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អិនប៉ូ តាាំងពី ថ្ថងទី១៥ ខែកកកដា ឆ្នាំ២០០១ មក

ឃុាំរគងឱ្យរស់ កុង
ន គុកងងឹតស៊លុបគ្មមនពនលឺរសមី

ទល់ នពលននេះ បាន១០ឆ្នាំនហើ យ នហើ យបានទាំង

នធវខើ តខរសចាំការសុាំខតសុែ

ឱ្យ

ដូចកខងកបរស់ កុង
ន

ចូលកនុងគណអធិបតីនទៀតផង។

អណតូង ឬដូចរតីខដលនគរបស់ ទក
ុ សរមាប់ ចាប់
យកមកបរិនភ្លគថ្ថងណាក៏បាន

ឬដូចរ ុកខជាតិ

ផ្តតច់ ផល
តឹ កតច
ិ រតួយរាំនលើងឫស

នហើ យសមាលប់

នដាយកនុងនោកននេះ

មិនខមនមានខត

១៩៣របនទស ដូចអងគការសហរបជាជាតិបាន
ទទួលស្នគល់ នន្ទេះនទ

គឺមានរបនទសតូចតាច

នដាយនរស្នចទឹកនតត។ នពលននេះមកដល់ កុថា
ាំ

នរចើននទៀត

នឡើយ ដល់ បាននឃើញរសនមាលទងៀជាតិរបស់

ជាន់ សងកត់សងកន
ិ ដូចតួោ៉ងទឹកដីកមពុជានរកាម

ខែមរនរកាម

ការសងកត់សងកន
ិ

បានបងៀនៅអងគការសហរបជាជាតិ

ដូចរបនទស៊ូដងៀខាងតបូង
ទាំងមូល

ខតសូមបីពិភពនោក

ក៏មិនបានដឹងអវីនស្នេះ

នទសនវៀតណាម

ថានៅកនុងរប

មានជនជាតិខែមរជាប់ ជងៀលងៀ

ខដលរតូវរបនទសធាំៗនកាតបកាតប់ ជិេះ

របស់ រដាាភិបាលយួ នដូនចានេះ

ខដរ គឺនហាចណាស់ ក៏មានចាំនន
ួ ជាងហាសិប
នទៀតខដរ។

ទឹកដីខែមរនរកាមខដលមានទាំហ៊ើ

៨៩,០០០ គីឡូខម៉រតរក

និងមានរបជា ពល

អន្ទទក់ រហូ តជាងរបាាំបីោនន្ទក់ ! ប៉ុខនតខែមរនរកាម

រដាចន
ាំ ន
ួ
៨,២៤០,០០០ ន្ទក់ បានរតូវចុេះកនុង

ក៏ជាពូ ជមនុសស

បញ្ជី

មានអារយធ៌ែពស់នសទើរខតកាំពូល

UNPO រ ួចនហើ យ។ ភ្លរកិចរច បស់ អងគការ

នគកនុងពិ ភពនោកននេះ ជាកូននៅថ្នស្នថបន្ទករ

UNPO ននេះ គឺបាំនពញចនន្ទលេះរវាងរបនទស ខដល

របាស្នទសិោដ៏លបីលាញ

មានរដាាភិបាល

មានស្នកលវិទា

និងរបជាពលរដា ខដលគ្មមន

ល័យតាាំងខតពី សតវតសរ៍ទី១១ មិននចេះខតរទាំឱ្យ

អនកតាំណាង

ពួ ក្លនពានជិេះជាន់ ែលួន

នមបាដូចខែមរនរកាមជានដើម)

នឆលយ
ើ តប

ជានិចនច ន្ទេះនទ។

(នពាលឱ្យរសួលស្នតប់ គស
ឺ ាំបុកឥត
គឺជារចកមួយ

នឹងរបបជិេះជាន់ បាំបិទសិទិនធ សរីភ្លព

សរមាប់ នបើកទវរ ឱ្យសនមលងបានឮនឡើងកនុងពិ ភព

របស់ រដាបាលយួ ននពលននេះ ខដលមនុសសជាតិ

នោក នធវឱ្
ើ យមនុសសជាតិបានដឹងអាំពីសិទិរធ បស់

សអប់នែពើមសស្តង្វគមបងាូរ្ម

ែលួន

ខែមរនរកាមក៏បាន

នហើ យអាចតវាឿទមទរសិទិនធ ន្ទេះនដាយ
តក្ៅទាំព័រ៣២

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

តពីទាំព័រ១ នៅដាក់ គក
ុ ោ៉ង អយុ តធ
តិ ម៌ នដាយ

របបរបជាធិបនតយយ នគ្មរពសិទិម
ធ នុសស ជាមូល

នចាទពី បទអវីមួយខដលនគនៅថា “មានគនរមាង

ដាាន និងមិនមានការនរើសនអើងពូ ជស្នសន៍នន្ទេះ

ផតូលរាំលាំរដាាភិបាល” ឬ “បេះនបាររបឆ្ាំង” បកស

គឺគ្មមនបញ្ហាអវីនន្ទេះនទ។

រដាជានដើម។ សម័យថមនី នេះ នវៀតណាមក៏នៅខត

ពលរដារបស់ នគនៅសួរចនមលើយ

ជារបបកុមមុយនិសតដខដល របជាជាតិខែមរនរកាម

នហតុផល

ជារពេះសងឃ និងរគហសថរគប់ រ ូប រតូវបានអាជាា

មតិ និងទទួលព័ តមា
៌ ននដាយនសរី ជាពិ នសស

ធរយួ នគាំរមកាំខហង

នគ

នធវទ
ើ ក
ុ ប
ខ ុកនមនញរល់ ថ្ថង។

អវីខដលអាជាាធរនវៀតណាម កាំពុងខតរាំនោភសិទិ ធ

នគមិនខដលនកាេះនៅ
នដាយគ្មមន

រពមទាំងជរមុញឲ្យពលរដាបនញ្ច ញ

ខតងនគ្មរពនលើកតនមកើងសិទិរធ បស់ ជនមាចស់

រសុកជានិចច ។

ខែមរនរកាមនន្ទេះ នយើ ងអាចកត់ សមាគល់ នដាយែលីៗ

ជនជាតិមយ
ួ ខដលនគបាំនភលចនចាល៖

មានដូចជា ការនៅនៅសួរចនមលើយទាំងទទឹងទិស

ការឈឺ ចាប់ របស់ ខែមរនរកាម មកពី ការជិេះ

ការហាមខែមរនរកាមនមើលទូរទសសន៍ ផាយចូល

ជាន់ របស់ យួនពី របបមួយនៅរបបមួយ

ពី របនទសកមពុជា

ជរមុញឲ្យខែមរនរកាម

ការចាប់ ខែមរនរកាមដាក់ ពនធ

បាន

មានការតស៊ូជានិចកា
ច ល

ន្ទគ្មរ នដាយរគ្មន់ ខតពួ កគ្មត់ តវាឿបញ្ហាដីធនលី ករ

ខតលទធផលហាក់ ដច
ូ ជាគ្មមនពនលឺនស្នេះ។

ដូនតា ខដលរតូវបានអាជាាធរនវៀតណាមបានរឹប

ននេះ នយើ ងសនងកតនឃើញកាលពី នដើម មានខែម រ

យក ដូចជាករណី នោក នៅ នហន នៅនែតត

នរកាមជានរចើន

មាត់ រជូក និងនោក វិន បា នៅនែតតឃ្លាំង ជា

ននោបាយនផសងៗ

ភសតុតាង។

អវីខដលជាការរាំនោភសិទិធ
ធ ន
ង ់ ជាង

ហា៊នបារាំង អានមរិក កាាំង យួ ននសរី យួ នកុមមុយ

ននេះនៅនទៀតនន្ទេះ អាជាាធរនវៀតណាម នឹងចាប់

និសត និងចលន្ទននោបាយនៅរសុកខែមររបស់

ខែមរនរកាមរ ូបណា ខដលហា៊ននិោយន្មេះភូមិ

របបស្នធារណរដារបបសងគមរស្តសតនិយម

ស្នស្តសតនៅកមពុជានរកាមជាភ្លស្នខែមរ

ដខងាតាម

ពាកយថា

កមពុជានរកាម

ែាំ របឹងតស៊ូជាមួយចលន្ទ
ដូចជាចូលបាំនរើកុង
ន ជួរទ

និង

រពេះរជកិចចថ្នរពេះមហាកសរតខែមរជា

នែតតរពេះ

នដើម ខតទីបាំផត
ុ ខដនដីកមពុជានរកាម នៅខតនៅ

រតពាាំង នែតតនរងដើរ ី និផារខដក ជានដើម ។

នរកាមនឹមអាណានិគមយួ នដខដល នហើ យស្នក

បញ្ហាទាំងអស់ ននេះ សរមាប់ របនទសរបកាន់ យក

សពទហានខែមរនរកាមបានស្នលប់ ជានរចើន

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ខែមរនរកាម

ដូចជា

កតាត

ទាំព័រ៤

ខត

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

មិនមានអនកណាដឹងឮនឡើយ។ នហតុននេះនទើបខែមរ
នរកាមនៅខដនដីកមពុជានរកាម

៤- បានទទួលការយកចិតទ
ត ក
ុ ដាក់

មានពាកយមួយ

សមាជិកថ្នអងគការមួយននេះ

និោយថា “ខែមរស្នលប់ ែលួន យួ នស្នលប់ ន្មេះ”។

និងបាន

ទទួលការគ្មាំរទជាសមាជិកតាំណាងគណៈ

វតតមានខែមរនរកាមនៅនលើឆ្កអនតរជាតិ៖
ចាប់ តាាំងពី

ពី

កមមការរបធាន។

សហព័ នខធ ែមរកមពុជានរកាម

៥- មានទាំន្ទក់ ទនងលអ

ជាមួយរកុមរបឹកា

(KKF) ចូលជាសមាជិកថ្នអងគការ UNPO មក នករ តិ៍

សិទិម
ធ នុសស សភ្លអុឺរ ុប និងនធវស
ើ ននិសីទ

ន្មេះរបស់ ខែមរនរកាម

អនតរជាតិនៅទីរកុង

អនតរជាតិ

ក៏បានលបីនៅកនុងឆ្ក

នហើ យញុាំឲ្យរដាាភិបាលនវៀតណាម

មានការភ្លាក់ នផអល
ើ ោ៉ងខាលាំង
នពលននេះនៅអវីៗ

អាជាាធរនវៀតណាម

កមពុជានរកាមោតរតដាង

នៅកនុងសហគមន៍

នោក ថាច់ ងឿក
ុ ថាច់ របធានសហព័ នធ
ខែមរកមពុជានរកាម បានរបាប់ ស្នរព័ តមា
៌ ន ថ្រព
អាំពីលទធផលខដលខែមរនរកាមទទួលបាន

ចាប់ តាាំងពី សហព័ នខធ ែមរកមពុជានរកាម បានចូល
ជាសមាជិកថ្នអងគការ UNPO មក មានដូចខាង
នរកាមននេះ។
១- បាននធវឲ្
ើ យអនតរជាតិស្នគល់ ខែមរនរកាម និង
បញ្ហាខែមរោ៉ងចាស់ ។
២- បាននធវឲ្
ើ យខែមរនរកាមនៅកនុង

និងនរត

រសុកមាននសចកតស
ី ងឃឹម និងការតស៊ូ។

និងអាំនពើ ជេះិ ជាន់ របស់

យួ នកុមមុយនិសតនលើខែមរនរកាម។
លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

រយៈនពល១០ឆ្នាំ ខដលសហព័ នខធ ែមរកមពុ
ជានរកាម នធវកា
ើ រជាមួយអងគការ UNPO ននេះ លទធ
ផលខដលខែមរនរកាមទទួលបាន
នហើ យវាក៏ជាមាគ្ម៌ថម
មី ួយ
កមពុជានរកាម

រក

គួរឲ្យនមាទនៈ

ខដលសហព័ នខធ ែមរ

កាំពុងខតចាប់ នផតម
ើ នធវដ
ើ នើ ណើ រនៅ

នលើឆ្កអនតរជាតិនដាយែលួនឯង

នដើមបីនឆ្ពេះនៅ

សិទិស
ធ នរមចវាសន្ទែលួននដាយែលួនឯងពិ ត

របាកដមួយន្ទនពលអន្ទគតឆ្ប់ ៗខាងមុែននេះ
បចចុបបនន ខែមរនរកាមមានទងៀជាតិ នភលងជាតិ និង
សញ្ហញជាតិ

ដាច់ នដាយខឡករបស់ ែលួននហើ យ

លមមដល់ នពលខែមរនរកាមរគប់ រ ូប

រ ួបរ ួមគ្មន

បញ្ហជក់ ឲ្យពិ ភពនោកនឃើញថា នយើ ងជា «ជន
ជាតិមួយ» ដូចជាមនុសសទាំងអស់ នៅកនុងពិ ភព
នោកខដរ

៣- បាននធវឲ្
ើ យខែមរទូទាំងសកលនោក យល់
ដឹងអាំពីលាំបាក

នគ្មរពសិទិខធ ែម រនរកាម ។

ពី សាំណាក់

អនតរជាតិមិនមានសល់ អវីនឡើយ។

នគរ

៦- រមុញឲ្យរដាាភិបាលនវៀតណាម បចចុបបនន

ខដលជាទនងវរើ នាំ ោភសិទិ ធ

នឹងរតូវបានសហព័ នខធ ែម រ

ន្ទឆ្នាំ២០០៦

ជានដើម ។

នរពាេះចាប់ តាាំងពី

មនុសសនលើជនជាតិនដើមខែមរនរកាម

នអ

គឺមិនចងៀរស់ នៅនរកាមរបបអាណា

និគមបរនទសនឡើយ ៕
រប្ព៖ ស្នរព័ត៌មាន នរពនគរ

ទាំព័រ៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ពិធីរបរគន និងជូនអាហារ ូបករណ៍
របស់សមព័នធសមណនិសស ិត-និសស ិតខែមរកមពុជាររកាម
សិសសរកីរកជានរចើនផងខដរ។ អងគពិធី មានការ
ចូលរ ួមពី សមាជិក សមាជិការប់ សិបអងគ និង
រ ូប គណៈកមមការន្ទយក រកុមរបឹកាភិបាល និង
ជាពិ នសសរកុមរគួស្នរ ថ្នមាចស់ ជន
ើ យ
ួ មកពី រប
នទសសឹងប
ា ុរផ្ត
ី ទ ល់ ។
សូមជរមាបផងខដរថា
រូបថតអនុ សាវរ ីយ៍កុងពិ
ៅ
ធីរបក្គន និងជូនអាហារូបករណ៍

សមព័នស
ធ មណនិសសិត - និសសិតខែមរកមពុ
ជានរកាម

ខដលមានទសសនៈវិស័យគឺ

អភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស

នដើមបី

និងកនុងនគ្មលបាំណង

នធវយ
ើ ៉ ងណាឲ្យ សមាជិក សមាជិកា ទទួលបាន

នជាគជ័យ កនុងការចូលរ ួមចាំខណកកស្នងសងគម
ជាតិ។ កាលពី ថ្ថងទី០៣ ខែកកកដា ឆ្នាំ២០១១
ឋិ តកនុងអងគរបជុនើ ពញមួយថ្ថងរបស់ ែលួន

នៅកុដិ

នលែ១៧ វតតបទុមវតី សង្វកត់ ចតុមុែ ែណឌដូន
នពញ រជធានីភននាំ ពញ សមព័នស
ធ មណនិសសិតនិសសិតខែមរកមពុជានរកាម

បានទទួលស្នគល់ នវូ

ភ្លពនជាគជ័យរបស់ ែលួនមួយករមឹតនទៀត ខដល
ខសែងនចញពី ការរបនគន និងជូនអាហារ ូបករណ៍
ដល់ សមាជិក សមាជិការបស់ ែលួនមានចាំនន
ួ ១៧
អងគ

និងរ ូប

ខដលកាំពុងសិកានៅតាមបណា
ែ

សកលវិទាល័យន្ទន្ទនៅរជធានីភននាំ ពញ កនុង
នន្ទេះមាន ថានក់ បរិញ្ហញបរតចាំនន
ួ ១៤អងគ និងរ ូប
និងថានក់ អនុបណឌិតចាំនន
ួ ៣អងគនិងរ ូប រពមទាំង
ខចកជូនអាំនណាយដល់ កមា
ុ រ កុមារី សិសានុ

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

របនគន

បន្ទទប់ ពីពិធី

និងជូនអាហារ ូបករណ៍ ននេះ

សមព័នធ

សមណនិសសិត-និសសិតខែមរកមពុជរកាម នៅមាន
នបើកកិចរច បជុើ បូកសរ ុបរបាយការណ៍ សកមមភ្លព
របចាាំឆមាសទីមួយ ថ្នឆ្នាំ២០១១ផងខដរ នដាយ
មានការនធវរើ បាយការណ៍

ពី បណា
ែ ការិោល័យ

ទាំង៦ គឺការិោល័យសងគមកិចច ការិោល័យ
រស្នវរជាវវបបធម៌

ការិោល័យសិកាធិការ

ការិោល័យសថិតិ

ការិោល័យសនែិសុែ

ការិោល័យរទរទងៀ
ហិ រញ្ញ វតថុ

និង

រពមទាំងរបាយករណ៍

ជាពិ នសសរបាយការណ៍ សែីពី

នបសកកមមនៅសហរដាអានមរិក។
កញ្ហញ ខប៉ន ស្នស្នែ នលខាការិោល័យ
សិកាធិការ

ថ្នសមព័នស
ធ មណនិសសិត-និសសិត

ខែមរកមពុជានរកាម

ខដលនទើបខតរតឡប់ មកពី

បាំនពញនបសកកមម នៅសហរដាអានមរិក អស់
រយៈនពល៣ខែ មានជរមាបអងគរបជុថា
ើ កនុងន្ទម
យុ វនិសសិតខែមរនរកាមមួយរ ូប

ន្ទងបានចូលរ ួម

ជាមួយគណៈកមាមធិការយុ វជនសហព័ នខធ ែមរកមពុ
ជានរកាមពិ ភពនោក ចូលរ ួមនវទិការអចិថ្ស្តនែយ៍
ថ្នអងគការសហរបជាជាតិសែីពីសិទិជ
ធ នជាតិនដើម

ទាំព័រ៦

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

នៅទីរកុង ញ៉ូវយ៉ ក សហរដាអានមរិក។ ន្ទងបាន

សងឃឹមដល់ យុវនិសសិតខែមរនរកាម

ឲ្យដឹងបខនថមថា តាមរយៈនវទិការននេះ ខដលរតូវ

ខរបងកស្នងសមតថភ្លព

បាននរៀបចាំនឡើងជានរៀងរល់ ឆ្នាំ

នហើ យមាន

ទាំងនន្ទេះ នឹងបង្វាញអាំពីស្នថនភ្លពខែមរនរកាមឲ្យ

បាននធវឲ្
ើ យ

អនតរជាតិទទួលស្នគល់ ។ រពេះនតជគុណ ជី វណា
ណ ត

អនតរជាតិកាន់ ខតស្នគល់ ចាស់ ខថមនទៀតថា ខែម រ

បានជរមាបផងខដរថា នៅខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១១

នរកាមជានរណា

ខាងមុែននេះ នឹងមានកិចរច បជុអ
ើ នតរជាតិមួយសែីពី

វតតមានយុ វជនខែមរនរកាមនៅទីនន្ទេះ

នហើ យមានស្នថនភ្លពខបប

ណា។

ន្ទងសាំខដងកែស
ី ងឃឹមថា

នទៀត

នឹងមានយុ វជនខែមរនរកាមកាន់ ខតនរចើន

មកពី បណា
ែ របនទសន្ទន្ទ
កនុងនវទិការននេះ

ឆ្នាំនរកាយៗ

ែិតែាំរបឹង

នដើមបីចល
ូ រ ួមកនុងពិ ធី

សិទិម
ធ នុសស សរមាប់ ជនជាតិនដើម ខដលនរៀបចាំ
នឡើងនៅរបនទសថ្ថផងខដរ។

មានឱ្កាសចូលរ ួម

រពេះនតជរពេះគុណ ចនទ សុផ្តត រពេះរប

នដើមបីជរមុញការទមទរសិទិ ធ

ធានសមព័នស
ធ មណនិសសិត - និសសិតខែមរកមពជា
ុ

សនរមចវាសន្ទែលួននដាយែលួនឯង ពី រដាាភិបាល

នរកាម

នវៀតណាមតាមចាប់ អនតរជាតិ។

ឆមាសទីមួយថ្នឆ្នាំ២០១១ននេះ

កញ្ហញ

ខប៉ន

បានវាយតថ្មលែពស់ចនាំ ពាេះលទធផលកនុង
ថាមានផល

ស្នស្នែ បានជរមាបកនុងអងគរបជុផ
ើ ងខដរថា រប

វិជមា
ជ នជានរចើនខដលមិនអាចស្នមនដល់ ។

ធានបទថ្នកិចរច បជុអ
ើ ចិថ្ស្តនែយ៍ឆ្នាំននេះគឺ

អងគបានមានពុ ទដ
ធ កា
ី ថា ននេះក៏អារស័យការែិតែាំ

សិទិជ
ធ នជាតិនដើម

បញ្ហា

រពេះ

ខដលែលឹមស្នរនផ្តតតនៅនលើ

របឹងខរបង

បញ្ហាទឹក បរិស្នថន អាកាសធាតុ ដីធ។
លី ល។ ខដល

សមាជិកា

អាជាាធរអាណានិគមន៍ មិនបានយកចិតទ
ត ក
ុ ដាក់

ការិោល័យនីមួយៗ គណៈកមមការន្ទយក រកុម

ដល់ ផលប៉េះពាល់

របឹកាភិបាល និងការចូលរ ួមឧបតថមភពីសបបុរស

មកនលើជនជាតិនដើមទាំង

នន្ទេះ។

នដាយមិនមានកថ្រមពី សមាជិក
របធាន

និងសហការីថ្នបណា
ែ

ជនទាំងកនុង និងនរតរបនទស។
រីឯរពេះនតជរពេះគុណ

នលខាធិការ

ជី

វណា
ណ ត

អគគ

ថ្នសមព័នស
ធ មណនិសសិត-និសសិត

ខែមរកមពុជានរកាម

ខដលនទើបខតនិមនតមកពី

ពិ ធរី បនគន

និងជូនអាហារ ូបករណ៍ ននេះ

បានរបរពឹ តនត ៅ តាមខបបពុ ទស្ន
ធ សននិយមកិចច
ខដលមាន

ការនធវប
ើ ទមនសសការរពេះរតនរត័យ

បាំនពញនបសកកមម នៅសហរដាអានមរិក អស់

សមាទនសីល របនគនចង្វាន់ ដល់ រពេះសងឃ ដារ

រយៈនពល៣ខែផងខដរនន្ទេះ ក៏បានមានពុ ទដ
ធ កា
ី

បងសុកល
ូ ឧទទិសភ្លគផលជូន ដួងរពេះវិញ្ហញណែនធ

ជូនអងគរបជុបា
ើ នរជាបថា កិចរច បជុខា
ើ ន តអនតរជាតិ

ដល់ បុពវវរី ៈសមណ វីរៈបុរសខែមរ ខដលបានពលី

សរមាប់ ជនជាតិនដើមភ្លគតិច មាននរចើនរបនភទ

កាយថាវយជីវត
ិ កនុងបុពវនហតុជាតិ ស្នសន្ទ វបប

ណាស់ រប់ តាាំងពី សិទិម
ធ នុសស សិទិជ
ធ នជាតិនដើម

ធម៌ខែមរនរកាម និងញតិការរបស់ សបបុរសជន។

និងជើននឿស្នសន្ទផង។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

រពេះអងគក៏សខមែងកែី

ក្ដាយ ៖ គឹម បុរ ី WKR

ទាំព័រ៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

រ ឋអាំណាចយួនបងខាំខែមរររកាម ររៀនចាប់កម
ុ មុយនិស ត
ននេះ ក៏បានឲ្យដឹងផងខដរថា តាមអនកយកព័ ត៌
មានដឹងចាស់ នន្ទេះគឺ មាននែតតរពេះរតពាាំង និង
នែតតឃ្លាំង។ បានដឹង២ កខនលងទី ១ វតតចារ ុ៍ នៅ
រសុកថកូវ ថ្ថងទី ១០ - ១១ - ១២ បន្ទទប់ ពីនន្ទេះគឺវតត
កាំពងៀថ្រជ រសុកកាំពងៀធាំ នៅថ្ថង ១៣ - ១៤ - ១៥។
ចាំនពាេះនៅនែតតឃ្លាំង ថ្ថង ២១ - ២២ មិថន្ទ
ុ
២០១១ ដូចគ្មន។

រពោះសងឃខ្មែរក្រោមខ្ លយួនចាប់បងខាំឲ្យក្ៅក្រៀនក្រល
នក្ោបាយគុមុែយនីសដ

នោកក៏បានឲ្យដឹងនទៀតថា

ចាំនពាេះនែតតរពេះរតពាាំងនរៀន ២កខនលងគឺវតតកព
ាំ ងៀ

ូជីមុិញ

បាននកាេះនៅ

ថ្រជ និងវតតចារ ៍ ុ សិកាអាំពី ទី ១ នគឲ្យនយើ ងែិតែាំ

រពេះសងឃ និងគណៈកមមការអាចារយវតតមួយ ចាំនន
ួ

សិកានរៀនសូរតភ្លស្នយួ ន។ ទី ២ នគកុឲ្
ាំ យនយើ ង

នៅសិកាអប់ រ ាំ អាំពីរទឹសតីកម
ុ មយនិសតរបស់ ពួកនគ

នជឿអនកខដលនៅនរតរបនទស

នដាយពួ កនគបានមកបនញ្ហឆត សមលុត គាំរម កាំ

បញ្ច ូលន្ទាំឲ្យមានការខបកបាក់ ស្នមគគ។
ី

ខហង ដល់ រពេះសងឃ និងគណៈកមមការអាចារយវតត

ចារវ៍ ុ ញ
ិ
នគនិោយអាំពីរដាាភិបាលយួ ន មានការ

កុឲ្
ាំ យនជឿពាកយសមតីរបស់ បុគល
គ
អងគការ សមា

ទស់ ខទងរបឈមមុែនឹងសហរដាអានមរិក នគថា

គមទាំង

របសិននបើជាមានសស្តង្វគមនកើតនឡើង

អាជាាធរយួ ននែតតឃ្លាំង

យខដលនៅនរតរបនទស។ ោ៉ងននេះ

ខដលបញ្ច ុេះ
ឯវតត

នយើ ងទាំង

កតី រពេះសងឃ និងគណៈកមមការអាចារយវតត បានឲ្យ

អស់ គ្មន ទាំងរពេះសងឃ ទាំងរគហសថរតូវខតនរកាក

ដឹងថា ការហាមរបាមរបស់ ពួកនគដូនចនេះ នរពាេះ

នឡើងរបឆ្ាំងតតាាំងនឹងសហរដាអានមរិក។
បុរសខែមរនរកាមរ ូបននេះដខដល

ខតពួ កនគខាលចអនកនៅខាងនរតរសុក បរិហារនករ តិ៍
ន្មេះ

និងអាំនពើ មិនលអរបស់ ពួកនគ

ខដល

ដឹងផងខដរថា

បានឲ្យ

នៅនែតតឃ្លាំងមិនដូចនែតតរពេះ

របរពឹ តម
ត កនលើពលរដាខែមរនរកាម។

រតពាាំងនទ គឺនគនៅនៅអធិការ១រពេះអងគ និង

បុរសខែមរនរកាមមានក់

សូមមិនបនញ្ច ញ

គណៈកមមការវតត៥រ ូប នៅសិកាតាមមនទីរែលេះ នគ

ន្មេះ បានឲ្យដឹងពី ទឹកដីនែតតរពេះរតពាាំងមកថា

របាប់ ថា ដល់ នយើ ងរតឡប់ នៅកខនលងវិញ នយើ ង

វគគបណែុេះបណា
ែ ល ខដលអាជាាធរយួ នបងខឲ្
ើ យរពេះ

រតូវនៅរពេះសងឃកនុងវតតទាំងអស់

សងឃ និងគណៈកមមការ អាចារយតាមបណា
ែ វតតនៅ

សិកានរៀនសូរត

នរៀននន្ទេះ

នឃ្សន្ទ ន្ទាំឲ្យមានការអុកឡុកកនុងរបនទស។

គឺនគនិោយអាំពីការរកាសនតិសុែ

និងការពាររបនទសជាតិ។
លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

បុរសខែមរនរកាមរ ូប
ទាំព័រ៨

រតូវខតែិតែាំ

កុាំនជឿអនកនៅនរតរបនទស

នោកបានឲ្យដឹងនទៀតថា

អាជាាធរយួ ន

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

នគបង្វគប់ រពេះសងឃ និងរកុមសិកាខកាមខែមរនរកាម
ទាំងនន្ទេះថា

រពេះពុ ទស្ន
ធ សន្ទខែមរនៅភ្លគខាង

នោងតាមរបភពដខដល ក៏ដច
ូ ជារបភព
នផសងៗនទៀត បានឲ្យដឹងរសនដៀងគ្មនថា នគ្មល

តបូងអត់ លអនទ កាំពុងខតនធវន
ើ នោបាយសហការ

ននោបាយខដលចាប់ បងខរើ ពេះសងឃ

ជាមួយនឹងអនកនៅនរតរបនទស

ពលរដាខែមរនរកាម

នដើមបីផួល
ត រាំលាំ

និងរបជា

ឲ្យនៅសិកានរៀនសូរតអាំពី

រដាាភិបាលយួ ន និងទមទរសិទិនធ សរីភ្លព ខដល

ននោបាយគុមមុយនីសែ តាមផនត់គន
ាំ ិត ហូ ជីមុិញ

បានបាត់ បងៀនៅនហើ យនន្ទេះ។

រនបៀបននេះ

បង្វគប់ រកុមសិកាខកាមខែមរនរកាម

នហើ យនគបាន
កុឲ្
ាំ យនជឿតាម

គឺនគនធវើនឡើងនសទើរខតនរៀងរល់ ឆ្នាំ

នហើ យែលឹមវាមិនែុសពី គ្មននទ។ អាជាាធរយួ នចងៀ

រពេះសងឃខែម រ នៅភ្លគខាងតបូងនរចើននរបើននោ

នធវោ
ើ ៉ ងណា

បាយោ៉ងននេះ។

នរកាមនដើរតាមនគ្មលននោបាយននេះ។

បុរសខែមរកមពុជានរកាមរ ូបននេះ
ជរមាបបខនថមនទៀតផងខដរថា

ឲ្យវិស័យរពេះពុ ទស្ន
ធ សន្ទខែមរ
រីឯខែម រ

ក៏បាន

នរកាម ទាំងនៅកនុងរសុក ទាំងនៅនរតរសុកមិន

រដាអាំណាចយួ ន

សបាយចិតត ចាំនពាេះទនងវខើ បបននេះរបស់ អាជាាធរ

នគមិនបាននកាេះអនញ្ជើ ញជនជាតិយួន

ឲ្យមក

យួ ននន្ទេះនទ

ផទុយនៅវិញពួ កនគមានការបារមភ

ចូលនរៀនអាំពី នគ្មលននោបាយននេះជាមួយនឹង

ោ៉ងខាលាំងថា

នឹងមានផលប៉េះពាល់ វស
ិ ័យរពេះ

រពេះសងឃ និងរបជាពលរដាខែមរនរកាមនទ គឺនគ

ពុ ទស្ន
ធ សន្ទខែមរនរកាម៕

នបើកបនរងៀនចាំនពាេះខតរពេះសងឃ

និងរបជា

ពលរដាខែមរនរកាមប៉ុនណា
ណ េះ។

ក្ដាយ៖ គឹម បុរ ី

ូនចាស់ខែមរររកាមមានក់ រងរររោះថ្ននក់ចរាចរណ៍
បងករ

ង
ើ រដាយជនជាតិយន
ួ

ស្តសតីចណា
ាំ
ស់ ខែមរនរកាមមានក់ ន្មេះ

នហុើ

ខដរ ប៉ុខនតនគមិនបានយកចិតទ
ត ក
ុ ដាក់ នមើលខថទាំ

អាយុ របមាណជា ៨០ឆ្នាំ ខដលសថិតនៅឃុាំរោាំង

នន្ទេះនទ។ នរកាយមករកុមរគួស្នរជនរងនរគ្មេះក៏

កនុងរសុកស្នវយទង នែតតមាត់ រជូក ជាអនករបកប

បានន្ទាំនោកោយមកស្ននក់ នៅផទេះវិញ

មុែរបរកាប់ អុសលក់

រតូវបានរងនរគ្មេះថានក់

នដាយស្នរខតមិនមានថវិការគប់ រគ្មន់ សរមាប់

ចរចរណ៍ ោ៉ងធងន់ធរង

នដាយស្នរខតបុរសជា

បងៀថ្ថលឲ្យនពទយ។

ជនជាតិយួន ជាអនកបងកនឡើង។ បន្ទទប់ ពីនគជិេះម៉ូ

តាមរបភពព័ តមា
៌ នពី កមពុជានរកាមបាន

តូបុកនោកោយចាស់ ដ៏កស
ាំ ត់ នន្ទេះមក នគក៏

ឲ្យដឹងតាមរយៈវិទយុសនមលងកមពុជានរកាមថា កូនៗ

បានន្ទាំយកនោកោយ នៅកាន់ មនទីរនពទយផង

របស់ ដន
ូ ចាស់ ជាជនរងនរគ្មេះបានដាក់ ពាកយប

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៩

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

របភពពី កមពុជានរកាម

បានឲ្យដឹងផងខដរថា

បចចុបបននដន
ូ ចាស់ រងនរគ្មេះមានក់ ននេះ មិនទនមាន
ភ្លពធូរនសបើយនៅនឡើយនទ

នហើ យខថមទាំង

គ្មមនថវិកាសរមាប់ ពាបាលរបួសនឡើយ។
រកុមរគួស្នរ

និងអនកភូមិបាននធវនើ សចកែី

អាំពាវន្ទវដល់ សបបុរសជនទាំងកនុង
របនទស
ូនចាស់ខ្មែរក្រោមខ្ លរងក្ររោះថ្នៅក់ចរាចរ បងកក្

ើង

ណែឺងនៅអាជាាធរយួ ន នដើមបីខសវងរកចាប់ ជនបងក

របួសរបស់ ដន
ូ ចាស់ ។
សូមរពេះនតជរពេះគុណ

នហតុនដើមបីកាត់ នទសតាមចាប់ និងទទួលែុស

មិនមានលទធផលអវីនឡើយ។
បខនថមថា

ខត

របភពបានឲ្យដឹង

រកុមរគួស្នរជនរងនរគ្មេះរកីរកោ៉ង

ខាលាំង គ្មមនដីខរសចមាករ របកបមុែរបរកាប់ អុស

ជាមួយគ្មននន្ទេះខដរ អនកភូមិផង ខដលនៅ
និងពឹ ងពាក់

ដល់ វទ
ិ យុសាំនឡងកមពុជានរកាម ឲ្យជួយអាំពាវន្ទវ
ដល់ សបបុរសជនកនុង

និងនរតរបនទស

ជួយ

ឧបតថមភជាថវិកា នដើមបីទិញថានាំសងកូវពាបាល និង
ជួយសរមាលបនទុក

អស់ នោកអនកសបបុរស
ឧបតថមភ

ដល់ ជវី ភ្លពរបស់ នោក

រគប់ រពេះអងគ
រពេះនមតាតចូលរ ួម

ដល់ ដន
ូ ចាស់ ខែមរនរកាមមានក់ ននេះតាមរ

យៈការិោល័យវិទយុសនមលងកមពុជានរកាម ខដល
មានអស័យដាាន POBox 51201 ទីរកុងស្ននហូ
នសស

លក់ នដើមបីចញ្
ិ ចឹ មជីវត
ិ ។

ខកបរផទេះនោកោយក៏បាននសនើសុាំ

ជាពិ នសសសហព័ នខធ ែមរកមពុជានរកាម

នមតាតជួយចូលរ ួមវិភ្លគទនសរមាប់ ពាបាល

ក្ដាយជនជាតិយួន កាំពុងរងទុកខក្វទនា

រតូវចាំនពាេះសាំណងថ្នការែូចខាតននេះខដរ

និងនរត

រដាកាលីហ័ វ រញ៉

និងតាមរបព័ នទ
ធ រូ ស័ពទ

408 550 5060 ឬឧបតថមភតាមរយៈស្នខាសហ
ព័ នខធ ែមរកមពុជានរកាម ខដលនៅជិតវតតរបស់ រពេះ
នតជរពេះគុណ

ឬនៅជិតនគហដាានរបស់

អស់ នោកអនកសបបុរសជនក៏បាន។
ក្ដាយ៖ គឹម បុរ ី (UKKBS)

ោយ ខដលកាំពុងខតជួបរបទេះន្ទបចចុបបននននេះ។
សូមរាំឭកផងខដរថា កនលងមកខែមរនរកាម
ខតងខតទទួលរងនរគ្មេះជានរចើនករណី មានករណី
នរគ្មេះថានក់ ចរចរ ករណី ឃ្តកមមជានដើម អាជាា
ធរយួ ន

មិនបានខសវងរកយុ តធ
តិ ម៌ជន
ូ នឡើយ។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

របរទសស ូ ង់ខាងតបងករកើ
តរ
ូ

យ
ើ
បុខនតកីបា
ត រមភ

ពីសង្គ្រគមក៏ចាប់មានខ រ
របជាជាតិនថាមងថមនី នេះ ក៏នឹងរតូវផងនទៀតនធវកា
ើ រ
របឈមមុែទល់ នឹងភ្លពតានតឹងថ្ផទកុង
ន
សហគមន៍ភ្លគតិច

Nuer

រវាង

ខដលបានបនន្ទទស

សហគមន៍ភ្លគនរចើន Dinka ថាបាននកាតបកាតប់
កាន់ កាប់ មុែតាំខណងសាំខាន់ ៗ
បញ្ហាដ៏សាំខាន់ មួយនទៀត

ខដលរងៀចាាំការនដាេះ

រស្នយពី សាំណាក់ អនកដឹកន្ទាំថ្ន
ជនជាតិសូ ង់ស្នវគមន៍ឯករាជយភាព និងទង់ ជាតិរបស់មួន
ល

កនុងរបនទស។

របនទសស៊ូដងៀ

ខាងតបូងគឺបញ្ហាអភិវឌឍន៍របនទសជាតិ។

នតើនគ

របនទសស៊ូដងៀខាងតបូងមានទងៀជាតិ មាន

រតូវនធវកា
ើ រនដាេះរស្នយ

ការអភិវឌឍន៍ របនទស

នភលងជាតិ មានរបធាន្ទធិបតី នហើ យនិងរបជាជន

ជាតិោ៉ងដូចនមតចនៅ?

នបើរបជាជនស៊ូដងៀខាង

ជាង៨ោនន្ទក់ ខដលមានកតស
ី ងឃឹមោ៉ងមុតមាាំ

តបូងមានដល់ នៅ៨០%ពុាំ នចេះសរនសរ និងពុាំ នចេះ

នៅនពលខដលែលួនបានសនរមចផ្តតច់ ែលួននចញពី

អាន នហើ យមានរបជាជនដល់ នៅ៩០% ខដល

ទីរកុងខាទុាំ។ ក៏ប៉ុខនត ទីរកុងជូបា (Juba) រដាធានី ថ្ន

រស់ នៅនរកាមខែសបន្ទទត់ ភ្លពរកីរក។ ចាំខណកឯ

របនទសស៊ូដងៀខាងតបូង រតូវរបឈមមុែនធវកា
ើ រ

នហដាារចន្ទសមព័នក
ធ ៏គ្មមន

នដាេះរស្នយបញ្ហាសាំខាន់ ៗជានរចើន មានជាអាទិ៍

មនុសសខដលជាកតាតដ៏ចាាំបាច់

បញ្ហារកាឲ្យមានសនតិភ្លព ជាមួយទីរកុងខាទុាំ។

របនទសជាតិ ក៏មានតិចតួចសតួចនសតើងណាស់ ។ រី

នដាយនហតុថា ទីរកុងខាទុាំពុាំសបាយចិតនត ស្នេះ

ឯអនកខដលមានសមតថភ្លព

នឡើយ

នៅនពលខដលនឃើញរបនទសស៊ូដងៀ

បនតិចបនតួចវិញ កាំពុងខតជាប់ វវី ក់ ឈលក់សបាយ

ខាងតបូងនធវកា
ើ រផ្តតច់ ែលួននចញខបបននេះ ខដលជា

នឹងអាំនពើ ពុករលួយ។ ដូនចនេះនឃើញថា របនទសស៊ូ

មូលនហតុ នធវឲ្
ើ យនគបាត់ បងៀរបាក់ រប់ ពាន់ ោន

ដងៀខាងតបូង ខដលនទើបនឹងនកើតមានជីវត
ិ ថមនី ថាមង

ដុោលរ ខដលជារបាក់ ចណ
ាំ ូ លបានមកពី ការលក់

ននេះ ពិ តជារតូវជួបនឹងឧបស័គដ
គ ន៏ រចើន។ បញ្ហា

នរបងកាត

រពាំ ខដនខដលមានរបខវង ២០០០ គីឡូខម៉រត ជា

ខដលមានោ៉ងនរចើនសនធឹកសន្ទធប់

នៅរបនទសស៊ូដងៀខាងតបូង។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

សរមាប់ អភិវឌឍ

នៅនសសសល់

មួយរបនទសខាងនជើង ក៏ឋិតនៅកនុងសភ្លពុាំ ជាក់

បខនថមពី នលើការគាំរមនៅនលើបញ្ហា សនតិ
សុែនដាយទីរកុងខាទុាំ

នហើ យធនធាន

ស៊ូដងៀខាងតបូងខដលជា

ចាស់ ។ ដូចគ្មនអុីចង
ឹ ខដរ សរមាប់ តប
ាំ ន់ Abyei
ខដលទមទរនដាយ

ទាំព័រ១១

របនទសស៊ូដងៀខាងតបូង

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

នហើ យខដលឋិ តនៅកនុងខដនដីរបនទស ខាងនជើង

បាននឆលយ
ើ បដិនសធ។ នរកាយពី មានការចរចាគ្មន

ក៏បានរតូវនគនលើកនៅដាក់ មួយអននលើសិន

រវាងភ្លគីខាងនជើង និងភ្លគីស៊ូដងៀខាងតបូងអស់

កាសចុេះហតថនលខា
នដើមបីសនតិភ្លព។

ន្ទឱ្

នលើកច
ិ រច ពមនរពៀងសរ ុប
នរតពី ការរបយុ ទដ
ធ នណតើមគ្មន

រយៈនពល៦ឆ្នាំមក

អវីៗហាក់ ដច
ូ ជាគ្មមនបាន

ចនរមើននៅមុែអវីនស្នេះនឡើយ នហើ យន្ទប៉ុន្ទមនស

ចងៀបានទឹកស្នអតសរមាប់ ទទួលទន នរបើរបាស់

បាតហ៍ ចុងនរកាយននេះ នៅនពលខដលថ្ថងរបកាស

និងការរបយុ ទដ
ធ នណតើមចងៀបាននរបងកាត ខដល

ឯករជយរបស់ របនទស

មានដល់ នៅ៨០% ខដលឋិ តនៅកនុងរបនទសស៊ូ

ខតជិតមកដល់

ដងៀខាងតបូង នៅមានបញ្ហាបាំពងៀបងាូរនរបងកាត

បនញ្ច ញសាំនឡងរបស់ ែលួន

ខដលមានចាំនន
ួ ពី រឆលងកាត់ របនទស

ដូនចនេះនឃើញថា

នជើង

ស៊ូដងៀខាង

សរមាប់ នធវកា
ើ រន្ទាំនចញនៅលក់ នរតរប

នទស។ ពាក់ ព័នន
ធ ឹងបញ្ហានរបងកាតននេះ ទីរកុង
ខាទុាំ បានទមទរ៥០% ថ្នរបាក់ ចណ
ាំ ូ លខដល
បានមកពី ការលក់ នរបងកាត ក៏ប៉ុខនតទីរកុងជូបា

ស៊ូដងៀខាងតបូងែិតកាន់

រស្នប់ ខតសនូរកាាំនភលង
ើ ក៏ចាប់
ឲ្យនគោន់ ឮខដរ។

របនទសស៊ូដងៀខាងតបូងបាន

ចាប់ បដិសនធិនហើ យ

ប៉ុខនតការបារមភពីសស្តង្វគមក៏

ចាប់ មានផងខដរ៕
រប្ពព័ត៌មាន៖ RFI

យុវជនខែមរររកាមចុោះពរងឹងបណា
ា ញស
នៅភូមិែសុាំ

គមន៍

ឃុាំបន្ទទយខដក

រសុកនកៀនស្នវយ

នែតតកណា
ែ ល កាលពី រពឹ កថ្ថងទី២៥ ខែកកកដា ឆ្នាំ
២០១១ កនលងនៅននេះ។
តាមសថិតិ ខដលនោកតាំណាងរបធានភូមិ
ែសុាំ បានឲ្យដឹងថា របជាពលរដារស់ នៅកនុងភូមិែសុាំ
មានចាំនន
ួ ១.១៩៣ រគួស្នរ។ កនុងចាំនណាមនន្ទេះ
កិចចជួបរបជុាំ របស់ គណៈកមែោរសៅូលននបណា
ដ ញយុវជន

រកុមគណៈកមមការសនូល ថ្នបណា
ែ ញយុ វ
ជនខែមរកមពុជានរកាម៦រ ូប

របជាពលរដាខែមរនរកាម មានរបមាណជា ២៣
រគួស្នរ។
នោក ឌី វាឿន់ ថន អនកសរមបសរមួល

ដឹកន្ទាំនដាយនោក

សឺន ជុជ
ើ ន
ួ បានចុេះជួបសាំនណេះសាំណាល និង

សហគមន៍របចាាំនែតតកណា
ែ ល

ពរងឹងបណា
ែ ញសហគមន៍

ស្នសន៍ថា

កមពុជានរកាម

របស់ សមាគមខែមរ

នដើមបីសិទិម
ធ នុសស

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

និងអភិវឌឍន៍

ែសុាំននេះ

ទាំព័រ១២

បានមានរប

របជាពលរដាខែមរនរកាមនៅកនុងភូមិ

ភ្លគនរចើនមាននដើមកាំនណើ តមកពី នែតត
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ឃ្លាំង និងនែតតរពេះរតពាាំង នហើ យពួ កគ្មត់ ទាំង

ងនៅណា៎ ”។ រហូ តមកដល់ នពលននេះ រកុមរគួ

អស់ រស់ នៅនលើចណ
ាំ ី ដីស្នធារណៈ

ស្នររបស់ នោករស់ នៅនដាយមិនទន់ មានសិទិ ធ

មុែរបរនធវជា
ើ កមមករសាំណងៀ

និងរបកប

ននស្នទ

និងសុី

កាន់ កាប់ អចលនរទពយ រសបចាប់ នៅនឡើយនទ

ឈន ួលរចូតកាត់ “ពី ឆ្ន២
ាំ ០១០ នយើ ងចុេះមករស្នវ

“ចងៀបានអនញ្ច េះខដរថា ឥឡូវហនឹ ង សូមសាំណូម

រជាវនឃើញថាមាន ២២ រគួស្នរ ដល់ ចង
ុ ឆ្នាំ

ពរនៅរដាាភិបាល

២០១០ នៅសល់ ខត ២០ រគួស្នរ ដល់ ឆ្នាំននេះ

ខែមរកមពុជានរកាមហនឹ ង ចងៀបានថាឲ្យមានដីសមប

នឡើង២៣ រគួស្នរ គ្មត់មានចញ មានចូល។ អនក

ទនកខនលងណាមួយ នដើមបីឲ្យនៅឲ្យបាននឹងធឹង

មកថមហ
ី ឹ ន ងមកពី ឃ្លាំង ២ ន្ទក់ ខដរ នហើ យមាន

ចឹង ឲ្យវានឹង ហនឹ ងនហើ យនបើនៅខតអញ្ចឹ ង មិនដឹង

បងបអូននៅហនឹ ងពី មុនរស្នប់ នៅនធវរើ កសុីកមមករ

ថាថ្ថងណាមួយរដាាភិបាលនគអភិវឌឍន៍

ននស្នទអីចង
ឹ នៅ នគជួលរចូតអីចង
ឹ នៅ”។

នដញនយើ ងនចញនហើ យ ” ។

នហើ យនិងអងគការអភិវឌឍន៍

នគនឹង

ស្តសតីមានក់ ន្មេះ ចូច ហងស ជាអនករស់ នៅ

នោក សុែ សុផន តាំណាងរបធានភូមិែសុាំ

កនុងភូមិែសុាំ បានមានរបស្នសន៍ថា រកុមរគួស្នរ

ខដលបានចូលរ ួមកនុងកិចរច បជុនើ ន្ទេះ ក៏បានទទួល

របស់ គ្មត់ ជាអនករបកបមុែរបរននស្នទ

ស្នគល់ ផងខដរថា

មុែរបរ

របជាពលរដាខដលនៅនរកាម

ននេះ ក៏មានផលចិញ្ចឹមរគួស្នរគ្មត់ មានភ្លពសម

ការរគប់ រគងរបស់ នោកមានភ្លពលាំបាក

រមយរគ្មន់ នបើខដរ។

រគួស្នររកីរកមានរបមាណជា

រីឯកនោក សួស សមបតតិ ជាពលរដាខែមរ
នរកាម

ខដលមាននដើមកាំនណើ តមកពី នែតតឃ្លាំង

បានឲ្យដឹងថា នោកបានមករស់ នៅនលើទឹកដីក
មពុជាតាាំងពី ឆ្នាំ១៩៦៨

នហើ យនោករតូវបាន

ជនមលៀសនៅទឹកដីកមពុជានរកាមជានរចើនដងកាល
ពី កុង
ន កាំឡុងសម័យខែមររកហម
អាជាាធរនវៀតណាម
នរកាមផងខដរ

នហើ យរតូវបាន

ដាក់ ទណឌកមមនៅកមពុជា

“ឆ្នាំ៧៥ហនឹ ងឲ្យខតខែមរនយើ ងអនក

មានកមាលាំងពលកមម នគនចាទថានយើ ងហនឹ ងនធវកា
ើ រ
ឲ្យខាងននេះខាងនណាេះ។ ែលេះនចាទថាជា CIR អានម
រិកនៅ ែលេះនៅថានយើ ងហនឹ ងខែមររកហម ខែមរសអីចឹ

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

នហើ យរបជាពលរដាទាំងនន្ទេះ
មុែរបរនធវខើ រសចាំការ

៦០០

និង

រគួស្នរ

ភ្លគនរចើនរបកប

“កាលែាាំនុ ដើរនធវជ
ើ នរកីរក

នឃើញថាមាន ៦០០ រគួស្នរ។ របជាពលរដាសពវ
ថ្ថងហឹ ន ងរបកបមុែរបរភ្លគនរចើនជាងនគ

គឹនធវើ

ខរសចាំការ ”។ ខតនោកក៏បានមានរបស្នសន៍
ឲ្យដឹង អាំពីស្នថនភ្លពយុ វជននៅទីននេះផងខដរថា
ករណី នកមងទាំននើងរតូវបានកាត់ បនថយនរចើន

និង

ទទួលបានការសិកាភ្លគនរចើន។
នោក សឺន ជុជ
ើ ន
ួ មស្តនែីសរមបសរមួល
ថ្ន សមាគមខែមរកមពុជានរកាម នដើមបីសិទិម
ធ នុសស
និងអភិវឌឍន៍ និងជារបធានបណា
ែ ញយុ វជនខែមរ
កមពុជានរកាម

ទាំព័រ១៣

បានជរមាបអងគ

តក្ៅទាំព័រ១៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ទូកខែមរររកាមទទួលបានរមដាយមាស និងរបាក់
ជួយនរជាមខរជងពី សហព័ នខធ ែមរនរកាម និងពល
រដាខែមរនរកាមទាំងអស់ បានន្ទាំឲ្យកមាលាំងកូនរកុម
របស់ នោកមានទឹកចិតដ
ត នណែើមជ័យជមនេះនលើ គូ
របកួត ៖ “ការណ៍ ខដលនយើ ងមានស្នមគគជា
ី មួយ
គ្មននហើ យ

នៅណានយើ ងអាចមានជ័យជមនេះបាន

ោ៉ងនរចើន។ កាលណានយើ ងខបកបាក់ នហើ យវា
ធមមតាបនតិច

រកុមកីឡាករ និងអៅករាំរទខ្មែរក្រោម

ទូករបស់ សហព័ នខធ ែមរកមពុជានរកាម បាន
ទទួលនមដាយមាស

និងនមដាយរបាក់

កនុងចាំ

នរពាេះនៅណា

មានសងគមជួយ

ឧបតថមភ និងមានសហព័ នជ
ធ យ
ួ ឧបតថមនភ ពលនន្ទេះ
នយើ ងនឹងអាចមាននជាគជ័យនរចើន។

កនុងជ័យ

ណាត់ ថានក់ នលែ១ និងនលែ២ ពី ការអុាំរបណាាំង

ជមនេះខដលនយើ ងទទួលបានននេះ

ជាលកខណៈអនតរជាតិ ។

រាំនភើបចិតខត មន នរពាេះគ្មមននរណានឹងស្នមនថា កូន

ការអុរាំ បណាាំង

របរពឹ តនត ៅកនុងទីរកុង

គឺនយើ ងមានកែី

ខែមរខដលគ្មមនអនកណាស្នគល់ នស្នេះ

Tampa ថ្នរដា Florida សហរដាអានមរិក ពី ថ្ថងទី

មកននេះទទួលបាននលែ១

២៩ខែកកកដា ដល់ ថ្ថងទី៨ ខែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១១។

ន្ទមកូនខែមរមួយ

ពលរដាខែមរនរកាម

ខដលខែមរទូនៅសបាយរីករយខមនខទន” ។

និងសហព័ នខធ ែមរនរកាមកនុង

ែលួនកនុងការែិតែាំរបកួតរបខជង

យកនមដាយ

កនុងរដា

ដូនចនេះកនុង

នយើ ងរតូវខតរាំនភើបចិតនត ហើ យ

ការអុទ
ាំ ក
ូ របណាាំង

សហរដាអានមរិក បានសខមែងនមាទនភ្លពរបស់

នលែ២

ប៉ុខនតនយើ ង

Florida

ននេះ

ជាលកខណៈអនតរជាតិ

មានការចូលរ ួមពី បណា
ែ

មាស និងនមដាយរបាក់ ពី ការអុាំទក
ូ របណាាំងជា

របនទសចាំនន
ួ ២៦

លកខណៈអនតរជាតិ។ ពួ កនគនិោយថា ជ័យជមនេះ

នរបសុីល កាណាដា ចិន ជប៉ុន រ ុសសី សហរដាអា

ខដលនគទទួលបាន

នមរិក និងបណា
ែ របនទសនផសងៗ ជានរចើននទៀត

ភ្លព

នដាយស្នរកមាលាំងស្នមគគី

និងការពាោមបង្វាញពី សមតថភ្លព

នហើ យមានរកុមកី

ខដលមានរបនទសអូស្តស្នតលី

ករសរ ុបចាំនន
ួ

៣ពាន់ ន្ទ

នោក

ក់ ។ ការរបកួតននេះមាន ៤របនភទ គឺការរបកួត

នសង ងុក ថាញ់ ខដលជារបធានរកុមថ្នទូក

សរមាប់ ចមាងយ ២រយខមរត ៥រយខមរត ១ពាន់

ន្មេះ

ខម៉រត

បនចចកនទស

ថ្នកី

ករខែមរនរកាម។

ន្ទគរជខែមរនរកាម

ខដលបានទទួល

នមដាយមាសកនុងការរបគួតអុច
ាំ មាងយ
ខម៉រត

មានរបស្នសន៍ថា

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

២០០

នដាយស្នរមានការ

និង២ពាន់ ខម៉រត។

រហូ តមកដល់ នពល

ននេះ នគនៅមិនទន់ ដង
ឹ នៅនឡើយនទថា នតើទក
ូ
របស់ ខែមរនរកាមអាចនឹងយកជ័យជមនេះនលើការ

ទាំព័រ១៤

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

របកួតចមាងយ

២ពាន់ ខម៉រតផ្តែច់ រពាត់ នន្ទេះ

ឬ

ោ៉ងណា។

នដាយស្នរែវេះខាតថវិកាកនុងការនធវដ
ើ នើ ណើ រ។
រហូ តមកទល់ នពលននេះ រកុមកី

នទេះបីជាោ៉ងណាក៏នដាយ នោក ថាច់
ងឿក
ុ ថាច់ របធានសហព័ នខធ ែមរកមពុជានរកាមមាន
របស្នសន៍តាមទូរស័ពទពីនវទិកា របណាាំងទូកកនុង

អុាំទក
ូ របណាាំង

របស់ ខែមរនរកាមបាននមដាយមាស ២ដង និង
នមដាយរបាក់ ២ដង សរមាប់ ការរបកួតជាលកខ
ណៈអនតរជាតិននេះ៕

ទីរកុង Tampa រដា Florida មកថា នោកមានចិតត

រប្ព ៖ វ ិទយុអាសុីក្សរ ី

នរតកអរឥតឧបមា ចាំនពាេះការគ្មាំរទរបស់ ពលរដា

របជុផ
ើ ងខដរថា នៅនដើមឆ្នាំ២០១២ ខាងមុែននេះ

ខែមរ ក៏ ដច
ូ ជាខែមរនរកាម ខដលមកពី តាមរដានផស

បណា
ែ ញយុ វជនខែមរកមពុជានរកាម

ងៗ នៅអានមរិក និងកាណាដា កនុងការជួយនលើក

មណឌលអននតវាសិកដាខនមួយ សរមាប់ ទទួលយុ វ

កមាលាំងចិតដ
ត ល់ រកុមកី

ជន

ករខែមរនរកាម រហូ តដល់

នឹងមាន

និងនិសសិតរកីរកមកពី ជនបទនដើមបីសិកា

៖

បនតនៅមហាវិទាល័យ និងនរៀនជើន្ទញវិជាជជីវៈ

“នយើ ងមាននមាទនភ្លពណាស់ កនុងន្ទមនយើ ងជា

នផសងៗ “ចឹងឆ្នាំនរកាយនបើសិនណាបងបអូននយើ ង

មនុសសខដលគ្មមនរសុក

នហើ យខដលអាចមាន

ខដលមានកូនកនមាលេះ កូនរកមុាំអី ខដលនបាេះបងៀ

លទធភ្លពកនុងការចូលរ ួមរបគួត នហើ យបានទទួល

នចាលស្នោ មិនបាននៅស្នោអី អាចទទួល

នជាគជ័យរបកបនដាយនមាទនភ្លព។

ឲ្យនៅនរៀននៅភននាំ ពញ

បានទទួលនមដាយមាស

និងនមដាយរបាក់

ជាពិ

មានកខនលងឲ្យស្ននក់ នៅ

នយើ ងមានការគ្មាំរទពី ពលរដាខែមរពី តាម

មានកខនលងនរៀន។ នហើ យនរៀនហនឹ ង ឧទហរណ៍

រដា California, Oregon, Massachusetts, Texas,

នរៀនជួសជុលម៉ូតូ នរៀនកាត់ ខដរ នរៀននធវមា
ើ ៉ នញ៉

Louisiana, North Carolina និង Georgia ជា

នរៀននធវើទរូ ទសសន៍ ជួសជុលទូរស័ពទ នរៀនកុព
ាំ យូទ័រ

នដើម”។

អីហឹ ន ងមានមួយកុនាំ ភលណា៎

នសស

តាាំងពី មានការចាប់ នផែម
ើ

របកួតទូកអុជា
ាំ

លកខណៈអនតរជាតិកុង
ន ទីរកុង Philadelphia ថ្នរដា
Pennsylvania កាលពី ឆ្នាំ២០០១ នន្ទេះមក ទូក
របស់ ខែមរនរកាម បានចូលរ ួមរបកួតនៅរបនទស
អុីតាលី

កនុងឆ្នាំ២០០២

និងរបនទសកាណាដា

កនុងឆ្នាំ២០០៤។ ប៉ុខនតពួកនគបានអាក់ ខានកនុងការ
ចូលរ ួមរបកួតនៅរបនទសចិនកនុង

ឆ្នាំ២០០៦

នយើ ហបងបអូននយើ ង

នរតៀមែលួនទូកឲ្យនហើ យនៅ ឲ្យខតមានកូន” ។
សូមបញ្ហជក់ ផងខដរថា
ពរងឹងបណា
ែ ញសហគមន៍

ដើនណើ រចុេះមក
របស់ បណា
ែ ញយុ វ

ជនខែមរកមពុជានរកាមននេះ នដាយនផ្តតតនៅនលើ កមម
វិធកា
ី រកស្នងសនតិភ្លពសហគមន៍
សមាជិកថ្នបណា
ែ ញសហគមន៍

ការចូលជា
និងការផតល់

ឥណទនជានដើម។
នដាយ ៖ គឹម បុរ ី WKR

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៥

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ខែមរកមពជាររកាមជានរណា?
(ត)
ុ
នៅឆ្នាំ១៧៥៧ នែតតពលោវ(Bac Lieu)

នៅ (Chau) ឡឹម (Lam) យ័ ញ (Danh) ។ល។

និងនែតត ឃ្លាំង (Sac Trang) នៅឆ្នាំ១៨៤០។

ពី ឆ្នាំ ១៨២០-១៨៤០ នៅកនុងរជជកាល មិ

នទេះជាោ៉ងណាក៏នដាយ ខែមរនរកាមនៅ

ញ មា៉ង (Minh Mang) គឺ (NguyenThanh To ឬ

ខតបនតការតស៊ូ...របជាជាតិខែមរនរកាមនៅខតអម

Nguyen Phuc Dam)យួ នបានចាប់ រពេះសងឃខែមរ

តៈ។

ឲ្យនសលៀកពាក់ នខាអាវ
ឆ្នាំ១៨១៦ អធិរជ ោ៉ ឡុង (Gia Long គឺ

និងរបតិបតតតា
ិ មពុ ទធ

ស្នសន្ទឲ្យមានការឯកភ្លព នៅតាមមហាោន

Nguyen Phuc Anh ឬ Nguyen Anh) បានបញ្ហជឲ្យ

របស់ យួន។

មស្តនតីធៗ
ាំ ោ៉ងនរចើន (ដូចជា Thoai Ngoc Hau

នរតឿង មិញោ៉ង (Truong Minh Giang) មកបងខើ

Nguyen Van Tuyen Van Ton. Le Van Duyet Tan

ឲ្យខែមរនរកាមនបាេះបងៀទាំននៀមទមាលប់

Buu…) ចាប់ ខែមរឲ្យជីកខរពក វិញ នត (Kinh Vinh

របស់ ែលួននដាយអេះអាងថា

Te) ខដលមានរបខវង ៥៣គីឡូខមរត ពី មាត់ រជូក

ថ្រពថ្ផស(ខែមរ)ឲ្យវានធវតា
ើ មទាំននៀមទមាលប់ របថ្ពណី

(Chau Doc) ដល់ ពាម (Ha Tien) នដើមបីពុេះខចកដី

របស់ នយើ ង(យួ ន)”។ (“The barbarians have be-

ឲ្យដាច់ កណ
ាំ ត់ រពាំ ខដន កមពុជា និង កមពុជានរកាម

come my children now, and you...should teach

។ កនុងអាំឡុងនពល៥ឆ្នាំ ៥ខែជីកខរពកននេះ យួ ន

them our customs” Ian Mabbett and David

បាននធវបា
ើ បខែមរឥតគណន្ទ

Chandler, The Khmer.)។

ខែមររតូវវាយដើបងខើ

ឲ្យនធវកា
ើ រដូចនគ្មរកបី ។ ខែមរនរចើនពាន់ ន្ទក់ រតូវ

មិញ

ឆ្នាំ១៨៣៤

មា៉ង

បញ្ជ ូននមទ័ពន្មេះ

របថ្ពណី

“នដើមបីបនរងៀនពួ ក

ខែមរនរកាមនៅនែតតរពេះរត

ស្នលប់ នដាយលិចទឹក ឈឺ ថាកត់ អត់ ឃ្លននិងវាយ

ពាាំង បាននរកាកនឡើងោ៉ងកាលហាន របឆ្ាំងយួ ន

ដើ ។ ខែមរខដលហា៊ននរកាកប៉េះនបាររបឆ្ាំង បាន

នរកាមការដឹកន្ទាំរបស់ ឧកញ៉ សឺង គុយ ខដល

រតូវចាប់ យកនៅកប់ ដរី តឹមក

យកកាលនធវជា
ើ

ជានៅហាវយនែតត។ ចមាាំងរបយុ ទប
ធ ងាូរ្មគ្មន

នជើងរកាន សរមាប់ ដាក់ តមកល់កនាំ សៀវដាាំទឹកខត

បាននកើតនឡើងជានរចើននលើកនរចើនស្នរ រវាងអនក

។ នពលនភលង
ើ នឆេះនតតនពក

បណា
ត លឲ្យអនករង

ការពារែលួនឯង និងអនក្លនពាន។ នដាយរតូវ

ែណៈនន្ទេះយួ នខរសកថា

ភូឈួយគងៀ ជារនុកកនង
ុ
បនរមើផលរបនោជន៍

នរគ្មេះកនរមើកកាល

“កុនាំ រើរបយ័ តក
ន មពប់ខតអុង”។

យួ ន ការតស៊ូននេះមិនបាននជាគជ័យនឡើយ។

នៅកនុងរជជកាល ោ៉ ឡុង (Gia Long) ននេះ

ឆ្នាំ១៨៤១ ឧកញ៉ សឺង គុយ បាននធវើ

ខដរ ខែមរនរកាមក៏រតូវបងខឲ្
ើ យបតូរន្ទមរតកូលជា ថា

ពលិកមមឲ្យយួ នកាត់ កាលរបស់ នោក នដើមបីជា

ច់ (Thach) សឺង (Son) នកៀង (Kien) គិម (Kim)

ថនូរឲ្យយួ នយល់ រពមឲ្យខែមររកានូវទាំននៀមទមាលប់

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ១៦

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

របថ្ពណី ស្នសន្ទែលួនដូចនដើម។ ខែមរនរកាម បាន

ឆ្នាំ១៨៦១នោកឧតតមនសនីយ៍

ស្នាក

កស្នងនចតិយមួយ នៅវតតកព
ាំ ងៀ ទីរ ួមនែតតរពេះ

ខណរ៍

រតពាាំង ជាទីសកាករៈចាំនពាេះវីរបុរសជាតិ ឧកញ៉

ននរតតម

សឺង គុយ។

របស់ បារាំងកនុងការតាាំងនៅជាស្នថពរថ្នខដនដីក

យុ គសម័យអាណានិគមបារាំង តាាំងពីឆ្នាំ

នដើមបីទល
ូ រទងៀអាំពីការសនរមចចិតត

មពុជានរកាម។

១៨៥៩៖

ថ្ថងទី៥ ខែមិថន្ទ
ុ
ឆ្នាំ១៨៦២ បារាំងនិង

ឆ្នាំ១៨៥៩

នដាយមានជើនយ
ួ ពី ទ័ព

រពេះបាទ អងគឌង
ួ បារាំងវាយយកថ្រពនគរ ចង្វវ

យួ នចុេះសនធិសញ្ហញ

ជួននពលនន្ទេះខដរ រពេះបាទ អងគឌង
ួ បាន
ឧកញ៉

ខកប

១.

របគល់ នែតតខែមរបីនៅឲ្យបារាំង

២.

ផតល់នសរីភ្លពឲ្យអនកកាន់ ស្នសន្ទកាតូ

នៅវាយយកកមពុជា

លិក

នរកាមមកវិញ។ ទ័ពខែមរវាយយកបាន មាត់ រជូក

៣.

នហើ យជើរ ុលនៅដល់ រកមួនស ឃ្លាំង និងរពេះរត

សងនស្នហ៊ ុ យសស្តង្វគមចាំនន
ួ ២០ ោន
ស្តហាវាំង។

ពាាំង។

នៅថ្ថងទី១១
នៅនែតតឃ្លាំង នសន្ទសួស បានដឹកន្ទាំ

ខដលមានល័កែ
ខ ័ណឌបីែគឺ

យួ នរតូវ៖

រតពាាំង និងរពេះសួគ្ម៌។

បញ្ហជឲ្យ

បានមកគ្មល់ រពេះមហាកសរតរពេះបាទ

ខែសីហា

ឆ្នាំ១៨៦៣

រពេះបាទ ននរតតម (យួ ននៅ Ong Lan) បានពឹ ង

របជាពលរដាខែមរតស៊ូរបដាប់ អាវ ុធ របឆ្ាំងយួ ន

ឲ្យបារាំងជួយទប់ ស្នកត់ របនទសជិតខាង

នៅមហាទុប

និងចុងបលល័ងក
ក ុង
ន រយៈនពលបីឆ្នាំ

ចុេះ “សនធិសញ្ហញមិតភ្ល
ត ពពាណិ ជជកមម និងអាណា

បាននជាគជ័យជានិច។
ច ប៉ុខនតនដាយអកុសលនស

ពាបាល” កនុងនន្ទេះបារាំងទទួលបានបុពវសិទិផ្ត
ធ ត

ន្ទសួសរតូវស្នលប់ នៅនដាយស្នរភ្លនក់ ង្វរសមាងត់

ច់ មុែកនុងកិចកា
ច របរនទស និងការ ពារជាតិថ្នកមពុ

របស់ យួនដាក់ ថានាំបាំពុល។ សពវ ថ្ថងកុង
ន នែតតពល

ជា។

ោវមានភូមិមួយន្មេះភូមិ ថ្ដតាសួស។
ឆ្នាំ១៨៦០បងបអូនពី រន្ទក់ គឺ

នដាយ

ឆ្នាំ១៨៦៤ រពេះបាទ ននរតតម ោងមក

នសន្ទមាន់

ថ្រពនគរជួបនោក De la Grandiere សុាំឲ្យបងវល
ិ

បាននរកាកឈរនឡើងដឹកន្ទាំខែម រ

សងមកខែមរវិញនូវបណា
ត នែតតពី លងៀនហា ដល់

របយុ ទជា
ធ មួយទ័ពយួ ននៅ អាំពូោ នែតត ឃ្លាំង

ទឹកនមម ខដលយួ នកាន់ កាប់ ។ រពេះអងគបានទទួល

នហើ យនដញកាំចាត់ ពួកយួ នរហូ តដល់ ពលោវ

ពាកយសនាយល់ រពមពី បារាំងតនរៀងនៅ។

និងនសន្ទទ

និង

ពាម។

នរកាយពី មរណភ្លពសពនោក

នសន្ទទ បាននគយកមកកប់ នៅ ខែវងបខបល។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

បារាំងបានខបងខចកខដនដីកមពុជានរកាម
នៅជា៤ែណឌ ខដលមានទាំងអស់ ១៩សង្វកត់ និង

ទាំព័រ១៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

២៣៥០ភូមិ។

នណា
ត េះអាសនននៅរកុងហាណូយ។

ឆ្នាំ១៨៨៧ កូស្នាំងសុីន អាណា
ណ ម និង
តុង កឹង បានរតូវបញ្ច ូលជាសម័ពនភ្ល
ធ ព បារាំង

នៅខែធនូ

ឆ្ន១
ាំ ៩៤៥

និងខែមករ

ឆ្នាំ

១៩៤៦ ៖

ឥណឌូចន
ិ ។

យួ នកុមមុយនីសត នយៀកមិញ (VIET Nam

អនកនសនហាជាតិខែមរ

ខដលបារាំងនរចើន

Cach Mang Dong MINH Hoi) ចាប់ ខែមរនរកាមជា

ចាត់ ទក
ុ ជាជនឧទទម បាននរកាកឈរកាន់ អាវ ុធ

នរចើនដាក់ នខានេះ នហើ យរចានទមាលក់ ឲ្យលងៀទឹកកនុង

របឆ្ាំងការរតួតរតារបស់ បារាំង។ មានជាអាទិ៍ អា

ខរពកកាំពងៀទទឹង (ថ្ននែតតរពេះរតពាាំង) និងកខនលង

ចារយ ស្នវ, អាចារយ ោក់ នោក នពាធិកនាំ បារ

ដថ្ទនទៀតដូចជានៅភូមិ ផនូរអខណតត (ថ្ននែតតទឹក

(១៨៦៥-៦៧)

នមម),ដាមគិញ ដាមនមុើយ (ថ្ននែតតឃ្លាំង),នហា

នហើ យនរកាយមកមានអាចារយ

ខហម នចៀវ (១៨៩៨-១៩៤៣) និងនោក សឺង

ផុង ោ៉រ៉យ (ថ្ននែតតពលោវ)។

ងឿក
ុ ថាញ់ (១៩០៥-៧៧)ជានដើម។
អាណានិគមបារាំង
ស្នសន្ទរគិសត។
របថ្ពណី

នៅនែតត ពលោវ និងឃ្លាំង អនកនចេះដឹង

បានែិតែាំផាយ

ខែមរនរកាមបានែាំរបឹងរកា

ស្នសន្ទរពេះពុ ទធ

រតូវនគរបមូលឲ្យចូលរបជុក
ើ ុង
ន ឃ្លាំងរសូវ នហើ យ
ចាក់ នស្នពី នរតដុតទាំងរស់ ។

ចាំខណកយួ នជា

នរចើនបានបតូរនៅស្នសន្ទរគិសត

នហើ យបាន

ទទួលការគ្មាំរទនរចើនពី បារាំង។

នៅនែតតមាត់ រជូក
ភូមិខែមរនៅនពលយប់

នយៀកមិញលបដុត
ខដលរបជាពលរដាខែមរ

នរកាមកាំពុងនដកលក់ ។

ថ្ថងទី៩ មីន្ទ១៩៥៥ ជប៉ុននដញបារាំង

ឆ្នាំ១៩៤៦

បារាំងវាយពួ កនយៀកមិញ

នចញពី ឥណឌូចន
ិ នហើ យបងខឲ្
ើ យនសតចចុងនរកាយ

នៅហាយផុង។ នយៀកមិញបានបនងកត
ើ ទ័ពទូទាំង

បងអស់របស់ យួនរប

របនទសរ ួមទាំងខែមរនរកាមផង

កាសឯករជយពី អាណា

និគមបារាំង។ លុេះបួនខែនរកាយមក ជប៉ុនរតូវ

របឆ្ាំងនឹងបារាំង។

ចុេះចាញ់វញ
ិ ។
ខែមិថន្ទ
ុ

ឆ្នាំ
ឆ្នាំ១៩៤៥

កមពុជាក៏បានរតូវ

១៩៤៨

រដាាភិបាលបារាំង

ន

រសុកកាំនណើ តនៅភូមិគគី នែតតរពេះរតពាាំង) រតូវ

រស្នយនៅនពលនរកាយ។

បានខតងតាាំងជាន្ទយករដាមស្តនតី។

Minh)

របកាសបនងកត
ើ រដាាភិបាលប

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

រ ួចទុកឲ្យកមពុជានយៀកណាមរកដើនណាេះ

គណៈរបតិភខូ ែមរ កនុងនន្ទេះមានមាចស់ កសរតី

ថ្ថងទី១៩សីហា១៨៤៥ នោក ហូ ជី មិញ
Chi

មាន

បាំណងនឹងភ្លជប់ កមពុជានរកាម នៅនយៀកណាមសិ

ធាន្ទឯករជយខដរ។ នោក សឺង ងឿក
ុ ថាញ់ (មាន

(Ho

នដើមបីរបយុ ទធ

យុ គនធរ នោក សុីមវាឿ នោក សុែ ឆុង និង
នោក ថុន អ៊ក
ុ
បានចូលរបជុក
ើ ុង
ន សភ្លសហ

ទាំព័រ១៨

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ភ្លពបារាំងសុាំឲ្យរដាាភិបាលបារាំង នធវកា
ើ រចរចា

ភ្លពបារាំង ឲ្យផ្តអកការសនរមចចិតរត បស់ រដាសភិ

ជាបន្ទទន់ ជាមួយរជរដាាភិបាលកមពុជា

បាលបារាំង ខដលបានយល់ រពមរបគល់ កមពុជា

សតីអាំពី

ការនផទរអាំណាចនៅកមពុជានរកាម។

នរកាមឲ្យនៅនយៀកណាមនន្ទេះ ខតការតវាឿនន្ទេះ

កនុងអងគរបជុនើ ន្ទេះ នោក សុែ ឆុង បាននធវើ
របាយការណ៍ ោ៉ងពិ ស្នតរ
ហរ

មិនរតូវបានរដាាភិបាលបារាំងនធវតា
ើ មនឡើយ។

បញ្ហជក់ អាំពីនគ្មលជើ

នដាយមាននគ្មលបាំណង ចងៀជយ
ួ បារាំង

និងវតថុបាំណងរបស់ ខែមរចាំនពាេះទឹកដីកមពុជា

កនុងការបងកឥទធិពលរបស់ ែលួននៅឥណតូចន
ិ នោក

នរកាមថា៖“នយើ ងទមទរអវៗ
ី ខដលជារបស់ នយើ ង

Abbott

នយើ ងមិនបានទមទរអវៗ
ី ខដលមិនខមនជារបស់

ថ្រពនគរ បាននសនើឲ្យរកសួងការបរនទសនៅវាឿសុី

នយើ ងនន្ទេះនទ”៕

ននតាននធវនើ សចកតរី បកាសមួយកនុងន័យនលើកទឹក

យុ គសម័យ

នរកាយអាណានិគមបារាំង

ជាឯកអគគរដាទត
ូ អានមរិកកាាំងរបចាាំនៅ

ចិតរត ដាាភិបាល បាវ ដាយ។

ឆ្នាំ ១៩៤៩

ថ្ថងទី៤ ខែមិថន្ទ
ុ
ឆ្នាំ១៩៤ របធាន្ទធិបតី

ថ្ថងទី៨ ខែមីន្ទ ឆ្នាំ១៩៤៩ របធានន្ទធិប
តីបារាំង Vincent Auriol និងអធិរជយួ ន បាវ

បារាំង Vincent Auriol បានចុេះហតថនលខា របគល់
កមពុជានរកាមឲ្យនៅរដាាភិបាល បាវ ដាយ ។

ដាយ (Bao Dai Nguyen Vinh Thuy) បានចុេះកិចច

ខាងនរកាមននេះ គឺជាែលឹមស្នរចាប់ កុង
ន ការ

រពមនរពៀងមួយនៅថា កិចរច ពមនរពៀង Elysee

របគល់ កមពុជានរកាមឲ្យនៅ បាវ ដាយ ខដលខរប

កនុងនន្ទេះបារាំង

ជាភ្លស្នខែមរនរតផលូវការ៖

យល់ រពមរបគល់ កមពុជានរកាម

(បារាំង:Cochinchine, យួ ន: Nam Ky) នៅឲ្យយួ ន
នហើ យយួ នរពមបនងកត
ើ រដាាភិបាល នយៀកណាម
មួយនៅកនុងរកុមសហភ្លពបារាំងនៅថា

ចាប់ នលែ ៤៩/៧៣៣ ចុេះថ្ថងទី០៤ ខែ
មិថន្ទ
ុ ឆ្ន១
ាំ ៩៤៩

រដា

នយៀកណាម( Quoc Gia Viet Nam)។ បារាំង

នោងតាមមតិពីសភ្លថ្នសហភ្លពបារាំង


សងឃឹមថា ការរបគល់ កមពុជានរកាមនៅឲ្យនសតច

រដាសភ្ល

និងរកុមរបឹកាថ្នស្នធារណរដា

បារាំង បានសនរមច

បាវ ដាយ នគអាចនឹងរកានូវឥទធិពលរបស់ ែលួន



រដាសភ្លថ្នស្នធារណរដាបារាំងបានអនុម័ត

បានយូ រអខងវងជនៅកូស្នាំងសុីនតនៅនទៀត។



របធាន្ទធិបតី

ថ្ថងទី ២៥ ខែនមស្ន ឆ្នាំ១៩៤៩ សនមតច
ននរតតម សីហនុ ថ្នរដាាភិបាលកមពុជាបានបញ្ជ ូន
របតិភម
ូ ួយរកុម
ស្នន

ដឹកន្ទាំនដាយឯកឧតតម

នៅទីរកុងបា៉រីស

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ថ្នស្នធារណរដាបារាំង

របកាសចាប់ ដច
ូ តនៅននេះ៖
មារតា ១

សឺង

កនុងរកបែណឌមារតា ៦០ ថ្នរដាធមមនញ្
ុ ញ

នដើមបីជទ
ើ ស់ នឹងសហ

ស្នធារណរដាបារាំង និងតាមមតិរបស់ សភ្លកូ

ទាំព័រ១៩

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ស្នាំងសុីន ន្ទសម័យរបជុកា
ើ លពី ថ្ថងទី២៣ ខែ
នមស្ន ឆ្ន១
ាំ ៩៤៩ លកខនិក
ត ៈ ទឹកដីកស្ន
ូ ាំងសុីន
បានរតូវខកខរបតាមមារតា

កមពជា
ុ នរកាម

កនង
ុ របប

បាវ

ដាយ

(១៩២៩-១៩៥៥)

ដូចមានខចងខាង

ថ្ថងទី១០ ខែមិថន្ទ
ុ
ឆ្នាំ១៩៤៩ នៅកនុង

នរកាម។

វិមានននរតតមទីរកុងថ្រពនគរកមមវធ
ិ ស
ី ាំណួរ កិចច

មារតា ២

រពមនរពៀង Elysee រវាង បាវ ដាយ និងនោក

ទឹកដីកស្ន
ូ ាំងសុីន រតូវបានភ្លជប់ នៅជារដា

Leon Pignon ជាអនកតាំណាងភ្លគីបារាំង។

ចាំណុេះនវៀតណាម នោងតាមនសចកតរី បកាសរ ួម

គួរចាំណាាំថាយួ នបានដូរន្មេះ

វិមាន

កាលពី ថ្ថងទី ០៥ ខែមិថន្ទ
ុ ឆ្នាំ ១៩៤៨ និងនសច

ននរតតម នៅជាវិមានឯករជយ (Dinh Doc Lap)

កតរី បកាសរបស់ រដាាភិបាល

នៅថ្ថងទី៧ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ១៩៥៤។

បារាំងកាលពី ថ្ថងទី

១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៨។ ទឹកដីកស្ន
ូ ាំងសុីន
ឈប់ សថិតនៅកនុងលកខនិក
ត ៈ

ជាទឹកដីឯន្ទយស

មុរទរបស់ បារាំងនទៀតនហើ យ។

ថ្ថងទី២ ខែកកកដា ឆ្នាំ១៩៤៩ រដាាភិបាល
រដានវៀតណាម (Quoc Gia Viet Nam) បនណា
ត េះអា
សននដក
ឹ ន្ទាំនដាយ បាវ ដាយ បានបនងកត
ើ នឡើង។

មារតា ៣

ខតនទេះជាោ៉ងណាក៏នដាយ

កនុងករណី ខដល
ណាមរតូវខកខរប

លកខនិក
ត ៈរបនទសនវៀត

លកខនិក
ត ៈកូស្នាំងសុីននឹងរតូវ

ការនឡើង

កាន់ អាំណាចរបស់ បាវ ដាយ ននេះរតូវបាននគ
នមើលនឃើញថា

នន្ទេះរគ្មន់ ខតជាការបនតុបនឡើង

បានទុកជាកមមវតថុថ្នការសនរមចរបស់ សភ្លខាង

នដាយបារាំងខតប៉ុនណា
ណ េះនិងស្នថប័នទូនៅ នៅកនុង

នលើ ដូចមានខចងកនុង

រដាាភិបាលមួយននេះ

មារតា ៧៥

សនងការជាន់ ែពស់របស់ បារាំង។

ថ្នរដាធមមនញ្
ុ ញ (ជើពូក VIII:សភ្លបារាំង)។
ចាប់ ននេះនឹងរតូវបានអនុវតតដច
ូ ជាចាប់ រដា។
នធវនើ ៅទូឡុង

ថ្ថងទី០៤

រតូវបានកាន់ កាប់ នដាយ

ថ្ថងទី០៧ ខែកកកដា ឆ្នាំ១៩៥៤ នង្វឿ ឌិញ
យី ម (Ngo Dinh Diem) រតូវបាននឡើងនធវជា
ើ

ខែមិថន្ទ
ុ ឆ្នាំ

ន្ទយករដាមស្តនតី។

១៩៤៩

ថ្ថងទី២១ ខែកកកដា ឆ្នាំ១៩៥៤ សនធិសញ្ហញ

ហតថនលខា

ហតថនលខា

រកុងហសឺខណវ សតីពីឥណឌូចន
ិ (កមពុជា,ោវ និង

(Vincent Auriol)

(Henri Queuille)

នវៀតណាម) បានចាប់ នផតម
ើ នដាយភ្លគីនវៀតណា

របធាន្ទធិបតី

ន្ទយករដាមស្តនតី

ម

ហតថនលខា

បានទមទរឲ្យមានកិចរច ពមនរពៀងដូចខាង

នរកាមននេះ ៖

(Paul Coste-Floret)

*បណា
ត របនទសទាំងអស់

ខដលមាន

រដាមស្តនតីទឹកដីបារាំងឯន្ទយសមុរទ
លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

វតតមាននៅកនុងអងគសននិសីទរតូវខតនគ្មរពនៅនលើ
សិទិជា
ធ មូលដាានរបស់ ជនជាតិ

ជាពិ នសសឯក

រជយ, អធិបនតយយភ្លព និងឯកភ្លពទាំងរសុង។

កនុងសនធិសញ្ហញរកុង

ហសឺខណវ

កមពុជា

នរកាម ឬកូស្នាំងសុីន រតូវបាននគដាក់ បញ្ច ូលឲ្យ
ឋិ តនៅនរកាមការរគប់ រគង របស់ រដាាភិបាលនវៀ

*នគ្មរពនូវបូរណភ្លពទឹកដីនវៀតណាម។

តណាមភ្លគខាងតបូង។

*ឈប់ បាញ់គ្មននៅនលើទឹកដីនវៀតណាម

ចាប់ ពីខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥៤ ដល់ ខែឧស

និង ឥណឌូចន
ិ ។

ភ្ល ឆ្នាំ១៩៥៥ របជាជនយួ នជាង១ោនន្ទក់ ពី

*ខែសរសបទី១៧ ជាចាំណុចរពាំ ខដន ថ្ន
រដាាភិបាលនវៀតណាមទាំងពី រ

គឺភ្លគខាងនជើង

ភ្លគខាងនជើង

នលើទឹកដីកមពុជានរកាម។

រតូវបានកាន់ កាប់ នដាយកងទ័ព និងរដាាភិបាល
នវៀតណាមនិយមកុមមុយនីសត ចាំខណកភ្លគខាង

រតូវបានជនមលៀសែលួននៅរស់ នៅ

កមពជា
ុ នរកាម

កនង
ុ របប

នង្វឿ

ឌិញយី ម

(១៩៥៥-១៩៦៣)

តបូង រតូវបានកាន់ កាប់ នដាយកងទ័ពរកុមសហ

ថ្ថងទី២៦

ខែតុោ

ឆ្នាំ១៩៥៥

របប

ភ្លពបារាំងនិងរដាាភិបាលរដានវៀតណាមនិោយ

ស្នធារណរដានវៀតណាម (Viet Nam Cong Hoa)

នសរី។

បាននកើតនឡើងនិង នង្វឿ ឌិញ យី ម (Ngo Dinh
*រយៈនពល៣០០ថ្ថង

សរមាប់ រដាាភិបាល

គឺជានពលនវោ

និងកងទ័ពថ្នរដាាភិបាល

Diem)

ភ្លគខាងតបូង។

យួ នទាំងពី របញ្ច ប់នវូ ការរបមូលផត។
ុាំ
របជាពល
រដាយួនមានសិទិនធ សរីភ្លព

កនុងការនៅមកឆលង

នឡើងនធវជា
ើ របធាន្ទធិបតីថ្នរដាាភិបាល

ថ្ថងទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥៦ នង្វឿ ឌិញ
យី ម

បាននចញរកឹតយលុបនចាលន្មេះ ខែមរ

កាត់ រពាំ ខដនទឹក និងរពាំ ខដននគ្មក ថ្នរដាាភិបាល

នៅកមពុជានរកាមនហើ យឲ្យដាក់ ន្មេះថា

នវៀតណាមទាំងពី រ។

កាំនណើ តនមៀង (Nguoi Viet Goc Mien)។

*នៅពី រឆ្នាំនទៀត គឺនៅថ្ថងទី២០ ខែកកកដា
ឆ្នាំ១៩៥៦

នឹងមានការនបាេះនឆ្នតនដាយនសរី

នដើមបីឯកភ្លពទឹកដីរបនទសនវៀតណាម។

នៅនលើការអនុវតតកច
ិ រច ពមនរពៀង

សនធិសញ្ហញ រ ួមមានរបនទស ឥណា
ឌ ប៉ូឡូញ និង
កាណាដា

ថ្ថងទី២០ ខែតុោ ឆ្នាំ១៩៥៦ នង្វឿ ឌិញ
យី ម នចញរកឹតយនលែ៥៧ “ខកទរមងៀដធ
ី ”លី (Cai
Cach Dien Dia)។ ជាលទធផលនៅសណតទននលនម

*បនងកត
ើ គណៈកមមការអនតរជាតិមួយនដើមបី
រតួតពិ និតយ

គងគ រដាការបានរឹបអូសយកដីធអ
លី នកមាន (ភ្លគ
នរចើនជារបស់ ខែម រនរកាម)ចាំនន
ួ ៧៧៤,២ហ យក
នៅឲ្យអនកគ្មមន (ភ្លគនរចើនជាជនជាតិយួន)។

នដាយឥណា
ឌ នធវជា
ើ របធានគណៈកមម

ការមួយននេះ។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

យួ ន

ថ្ថងទី ២៦ ខែតុោ ឆ្នាំ១៩៥៦ នង្វឿ ឌិញ
យឹ ម បានរបកាសរកឹតយនលែ ១០ ហាមផ្តតច់ នៅ

ទាំព័រ២១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

រសតចខែមរ រសតចយួន
មុននឹងផ្តទត់ ទាំព័រជើរបមិតអ
ត នកអាន

ពី

នដាយរករចកនដាេះរស្នយពុាំ រ ួច។

របវតតដ
ិ គ
៏ រាំ ូរបស់ នៅហាវយ គុយ របមុែនែតតរពេះ
រតពាាំង

ខដលជាវីរបុរសខែមរដ៏អងៀអាចនៅខដន

ដីកមពុជានរកាមនន្ទេះ

ែាាំស
ុ ូមនបើកទាំព័ររបវតតិ

នរកាយនពលយុ ទជ
ធ នខែមរដ៏អងៀអាច វាយ
បនណតញកាលយួ ន នចញពី ទឹកដីកមពុជានរកាម
នហើ យ

នសតចខែមរក៏ោងនៅនធវទ
ើ សសនកិចនច ៅ

ស្នស្តសតចងអុលពី រកនៅនថាកទប ថ្ននសតចវនងវង

រកុងនវឿ តាមនសចកតអ
ី នញ្ជើ ញកនុងឧបាយកលនមម

ជាតិែលេះ

ងងឹតរបស់ រពេះនៅយួ ន។

ខដលឈល ក់នឹងកាមតណា
ា រសីយួន

បណា
ត លឲ្យបាត់ បងៀទឹកដីដធ
៏ នាំ ធង

ដូចមាន

របវតតស្ន
ិ ស្តសតចារទុកមកោ៉ងជូរចត់

ឲ្យខែមរ

ជើន្ទន់ នរកាយជាអនកទទួលឈឺ ចាប់ នខាលចផា។

គ.ស. ១៦៣៦

នៅរបនទសខែមរនយើ ងមានការ

វឹកវរោ៉ងខាលាំង

នដាយទ័ពយួ នចូល្លនពាន

កនុងបាំណងនលបយកទឹកដីកមពុជានរកាម។
កាលនន្ទេះ

ខភនកនឹងកូនរកមុាំនសតចោ៉ឡុង

ក៏របទេះ

ន្មេះរពេះអងគ

មាចស់ កសរតីយ៍ចវូ ខដលមានរ ូបនឆ្មរសស់ របឹម

កនុងឆ្នាំជត
ូ អដាស័ក ពុ ទស
ធ ករជ ២១៨០
(១)

នសតចខែមរោ៉ងនៅដល់ រកុងនវឿ

ប៉ុខនត

របីយ៍ែចីលាក់ដច
ូ នទពអបសរ
ភ្លលម។

ក៏ចាប់ ចត
ិ រត បតិព័ទធ

ចាំខណករពេះនៅយួ ន

ក៏របញប់ នលើក

ថាវយជាបន្ទទន់ ខដរ នដើមបីសនរមចនគ្មលបាំណង
រចាសនជើងរបស់ ែលួន។

យុ ទជ
ធ នជាតិនយើ ងបានរ ួមកមាលាំងគ្មន

រពេះអងគមាចស់ កសរតីយ៍ចូវបាននឡើងឋានៈ

វាយទប់ វញ
ិ ោ៉ងអងៀអាច រហូ តទទួលជ័យជើនេះ

ជាមនហសី រពេះជ័យនជដាាទី ២ នហើ យក៏នរបើកល

ដ៏រតចេះរតចងៀ។

លបិចពងវក់ែួរឲ្យឈល ក់វនងវងនឹងសរមស់ របស់ វា

កនលងបានមួយរយៈនរកាយមក នសតចខែមរ
នកើតវិកលចរិតកនុងែលួន នភលចសរតូវសួពូជ របស់

នភលចអគគមនហសីខែមរ
អស់ រលីង។

ជាតិ នដាយឈល ក់វនងវងនឹងសរមស់ កន
ូ រកមុាំយួន
បណា
ត លឲ្យទឹកខភនករបជារស្តសតខែមរ
កាលយជា្ម

ហូ រកក

នបៀមខតនសចកតឈ
ី
ឈឺ ចាប់

ខដលខម៉ទក
ុ ឪពុ កដាក់

រីឯរពេះនៅរកុងនវឿវញ
ិ
បាំផត
ុ

សបាយចិតជា
ត ទី

នរពាេះរពេះនៅបានខវកខញកស្នច់ នរឿង

ននេះោ៉ងទូលាំទោ
ូ យ

មុននឹងចាំណាយស្នច់

មួយដុថា
ើ វ យរពេះនៅខែមរ។ មា៉ងនទៀត នគយល់
(១)

ចាប់ក្ ើមសរក្សរថ្ន៖

ឆ្ៅាំជូតអ ឋស័ក

ពុទោ

សករាជ ២១៧៨ គ.ស. ១៥៥៨។

វិទយសាំ
ុ រ

ថា៖

ងកមពជាររកាម
(VOKK)
ុ

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

សស្តង្វគមខែមរនិងយួ នចប់ រតឹមននេះនហើ យ

សារព័ត៌មាន នរពនគរ (PNN)

ទាំព័រ២២

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

នរពាេះបានកូនរសីពនលកនៅអងគុយទនទឹមរពេះ រជ

គ្មត់ ពិនស្នធន៍ជាមួយវារបខហលអស់ ៤ ឆ្នាំ ក៏

បលល័ងខក ែមរ។ នរពាេះរពេះបាទជ័យនជដាាទី ២ មិន

ខចកផលូវគ្មននដើរនៅខតគ្មមនកូននស្នេះ។

បានចាប់ ភក
លឹ ថា នសតចយួ នបងកប់ពិសពុ លោ៉ង

និោយរបាប់ ែាំាថា
ុ ៖ ពូ ជយួ ននៅកុនាំ ភលចឲ្យនស្នេះ

ស្នហាវដូនចនេះនស្នេះ ក៏វល់ ខតឈល ក់នឹងសតវនជើង

នបើរស

ពី រ នភលចនមើលបណា
ត រស្តសតខែមរ ខដលោមលាត

រជុលនៅនសពគប់ រតូវគុបវាឲ្យបានមុន កុឲ្
ាំ យវា

នៅជុវើ ញ
ិ ែលួនអស់ រលីង

គុបទន់ ខតនបើវាគុបទន់ នហើ យ សូមបីនខាសលីបក៏

នដាយយល់ ថាឪពុ ក

នកមក និងកូនរបស្នរ មាននរឿងអីនឹងកាប់ សមាលប់
គ្មន

គ្មត់ បាន

ញ់វារគ្មន់ ខតរប់ អានបាននហើ យ

នបើ

អស់ ខដរ។ ននេះជាបណា
ត ាំរបស់ តាែាាំ។
ុ

នបើ្មស្នច់ នវញរតបាញ់ជាធលុងមួយនៅ

បនតនរឿងរពេះន្ទងអងគចវូ តនៅនទៀត

រពេះ

នហើ យ។ រតងៀននេះនហើ យខដលខែមរនយើ ងនិោយ

ន្ទងចូវបុិនតអូញខតអណាស់ មតងថាអីនចេះ មតងថាអី

របាប់ គ្មនថា

ចុេះ នធវឲ្
ើ យរពេះជ័យនជដាាទី២ វិលកបុងរគប់ ឧបាយ

រពេះបាទជ័យនជដាាទី២

យួ នបាន

បញ្ជ ូនន្មេះកនុងរបវតតិស្នស្តសត នៅថា «រពេះអងគ

កលរបស់ វា។

មាចស់ លឹង»
គ ។ នរពាេះគ្មត់ និយមខតនរឿងលឹងនគ នេះ
នហើ យ

នទើបកូនខែមរមួយភ្លគធាំរស់ នៅកមពុជា

រពេះន្ទងអងគចូវជាបុរតទី ៨ ថ្នរពេះនៅោ៉
ឡុង

នសតចរកុងនវឿ។

របជារស្តសតយួននគនិយម

នរកាម ហូ រទឹកខភនករប់ សតវតសមិនអស់ រហូ ត

នៅន្មេះរពេះន្ទងថា «រពេះអងគមាចស់ កសរតីយ៍កូ

ដល់ សពវ ថ្ថងននេះ។

ជិន»។

នរឿងរបពនធយួន ចាប់ ថ្ដរពេះនៅខែមរមុន
ដើបូង

រពេះន្ទងតាាំងពី មករ ួមរស់ ជា

បាទជ័យនជដាាទី២

មួយរពេះ

ក៏មានរពេះរជបុរតីមួយរពេះ

ចងៀសតីថាោ៉ងនម៉ចក៏ស្នសន៍នគមិនសូវ

អងគរទងៀ ថាវយរពេះន្ទមថា រពេះអងគមាចស់ អងគញ្ញ

នអើនពើ ខដរ ដល់ ន្ទងចូវមិនសូវជានអើនពើ មានអី

កសរតី។ កាលនបើបានបុរតីមួយនហើ យ រពេះន្ទង

រពេះនៅខែមររស

នឃើញ

អងគចវូ មានអាកបបកិរោ
ិ ខបលកពី រពេះនៅនយើ ងជា

រពេះជ័យនជដាាឈល ក់វនងវងខាលាំងនហើ យ នទើបវានរបើ

និច។
ច នរកាយមកនទៀតរពេះន្ទងសុាំអាំណាចពី រពេះ

នសនៀតបនតិចមតងៗនដាយមិនឲ្យដឹងែលួនោ៉ង ដាច់

អងគនដើរកាំស្ននតរគប់ នែតតែ័ណឌ។

ខាត។ ននេះនហើ យពុ តតបុតរសីយួន ខដលសមងាំ

ស្ននតយូរៗនៅតាាំងខបករបាជាា

នសងៀមនរបើទឹកមុែញញឹម នដើមបីដករសងៀ ការ

រពេះស្នវមីសុាំអាំណាចនដើរសួរសុែទុកប
ខ ណា
ត រស្តសត

ពិ នស្នធន៍ពីនយើ ង

ខែមរ ខដលរស់ នៅភូមិរសុកនែតតឆ្ងយៗ ជើនស
ួ

ញ់នគនភលចែលួនខតមតង

មុនដើបូងវាស្នទបសទងយកចាំ

ដល់ ឲ្យនដើរកាំ
ក៏នឡើងថាវយបងគើ

ណុចនែសោយអស់ នហើ យ នទើបទីបាំផត
ុ វាវាត់ នយើ ង

រពេះអងគនទៀត។

ចាស់ ថ្ដខតមតង។

ដល់ រពេះន្ទងចូវ ឲ្យនដើរសួរសុែទុករ
ខ ស្តសតខរសចាំ

នរឿងននេះជីតាែាាំកា
ុ លនៅបាក់

រពា នែតតបាត់ ដប
ើ ង គ្មត់ មានរបពនធយួនមួយ។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

រពេះជ័យនជដាាទី ២ក៏អនុញ្ហញត

ការ គឺនែតត បារជ១ និងនែតតវាលនរបើស១។

ទាំព័រ២៣

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

រពេះន្ទងអងគចូវ បានទទួលចាប់ អនុញ្ហញត

កូនខែមរជើន្ទន់ នរកាយ

នរតៀមែលួនជានិចច

ពី ស្នវមីឲ្យនដើរសួរសុែទុកខខ ែមរខតចាំនន
ួ ពី រនែតតនទ

និងគ្មស់ រនាំ លើងឫសខកវយងៀឃនង

ខត នដាយអាងរពេះនៅខែមរជាស្នវមីសពវ រពេះទ័យ

បរនទសនលើទឹកដីដធ
៏ នាំ ធងរបស់ ខែមរ

ខាលាំង ក៏រជុលហួ សនៅបួននែតតឯនណាេះ។ គឺនែតត

របវតតស្ន
ិ ស្តសតបានចងរកងទុកនដាយអយុ តធ
តិ ម៌។

ញ៉រតាង១ និងនែតតទល
ួ តានមាក១នទៀត (យួ ន

ដីកមពុជានរកាម

លបិចកលដ៏រកែវក់របស់ រពេះន្ទងចូវ មិន

របនទសខែមរ

នៅរបាប់ ដល់ រដាាភិបាលោ៉ឡុង

អាំពីគនាំ រងការណ៍ សមាងត់ របស់ វា
រ ួចនហើ យ

ខដលបាននធវើ

នដើមបីឲ្យរដាាភិបាលវាចាត់ ការបញ្ជ ូន

មកជាបន្ទទន់ នូវបណា
ត រស្តសតយួនណាខដលគ្មមន
ដីធនលី ធវខើ រសចាំការ

នធវផ
ើ ទេះសខមបង

រសុកខែមរសល់ ទាំននរនរចើនណាស់

នរពាេះដីនៅ
មិនែវេះឲ្យ

ពានយរសប

ឧបាយកលននេះ មានរបសិទិភ្ល
ធ ពណាស់
រស្តសតយួនក៏មករស់ នៅរចឡូក

មិនអស់ ។ ដល់ នឃើញរស្តសតរស់ នៅកកកុញរគប់
នគក៏របកាសរបាប់ បណា
ត រស្តសត

នគឲ្យដឹងរគប់ គ្មនថា៖ (ទឹកដី រពេះន្ទងកូជន
ិ សុិន)
ោ៉ងឥតនអៀនខាមស់ នស្នេះខតមតង។ ចាំនណាទទាំង
អស់ ននេះរតូវធាលក់ នៅ

ល

ខាងតបូង

និងខាងនកើតទល់ នឹងសមុរទចិន

ខាងនជើងទល់ នឹងនគរចាំបា៉។

ទាំហាំមានរបមាណ

មួយភ្លគបី(១/៣) ថ្នកមពុជាកណា
ត លគឺរបមាណ
២៧០០គីឡូខម៉រតរក

នទវគណ
ុ ។

ដីននេះរបវតតិ

នដើមជានកាេះតូចៗដុេះរបមូលផតគ្ម
ុាំ ន នហើ យក៏កាលយ

ដើណាាំបានផលលអជាទីបាំផត
ុ

នលើរពេះជ័យនជដាាទី ២

កនុងនរជាយ

ឥណឌូចន
ិ ននេះ (Indochina)។
ដីកមពុជានរកាមពី អតីតកាល ខចកជា១៧
នែតត។ នែតតនីមួយៗ សុទខធ តមានទាំហាំធាំៗណាស់ ។
លុេះមកដល់ សម័យអាណានិគមបារាំង នគន្ទាំគ្មន
ពរងីកនែតតទាំងនន្ទេះនៅជា២១ នែតតវញ
ិ ។ នែតត
ទាំង១៧ សម័យអតីតកាលមានន្មេះដូចតនៅ
ននេះ៖

ខដលជានសតចគាំរក់ ចងរកងរបវតតស្ន
ិ ស្តសតោ៉ងជូ
ចត់ ទក
ុ ឲ្យជនជាតិខែមររងទុកនខ វទន្ទរហូ តសពវ ថ្ថង
ក៏នរពាេះខតគាំនិតថ្រពថ្ផសនោមភតណា
ា របស់ នសតច
អងគននេះ។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ោតសនធឹងពី ទិសនិរតីនៅទិសឦ

ស្នន។ រពាំ របទល់ ខាងលិចទល់ នឹងកមពុជាកណា
ត

រចឡាំជាមួយខែមរ តកូនពូ នជានៅរប់ កាលនសទើរ

ទីកខនលងនហើ យ

មានសណា
ា នបួនរជុង

នៅជាដីទាំន្ទបទបនសមើ មានជីរជាតិ អាចដាាំជា

រស្តសតយួននៅនទ។

មិនយួ រប៉ុន្ទមន

ខដល

រចារយួនបលន់រែតតរពោះរតព ាំង

សពវ ថ្ថងនៅន្មេះនែតតននេះថា ធូយ៉ូវម៉ូក)។

រតឹមខតប៉ុណណឹងនទ វាហា៊នដល់ នៅលួចនផាស្ន
ើ រពី

របស់ នចារ

ទាំព័រ២៤

០១- នែតតរពេះរតពាាំង

(រតាយិ ញ)

០២- នែតតពលោវ

(បាក់ លីវ)

០៣- នែតតឃ្លាំង

(សុករតាាំង)

០៤- នែតតទឹកនមម

(កាន ៉ )

០៥- នែតតពាម

(ហានទៀង)

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

០៦- នែតតរកមួន-ស

(រ៉ជោ៉)

កាាំបិត ពូ នៅ ដាវ លាំខពងជាអាវ ុធនហើ យយក

០៧- នែតតបារជ

(ឡុងនសៀង)

នសេះដើរជា
ី ោនជើនិេះ

០៨- នែតតមាត់ រជូក

(ចូវដុក)

សស្តង្វគម្លនពានមតងៗ។

០៩- នែតតនរងដើរ ី

(តាយនិញ)

១០- នែតតរពេះសួគ៌

(ធូយ៉ូវម៉ូក)

នយើ ង

១១- នែតតថ្រពនគរ

(ថ្សហគ ង)

មានក់ ន្មេះ ធីនប មាឌធាំដប
ើ ងនហើ យែពស់ករាំ ពឹ ង

១២- នែតតនម-ស

(មី-ថ)

វិស័យនតានតថ្ល

១៣- នែតតលងៀនហារ

(យុិ ញឡុង)

រតូវរបួស

១៤- នែតតកព
ាំ ងៀឫសសី

(ប៊ិនខរត)

្មអនកសលូតរតងៀ។

១៥- នែតតខរពកឫសសី

(កឹងនថើ)

១៦- នែតតដប
ើ ូកនកាង

(ហគ កង
ុ )

មួយកងវរនសន្ទតូច

១៧- នែតតផារខដក

(ស្នខដក)

ជាយខដនកមពុជាកណា
ត ល

នៅនពលរសុកមាន

ខផនការណ៍ បលន់ទឹកដីកមពុជានរកាម របស់
មុនដើបូងនសតចយួ នបានចាត់ នមទ័ពវា

មុែមាត់ កាចស្នហាវដូចខាល

បញ្ហជក់ ោ៉ងចាស់ ថាជាជននរសក

ធីនបទទួលបញ្ហជពី នសតចយួ ន

ឲ្យន្ទាំទ័ព

ចូលមកទប់ ទល់ ខែមរនៅ
នហើ យចាត់ នមទ័ព

កនុងនែតតនីមួយៗ មាននៅហាវយនែតតខែមរ

មានក់ នទៀតន្មេះ អុង-ឡូវ (ទ័ពននេះតាមឯកស្ន

មានក់ ជាអាណាពាបាលនមើលការែុសរតូវ ែណៈ

ថា ស្នហាវជាងទ័ពណាទាំងអស់ កនុងចាំណាមក

ននេះ ែាាំព
ុ ុាំ បាននរៀបរប់ ពីសកមមភ្លពដ៏នឃ្រនៅ

ងទ័ពយួ នទាំងមូល) នរបើឲ្យន្ទាំទ័ព២កង វរនសន្ទ

របស់ នចារយួ នមកនលើបងបអូនខែមរនយើ ង នៅកមពុ

តូច ចូលវាយសាំរ ុកមកនែតតរពេះរតពាាំងទាំងមូល

ជានរកាមទាំងអស់ នទ គឺរគ្មន់ ខតនលើកយកនែតត

ឲ្យបាន។

មួយ

កនុងចាំនណាមនែតតទាំង១៧នន្ទេះ

រស្នយ

មកបក

ដើបូងែាាំន
ុ ិោយពី នមទ័ពយួ នន្មេះ អុង

នដើមបីជាឯកស្នរដាស់ ស្នមរតីកន
ូ ខែមរ

ធីនប សិន។ ទ័ពយួ នធីនប កនុងនពលបញ្ហជទ័ព

ជើន្ទន់ នរកាយទាំងអស់ ឲ្យចាប់ អារមមណ៍ពី របវតតិ

ចូលវាយទ័ពខែមរនៅតាមជាយខដននយើ ង

ជូរចត់ របស់ បុពវបុរសជើន្ទន់ មុន ខដលបានតស៊ូ

វាយទប់ ទល់ ៗ

រកាញនន្ទលកនុងទីោនសមរភូមិ នដើមបីការពារ

មិនអាចបញ្ហជទ័ព ឲ្យចូលរបយុ ទជា
ធ មួយទ័ពខែមរ

បូរណភ្លពទឹកដី រពេះពុ ទស្ន
ធ សន្ទ និងសិទិនធ សរី

ខាលាំងកាលបាននទ នរពាេះទ័ពខែមរនៅតាមជាយខដន

ភ្លពរបជាជនខែមររប់ ខសន

សថិតនរកាមបញ្ហជការនោក

រពេះរតពាាំង

ន្ទក់ កុង
ន ទីរ ួមនែតត

ខដលមាននោកឧកញ៉នសន្ទបតី

សឺន-គុយ ជារបមុែនែតតដគ
៏ រាំ ូ។

ជាបនណា
ត េះអាសននខតប៉ុនណា
ណ េះ

លបិចយុ ទស្ន
ធ ស្តសត

មុិល

ខដលមាន

កនុងការរបយុ ទោ
ធ ៉ ងអងៀអាច

យូ រឆ្នាំមកនហើ យ។

សម័យឧកញ៉ សឺន-គុយ ជាសម័យនរបើ

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

វា

ទាំព័រ២៥

(តក្ៅក្លមក្រោយ...)
ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

បុណយចូលរពោះវសា ព.ស.២៥៥៥
ថ្ថងនៅរ៍ ០១ នរច ខែអាស្នឍ ឆ្នាំនថាេះ
រតីស័ក

ព.ស.២៥៥៥

រតូវនឹងថ្ថងទី១៦

រពេះវសាមកដល់

រពេះភិកុស
ខ ងឃរគ្មន់ ខតជួបជុើ

ខែ

គ្មនកនុងអាវាសវតត(ឧនបាសថាគ្មរ)នហើ យអធិដាាន

កកកដា គ.ស.២០១១ ជាថ្ថងរពេះសងឃចូលវសា

បាលីចល
ូ រពេះវសា ជាការនរសច។ នដាយខឡក

នៅតាមវតតអារមន្ទន្ទ រយៈនពល៣ខែ តាមវិ

ការចូលរពេះវសានៅរបនទសកមពុជា

ន័យពុ ទប
ធ បញ្ញ ត។
តិ នៅខដនដីកមពុជានរកាម រពេះ

អមនដាយកមមវធ
ិ ម
ី ួយចាំនន
ួ នផសងនទៀត

សងឃខែមរនរកាម

ពិ ធស
ី ិតនទៀនរពេះវសា

ខដលជាអនករបតិបតតតា
ិ មរពេះ

មានការ
ដូចជា

ការបរវណានទៀនរពេះ

ពុ ទស្ន
ធ សន្ទនថរវាទជិត ២០០០ ឆ្នាំនហើ យនន្ទេះ

វសា និងសាំពត់ ស្នដក (សាំពត់ ងត
ូ ទឹកនភលៀង)

ក៏បានចួលវសានៅថ្ថងននេះផងខដរ។ មុនថ្ថង ១៥

រពមទាំងការបវរណាបចចយ
័ បួន

នកើត

សរមាប់ នរតៀម

ខែអាស្នឍ

គឺមុនថ្ថងចល
ូ វសាមួយថ្ថង

កនុងអាំឡុងនពលមួយសបាតហ៍
នរកាមនៅតាមវតតអារមន្ទន្ទ

រពេះសងឃខែម រ

ដល់ ភក
ិ ុស
ខ ងឃ

សរមាប់ ការនរបើរបាស់

រពេះសងឃកនុងរដូវចាាំរពេះវសាជានដើម។

របស់
នរៀង

បាននិមនតនចញ

រល់ ឆ្នាំនៅរបនទសកមពុជា នពលបុណយចូលរពេះ

ពី វតតមួយនៅកាន់ វតតមួយនដើមបីនធវវើ តត ឬយកវតត

វសាជិតចូលមកដល់ ពុ ទស្ន
ធ សន្ទខែមរ ខតងខត

រគូឧបជាយ៍ របស់ ែលួននរៀងៗអងគ។

ន្ទាំយកនទៀនរពេះវសាមានតូច

កនុងឱ្កាសរពេះសងឃចូលវសាននេះ ស្នរ

មានធាំ

និង

សាំពត់ ស្នដក រពមទាំងបចចយ
័ បួន នៅរបនគន

ព័ តមា
៌ នថ្រពនគរ សុាំនលើកយកអតថបទមួយមាន

រពេះសងឃសរមាប់ ចាាំរពេះវសា

ចាំណងនជើងថា

សងឃ ខដលបានបវរណាចូលរពេះវសានហើ យ ពុាំ

«បុណយចូលរពេះវសា»

បានរសងៀនចញទាំងរសុងពី នសៀវនៅ

ខដល
«កមពុជ

អាចនិមនតរតាច់ ចរនៅទីឆ្ងយ

សុរោ
ិ » រតងៀទាំព័រ ៤៣ នបាេះពុ មពឆ្នាំទី ៤៩ នលែ

បាននទ។

២

ខដលស្ននក់ នៅនរៀនសូរត

ខែនមស្ន-ឧសភ្ល-មិថន្ទ
ុ

ពុ ទស
ធ ករជ

នរពាេះថារពេះ

នដើមបីបិណឌបារត

មា៉ងវិញនទៀតចាំនពាេះសមណសិសស
ឆ្ងយរសុកកាំនណើ ត

២៥៣៩ រគឹសតសករជ ១៩៩៥ មកផាយបនត

រតូវបានអនុញតិឱ្យឈប់ សាំរក ចាំនន
ួ ពី រសបាត

មានែលឹមស្នរដូចខាងនរកាម ៖

ហ៍

ទិដភ្ល
ា ពទូនៅ

នណើ ត និងបិណឌបារតបចចយ
័ បួនសរមាប់ នរតៀម

កនុងការចូលរពេះវសារបស់ រពេះភិកុស
ខ ងឃ

នដើមបីសួរសុែទុកនខ ញមញតិនៅរសុកកាំ

ចូលរពេះវសាផងខដរ។ លុេះដល់ ថ្ថង ១៥នកើត ខែ

កនុងរពេះពុ ទស្ន
ធ សន្ទ ខដលរពេះសមាមសមពុទរធ ទងៀ

អាស្នឍ

បញ្ញ តតិ និងអនុញតទុកនៅ ពុាំ មានពិ ធអ
ី វីអមរ ួម

បរិស័ទខតងជួបជុគ្ម
ើ ន នៅវតត នដើមបីខហនទៀនរពេះ

ផសាំនរចើននទ គឺកាលណា នពលនវោថ្នការចូល

វសា ស្នដក នរគឿងបរិកាខ និងនរគឿងសកាករៈ

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៦

មុនថ្ថងចល
ូ រពេះវសាមួយថ្ថង

ពុ ទធ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

វតតនវឡុវន
័ នទៀបរកុងរជរគឹេះ រគ្មនន្ទេះឯង រពេះ
អងគមិនទន់ បានបញ្ញ តត និងអនុញត ថ្នការចាាំ
រពេះវសានៅនឡើយនទ។

ភិកុន្ទ
ខ សម័យនន្ទេះក៏

នចញនដើរនៅកាន់ ទីនគ្មចរ
រដូវែលេះ

នផសងៗអស់ នហមនត

អស់ គម
ិ ារដូវែល េះ

មនុសសទាំង

យ

អស់ វសានរដូវែលេះ។

មានពួ កពាហរិស្នសន្ទជា

នដើម (អនកកាន់ ស្នសន្ទដថ្ទ) ក៏នពាលនទស តិេះ

រពោះសងឃខ្មែរក្រោមក្ៅកៅុងវតេមួយននក្មតេឃ្លាំង

របទកសិណរពេះវិហារ បន្ទទប់ មកនិមនតរពេះសងឃចាំ

នដៀលបនតុេះបង្វអប់ ថា ពួ កសមណៈជាស្នកយបុតត

នរើនរពេះបរិតត និងនវរនទៀនរពេះវសា និងបរិកាខ

មិនសមនបើនឹងនដើរ

នផសងៗដល់ រពេះសងឃ លុេះរពឹ កនឡើងមានពិ ធនី វរ

រសស់ ជាន់ សតវលអិតៗ ឱ្យវិន្ទសនស្នេះ សូមបីពួក

ភកាតហារដល់ រពេះសងឃនទៀត ។ លុេះដល់ ថ្ថង ១

បរិពាវជកមានលទធិដថ្ទជាអនកនពាលធម៌ អារកក់

នរច

ក៏គងៀនឹងសាំងឈ
ើ
ប់ សរមាកចាាំវសា ឬសូមបីពួក

ខែអាស្នឍ

រពេះភិកុស
ខ ងឃជួបជុគ្ម
ើ ន នៅ

(ែុ សរដូវកាល)

ជាន់ នៅម

មាន

សតវស្នលបនទៀតនស្នត ក៏គងៀខតនធវស
ើ ាំបុកនលើចុង

របកាសអាំពីការចូលរពេះវសា និងនធវកា
ើ រនរកើន

នឈើ នហើ យសាំងឈ
ើ
ប់ សាំរកចាាំវសាខដរ។នពល

រាំលឹកអាំពីវន
ិ ័យ

មនុសសទាំង

នរងឧនបាសថ

វសា
បន្ទទប់ មក

បន្ទទប់ មករពេះមហានថរ

ខដលទក់ ទងនឹងការចាាំរពេះ

យនន្ទេះ

កាំពុងនលើកនទសខបប

ដល់ រពេះសងឃរគប់ រពេះអងគបានរជាប

នន្ទេះ ពួ កភិកុស
ខ ងឃក៏បានឮចាស់ នឹងរតនចៀក

រពេះភិកុស
ខ ងឃនធវកា
ើ រនមសសការ

ផ្តទល់ នហើ យក៏ន្ទាំនសចកតនី ន្ទេះនៅរកាបបងគទ
ើ ល
ូ

ចាំនពាេះរពេះរតនរត័យ

លុេះរ ួចរល់ នហើ យ

សងឃក៏អធិដាានបាលីចូលរពេះវសាថា

រពេះ

“ឥមសមឹ

ថាវយដល់ រពេះសមពុទ។
ធ
កថា

រពេះស្នស្នតរទងៀនធវធ
ើ មមី

រតាស់ នៅភិកុទ
ខ ាំង

យមកអនុញ្ហញតថា

អាវានស ឥមាំ នតមាសាំ វសសាំ ឧនបមិ។ ទុតយ
ិ មបិ

«អនុជាន្ទមិ ភិកនខ វ វសសាំ ឧបគនតាំ»
ុ មានន័យថា

ឥមសមឹ

«មានល! ភិកុទ
ខ ាំង

…………វសសាំ

ឧនបមិ

។

តតិយមបិ

យ តថាគតអនុញ្ហញតឱ្យភិកុខ

ឥមសមឹ …………… វសសាំ ឧនបមិ ” ។ មានន័យថា “ែាាំ ុ

ចូលរពេះវសា» ។

រពេះករ ុណា

អតថរបនោជន៍ថ្នការចូលរពេះវសា

សូមនៅចាាំរពេះវសាអស់ បីថ្នខែ

នថរនវោ

កនុងអាវាសននេះ ជាវារៈពី រដងផង និងជាវារៈបី

ថ្នការគងៀចាាំរពេះវសាបីខែ

ដងផង” ជាកិចប
ច ញ្ច ប់ថ្នពិ ធច
ី ល
ូ រពេះវសា ។

ននេះ ជារយៈនពលមួយមានតថ្មលពិនសសណាស់

បុពវនហតុថ្នការចូលរពេះវសា

សរមាប់ រពេះសងឃកនុងរពេះពុ ទស្ន
ធ សន្ទ។

សម័យនន្ទេះ រពេះសមាមសមពុទរធ ទងៀគងៀនៅ

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

កាល

មុនថ្ថងចល
ូ រពេះវសា រពេះសងឃខតងនចញនគ្មចរ

ទាំព័រ២៧

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

នៅទីនផសងៗ នដើមបីផាយស្នសន្ទ ឬសិកានរៀន

នណេះដឹងទាំងនន្ទេះដល់ រពេះភិកុផ
ខ ងគ្មន ខដលមាន

សូរតនៅទីនរតអាវាស មានការរបតិបតតវិ ប
ិ សស

ចាំនណេះវិជាជតិចតួចជាង។

ន្ទធុរៈ កនុងថ្រពនរៅជានដើម ខតកាលនបើដល់ ថ្ថង

ការចូលរពេះវសា ជានពលវាោតឹងរឹងមួយកនុង

ចូលរពេះវសានហើ យ រពេះសងឃទាំងនន្ទេះរតឡប់

ការរបតិបតតិ របស់ រពេះសងឃមានន័យថា រពេះអងគ

មកវតតអារមវិញ។

ពាោមបាំនពញទាំងវិបសសន្ទធុរៈ

ការជួបជុរើ បស់ រពេះសងឃ

ខដលនិមនតមកពី កខនលងនផសងគ្មន

ខតងន្ទាំមកនូវ

ឱ្យកាន់ ខតចាស់ កាល

មិនរតឹមខតប៉ុនណា
ណ េះ

ទាំងគនថធរុ ៈ

ជាងនពលណាៗទាំងអស់

បទពិ នស្នធន៍ និងចាំនណេះដឹងនផសងៗគ្មន នពល

នដើមបីសនសាំផោលអានិសងសសាំរប់ ែលួនផង

នន្ទេះរពេះអងគអាចខចករាំខលក

សរមាប់ ជវី ត
ិ ខដលរស់ នៅកនុងនោកននេះផង ៕

និងបនរងៀននូវចាំ

និង

ទាំរនៀមរធវើខរសរៅកមពជាររកាម
(កូសា ាំងសុន
ី )
ុ
ករសង់ទាំងរសុងក្ចញពីក្សៀវក្ៅ ទាំក្នៀមក្ធវើខ្រសក្ៅកមពុជាក្រោម

រស្នវរជាវក្ដាយ កញ្ញា ក្គៀង ធីបា ព.ស. ២៥៥៣ គ.ស. ២០០៩ (តពីក្លមមុន)
កាារ ឹក

ទាំងសង្វខងនន្ទេះ។ ដងកាែរដឹកននេះ បានជាមិន

កាែដឹកននេះ មានរទងៀរទយដូចអធិបាយ

នបាេះឲ្យជាប់ ដច
ូ ជានងគល
័
ឬរន្ទស់ នន្ទេះ នរពាេះ

តនៅននេះ គឺនគយកនឈើ នទលចាំនន
ួ ៥ហ៊ ុ ន ចន្ទទ

កាែរដឹកននេះមានទមងន់ធងន់នពក នបើសិនណានបាេះ

ចាំនន
ួ ១តឹក បនណា
ែ យរបខវង១ខម៉រត ចាាំង ឬ

ឲ្យជាប់ នឹងកាែរដឹកខតមតង ដល់ នពលដឹក រកបី

រចាស់ ចង
ុ មាខងឲ្យនងើយនឡើងបនែិច សរមាប់ នធវជា
ើ

នគ្មវាធងន់ វារជុលនៅខាងនន្ទេះខាងននេះ ឬវាបត់

ពី រដាក់ សងខាង នហើ យយកកាែបនណា
ែ យចាំនន
ួ

ខាលាំង អាចនធវឲ្
ើ យដងនន្ទេះបាក់ នៅនដាយង្វយ កាែរ

៤ខម៉រត ៤សនលឹក មកវាយផអបពី នរកាម នហើ យ

ននេះនពលដឹក នគយករកបី ឬនគ្មមកទឹម ដឹកដូច

វាយន្ទគ្ម

ជាដឹករនទេះ នវៀរខតគ្មមនកងៀដច
ូ រនទេះ កាែរននេះ ដឹក

ចុងកាែរ

(១)

ពី ខាងកនុងថ្ហតាាំងពី នមរហូ តដល់

ដូចជាែទងទ
ៀ ក
ូ ដូនចានេះខដរ

នដើមបីនធវកា
ើ ែរ

បានខតខរសណាខដលមានទីទឹកែលេះ នបើខរសនន្ទេះ

នន្ទេះឲ្យរឹង។ បានជាឲ្យនធវនើ មនន្ទេះឲ្យនងើយនឡើង

គ្មមនទឹកនស្នេះដឹកពុាំ រ ួចនទ នរពាេះកាែរននេះធងន់ ដឹក

បនតិច របនោជន៍ដល់ នពលដឹកកុឲ្
ាំ យវាចូលដី តួរ

១នជើងបានចាំនន
ួ ១០០

កាែរននេះមានដងខដរ

កមាលាំងរកបី នគ្មនែសោយឬខាលាំង។

ឲ្យជាប់ នឹងតួរកាែរ

ប៉ុខនែដងនន្ទេះមិនបាននបាេះ
ដូចជាដងនងគល
័

ឬរន្ទស់

ខដលនបាេះជាប់ ខាងគល់ ចាំនន
ួ ប៉ុនពី រធានប់ ឲ្យធលុេះ
នហើ យយកនឈើ មួយ

ស៊កទទឹងនធវជា
ើ គ្មយ

ឬ១២០កណា
ែ ប់

តាម

(ក្ៅមានត)

(២)

សរមាប់ ទក
ុ ថពល់នឹងពួ រ ខដលចងនឹងនមកាែរដឹក
(១) នារ គឺជាចក្រមៀកក្
បនៃោះឲ្យជាប់រៅ។

ើ ទមខ្ លក្បាោះខ្ កក្រលភាាប់នឹងោដរក្រចើន

(២) ខ្ លកខ្នែកខាងក្រោមក្រចើនជាងខាងក្លើ។

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៨

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

របបកុមមុយនិសរត វៀតណាមនឹងរលាំ

ដោយសារចលនាជនជាតដិ ើ ម នង
ិ លទ្ធប្ិ រជាធប
ិ ដតយយ
ជនជាតិនដើម៤រកុមធាំៗ រ ួមមានខែមរនរកាម

រកុមអនកតស៊ូមមតិ

និងអនកបនញ្ច ញនោបល់

ចាមប៍ ម៉ុងថ្តញ៉ និងហម ុង នៅកនុងរបនទសនវៀត

ខែវងគាំនិតនដាយសនតិវធ
ិ ី

ណាមចាប់ នផតម
ើ នរកាកនឡើងតស៊ូ នដើមបីសិទិមា
ធ ច ស់

គុកទាំងអយុ តធ
តិ ម៌ជានដើម។

ការរបស់ ែលួនជាបនតបន្ទទប់ ។
ភ្លគតិចទាំង៤៩

ចាំខណកជនជាតិ

និងជនជាតិយួនអនកចងៀបាន

ជាជនជាតិយួនញត់

ចលន្ទទមទរ សិទិស
ធ នរមចវាសន្ទែលួន
នដាយែលួនឯង របស់ របជាជាតិខែមរនរកាម៖

លទធិរបជាធិបនតយយមួយនទៀត បាននរកាកនឡើង

របជាជាតិខែមរនរកាម

នៅខដនកមពុជា

តស៊ូរបឆ្ាំងនឹងរដាាភិបាលនវៀតណាមនដើមបីសិទិ ធ

នរកាម

នសរីភ្លពរបស់ ពួកនគរគប់ ទិសទីផងខដរ។

ការ

សពវ ថ្ថង មានរបមាណជាង៨ោនន្ទក់ ទាំងរពេះ

នងើបនឡើងតស៊ូរបស់ ពលរដានវៀតណាម រ ួមទាំង

សងឃ និងរគហសថបាននងើបនឡើងតវាឿចាំនពាេះការ

ខែមរនរកាមផងនន្ទេះ

រាំនោភសិទិម
ធ នុសស

ែណៈខដលរបនទសនវៀត

ឬភ្លគខាងតបូងថ្នរបនទសនវៀតណាម

ពី សាំណាក់ អាជាាធរនវៀត

ណាមបចចុបបនន ដឹកន្ទាំនដាយរបបកុមមុយនិសតនចេះ

ណាមជាបនតបន្ទទប់ នៅកនុងអាំឡុងប៉ុន្ទមនឆ្នាំកនលង

ខតផ្តតច់ ការនៅៗ

នៅថមៗ
ី ននេះ នបើនទេះបីការតវាឿនន្ទេះរតូវបានរដាការ

និងមានការនរើសនអើងពូ ជ

ស្នសន៍នៅនលើរកុមជនជាតិនដើម

និងជនជាតិ

ភ្លគតិចោ៉ងធងន់ធរង ។

នរពាេះពួ កគ្មត់

ជើនន្ទរនសរីភ្លព ថ្នសិទិស
ធ នរមចវាសន្ទែលួន
នដាយែលួនឯងថ្នជនជាតិនដើម

រកុងហាណូយ នធវទ
ើ ក
ុ ត
ខ បវិញោ៉ងណាក៏នដាយ

ជាន់ ពីសាំណាក់ របបផ្តតច់ ការយួ នមួយននេះ។

នៅកនុងរបនទស

កាលពី ថ្ថងទី០៨ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០០៧ សមណ

នវៀតណាម និងការនរសកឃ្លនសិទិនធ សរីភ្លពថ្ន

សិសសខែមរនរកាម

លទធិរបជាធិបនតយយរបស់ ជនជាតិយួន

នែតតឃ្លាំង

បាន

មិនអាចអត់ រទាំបាននឹងការជិេះ

ថ្នស្នោបាលីបាំនពញវិជាជ

បានន្ទាំគ្មននរកាកនឡើងតវាឿចាំនពាេះអា

ជរមុញឲ្យពួ កនគនងើបនឡើងតស៊ូ ចាំនពាេះរបបផ្តតច់

ជាាធរនវៀតណាម នៅមុែការិោល័យនគរបាល

ការកុមមុយនិសតនវៀតណាមោ៉ងខាលាំងកាល ន្ទនពល

នែតត នដើមបីទមទរឲ្យអាជាាធរនវៀតណាមនគ្មរព

បចចុបបននននេះ។ ការនងើបនឡើងតស៊ូទាំងននេះ អាច

សិទិរធ បស់ ខែមរនរកាមមាចស់ រសុក។

បញ្ហជក់ ឲ្យនឃើញ

ខដលន្ទាំឲ្យមានការនធវើបាតុកមមននេះនឡើង នដាយ

តាមរយៈសកមមភ្លពផ្តតច់ ការ

មូលនហតុ

របស់ រដាការរកុងហាណូយសពវ ថ្ថង មានការចាប់

រពេះសងឃបាតុករបាននលើកនហតុផលថា

រពេះសងឃខែម រនរកាមផសឹកដាក់ ពនធន្ទគ្មរ ការចាប់

បាលនវៀតណាម បានហាមរពេះសងឃខែមរនរកាម

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ២៩

នគរ

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

ថ្នស្នោបាលីមួយននេះនិមនតនចញបិណឌបារត។
នរកាយពី ការនធវបា
ើ តុកមម

នែតតមាត់ រជូកវិញ

រតូវបានអាជាាធរនវៀតណាម

នដាយសនតិវធ
ិ ី

ចាប់ ដាក់ គក
ុ រហូ តមកដល់ សពវ ថ្ថង បន្ទទប់ ពីគ្មត់

ននេះ អាជាាធរនវៀតណាមបានចាប់ រពេះសងឃបាតុ

និងភរិោរតូវបាន UNHCR របចាាំទីរកុងបាងកក

ករផសឹកជានរចើនអងគ។

របនទសថ្ថ

ចាំនពាេះរពេះសងឃអងគណា

ខដលអាជាាធរនវៀត ណាមចាត់ ទក
ុ ថា ជានមបាតុ

បដិនសធឋានៈជាជននភៀសែលួនរ ួច

មក ។

កររតូវបាន ចាប់ ដាក់ គុកតាមលាំដាបលាំនដាយ។

រីឯនៅនែតតរពេះរតពាាំងវិញ អនករសី រតឹង

រពេះសងឃខែម រនរកាម ៥ អងគខដលអាជាាធរ

ធី ចូវ សពវ ថ្ថងកព
ាំ ុ ងខតនៅកនុងពនធន្ទគ្មរនដាយ

នវៀតណាមចាប់ ដាក់ គក
ុ នៅនែតតឃ្លាំង

ទក់ ទិន

រតូវបានអាជាាធរនវៀតណាម

ចាប់ ែលួនពី បទទម

ការនធវបា
ើ តុកមមននេះ រតូវបានអាជាាធរនវៀតណាម

ទរដីរបស់ ែលួន ខដលអាជាាធរនវៀតណាមបានរឹប

នដាេះខលងវិញ

យកនធវជា
ើ របស់ រដា ។

នរកាយពី ជាប់ គក
ុ មានក់ ៗជាងពី រ

ឆ្នាំមក។ ការនដាេះខលងរពេះសងឃខែម រនរកាម ឲ្យ
នចញពី គក
ុ ននេះ

រតូវបាននគនមើលនឃើញថា

នដាយមានការនធវបា
ើ តុកមមទមទរ
ខែមរនរកាមនៅនរតរបនទស

ខែមរនរកាមនៅកមពុជានរកាម មានរបមាណ
ជាង

៨

ោនន្ទក់

និងថ្ផទដីមានរបមាណ

ពី សាំណាក់

៨៩.០០០ គីឡូខម៉រតកានរ៉ ននេះ នបើនោងតាមអងគ

និងបានបតឹងនៅ

ការUNPO។ រពេះពុ ទស្ន
ធ សន្ទនថរវាទជាស្នសន្ទ

សហគមន៍អនតរជាតិ នដើមបីដាក់ គន្ទ
ាំ បនលើនវៀត

របស់ របជាជាតិខែមរនរកាម

ណាម ។

នរកាម និងមានវតតអារមរបមាណជាង ៥០០ វតត

នរតពី ននេះ

នៅខដនដីកមពុជា

ខែមរនរកាមនៅនែតតមាត់ រជូក

ខដលមានអាយុ កាលជិត ២០០០ ឆ្នាំ កនុងនន្ទេះ

និងនែតតន្ទន្ទ បាននរកាកនឡើងជាបនតបន្ទទប់ ខដរ

មានវតតសមបូររងសី (សមបួរ) ឋិ តកនុងរសុកកាំពងៀ

នដើមបីទមទរ

ស្នពន នែតតរពេះរតពាាំង បានកនកើតនឡើងកាលពី

ដីនករដូនតារបស់ ែលួននឡើងវិញ

បន្ទទប់ ពីដរី បស់ ពួកនគ

រតូវបានអាជាាធរនវៀត

ណាមរឹបយកនៅខចកឲ្យជនជាតិយួន

នដាយ

មិនបានអនុញ្ហញតពី ខែមរនរកាមមាចស់ ដនី ន្ទេះ ក៏រតូវ
បានអាជាាធរនវៀតណាមចាប់ ែលួន

គ. ស. ៣៧៣ ជាស្នកសី ។
ចលន្ទថ្នជនជាតិ Degar-Montagnards នៅ
តាំបន់ ែពង ៀ របនវៀតណាម ៖

ទាំងអយុ តធ
តិ រ

ជាការនឆលយ
ើ តបនៅវិញ។

របជាជាតិម៉ុងថ្តញ៉

(D egar - M ont a

gnards ) បាននរកាកនឡើងតវាឿជាបនតបន្ទទប់ ដច
ូ

ថមៗ
ី ននេះ នៅថ្ថងទី១៧ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១០

ខែមរនរកាមខដរ ចាប់ តាាំងពី ឆ្នាំ ២០០០ មក។ ការ

នោក នៅ នហន ជាជននភៀសែលួនខែមរនរកាម

នរើសនអើងពូ ជស្នសន៍

និងការរាំនោភសិទិ ធ

នៅរបនទសថ្ថ បានរតឡប់ នៅរសុកកាំនណើ តនៅ

មនុសសពី សាំណាក់ អាជាាធរនវៀតណាម នៅតាំបន់
(ក្ៅមានត...)

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣០

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

សុរយា
ិ លាក់ខ្ន
ួល

បំពួនអាត្មា

វមៀងវមើលវៅវមឃ

ពពកវមៅដិត

អាកាសវវហាស៍
ព្ពះភរុ
ិ ណពិត

ស្សទង
ុំ ងត
ឹ

ជិតវចញដំវណើរ។

ព្រឹងដាក់វមផាយ

វលឿនដូចយនតវ

វព្រះខ្លលចថាវបើ

វភលៀងធ្លលក់វោកព្ាណ

ឹ ថាាន
ភ្លលត ់វជើងវង

ធ្លលក់ចះទ
ុ កស្ស្ស
៕
ឹ

កមាអកសល
ុ

ើរ

មិនអាចវេចបាន

និពនោក្ដាយ ៖ គឹម សុស
ី ណា
ាំ

ស្ខ្ ៅរវអើយៗស្ខ្ ៅរខ្ស
ំុ ្ ូ មអងវរ

សុំ ខ្ខ្ ៅរជួយស្ខ្ ៅរសុំ ខ្ខ្ ៅរអាណិត

វដាយរកយវ្ៅះសវចញពីដួ ងចតត
ិ
សុំ ខ្ខ្ ៅរជួយេតមកដល
់ខ្ខ្ ៅរផង ។
ិ

កវុំ លាភបុណយសករួិ ត មរកសវសៀមយួ ន សខ្វភល
រអ
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វសៀមយួ នប៉ន
ុ ប៉ងវលបយកស្ខ្ ៅរវ

កច
ុំ ង ់ដុលាលរ

ងាប់វៅកប់ដីយកមិនបានវ

ុ
ី
ឺ ហាឡានថា

ទ ុកឲ្យវខ្មរាវខ្លលចផាឥតវសបើយ

កមពុោវព្កាមបាតវ់

ើយ

ើយស្ខ្ ៅរវអើយវបើកស្ភែក ។

ព្ព្ពនេរភនវ
ំ ពញោកូនរួ មម្តតយ

សុរន
ិ ឃ្ល
ទ ល តឆ្ងាយយួ នវសៀមបំខ្បក

នកវ
ឹ

សងឃឹមព្ថាស្សអកបងរអូ នជួបគ្នន ៕

ើ ងស្សវ

ះយំវខ្ាះទកស្ភែ
ក
ឹ
ស

ើយ ។

រ អា
ឋ ក្មរ ិកនថងទី ១១ ខ្មមិថុនា ឆ្ៅាំ ២០១១
និពនោក្ដាយ ៖ ថ្នច់ បុរ ី

លេខ៨២ ខខក្កដា ឆ្ន ាំ២០១១

ទាំព័រ៣១

ព្ពឹត្តិបព្ត្របស់សហព័ន្ខធ ខែរក្ម្ពុជាលព្ោម្

តពីទាំព័រ៣ មនធាបាយអហឹ ងា ការនគ្មរពសិទិ ធ

នៅនលើទឹកដីកមពុជានរកាម ក៏ដច
ូ ពួ កម៉ុងតាញ៉

មនុសស និងលិទិរធ បជាធិបនតយយ សវ័យសនរមច

គឺជាជនជាតិខដលរកីរកបាំផត
ុ

ឬឯករជយ

គឺជាការនដើរបនណា
ត យខែសរសប

ខដលយួ នកាំពុងកាន់ កាប់ នហើ យ និងមានគាំន្ទប

ជាមួយ នឹងអងគការសហរបជាជាតិ និងអងគការ

សងកត់នលើការខថររកា និងនលើកដើនកើង អកសរ

អនតរជាតិន្ទន្ទ

ស្នស្តសតរបស់ ជនជាតិភ្លគតិចទាំងនន្ទេះផង។

នហើ យផសពវ ផាយព័ តមា
៌ ននន្ទេះ

ឱ្យបានឮ ដល់ ពិភពនោកទាំងមូល។ នៅនពល

ជាស្នរ ុបនសចកតី

នៅកនុងទឹកដី

មកទល់ នពលននេះ

ននេះ រដាាភិបាលយួ ន កាំពុងខត អនុវតតខផនការ

នទេះជាកមពុជានរកាមមិនទន់ បាននដាតទងៀរបស់

បាំបិទខភនករតនចៀកខែម រនរកាម

ែលួន នៅនលើលាំហនវហា ថ្នអងគការសហរបជា

នដាយនដើរដក

ទមាលក់ ថាសផ្តកយរណប មិនឱ្យខែមរនរកាម បាន

ជាតិ

ទទួល ព័ តមា
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នៅ

របនទសនវៀតណាម អស់ នថរនវោដប់ ថ្ថង នោក

ខផនកជនជាតិភ្លគតិច

កាំពុងដឹកថ្ដរបជាពលរដា

ជនោ ខែមរនរកាមភ្លាក់ រពា ក !

បានរក

នឃើញ និងនធវរើ បាយការណ៏ អាំពីស្នថនភ្លពខែមរ

ហាក់ ដច
ូ ជា

និងរដាាភិបា

ខបរជា ន្ទាំគ្មនយក-ក ល អន្ទទក់ នៅវិញ។

នហគ យ មា៉ក់ ឌូហាគល Gay MacDougall ខដលជា
អនកជើន្ទញការ

ផទុយពី របនទស

ក្ដាយ៖ សឺង សក្រមច/VOKK

ពិធី ខ្ងែអងគកឋិនទន និងអងគផ្កក ក្ៅវតេសិរ ីឧតេម (

ុក

ឹង) ក្មតេទួលតាក្មាក កមពុជាក្រោម

