាឌភិបាលក្វៀត

ណាមកាលក្ណាះបានអះអាងថា

ក្គចក្ចញពី

កបុងក្នាះមានពលរដឌជនជាតិក្ដើមខែម រ

ការចូល្លនពាន របស់ កងទ័ពខែមររកហមក្ៅ

ក្រកាមផងខដរ ខតក្ដាយរោន់ ខត ក្ោក ក្ៅ

តាមបក្ណា
ថ យរពាំ ខដនកមពុជាក្វៀតណាម (កមពុជា

ក្ហន ក្ធវកា
ើ រទាមទារដី ក្ករដូនតាខដលរតូវបាន

ក្រកាម)។ ក្រកាយពី ការជក្មលៀស ពួ កោត់ បានរត

រដាឌភិបាលក្វៀតណាមបានរឹបយកប៉ុក្ណា
ត ះ

ឡប់ មករសុកកាំក្ណ្ើ តវិញ

អាជាញធរក្វៀតណាម

ក៏

ចាប់ ញាត់ ចល
ូ គុកក្ៅ

ដូនតារបស់ ែលួន រតូវបានយួ នយកអស់ រហូ តមក

ក្ហើ យ។ ក្នះជាសកមមភាពមួយមិនរតឹមខតក្វៀត

ដល់ ក្ពលក្នះ។

ណាមមិនបានក្ធវើ តាមក្ោលនក្យបាយខដល

ជនជាតិយួនរបស់ ែលួន

ែលួនបានក្ឃ្លសនាប៉ុក្ណា
ត ះក្ទ វខងមទាាំងបានជិះ

រស្នយ

ជាន់ និង

មាចស់ ដក្ី ឡើយ។

ក្ធវទ
ើ ក
ុ ប
ខ ុកក្មបញជនជាតិក្ដើមមាចស់

រសុកទាាំងខភបករសស់ ក្ទៀតផង ។

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

អាជាញធរក្វៀតណាមកាន់ ក្ជើង
មិនបានក្ធវកា
ើ រក្ដាះ

និងរកយុ តថិធម៌ជន
ូ ពលរដឌខែមរក្រកាម

ករណ្ី ការក្ធវបា
ើ តុកមមទាមទារដីក្ករដូនតា

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន (Châu Hên) ក្កើតឆ្បាំ
១៩៥៤ ក្ៅរកុមទី ១ ភូមិអាងក្ឡើយ

ក៏រស្នប់ ខតដីក្ករ

ុាំក្ៅឡាាំង

របស់ រកុមពលរដឌខែមរក្រកាម
ក្នះ

ទាំព័រ២៩

ក្ៅក្ែតថមាត់ រជូក

បានអូសបនាលយជាក្រចើនឆ្បាំមកក្ហើ យខត
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

ក្ចាទរបកាន់ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ថា បាន « បាំផច
លិ
បផ្តលញរទពយសមផតថិ (ស្នធារណ្ៈ) និងបងកភាព
ចោចលកបុងទីស្នធា រណ្ៈ » ( Hủy họai tài sản
- Gây rối trật tự công cộng ) តាមមារតាទី ១៤៣
និង២៤៥

ថ្នចាប់ រពហម ទណ្ឍរបស់ របក្ទស

ស្នធារណ្រដឌសងគមនិយមក្វៀតណាម។

ការ

ចាប់ ែលួនក្ោក ក្ៅ ក្ហន ក្នះ បនាធប់ ក្ោកនិង
របពននក្្មះ នាង ផួន បានក្ធវក្ើ គហនិវតថពី

ក្លក ក្ៅ ក្ហន

មិនមានលទនផលក្ឡើយ។

លទនផលថ្នការតវឿ

ក្នះរតូវទទួលបស្ដញ្ញចសទិសវិញ
ការទាមទាររតូវបានអាជាញធរយួ ន

គឺអបកខដលក្ធវើ
តាមដាន

ក្ធវទ
ើ ក
ុ ប
ខ ុកក្មបញ វយដើរចាំធាក់ និងចាប់ ដាក់ គក
ុ
ជាក្ដើម។

ជនរងក្រោះទាាំងក្នាះរ ួមមានអបករសី

នាង យ៉ូ ន និង នាង យ៉ ន រតូវបានតុោការរបជា
ជនយួ ន កាត់ ក្ទាសកាលពី ឆ្បាំ ២០០៨ ឲយជាប់
គុក ២ ឆ្បាំ កញ្ញដ នាង ស្នវងស កូនរសីរបស់
ក្ោក ក្ៅ អិន រតូវនគរបាលយួ នក្ធវទា
ើ រ ុណ្កមម
រហូ តដល់ ស្នលប់ កាលពី ថ្ងងទី ២៥ ខែកញ្ញដ ឆ្បាំ
២០១០ រគួស្នរ ក្ោក ក្ៅ អុក បានក្ភៀសែលួន
ក្ៅរបក្ទសកមពុជានិងក្ឡើង

ក្ៅសុាំសិទិរន ជក

ក្កាន ក្ៅការិយល័យអគគសបងការអងគការសហ
របជាជាតិទទួលជនក្ភៀសែលួន (UNHCR) របចាាំទី
រកុងបឹងកក់ របក្ទសថ្ង រ ួមជាមួយនឹងរគួស្នរ
ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ជាក្ដើម ។
ក្យងតាមដីកាចាប់ ែលួនក្ោក ក្ៅ ក្ហន
មួយចាប់ ក្ចញថ្ងងទី១៧ ខែធបូ ឆ្បាំ ២០១០ ក្ដាយ
ការិយល័យនគរបាលយួ នរសុកស្នវយទង បាន

របក្ទសថ្ងក្ៅកាន់ ផះធ របស់ ែលួនវិញក្ៅថ្ងងទី ១៧
ខែធបូ ឆ្បាំ២០១០ កនលងក្ៅក្នះ ក្រកាយពី អងគការ
UNHCR
ោត់

បដិក្សធឋានៈជាជនក្ភៀសែលួនរបស់

ក្ហើ យមស្ដនថីការិយល័យ

UNHCR

បាន

បញ្ញជក់ របាប់ ោត់ ថា រគួស្នរក្ោក ក្ៅ ក្ហន
អាចក្ធវដ
ើ ក្ើ ណ្ើ រ រតឡប់ ក្ៅរសុកកាំក្ណ្ើ តវិញបាន
ក្ដាយអាជាញធរយួ នមិនក្ធវទ
ើ ក
ុ បុកក្មបញក្ឡើយ ។
ករណ្ី ក្នះបញ្ញជក់ ឲយក្
ម

ើញថា ក្វៀតណា

ក្ៅខតមានការក្រើសក្អើងពូ ជស្នសន៍ចក្ាំ ពាះ

ជនជាតិក្ដើមខែមរក្រកាម
ដខដល

ថ្នខដនដីកមពុជាក្រកាម

ែណ្ៈខដលែលួនជារបក្ទសមួយបានចុះ

ហតទក្លខាោាំរទ ចាំក្ពាះការអនុម័តក្ដាយក្សច
កថស
ី ក្រមច

របស់ មហាសនបិបាត

ក្លែ

៦១/២៩៥ ថ្ងងទី១៣ ខែកញ្ញដ ឆ្បាំ២០០៧ ថ្នអងគ
ការសហរបជាជាតិសថីពីសិទិជ
ន នជាតិក្ដើម។ ទក្ងវើ
រាំក្ោភសិទិម
ន នុសស

និងការជិះជាន់ ខបបអាណា

និគមពី សាំណាក់ អាជាញធរក្វៀតណាម
ពលរដឌខែមរក្រកាមមាចស់ ដក្ី នះ
មក្ធាបាយមួយ

ក្ៅក្លើ
មិនខមនជា

សរមាប់ ការអភិវឌណរបក្ទស
តក្ៅទំព័រ៣២

លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

វសាក្ភលៀងធ្លលក្់ោក្់ក្ជាក្ ី

ខ្ម ែរ ុះផ ុត ីពនលក្លាស់

ខ្ថទ ំថនមថានក្ ់ោក្ ់ក្ស្ស្គច្បទក្
ឹ

ក្នងច្ប
តត
ក្ន
ងោនឆ
ិ គតន
ិ
ឹ
ឹ
ី
ុ

ខ្មក្ា ំងឈ្លនមក្ពនលក្ខ្ម ែរ

បក្ចាញផ្កាខ្ផល ូច្បក្ាថាន

សប្ាយច្បតត
ិ

ជិតោនពិស្គផលាស្សស់ ។

ស្គែនថាក្ប្ពាយអនលក្ស្់ សស់

ក្ធវក្ក្ទី
ងឲ្យក្ោះពួ យវលិថ្ថល ។
ើ

បខ្នលមស្សស់
ខ្ផលក្ប្ពាយ
ីា

បីោច្ប ់រាល ់ថ្ថៃក្ងច្បមា
ារ។
ុន

ួសក្ក្ពាះគតថា
ិ

ល ់ក្ពលក្ំណត់ខ្ម ែរទក្ុំ ជារ

ក្ពះពាយផ្កត់មក្៍គ្មានស្សក្ណាះ

ន ំយក្មមីសខ្ម ែររមាស់

ក្រាលមន ុសសស្សីក្ប្ុសក្តតក្រហាយ ៕

នថងរពហសបតិ៍ ៧ ក្រច ខ្មក្ជសឋ ឆ្នំក្ថាះរតីស័ក ព.ស.២៥៥៥ (២៣ មិថុនា ២០១១)
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ពាក្យថាយួ នមានន ័យអាក្រក្់ណាស់

ខ្ម ែរក្ក្ោមស្គាល ់ច្បាស់ច្បរិតក្ថាក្អន ់

មួ រក្ាលក្ក្តមក្គ
តខ្តលួ
ច្បប្លន ់
ើ
ិ

ក្ ើរស្គងអាសននឲ្យក្គឲ្យឯង ។

យួ នខ្ក្ប្ថាក្ោរណាអស់ក្ប្ុសស្សី

ច្បួលមក្ប្លន ់ ី ត
ុ ផទះសខ្មែង

យក្ ីខ្ម ែរក្ក្ោមក្ធវក្ទពយម
នឯង
ើ
ួល

វាយឫក្ខ្មងខ្រងថាមនជាមា
ា ស់ ។
ួល
ិ៍ ា ស
ច្បតត
ិ ក្ោរឈ្លលនពានឥតមានក្ក្រតខ្ម

ោប់ោក្់សមាលប់ខ្ម ែរក្ក្ោមរាប់លាន
ខ្ម ែរក្ក្ោមតូច្បធំស្គាល ់ពត
ុ យួ នច្បាស់

ក្ោរយួ នក្ោក្ក្ាស់ខ្ម ែរក្អើយក្តូវោ ំ ។

ខ្ម ែរក្លើក្ណា
ត លរួ មទ ំងខ្ម ែរក្ក្ោម
រំក្

ស្គមគាក្ក្ពៀងក្ពមក្
ឲ្
ុំ យក្ក្ប្ះស្ស្គំ
ី

ះខ្ម ែរក្យងឲ្យផ
ុតគក្ក្មា
ុ
ើ

មិន ល ់រយឆ្នំខ្ម ែររួ ច្បទ ុក្ខក្

ើយ ៕

សហរ អា
ឋ ក្មរ ិកនថង ១២ ខ្មមិថុនា ឆ្នំ ២០១១
ក្ដ្ឋយ៖ ថាច់ បុរ ី /VOKK
លេខ៨១ ខខមិថុ នា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរកមពុជាលព្ោម

តពីទំព័រ៣០ របស់ ែលួនក្ឡើយ។

រដាឌភិបាល

បកសកុមមុយនិសុថក្វៀតណាមក្ធវខើ បបក្នះ

វមិន

និសថយួនក្ឡើយ ក្ហើ យហា៊នបញ្ញជឲយ ក្ោក ក្ៅ
ក្ហនរតឡប់ ក្ៅរសុកចូលគុកយ៉ងក្នះ? ចាំក្ពាះ

ែុសពី ែលួនបានបក្ងកត
ើ ចនលុះក្ភលង
ើ មួយសរមាប់ ដត
ុ

ពលរដឌខែមរក្រកាមក្ៅក្រៅរបក្ទសវិញ

ក្បះដូងខែមរក្រកាម

ក្នះគួរខតនាាំោបក្ធវអ
ើ វីមួយ

ខដលកាំពុងខតក្ៅក្ៅថងើ

ក្ពល

សរមាប់ ជយ
ួ ដល់

ក្ដាយកាំហឹងថ្នរបវតថិស្នស្ដសថ «កុក្ាំ រើរបយ័ តក
ប ាំពុប

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន និងជនរងក្រោះឯក្ទៀតខដល

ខតអុង» ឲយឆ្បក្ឆះក្ឡើងជាងមម
ី ថងក្ទៀត ក្ៅកមពុ

កាំពុងខតជាប់ គក
ុ ក្ៅកមពុជាក្រកាមក្ហើ យ ក្ដាយ

ជាក្រកាម ក្ឡើយ។ សរមាប់ អងគការ UNHCR របចាាំ

ក្យើ ងអាចក្ធវញ
ើ តថប
ិ ថឹងក្ៅរគប់ អងគការជាតិ

របក្ទសថ្ងវិញ

អនថរជាតិនានា

ជាអងគការមនុសសធម៌ពិភព

និង

និងក្ធវើបាតុកមមក្ៅមុែស្នទនទូត

ក្ោក ខតវហាក់ ដច
ូ ជាមិនបានបាំក្ពញការង្ហរ

យួ ន ក្ៅតាមរបក្ទសខដលអស់ ក្ោកកាំពុងរស់

ឲយបានរតឹមរតូវតាមតួនាទីរបស់ ែលួនក្ទ។កបុងនាម

ក្ៅ

ជាអងគការសហរបជាជាតិមួយ ខតមិនបានខសវង

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន ជាបនាធន់ ៕

យល់ ឲយបានចាស់
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តពីទំព័រ៩

ក្រកាមផ្តធល់ នាងបានក្លើកបញ្ញា

ជាក្រចើនដូក្ចបះថា

ស្នមគគី

អាំពីពុតតផុតរបស់ កម
ុ មុយ

“សហគមន៍មិនសូវមានការ

ការក្នស្នទែុសចាប់

ក្រគឿងក្ញៀន

ក្ដើមផីជរមុញឲយអាជាញធរយួ នក្ដាះខលង

ក្ចញពី អាងទាំនប់ ហឹ ប ងក្ៅ មិនដឹងថាោត់ មានអី
ជាសាំអាងក្ទៀតក្ទ

ក្ហើ យសមាគមក្យើ ងកាំពុង

ខតក្ធវអ
ើ នថរាគមន៍ក្ៅក្លើខផបកហបឹ ងខដរ”

កញ្ញដ

ករណ្ី ក្កមងទាំក្នើង ចា៎! ក្ហើ យមានបញ្ញាជាក្រចើន

ផន ឈុនលី តាាំងចិតថា
ថ
យកចាំក្ណ្ះដឹងខផបក

ក្ទៀត ជាពិ ក្សស ក្បើក្ៅក្ែតថកព
ាំ ងៀសពឺគប
ឺ ញ្ញាដី

ចាប់ ក្នះក្ៅអនុវតថការង្ហរ

ធលជា
ី មួយរកុមហ៊ ុ ន។

សិទភា
ន ពខងមក្ទៀត។

ខាងក្ែតថបាត់ ដប
ើ ង

ក្ហើ យរបជាពលរដឌក្ៅ
ក្ែតថកណា
ឋ ល

ខែមរកមពុជា

ឲយកាន់ ខតមានរប

ខងលងកបុងកិចប
ច ិទអងគសិកាខស្នោក្នាះខដរ

ក្រកាមហបឹ ងោត់ រស់ ក្ៅក្លើសាំណ្ងៀ ទាំនប់ អាណា

ក្ោក យ៉ ក្ណ្ត មស្ដនឋីកមមវធ
ិ ថ្ី នអងគការ Dia-

ធិបក្តយយរបស់ រដឌ។

konia

ចឹងោត់ របឈមមុែែពស់

ក្ៅក្ពលខដលថ្ងងក្រកាយ

សាំខដងការក្លើកទឹកចិតដ
ថ ល់

សមាគម

ក្ពលខដលោត់

ខែមរកមពុជាក្រកាម ក្ដើមផីសិទិម
ន នុសស និងអភិវឌណន៍

ោត់ មិនមានអីសរមាប់ សាំអាងក្ដើមផី

កបុងការខសវងរកជើនយ
ួ ពី អងគការ Diakonia ក្ៅ

បញ្ញជក់ ក្រពាះោត់ អត់ ទាន់ មានអតថសញ្ញដណ្ប័

ក្លើកមមវធ
ិ ច
ី ន
ាំ ន
ួ ៣គឺ ចាប់ តស៊ូមតិ និងខយនឌឺ រ

ណ្តក្ទ។ របជាពលរដឌក្ៅដើបន់ ហឹ ប ងោត់ អត់ មាន

ខដលជាកមមវធ
ិ ច
ី ប
ាំ ងរបស់ ក្ោក៕

ក្ចញក្ៅ

អតថសញ្ញដណ្ប័ណ្ត

ចឹងកាលណាខដលោត់
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