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Kampuchea-Krom 

ពិធី «ទិវាទពំងំសនងឫសស»ី រៅរបរទសកាណាដា 

ទិដឋភាពពិធី “ទំពំងស្នងឫស្សី” នៅរបនទស្ោណាដា 

 នៅនវលាលពឹកថ្ថៃ នៅរ ៍ ទី០៦ ខែសីហា 

ឆ្ប ាំ២០១១ ស្នខាសហព័ននខែយរកមភុជានលកាមបាន 

លបារពនទិវាទាំពាំងសបងឫសសី នៅទីលកុងម ុងនរអាល 

ខែលតនកបុិច លបនទសកាណាដា។ កបុងកមយវធិីននេះ 

មានបងបអូនខែយរនលកាម ខែយរកណាថ ល ខែយរនលើនៅ

លបនទសកាណាដា និងមកពីលបនទស នានាមាន

សហរដឌអានមរកិ អូស្រ្ស្នថ លី ។ល។ រមួលបមាណពី

១.០០០នៅ៥.០០០នាក់។ កបុងននាេះខដរមានមស្រ្នថី

ជាន់ែភស់ថ្នសហព័ននខែយរកមភុជានលកាមចូលរមួជា

នលចើនដូចជា នលាក

អធិបតី នោ គឹម ថុង 

នលាក លបធានលបត ិ

បតថិ នលាក ថាច់ ងឿកុ 

ថាច់ និងនលាកលស ី

សឺន ធនិីត ជានដើម។ 

 កបុង កមយវធិី

ននេះ នពលលពឹកចាប់ោាំងពីនមា ង៩ ដល់នមា ង

១២ លបារពនកមយវធិីនៅោមលពេះពុទនស្នសនា មាន

នធឝើកិចចនមស្នា រ សមាទានសីល អារាធនាលពេះ

សងឃចាំនរ ើនលពេះបរតិថ  ដារ បងសុកូល នដើមផីរ ាំលឹក

នៅដល់ដួងវញិ្ញដ ណកខននលពេះវរីសមណៈ វរីបុរស-

នារខីែយរ ខែយរនលកាមលគប់ជើនាន់ខដលបានបូជា

កាយថាឝ យជីវតិ ស្នច់លសស់ ឈាមលសស់ 

នដើមផកីារពរជាតិ ស្នសនា ខដលលតូវបរនទស

ឈាវ នពនមានយួន និងនសៀម។ 

 ចាប់ពីនមា ង១២រនសៀល មាននលង

ខលផងលបថ្ពណីកាំស្ននថមានដចូជា ទាញលព័លត 

នលងលកុងមាន់ នដើរខែស និងលបគុាំតស្រ្នថីជានដើម។ 

ការនលងខលផងននេះ គឺរ ាំលឹកក៏ដចូជាបង្ហា ញឲ្រ

កូននៅខែយរ ខែយរនលកាមឲ្របានដឹង បានស្នា ល់នវូ

ទាំននៀមទមាវ ប់ វបផធម៌ លបថ្ពណី ដ៏លអលបថ្ព

របស់បុពឝបុរសនយើង បានបនសល់ទកុមកជាយូរ

មកនហើយ។ 

 កបុងននាេះខដរ នលាក ជា នស្ន ភណឍ  ខដល

ជាទីលបឹកាស្នខាសហព័នននៅលកុង ម ុងនរអាល 

ខែលតនកបុិច លបនទសកាណាដាបាឲ្រដឹងថា “ទិវា

ទាំពាំងសបងឫសសី ជាទិវាមួយ ខដលដាក់នឈាយ េះ

ថាទាំពាំងសបងឫសស ី គឺនពលខដលនដើមឫសសី

ចាស់នៅលតូវបានកាប់នហើយ មានខតទាំពាំងលតូវ

សបងជើនសួ។ កបុងន័យននេះ នដើមផីនលើកតនមាើងនៅ

តនៅទំព័រទី១៥ 
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ការផាយលបចាាំខែ របស់សហព័ននខែយរកមភជុានលកាមពិភពនលាក 

ឯកស្នរ PDF មាននៅកបុងនគហទាំព័រ www.khmerkrom.net / www.vokk.net 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខែម  និងអនកជតិខាង 
 នៅកបុងការវភិាគននោបាយ ដ៏នលចើន 

ខដលនោងនៅនលើការសមាវ ប់រង្ហា ល របស់ពួក

ខែយរលកហម នៅនលើជនរមួជាតិែវួនឯង អបកជាត ិ

និយមខែយរ បានោមដានោ ងជាប់លាប់ចាំនពេះ

លពឹតថកិារណ៍នលកាយថ្ថៃ ១៨ មីនា ឆ្ប ាំ១៩៧០។ គ ឺ

នៅនពលទ័ពនយៀកកុង នៅកបុងដីខែយរោម

បនណាថ យលពាំខដនកាន់ខតនលចើន  និងកាន់ខតយូរ 

កបុងសស្រ្ង្ហា មនៅនវៀតណាមខាងតផូងននាេះ បាន

លតូវលបជារាស្រ្សថខែយរនលកាកនឡើងលពមៗគ្នប  នធឝើ

បាតុកមយបនណថ ញនចញពីទឹកដីខែយរ។ គឺនពល

ននាេះនហើយ  ខដលលបវតថិចាស់នលចនឡើងចាស់

ស្នរជាថយី ពួកនយៀកកុងខដលសុាំលជកកបុងដីខែយរ

មិនលគ្នន់ខតមនិនចញនទ ខតខលបជាបាំខបរកាណុង

កាាំនភវើងពីនយៀកណាមខាងតផូង តលមងៀមករក

ខែយរវញិ។ 

 នៅនពល ខដលកងនោធពលនែមរ

ភូមិនធដ៏ទន់នែសោយ   មានកងទ័ព   និងអាវធុយុទន

ភ័ណឍ រនែករខាក នទាេះជានពលននាេះ សនធុេះចិតថ

នសបហាជាតិរបស់កុលបុលត កុលធីោខែយរ បាន

ផុសផុលនឡើងោ ងលសុេះគ្នប  នដើមផីការពរ

មាតុភមូិជាទីនសបហា ោ ងណាកថី ទ័ពយួននយៀក

កុងនធយញនមយ ដ៏នលចើន មានអាវធុទាំននើប មានបទ

ពិនស្នធន៍ោ ងជើនាញកបុងសស្រ្ង្ហា មនយៀកណាម 

បានវាយសនាន ប់លុកចូលដីខែយរ លបកបនដាយ

នជាគជ័យ នហើយពលងងឹរបបខែយរលកហមឱ្របាន

នឡើងកាន់អាំណាច។ បនាធ ប់មក ក៏មានការសមាវ ប់

រង្ហា លនលើលបជារាស្រ្សថខែយរ ពីពីរនៅបីលាននាក់។ 

នសចកថីសនបិដាឌ នមានដចូៗគ្នប ថា ការសមាវ ប់

រង្ហា លននាេះ ខដលមានទាាំងខែយរកាំនណើ ត មកពីកមភុ

ជានលកាមដ៏នលចើនផង គឺពិតជាមានការលូកថ្ដ

ចូលពីយួន។ នទាេះជាមកទល់នពលននេះ អងាជុើនាំ

ជើរេះថ្នស្នលាកថីកាត់នទាសពួកខែយរលកហមពុាំទាន់ 

ឈានដល់រកអបកនដើមចមថ្នវនិាសកមយ នៅកមភុ

ជា ប ុខនថនដាយនោងនៅនលើការហូរចូលថ្នជន

ជាតិយួន ជាជនសុីវលិនលចើនលាននាក់មកកបុង

ទឹកដីខែយរសពឝថ្ថៃ កាន់ខតបង្ហា ញចាស់នឡើងថា 

នគ្នលនៅថ្នការសមាវ ប់មនសុសដ៏នលចើនននាេះ គឺ

នដើមផីយកជនជាតិយួន ខដលរស់នៅនលើដីនវៀត

ណាមដ៏តចូចនងអៀត មកពលង្ហយឱ្របានរស់នៅ

ង្ហយលសួលនៅកមភុជាផង និងឈាននៅរកការ

នធឝើនវៀតណាមឧបនីយកមយកមភុជាផង។ 

 នដើមផីបញ្ញជ ក់អាំពីទសសនៈននេះ ថាជាការ

ពិត ឬលគ្នន់ខតជាមននាសនចចតនាលបកាន់ពូជ

ស្នសន៍ នយើងគួរលកនឡកនមើលនលកាយ ចាំនពេះ

អឝីៗ ខដលកាំពុងនកើតមាននៅកមភុជានលកាមសពឝ

ថ្ថៃ។ 

 ចាប់ោាំងពីនលកាយការចូលទីវងាត របស់

លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ជានសថចដ៏ខាវ ាំងពូខករបស់

http://vokk.net/?p=5988


 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខែយរមក លពេះរាជាណាចលកកមភុជាចុេះទន់នែសោយ

បនថិចមថង រហូតដល់អស់មានជើហ៊រការពរែវួន

ឯងបាន ក៏ង្ហកនៅពឹងពក់លបនទសជតិខាង គឺ

នសៀម និងយួន នដើមផីការពរអាំណាច ជាពិ

នសសការពរបលវ័ងារាជរ។ ក៏ប ុខនថលពឹតថិការណ៍ដ៏

គួរឱ្រកត់សាំគ្នល់ជាងនគ  កបុងការបាត់បងៀទឹក

ដីកមភុជានលកាម គឺនៅនពលខដលនសថច ជ័យ

នជដាឌ ទី២ បាននរៀបអភិនសកជាមួយនឹងមាច ស់

កសលតីយួន នងឝៀង ងឿកុវាឿ ន ជាបុលតីទី២របស់នសថច

យួន ស្នយនវឿង នៅឆ្ប ាំ១៦២០ នហើយបានខតង

ោាំងជាលពេះមហាកសលតីោនី នៅរាជធានីឧតថុងា។ 

នពលននាេះ មានយួនបាននលជៀតចូលមកកមភុជា

នលកាមនលចើនណាស់នហើយ ខតលបុសយួន ៥០០

រយនាក់ និងលសយួីន ៥០០នាក់ ខដលបានខហ

ហមមាច ស់កសលតយួីនននាេះមក គឺជាដើនណើ រហូរ

ចូលជាផវូវការ ខដលរាស្រ្សថខែយរលតូវខតឱ្នកាល 

ទទលួយក កបុងនាមជានភញៀវកិតថិយសរបស់

លបនទសែវួន។ ពួកយួនទាាំងននាេះមិនខដលវលិលត

ឡប់នៅវញិនទ នហើយនបើគិតពីការនកើតកនូពូន

ជានៅជានលចើនរយឆ្ប ាំ បកូផសាំនឹងការអនធងគ្នប ទាាំង

ហឝ ូង មកជាបនថបនាធ ប់ ទីបាំផតុខែយរនលកាមក៏កាវ យ

ែវួនជាជនភាគតចិ នលើទឹកដីែវួនឯងដចូសពឝថ្ថៃ 

នហើយខែយរកណាថ ល ក៏អាចមានភពឝវាសនាដូច

គ្នប ខដរ។ ប ុខនថ នទាេះបីអឝីខដលនកើតមានពីមនុមក 

មានលកខណៈនលគ្នេះថាប ក់សលមាប់ខែយរោ ងណា ក៏

មិននសយើនឹងអឝីខដលកាំពុងវវិដថនៅកមភុជា និងកមភុ

ជានលកាមសពឝថ្ថៃននេះខដរ។ មានការពិបាកបា ន់

ស្នយ នណាស់ ចាំនពេះចាំននួលបជាពលរដឌខែយរ 

ខដលរស់នៅនលើទឹកដកីមភុជានលកាម មកពី

ននោបាយបាំថ្ភវការពិត របស់រដាឌ ភិបាលនវៀត

ណាមបាំភាន់មតិសកលនលាក។ ប ុខនថនបើនោង 

នលើឯកស្នរលស្នវលជាវដ៏នលចើន នយើងអាច

សនបិដាឌ នថា នបើគតិោមជើនរឿនកាំនណើ ន ៣% 

ចាំននួពលរដឌខែយរនលើទឹកដកីមភុជានលកាម មានពី 

៨.០០០.០០០ នៅ ១០.០០០.០០០ នាក់។ ចាំននួ

ននេះរដាឌ ភិបាលយួន បានបនទយមកលតឹមខតជាង

មួយលាននាក់ប ុនណាត េះ គឺបាំបាត់ពូជខែយរចាំននួ

ជាង ៧.០០០.០០០ នាក់។ នតើននេះមនិខមនជា

ននោបាយបាំបាត់ពូជស្នសន៍នទឬអឝី ? ទនធឹមការ

បាំភាន់មតិោមចាំននួននេះ យួនកាំពុងខតអនវុតថ

ខផនការ នធឝើឱ្រខែយរនលកាមកាវ យជាយួនផង 

បាំផ្លវ ញនចាលនវូអឝីៗ ខដលជាតឹកោងវបផធម៌

របស់ខែយរកមភុជានលកាម បាំថ្ភវវបផធម៌ខែយរឱ្រមាន

លកខណៈនៅជាយួន និងបាំបាត់សិទនិជាមាច ស់នដើម

ថ្នទឹកដីផង។ 

 នៅកមភុជានលកាមសពឝថ្ថៃ ការស្នធ បសធងៀ

ោមចិតថស្នស្រ្សថបានឱ្រយួនដឹងថា ខែយរនលកាម

កាំពុងភ័យខាវ ចបាត់បងៀទឹកដី វបផធម៌ ពូជ

ស្នសន៍ នគក៏នលបើនឈាយ េះ សឺង សុង សឺង ឱ្រនដើរ

លបជុើោមភូមលិសុកខែយរនលកាម នដាយមនធោបាយ 

អុាំទកូបនណាថ យទឹក ស្នរភាពទទលួស្នា ល់ោ ង

លពនងើយថា ‹‹ទឹកដីននាេះគឺជាទឹកដីខែយរ ប ុខនថនពល

ននេះយួនកាន់កាប់!››។ មានន័យថា ខែយរនលកាមលតូវ

ខតទទលួនគ្នរព នវូលគប់បទបញ្ញជ ទាាំងឡាយ 

ខដលអបកកាន់កាប់ ទឹកដីននាេះដាក់ខផនការចុេះ

មកឱ្រអនវុតថ។  (តនៅនលមនរោយ...) 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៤ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

វិសយ័សកិាអប់ រំៅកម្ពុជាររកាម្ 

នោក នៅ នស្រ ីរបធានគណៈក ម ធិោរយុវជន ស្ហព័នធ
ខ្មមរកមពុជានរោមពិភពនោក 

 កមយវធិីនវទិកាគាំនិតជាត ិ ថ្នវទិរុសាំនឡង

កមភុជានលកាម កាលពីរាលតថី្ថៃទី០៧ កកាដា ឆ្ប ាំ 

២០១១ នលកាមលបធានបទសឋីអាំពី “វសិ័យសកិា

អប់រ ាំនៅ កមភុជានលកាម”។ នៅកបុងរាលតីននាេះ មាន

ការចូលរមួរបស់វាគយនិ២របូគឺ នលាក គឹម ោរា 

ជាលគូបនលងៀន១របូ នៅឯខដនដីកមភុជានលកាម 

និងនលាក នៅ នសរ ី ជាលបធានគណៈកមាយ ធកិារ 

យុវជនសហព័ននខែយរកមភុជានលកាម មកពីសហ

រដឌអានមរកិ ជាវាគយនិ។ នៅកបុងកមយវធិីនវទិកា

គាំនិតជាតិននាេះ មានមតិថ អបកស្នថ ប់ថ្នវទិរុសាំនឡង

កមភុជានលកាម បាននផញើសាំនរួជានលចើន ោមរយៈប

ណាថ ញសងាម Facebook, Paltalk , និងអុីខម ល 

លពមទាាំងការនចាទសួរ នដាយផ្លធ ល់ោមរយៈ 

Skype ជានដើម។ 

 នលាក គមឹ ោរា ជាលគូបនលងៀនផ្លធ ល់ នៅ

ោមបណាថ ស្នលាពុទនិកវទិោល័យ ទទូាាំងនែតថ

លពេះលតពាំង ថ្នទឹកដីកមភុជានលកាម បានមាន

លបស្នសន៍នៅកបុងកិចចពិភាកា ថ្ននាទីនវទិកា

គាំនិតជាតិរបស់វទិរុសាំនឡងកមភុជានលកាមថា៖  

«វសិ័យសិកាអប់រ ាំនៅកមភុជានលកាម នៅចនងអៀត

ចងអល់និងរតឹតផិតណាស់ នដាយខឡកសលមាប់

ខផបកសិកាខាងពុទនចលក   គឺពុាំទាន់មានការរកីចាំ

នរ ើនខាវ ាំងនៅនឡើយនទ ប ុខនថសលមាប់ខាងអាណា

ចលកវញិ គលឺតូវបានរដឌអាំណាចយួនយកចិតថទកុ

ដាក់ជាង នលពេះរដាឌ ភិបាលយួននគនលើកតនមាើង

អកសរស្នស្រ្សថជាតិរបស់នគ ដូនចបេះកូននៅខែយរ

នលកាមភាគនលចើន គឺសិកាខតខាងផវូវនលាក

ប ុនណាត េះ ចាំខណកឯខាងភាស្នខែយរវញិ គឺនរៀនឲ្រ

ខតបាននចេះអាន នចេះសរនសរប ុនណាត េះនទ នដាយ

នហតុខតការសិកាអកសរស្នស្រ្សថខែយរ ឬសញ្ញដ

បលត ខដលនចញនដាយស្នទ បន័ខែយរ មិនលតូវបាន

រដឌអាំណាចយួនឲ្រតថ្មវនឡើយ»។ 

 ជាមួយគ្នប ននាេះ នលាក នៅ នសរ ី វាគយិន

មកពីសហរដឌអានមរកិ និងជាលបធានគណៈកមាយ

ធិការយុវជនសហព័ននខែយរកមភុជានលកាម បាន

នលើកនឡើងអាំពីការែិតែាំតស៊ូរបស់ស្នទ ប័ននលាក 

នៅឯនលៅលបនទស។ នដាយនលាកបានលបមូលផថុាំ

លកុមយុវជនខែយរនលកាម ជុើវញិស្នកលនលាក និង

ដឹកនាាំលកុមយុវជនទាាំងននាេះ ចូលរមួកិចចលបជុើ

នវទិកាជនជាតិនដើម នៅកបុងអងាការសហលបជា

ជាតិជានរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ នដើមផីនធឝើោ ងណាពាំនាាំ 

នវូរាល់បញ្ញា  ក៏ដចូជាទកុខនស្នករបស់បងបអូន

ខែយរនលកាមនៅកបុងលសុក ខដលកាំពុងខតរងនវូការ

គ្នបសងាត់  ពីសាំណាក់រដាឌ ភិបាលយួនសពឝថ្ថៃ 

ជូនដល់អនថរជាត ិ នដើមផីឲ្រនគបានដឹងឮអាំពី

http://vokk.net/?p=5810


 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៥ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

បញ្ញា ទាាំងអស់ននេះ។ 

 សាំនរួរបស់មិតថអបកស្នថ ប់ វទិរុសាំនឡងកមភុ

ជានលកាម ោមរយៈ Facebook មាននឈាយ េះថា ោ 

ញ សមផតថិ មកពីនែតថ ពលលាវ។ នលាក ោ ញ 

សមផតថ ិបានដាក់ជាសាំនរួថា នតើអលោថ្នយុវជន 

ខដលមានចាំនណេះដឹងកលមិតណាខដរ? អលោមិន

នចេះអកសរមានប ុនាយ នភាគរយ? និងកលមិតថ្នការ

បចចប់ថាប ក់ បរញិ្ញដ បលត អនបុណឍ ិ ត បណឍ ិ ត 

លបខហលជា ប ុនាយ នភាគរយ?។ នលាក គឹម ោរា 

បាននឆវើយតបនឹងសាំនរួននាេះថា «អលោថ្នកលមិត

សិកាទនូៅរបស់លពេះសងឃ យុវជនខែយរនលកាម 

នៅមានកលមតិទាបណាស់ នបើនលបៀនធៀបនៅ នឹង

យុវនិសិសតជនជាតិយួន រឯីកលមិតថ្នការបចចប់

ថាប ក់បរញិ្ញដ បលត អនបុណឍ ិ ត បណឍ ិ ត បាន

លបខហលជា ១ ឬ២%ប ុនណាត េះ»។ 

 មិតថអបកស្នថ ប់មាប ក់ ខដលមាននឈាយ េះថា 

ខែយរអងារ បានសួរសាំនរួមកោមរយៈ Paltalk  ថា 

នតើមានស្នទ បន័អប់រ ាំឯករាជរណាមួយ សលមាប់

ខែយរនលកាមខដរឬនទ? នលាក គមឹ ោរា បានមាន

លបស្នសន៍នឆវើយតបថា «គ្នយ ននទ! សូមផីខតខផបក

ពុទនចលក ខដលសិកាខាងផវូវពុទនស្នសនារបស់

ខែយរនលកាមក៏គ្នយ ន ចាំខណកអាណាចលកវញិ ខដល

នយើងស្នា ល់ថា ជាស្នលាអននថវាសិកសលមាប់

កូននៅខែយរក៏គ្នយ ន នបើនទាេះជាចាប់កបុងលបនទស

យួនបានអនមុ័តថា ស្នលាអននថវាសិកននេះ លតូវ

លគប់លគងនដាយស្នទ ប័នខែយរក៏នដាយ»។ 

 ទាក់ទងនឹងស្នលាអននថវាសិកននេះខដរ 

មិតថអបកស្នថ ប់វទិរុសាំនឡងកមភុជានលកាមមាប ក់ ពី

ភបាំនពញ នឈាយ េះ សុឺន ខចងនចើន នៅមកផ្លធ ល់

ោមរយៈ Skype នដាយនលាកបាននលើកនឡើង 

និងស្នកសួរវាគយិន ពីបញ្ញា ពក់ព័នននឹងស្នលា

អននថវាសិកថា នតើស្នលាអននថវាសកិននេះ នគ

បនងាើតនឡើងសលមាប់ខតកូននៅខែយរសិកា ឬ

សលមាប់ជនជាតដិថ្ទក៏អាចសិកាបានខដរ? នតើ

កមយវធិីសកិាអប់រ ាំ នៅខដនដីកមភុជានលកាម មាន

កមយវធិីអឝីែវេះ? ខដលនឹងយកមកសិកា? នតើយុវ

ជនខែយរនលកាម ខដលកាំពុងរស់នៅនលៅលបនទស

ននាេះ នតើពួកនគបានសកិាអប់រ ាំយល់ដឹងអាំពីអតថ

សញ្ញដ ណ និងលបវតថិស្នស្រ្សថរបស់ែវួនខដរឬនទ?

នឆវើយតបនៅនឹងសាំណួរ២ចាំណុច ខដលទាក់ទិន 

នឹងវាគយនិគឺនលាក គឹម ោរា ននាេះ។ នលាក  គឹម 

ោរា មានលបស្នសន៍ បញ្ញជ ក់ថា «មុែវជិាជ ខដល

យកមកសកិាអប់រ ាំ នៅោមបណាថ វតថអារាម គឺ

មាននលចើន នដាយសិកាលាយលាាំចលមុេះមុែវជិាជ  

មានទាាំងមុែវជិាជ ខាងពុទនស្នសនាផង ខាង

ស្នកលផង កបុងននាេះខាងខផបកស្នកលមាន

ភាស្ននវៀតណាម និងអងៀនគវសជានដើម ចាំខណក

ខាងពុទនស្នសនាមាន ភាស្នបាល ីសាំស្រ្សាិត និង

ភាស្នខែយរ»។ លតងៀចាំណុចទី ២នលាក គមឹ ោរា 

មានលបស្នសន៍ថា «ស្នលាអននថវាសិកននេះ គឺ

សលមាប់ខតកូននៅ ខដលជាជនជាតិខែយរនលកាម

ប ុនណាត េះ ប ុខនថជាក់ខសថងកនូនៅខែយរសុទនស្នធ គឺ

មានតចិតចួណាស់ ខដលបានសិកានៅស្នលា 

ននេះ     នហើយលកខែណឍ ថ្នការនលជើសនរ ើសសិសស 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៦ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

លបនទសយួន នគមាននគ្នលននោបាយមួយ

សាំខាន់ននាេះគឺបងាលកខណៈ ឲ្រជនជាតិនីមួយៗ 

មានអាទិភាពកបុងការសិកាអប់រ ាំ ឲ្របាននសយើភាព 

ដូចជនជាតិនដើមរបស់យួនអចចឹ ងខដរ។ ដូនចបេះ

នហើយ បានជាលកុមលគសួ្នរជនជាតិយួនទាាំង

ននាេះ នបើនទាេះជានគមិនខមនខែយរក៏ពិតខមន ប ុខនថ

នគរេិះរកវធិីោ ងណា នដើមផីកាវ យែវួនជាកូនខែយរ 

នហើយមានឱ្កាស នដើមផីនឹងទាញយកផល

ចាំនណញ ក៏ដូចជាអាទិភាពនផសងៗរបស់កូននៅ

ខែយរនលកាម។ 

 នលាក នៅ នសរ ី ក៏បាននឆវើយតបនៅនឹង

ចាំណុចខដលសួរថា នតើយុវជនខែយរនលកាមខដល

កាំពុងរស់នៅនលៅលបនទសននាេះ នតើពួកនគបាន

សិកាអប់រ ាំយល់ដឹង អាំពីអតថសញ្ញដ ណ និង

លបវតថិស្នស្រ្សថរបស់ែវួនខដរឬនទ។ នលាកមាន

លបស្នសន៍ោ ងដូនចបេះ “ការសិកាអប់រ ាំរបស់កូន

នៅខែយរ នៅនលៅលបនទសននាេះមិនមាននទ នដាយ

នហតុខតកូននៅខែយរនលកាម នៅដាច់ឆ្ៃ យពីគ្នប

រវាងរដឌមួយនៅរដឌមួយ។ ប ុខនថនបើរដឌណាមានវតថ

ខែយរននាេះពួកនគនឹងបានមកជួបជុើគ្នប  នហើយបាន

និោយឲ្រគ្នប ដឹងនៅវញិនៅមក អាំពីនរឿងរា វខែយរ

នលកាមទាាំងអស់ននេះខដរ។ មោ ងនទៀតយុវជន 

ខែយរនលកាមភាគនលចើន នបើនគចងៀដឹងអាំពីនរឿងរា វ

របស់ខែយរនលកាមននាេះ នគនលចើនខតនឡើងបណាថ ញ

សងាមមាន Facebook នហើយជួបជុើនិោយ

ជខជក និងខចករាំខលកពីបញ្ញា នរឿងខែយរនលកាម 

ននេះខដរ។ ក៏ប ុខនថ នបើយុវជនខែយរនលកាមណា 

និសិសតចូលមកសិកាកបុងស្នលាននេះ គឺជា

លគួស្នរ ខដលមានស្នប ថ្ដជាមួយនឹងបកស និងរដឌ 

ដូចជាលគូស្នរពលី លគសួ្នរមានសគុណជាមួយ 

នឹងបដិវតថន៍ជានដើម»។ នលាក គឹម ោរា ក៏បាន

សងាត់ធៃន់ផងខដរ នៅនឹងបញ្ញា ថ្នការខដលបាន

ចូលសិកាស្នលាននេះ គឺនលៅពីលកុមលគួស្នរខែយរ

នលកាមណា ខដលមានគុណនៅនលើរដឌអាំណាច ក៏

មានលគួស្នរជនជាតិយួនភាគនលចើន ខដលនគ

បានខកបនវាំលតកូលមកជាខែយរ នដើមផីនធឝើោ ងណា

ឲ្រកនូនៅនគបានចូលសិកានៅស្នលាននេះ ពី

នលពេះអបកខដលអាចសកិាបាន គឺទាល់ខតមាន 

លតកូលជាខែយរ  ប ុខនថវាក៏សទិតកបុងលកខែណឍ លតួត

ពិនិតរនមើលនលើលកខណៈសមផតថិ ថ្នលគសួ្នរមាប ក់

ៗផងខដរ។ ចាំខណក នលាក នៅ នសរ ី ក៏បាន

បខនទមនៅនលើចាំណុចទី២ននេះផងខដរ នដាយ

នលាកមានលបស្នសន៍ លបតិកមយរេិះគន់នៅនឹងស្នទ

ប័នមួយននេះ ខដលនធាវ េះនធាវ យបនណាថ យឲ្រកូន

ជនជាតយួិននធឝើការសកូបា ន់ នដើមផមីានសិទនិបថូរ

នឈាយ េះ និងលតកូលជាខែយរខដលអាចបានចូលមក

នរៀននៅស្នលាមួយននេះ។ នលាកបាននលើក

នឡើង ពីផលលបនោជន៍ថ្នការខដលបានចូល

មកសិកា នៅស្នលាអននថវាសកិននេះ គមឺាន

ផលលបនោជន៍ោ ងនលចើន សលមាប់កូននៅខែយរ 

ដូចជាមានលបាក់ខែ នហើយនៅនពលពួកនគនរៀន

ចប់ថាប ក់ទី១២ ពួគនគនឹងមានអាទិភាពនរៀនបនថ 

ថាប ក់មហាវទិោល័យធាំៗ នៅទីលកុងខលពកឫសស ី

និងទីលកុងថ្លពនគរ។ នលាកបនថនទៀតថា នៅ



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៧ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខដលបានចូលរមួសកមយភាពជាមយួ នឹងសហ

ព័ននខែយរនលកាមននាេះពួគនគនឹងទទលួព័ត៌មានបាន

នលចើន និងលគប់លជុងនលជាយអាំពីខែយរនលកាម”។ 

 នលាក គមឹ វចិិលត មិតថអបកស្នថ ប់ពីភបាំនពញ 

បាននៅមកកមយវធិីនវទិកាគាំនិតជាតិននាេះ នដាយ

នលាកបានចូលរមួបនចចញមតិនោបល់ ចាប់

អារមយណ៍កបុងកមយវធិីននេះ នហើយនលាក៏បានដាក់

សាំនរួសួរនៅ នលាក គឹម ោរា វាគយិនមកពីកមភុជា

នលកាមថា នតើរដាឌ ភិបាលមានបានបថល់លបាក់

នបៀវតសដល់លគូបនលងៀន ខដលបនលងៀនខផបកពុទន

ស្នសនាោមវតថអារាមខដរឬនទ? និងមួយសាំនរួ

នទៀត នហតុអឝីបានជារដាឌ ភិបាលយួន មិន

អនញុ្ញដ តឲ្រខែយរនលកាម នបើកស្នលានរៀននៅោម

ភូមិលសកុ សលមាប់កូននៅខែយរនលកាម? 

 នលាកវាគយិន គឹម ោរា បានបកលស្នយ

ោ ងដូនចបេះ “លបាក់នបៀវតសសលមាប់លគូបនលងៀន

ខផបកខាងពុទនចលកននាេះ រដាឌ ភិបាលយួននគមនិផថ

ល់ឲ្រនទ ខតនបើសនិជាមានលគូបនលងៀនខែយរនលកាម

ណាខដលបង្ហា ត់បនលងៀននៅោមស្នលារដឌ ពួក

គ្នត់នឹងទទលួបានលបាក់នបៀវតស ដូចជាលគូ

បនលងៀនជនជាតយួិនខដរ” រឯីមូលនហតុអឝីបាន

ជារដាឌ ភិបាលយួន មនិបនងាើតឲ្រមានស្នលា

នរៀនខែយរ ដូចជាស្នលានរៀនរបស់ជនជាតិយួន

ខដរ នលាកវាគយនិបាននឆវើយបញ្ញជ ក់ថា៖ នដាយ

នហតុខតរដាឌ ភិបាលយួនយល់ន ើញថា កាល

ណា នបើនគបនងាើតឲ្រមានស្នលានរៀនជាស្នធារ

ណៈ ដូនចបេះខែយរនលកាមនយើងនឹងមានចាំនណេះដឹង

នលចើន នហើយសងាមខែយរនឹងរងុនរឿងឈានមុែ។ 

នលាកមានលបស្នសន៍បនថនទៀតថា៖ សមូផីខត

ខែយរនលកាមនៅោមតាំបន់មួយចាំននួ ខដលពោ

ោមលួចនរៀនអកសរស្នស្រ្សថខែយរ ោមផធេះរបស់

ែវួន ឬក៏ោមផធេះអបកោ កាលនបើរដឌអាំណាចយួន 

នគរកន ើញនគនឹងនចាទថា នយើងជួបជុើគ្នប នដើមផី

បងានវូអសនថិសុែដល់សងាម ឬមានគនលមាងបេះ

នបារ ឬនចាទនៅ នឹងខផបកននោបាយណាមួយ។ 

សលមាប់សាំនរួ របស់អបកសលមបសលមួលកមយវធិី

នវទិកាគាំនិតជាត ិ សួរនៅកាន់នលាក នៅ នសរ ី

ថា នតើសហព័ននខែយរកមភុជានលកាម មានយុទន

ស្នស្រ្សថោ ងណា នដើមផឲី្រយុវនិសសិតខែយរនលកាម 

ខដលបានបចចប់ថាប ក់គរវុជិាជ  ឬនគនៅថា សញ្ញដ

បលតគរវុជិាជ ននាេះ នឹងអាចយកសញ្ញដ បលតននេះ 

នៅនលបើលបាស់ជាលកខណៈស្នកល ដចូជាជាតិ

ស្នសន៍ដថ្ទបានខដរឬនទ? 

 នលាក នៅ នសរ ី ជាវាគយិនបាននឆវើយតប

ថា៖ សហព័នខែយរកនលកាម កាំពុងខតពោោម

ែិតែាំតស៊ូ នដើមផីនធឝើោ ងនម ចឲ្រយុវនិសសិតខែយរ

រគូបនរងៀន និងកូនសិ្ស្សខ្មមរនរោម កំពុងសិ្កានៅវតត
បនាទ យរក រស្កុថកូវ នមតតរពះរតពំង 

តនៅទំព័រ១០ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៨ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

អងគកា សហរបជាជាត ិ៖ យនតកា ននរកុម្អនកជនំាញកា ននសទិធិ
 បសជ់នជាតិរ ើម្ សខឺែវ សវសី ១១-១៥ កកកដា ២០១១ 

របតិភូយុវជនស្ហព័នធខ្មមរកមពុជានរោម 

 យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ ថ្នសិទនិ

របស់ជនជាតិនដើម បានចាប់នផថើមនបើកជាផវូវការ 

នៅនមា ង ៣រនសៀល នាថ្ថៃទី១១ ខែកកាដា ឆ្ប ាំ 

២០១១ នដាយោមទាំលាប់ជាដើបូង មានរបាាំ និង

ការបន់លសន់ោមលបថ្ពណី ថ្នជនជាតិឥណាឍ

លកហម នហើយបនាធ ប់មកមានការខថវងសុននរកថា

ស្នឝ គមន៍ ពីអគាសបងការជាន់ែភស់ខផបកសិទនិ

មនសុស នលាកលស ីពិលវ័យ និងនលបសិតពិនសស 

នលាកបណឍ ិ ត ខជមស អណាោ ។ លបធានបទ

សាំខាន់សាំរាប់សិកាឆ្ប ាំននេះ នដាយយនថការថ្ន

លកុមអបកជើនាញការ ថ្នសិទនិរបស់ជនជាតិនដើមគ ឺ

សិទនិរបស់ជនជាតិនដើម ចូលរមួនធឝើការសាំនរចអឝី

មួយ និងនសចកថីលបកាសសទិនិរបស់ជនជាតិនដើម 

។ នដាយខផអកនៅនលើភសថុោងរបស់ជនជាតិខែយរ

នលកាមនយើង, កញ្ញដ  គីម នសលីន និងនលាក ឡាាំ 

បូន   បានចូលរមួបនចចញមតិនលើែទី៥   សថីពី

នសចកថីលបកាសសទិនិរបស់ជនជាតិនដើម។ 

 បនាធ ប់ពីបានសកិាោ ងលអិតលអន់   អស់

រយៈនពល៥ថ្ថៃមក យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញ

ការ បានផថល់ជាអនសុ្នសន៍ នដើមផីដាក់ជូនដល់

លកុមលបឹកាសិទនិមនសុស ថ្នអងាការសហលបជា

ជាតិដចូខាងនលកាម ៖ 

 ១– លកុមលបឹកាសិទនិមនសុស សុាំឲ្រយនថ

ការថ្នលកុមអបកជើនាញការ បនថកចិចការរបស់ែវួន 

ខផបកជនជាតិនដើម និងសទិនិរបស់ជនជាតិនដើម

ចូលរមួនធឝើការសាំនរចអឝីមួយ នដាយនធឝើការសហ

ការជាមួយនលបសិតពិនសស របស់អងាការសហ

លបជាជាតិ។ 

 ២– លកុមលបឹកាសិទនិមនសុស នឹងលបារពន

ែួបទី៥ ថ្ននសចកថីលបកាសអាំពីសិទនិជនជាតិនដើម 

នដាយបញ្ញជ ក់ពីនគ្នលបាំណងោ ងមុឺងមា ត់ កបុង

ការអនវុតថនសចកថលីបកាសននេះ នហើយនធឝើនសចកថី

អាំពវនាវដល់លបនទស ខដលពុាំទាន់ចុេះហតទ

នលខាឲ្រផ្លវ ស់បថូរនគ្នលជើហររបស់ែវួន។ នហើយ

លកុមលបឹកាសិទនិមនសុស លតូវនធឝើការលបុងលបយ័តប 

ដល់ការអនវុតថន៍នវូអនសុ្នសន៍ទាាំងឡាយ ខដល

ទាក់ទងនឹងជនជាតិនដើម ខដលបានដាក់ជូនកបុង

កាំឡុងការលតតួពិនិតរជាសកល ថ្នខផបកសិទនិ

មនសុស ។ 

 ៣– ពលងងឹសិទនិចូលរមួ របស់ជនជាតិ

នដើមកបុងអងាការសហលបជាជាត ិ។ 

 ៤– នដើមផីសាំនរចនគ្នលនៅ ថ្ននសចកថី

លបកាសននេះ យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ 
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លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៩ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

បានសុាំឲ្រលកុមលបឹកាសិទនិមនសុស នធឝើការនលើក

ទឹកចតិថដល់លបនទសហតទនលែី ថ្ននសចកថី

លបកាសននេះ ចាប់យកមនធោបាយជាក់ខសថង 

ខដលអាចនធឝើឲ្រសាំនរចនវូកមយវតទ ុ ខដលបាន

ចារកឹកបុងមាលោទី៣៨ ថ្ននសចកថលីបកាស ។ 

 ៥– យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ បាន

សុាំឲ្រលគប់ជនជាតិនដើមទាាំងអស់ មានសិទនិចូល

រមួលគប់ដើណាក់កាល ថ្នកចិចលបជុើពិភពនលាក

នានា ខដលទាក់ទងនឹងជនជាតិនដើម។ សភាថ្ន 

ជនជាតសិ្នមី កបុងលបនទស ន័រនវស នឹងនរៀបចាំ

ទទលួកចិចលបជុើពិភពនលាក សាំរាប់ជនជាតិនដើម 

នាឆ្ប ាំ២០១៣ នហើយលកុមលបឹកាសទិនិមនសុស គ្នាំ

លទោ ងនពញទាំហឹង នវូការចូលរមួរបស់ជន

ជាតិនដើមទាាំងឡាយ នដាយរមួមានទាាំងយុវជន

និងស្រ្សថី ។ 

 ៦– លកុមលបឹកាសិទនិមនសុស នធឝើការ

នលើកទឹកចិតថដល់លបនទសហតទនលែី ឲ្រនរៀបចាំ

ជាបនចចកនទស និងហិរចដវតទុ កបុងលបព័ននអប់រ ាំជា

ភាស្នថ្នជនជាតិនដើម និងនលើកសធួយវបផធម៌

លពមទាាំង អតថសញ្ញដ ណរបស់ពួកនគ ។ 

 ៧– នដាយមានការគ្នាំលទ   ពីកិចចលបជុើ

អចិថ្ស្រ្នថយ៍នលើកទី១០ នាទីលកុងញូវយ ក ឆ្ប ាំ 

២០១១ និងការចាាំបាច់ កបុងការកស្នងទាំនកុចតិថ។ 

ការសាំរេុះសាំរលួ រវាងជនជាតិនដើម រដឌ វតថអារាម 

និងលបជាពលរដឌដថ្ទនទៀត យនថការថ្នលកុមអបក

ជើនាញការ នឹងនរៀបចាំសិកាខ ស្នលាថ្នអបក

ជើនាញអនថរជាតិមួយ ខដលនឹងលបារពននឡើង នា

ឆ្ប ាំ២០១៣ ខាងមុែននេះ។ 

 ៨– យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ គ្នាំ

លទគាំនិតផថួចនផថើមរបស់ការោិល័យ អគាសបងការ

ជាន់ែភស់ខផបកសិទនិមនសុស និងវទិោស្នទ នជាតិ

ខផបកសិទនិមនសុស កបុងការនធឝើនសៀវនៅង្ហយ

យល់មួយនឡើង នដើមផីង្ហយលសួលកបុងការអនវុតថ 

ឲ្រដល់នគ្នលនៅ ថ្ននសចកថីលបកាសនលើសិទនិ

ជនជាតិនដើមននេះ។ នលៅពីការចូលរមួលបជុើរបស់ 

យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ យុវជនរបស់

នយើងក៏បានចូលរមួផងខដរ នវូកិចចលបជុើនានា 

ខដលែវេះលតូវបាននរៀបចាំនឡើងនដាយ អ.ស.ប. 

នហើយែវេះលតូវបាន នរៀបចាំនឡើងនដាយអងាការ

នលៅរដាឌ ភិបាល។ មានលបធានបទជានលចើនខដល

បានសិកា ផ្លវ ស់បថូរនោបល់ កបុងកាំឡុងកិចចលបជុើ

នីមួយៗ។ ៖ 

 -សិទនិខផបកអប់រ ាំ៖ ការបចជូនវបផធម៌របស់

ជនជាតិនដើមពីជើនាន់មួយនៅជើនាន់មួយកាន់ខត

មានលបសទិនភាព នបើសិនជាមានលគូបនលងៀន

ទាាំងឡាយននាេះជាជនជាតិនដើម ។ ជានរឿយៗ រដាឌ

ភិបាលពុាំខដលចាត់ទកុភាស្នជនជាតិនដើម ជា

ភាស្នមួយទាាំងលសុងននាេះនទ នគខតងខតចាត់ទកុ

ភាស្នននាេះជាលគ្នមភាស្នរបស់នគ។ ជាញឹក

ញយផងខដរ កមយវធិីអប់រ ាំពុាំសូវមានគុណភាព 

នហើយពុាំមានឯកភាពគ្នប  រវាងអបកខដលនធឝើការ

កបុងវសិ័យននេះ ដចូជាលកុមអងាការនលៅរដាឌ ភិបា

ល និងរដាឌ ភិបាល។ល។ 

 - វបិតថិមាូបអាហារ 

 -ការហឝឹ កហឝឺ ន ខផបកសិទនិជនជាតិនដើម 

នដាយលកុមអងាការដូសុីប (doCip) ៖ គណៈកមយ



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១០ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

នលកាម នចញនរៀននៅនលៅលបនទស

បាននលចើន។ នលាកបាននលើកនឡើងថា ជាញឹក

ញាប់ស្នទ ប័ន របស់នលាក ខតងខតលបាប់នៅដល់

សហគមន៍អនថរជាតិឲ្រនគបានដឹងឮបញ្ញា  ខដល

រដាឌ ភិបាលយួនជិេះជាន់ គ្នបសងាត់មកនលើ

ពលរដឌខែយរនលកាមជានរៀងរាល់ថ្ថៃ។ ដូនចបេះសហ

គមន៍អនថរជាតិ នគកាំពុងខតយកចិតថទកុដាក់ និង

ោមដានរាល់សកមយភាព ខដលរដាឌ ភិបាលយួន

បាននធឝើទកុខបុកនមបញ មកនលើពលរដឌខែយរនលកាម។ 

នលាក បាននលើកទឹកចតិថ ដល់យុវនិសសិតសខែយរ

នលកាម លតូវែិតែាំនរៀនសូលត នដាយែវួនឯងជាមុន

សិន នបើនទាេះជាសទិតនៅកបុងកាលៈនទសៈលាំបាក់

ោ ងណាក៏នដាយ។ នដាយនលាកមានសងឃឹម

ោ ងមុតមាាំថា តនៅថ្ថៃមុែ រដាឌ ភិបាលយួននឹង

លតូវបានសហគមន៍អនថរជាតិដាក់សមាភ ធ និង

បនធន់ឥរោិបទរបស់ែវួនជាពុាំខាន នពលននាេះ

ខែយរនលកាមនយើងនឹងមានសិទនិលគប់លគ្នន់ ខដល

អាចឈាននជើងនចញនៅនរៀននលៅលបនទស បាន

ដូចជាតិស្នសន៍ដថ្ទទទូាាំងស្នកនលាកផងខដរ៕  

នដាយ៖ កូនខ្មមរ 

ការសិទនិកុមារ នឹងមានទទលួពករបណថ ឹ ង នហើយ

ក៏ទទលួពករបណថ ឹ ងខបបឯកជនផងខដរ។  

 គណៈកមយការ លបឆ្ាំងការនរ ើសនអើងស្រ្សថី

នភទ(CEDAW)ក៏ទទលួពករបណថ ឹ ងពីស្រ្សថីជនជាតិ

នដើមផងខដរ។ ចាំខណកឯគណៈកមយការនផសងៗ ក៏

មានយនថការសាំរាប់ទទលួពករបណថ ឹ ងផងខដរ។ 

 - រាសុីសថនិងការលបកាន់ពូជស្នសន៍ ៖ ពី

មុន ស្រ្សថីនៅសហរដឌអានមរកិ បាននៅមនធីរនពទរ 

នហើយពួកគ្នត់ លតូវបានបនសុទនខលងឲ្រមានកូន

បាននដាយពុាំដឹងែវួនជាមនុ ដូនចបេះននេះគឺជា

សកមយភាព “បងខើ”។ 

 -លគប់លបនទសហតទនលែី លតូវខតនគ្នរព 

សននិសញ្ញដ  ខដលែវួនបានចុេះហតទនលខា ជាចាាំ

បាច់។ 

 -សហគមន៍ថ្នជនជាតិនដើម អាចនលបើ

លបាស់នវូកផួនចាប់  ថ្នលបនទសែវួនសាំរាប់រាល់

បណថ ឹ ង នហើយនឹងលបព័ននចាប់អនថរជាតនិានា 

កបុងគណៈកមយការរបស់ អ.ស.ប. នដាយោមវធិី

សរនសរ និោយ ។ល។ 

 - ២៥% ថ្នជនជាតិនដើមគឺជាយុវជន។ 

 - បចចុបផនបននេះ មានលបនទស ១៩៣ ជា

សមាជិករបស់ អ.ស.ប.។ លបនទសស៊ដូងៀខាង

តផូង នទើបខតចូលជាសមាជិក នៅខែកកាដា 

២០១០ ដូនចបេះ លបនទសននេះក៏លតូវចូលកបុងរងឝងៀថ្ន 

ការលតួតពិនិតរជាសកលខផបក សិទនិមនសុស 

(Examen Périodique Universel) ផងខដរ។ 

 លបតភិូយុវជន ពីសហព័ននខែយរកមភុជា

នលកាម ៖ 

 ១ – ថ្ថ មករា 

 ២ – ឡាាំ បនូ 

 ៣ – គីម នសលីន 

 នធឝើរបាយការណ៍នដាយ ៖ ថ្ថ មករា  

 របភព៖ VOKK 

តពីទំព័រទី៨ 

http://21provinces.blogspot.com/


 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១១ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខែម ររកាម្រៅបាត់ ំបងបា ម្ភពអីនាគត  

នោក នួន រ ីកំពុងបង្ហា ញទីខ្ដលខ្មមរនរោមរស់្នៅ 
កនុងតំបន់សំ្ណង់បនណាដ ះអាស្នន 

 លបជាពលរដឌខែយរនលកាម លបមាណជាជាង

២០លគសួ្នរ បចចុបផនបខដលកាំពុងខតរស់នៅជុើវញិ

មាត់បឹងមួយ ឋិតកបុងភូមិអូរញខាងតផូង  ុាំបឹង

លពីង លសកុថយនគ្នល នែតថបាត់ដើបង កាំពុងខត

លបឈមនឹងបញ្ញា  គ្នយ នទីលាំនៅជាអចិថ្ស្រ្នថយ៍

សលមាប់លទលទងៀវាសនាអនាគត ថ្នជីវភាពរបស់

ែវួន។ 

 ស្រ្សឋីខែយរនលកាមមាប ក់នឈាយ េះ សម ស្នរ ន 

អាយុលបមាណជាង៤០ឆ្ប ាំ មាននដើមកាំនណើតមក

ពីភូមនិផ្លប អាំពូង លសកុថាូវ នែតថលពេះលតពាំង ខដល

កាំពុងខតោាំងទីលាំនៅ នៅោមបនណាឋ យមាត់បឹង

ជាទីស្នធារណៈរបស់រដឌននាេះ បានមានលប

ស្នសន៍ឲ្រដឹងថា គ្នត់បានមករស់នៅនលើទឹកដី

នែតថបាត់ដើបងននេះជាង១៨ឆ្ប ាំនហើយ សពឝថ្ថៃ

គ្នត់លបកបមុែរបរសុីឈបួលដកសធូង លចូតកាត់។ 

គ្នត់បានមានលបស្នសន៍ឲ្រដឹងនទៀតថា អាជាញ ធរ

 ុាំបឹងលពីង ធាវ ប់បានមានគនលមាងលបុងបញ្ញជ ឲ្រ

ពួកគ្នត់ នចញពីទីកខនវងននេះមថងរចួមកនហើយ 

ខតរហូតមកដល់នពលននេះមិនទាន់ន ើញអនវុតថ

ជាផវូវការនៅនឡើយនទ។ គ្នត់សខមឋងនសចកឋី

សងឃឹមថា នបើលបសិនជាអាជាញ ធរផថល់ដីសមផ

ទានសងាមកចិចនៅកខនវងណាមួយ ននាេះពួកគ្នត់

នឹងចាកនចញពីទីកខនវងននេះ នៅរស់នៅកខនវង

សមផទានសងាមកិចចននាេះខដរ “កាលពីមុននគ

នដញខដរ ដល់ឥឡូវនគថានគឈប់នដញនហើយ 

នបើលបជាពលរដឌខែយរនលើនគរកទឹក រកដីឲ្រនយើង

នៅអាចនយើងនចញបាន នបើថានគមនិទាន់រកឲ្រ

នយើងនទ នយើងមិនអាចនចញនៅណាបានខដរ 

នយើងនៅក៏នៅនៅ នពលនគរកដីឲ្រយនយើងនៅ 

នយើងអាចនចញបាន”។ អបកលស ី សម ស្នរ ន 

បានមានលបស្នសន៍ឲ្រដឹងបខនទមនទៀតថា កូនៗ

ទាាំងបីនាក់របស់គ្នត់ បានឈប់នរៀនអស់នហើយ 

នដាយស្នរខតកោថ ជីវភាព មិនអាំនណាយផល។ 

កូនរបស់គ្នត់មាប ក់ កាំពុងខតរស់នៅឯទឹកដីកមភុ

ជានលកាម មាប ក់នទៀតកាំពុងនៅរកសុីនៅលបនទស

ថ្ថ រឯីមាប ក់នទៀតកាំពុងរស់នៅជាមួយគ្នត់។ គ្នត់

លពួយបារមមនៅថ្ថៃអនាគត គ្នយ នដីខលសចាំការ

សលមាប់លទលទងៀលកុមលគួស្នរផង និងសលមាប់ខចក

ជូនកនូៗរបស់គ្នត់ផង។ 

 បុរសខែយរនលកាមមាប ក់នទៀតនឈាយ េះ ស ូស្ន

នរឿន មាននដើមកាំនណើតមកពីលសកុថាូវ នែតថលពេះ

លតពាំងដខដល ក៏បានលបាប់អបកយកព័តម៌ានថ្ន



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១២ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

វទិរុខែយរពិភពនលាកថា នលាកបានមករស់នៅទី

ននេះោាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៣។ សពឝថ្ថៃគ្នត់លបកបមុែ

របរនធឝើជាជាងនឈើ នហើយមុែរបរននេះអាចផាត់

ផាងលគសួ្នរគ្នត់បានលតមឹខតមួយថ្ថៃប ុនណាត េះ។ រ ី

ឯកូនៗរបស់គ្នត់ នរៀនបានលតឹមខតថាប ក់ទី៧

ប ុនណាត េះ នដាយស្នរខតជីវភាពដុនដាប ក៏លតូវ

បានឈប់នរៀនអស់ខដរ នហើយែវេះនៅលបកបមុែ

របររកសុីនៅលបនទសថ្ថ និងនៅលកុងនបា យខប ត 

“នធឝើជាងតិចតួច ជាងនឈើ បានតិចតួចមយួរស់ៗ 

កូននៅឈប់នរៀនអស់នហើយ នៅមួយ នៅថ្ថ

អស់ នរៀនបានថាប ក់ទី៧ ែឝេះថវកិានៅមុែនទៀត 

គ្នយ ននធឝើខលសផង”។ នលាកក៏លពួយបារមមនៅថ្ថៃ

អនាគត គ្នយ នដីខលសចាំការសលមាប់លទលទងៀលកុម

លគួស្នរ និងខចកជូនកូនៗរបស់គ្នត់ផងខដរ។ 

នលាក ននួ រ ី លបធានមាគមខែយរកមភុជា

នលកាម នដើមផីសទិនិមនសុស និងអភិវឌណន៍ ស្នខា

លបចាាំនែតថបាត់ដើបងបានមានលបស្នសន៍ថា មាន

ដីមួយកខនវង ឋិទកបុងតាំបន់នគ្នកបណាឋ ក់ នៅភូមិ

អូរញ ខដលនលាកធាវ ប់បានចុេះនៅនមើលជាមួយ

នឹងនមភូមិននាេះ នលាកថាអាចនឹងជាដីសមផទាន

សងាមកិចចមួយកខនវង មានទាំហាំ លបមាណជា 

៩៣០x១០០ ខដលអាចដាក់ជូនលបជាពលរដឌ

រស់នៅបានលបខហលជា ៣០០ លគួស្នរ។ ខត

នលាកបានមានលបស្នសន៍ថា នលកាយមកនលាក

បានជួបសាំនណេះសាំណាលជាមួយនលាកនមភូមិ

មថងនទៀត ខបជានលាកនមភូមិនិោយនផសងនៅ

វញិ នដាយនលាកនមភូមិបាននលើកនឡើងថា អាច

នឹងមានបញ្ញា  នបើសិនជាលបជាពលរដឌនៅរស់

នៅទីននាេះ ខលកងប េះពល់ដល់ដកីមយសិទនិអបកដ

ថ្ទ។ ម ោងនទៀតនលាក ននួ រ ី បាននលើកសាំដី

របស់នលាកនមភូមិថា ដីទលួននេះលបខហលជា

ខាងវបផធម៌នគមនិឲ្រនទ នលពេះមានសាំនណើ ពី

មាច ស់ដីខលសនៅជុើវញិននាេះ មនិចងៀឲ្រមាន

មនសុសនៅនៅនទ នលាកថាននេះអាចនឹងមាន

បញ្ញា ប េះពល់។ ោ ងណាកឋ ី នលាក ននួ រ ី កបុង

នាមជាសមាគម នៅខតមានបាំណងសហការ

ជាមួយនលាកនមភូម ិ នដើមផីនៅជួបនសបើនោបល់

ពីនលាកនម ុាំអាំពីបញ្ញា ននេះ “នបើអាជាញ ធរនៅ

មានកមាវ ាំងជាង នលពេះមូលនហតុែញុាំនាាំគ្នត់

នដាយស្នរខតកាត់ហបឹ ងនោគយល់ថាដីហបឹ ងនៅ

កបុងភូមិអូរញពិតលបាកដ នយើងចងៀឲ្រគ្នត់ហបឹ ង

នដើមផតីាំណាងនៅជាមួយែញុាំ នលពេះែញុាំជាសមាគម

មិនអាចថាចងអុលអីនចេះនទ លុេះលោខតអាជាញ ធ

រនៅ នយើងដឹកថ្ដទាាំងអស់គ្នប នៅ នដើមផីនយើង

ទាំនាក់ទាំនងជាមួយនម ុាំហបឹ ង នយើងសួរ”។ 

 វទិរុខែយរពិភពនលាក មិនអាចទាក់ទង

នលាកនមភូមិអូរញខាងតផូងបាននទនៅថ្ថៃននេះ។ 

នលាក សឺន ជុើជនួ មស្រ្នឋីសលមបសលមួល 

ថ្នសមាគមខែយរកមភុជានលកាម នដើមផីសិទនិមនសុស 

និងអភិវឌណន៍ និងជាលបធានបណាឋ ញយុវជនខែយរ

កមភុជានលកាម បានមានលបស្នសន៍ថា សមាគម

របស់នលាក នឹងទាក់ទងជាមួយ
តនៅទំព័រ១៤ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៣ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

១៣ឆ្ន រំៅរលើទកូរនសាទនៃវិលម្កវញិគ្មម នម្ួយរ ៀល  

យុវជនខ្មមរនរោម យ៉ន់ បិ៊ន 

នដាយ ៖ បុ៊ន ថន 

ថ្ថៃទី 18-08-2011 នមា ង 08:30:34  

នប៉ាយខ្ប៉ត ៖ ពលករកមភុជានលកាមមាប ក់បានរង

នលគ្នេះ នដាយស្នរនមែរល់នាាំនៅលក់ពលកមយ

កបុងលបនទសថ្ថអស់រយៈនពល១៣ឆ្ប ាំ ោាំងពីនគ

នៅមានអាយុជាង១២ឆ្ប ាំ ទីបាំផតុគ្នយ នសល់ 

លុយមួយនរៀលនស្នេះនៅនពលលតឡប់មកលសកុ

កាំនណើ តវញិ ។  

 ពលករខែយរ ខដលមាននដើមកាំនណើតនៅ

នលើទឹកដកីមភុជានលកាមដ៏កមសត់របូននាេះ នឈាយ េះ

ោ ន់ បុនិ នភទលបុស អាយុ២៥ឆ្ប ាំ មានលសុក

កាំនណើ តនែតឋនគៀងោ ង។ យុវជនរបូននាេះបាន

និោយលបាប់ឱ្រនគរវតឋដឹង ែណៈខដលកាំពុង

នដើរសុាំទានថា ែវួនបានចាញ់នបាកនមែរល់យក

នៅលក់ឱ្រនធឝើពលកមយ នៅលបនទសថ្ថអស់រយៈ

នពល១៣ឆ្ប ាំ នហើយទីបាំផតុនៅនពលលតឡប់មក

វញិែវួនគ្នយ នសល់លុយមួយនរៀលនស្នេះ។ យុវ

ជនរបូននាេះបានបនឋឱ្រដឹងថា នៅឯលសុក

កាំនណើ តកបុងលគសួ្នរមានភាពលកីលកនពក ែវួនបាន

សនលមចចិតឋចូលមកលសុកខែយរ នដើមផីរកការង្ហរ

នធឝើ។ លគ្នននាេះនគមានអាយុជាង១២ឆ្ប ាំប ុនណាត េះ 

លតូវបាននមែរល់នាាំនៅរកការង្ហរនធឝើនៅលបនទស

ថ្ថនដាយនគអេះអាងថា បានលបាក់ខែនលចើន។ នម

ែរល់ ក៏នាាំចូលនៅលបនទសថ្ថោមលចករនបៀង

កបុងភូមិស្នស្រ្សឋនបា យខប ត ។  

 ោ ន់ បុនិ បនឋនទៀតថា កបុងរយៈនពល

១៣ឆ្ប ាំ កបុងលបនទសថ្ថនគបាននធឝើការនៅនលើទកូ

ននស្នទកបុងខដនសមលុទថ្ថ និងបានស្នប ក់នៅនលើ

ទកូ និងនកាេះនហើយទកូននស្នទរបស់នគនធឝើ

ដើនណើ រនចញចូលលបនទស៣ គលឺបនទសថ្ថ, មា  

នឡសុី និងឥណឍ ូនណសុី មនិចូលមកកមភុជានទ។ 

យុវជនរបូននេះបនឋនទៀតថា រយៈនពល១៣ឆ្ប ាំ

លតូវនៅខកនសៀម នបើកលបាក់ខែឱ្រនគកបុងមួយខែ 

ខត៣.០០០ បាតប ុនណាត េះ នហើយនបើកឱ្រសលមាប់

ខតចាយនៅនពលនគនឡើងនគ្នកមឋងៗ។ នៅខក

ថ្ថបានលបាប់នគថា របូនគលតូវបាននមែរល់លក់

https://www.facebook.com/note.php?note_id=200052860055277


 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៤ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

អាជាញ ធរភូមិ នដើមផគីិតគូរដល់

លាំនៅឋានលសបចាប់ សលមាប់លបជាពលរដឌ

លបមាណជាជាង២០លគសួ្នរ នៅភមូិអូរញខាង

តផូងននេះ “កបុងនាមនយើងជាសហគមន៍ កបុងនាម

នយើងអបកនធឝើការនៅតាំបន់ននេះ ទទលួែុសលតូវនៅ

តាំបន់ននេះ ចឹងនយើងអាចសួរនមភូមិនមើល នតើ

នលាកលបធានភូមិមានការយល់ោ ងណាខដរនបើ

សិនណានៅតាំបន់ហបឹ ង ោមគាំនិតលបធានភូមិថា

លបខហលជាមិនអាច នតើយបល់ោ ងនមចខដរ 

អាចមានកខនវងណានផសងអត់?”។ នលាកបាន

មានលបស្នសន៍បនថថា គណៈកមយការសហគមន៍

គួរនធឝើការជាមួយលបជាពលរដឌ ខដលគ្នយ នលាំនៅ

ឋានចាស់លាស់ននេះ នហើយទាក់ទងនឹងអាជាញ ធរ

នដើមផីខសឝងរកដីសលមាប់ពួកគ្នត់រស់នៅ ខតនឹង

សួរនោបល់លបជាពលរដឌទាាំងននាេះជាមនុសិន។ 

នដាយ ៖ គឹម បុរ ី 

ឱ្រនគដាច់យកលុយអស់នហើយ គឺគ្នយ ននៅសល់

លុយលបាក់ខែអឝីនលៅពីមយួខែ ៣.០០០បាតននាេះ

នទ ។  

 យុវជន ោ ន់ បុិន បនឋនទៀតថា ទលមាាំបាន

ដឹងថា លតូវនគលក់ែវួនឱ្រនៅខកនសៀមដាច់ថ្ថវ

ននាេះវាអស់រយៈនពលជាង១០ឆ្ប ាំនៅនហើយ។ ទី

បាំផុត ោ ន់ បុិន សនលមចរកមនធោបាយនដើមផីរត់

នចញពីទកូ នហើយលតូវតលមតួនសៀមចាប់ែវួន

បចជូនមកកមភុជាវញិ កាលពីថ្ថៃទី១៦ ខែសីហា 

ឆ្ប ាំ២០១១ កនវងមកននេះ ។  

 យុវជនរបូននាេះ នលកាយពីបានមកដល់

លបនទសកមភុជាវញិ គឺនគលតូវនដើរសុាំលុយនគឯង

នៅលកុងនបា យខប ត នដើមផីជានស្នហុ៊យទិញ

សាំបុលតរថយនឋជិេះនៅភបាំនពញ នហើយមិនដឹងថា 

នគលតូវមានលុយ នដើមផីនធឝើដើនណើ របនឋនៅដល់

លសុកកាំនណើ តនដាយមនធោបាយណាននាេះនទ ។  

 គួររ ាំឭកថា ពលករខែយរកបុងមួយថ្ថៃៗមាន

ជានលចើនរយនាក់លតូវបាននគចាប់ែវួន នហើយដឹក

លតឡប់មកកមភុជាវញិ ោមលចកទាឝ រអនឋរជាតិ

នបា យខប ត។ ននេះក៏នលពេះខតនមែរល់ជាអបកនាាំ

ពួកនគចូលនៅរកការង្ហរនធឝើ នៅលបនទសនសៀម

នដាយែុសចាប់។ ប ុខនឋនមែរល់នាាំមនសុសែុស

ចាប់ចូលនៅលបនទសថ្ថជានលចើននាក់ ខដល

កាំពុងនធឝើសកមយភាពនាាំមនសុសែុសចាប់ននាេះ នគ

បានដឹងថា កាំពុងរស់នៅកបុងលកុងនបា យខប ត គឺ

មិនទាន់សមតទកចិចណា ចាប់ែវួននគនៅនឡើយនទ

នហើយនមែរល់ែវេះ ក៏មានែបងជាសមតទកចិចនៅពី 

នលកាយនហើយកាំពុងបចចុេះបចចូល លបខមលបមូល

អបករកការង្ហរនធឝើនដើមផី នាាំនចញនៅលបនទសថ្ថ

ោមលចករនបៀងជានលចើនកខនវង ហាក់បដីូងជា

មាន អាជាញ ប័ណត ោ ងដូនចបេះ ៕  

របភព ៖ www.nokorwatnews.com 

តពីទំព័រ១២ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៥ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ដល់កូននៅខែយរនលកាម ខែយរកណាថ

ល និងខែយរនលើ ជើនាន់នលកាយយល់ដឹង កាល

ណានបើចាស់ៗគ្នត់បានស្នវ ប់ បាត់បងៀជីវតិនៅ

នហើយ មានខតទាំពាំងគឺយុវជនននេះឯងសបងតនៅ

នទៀត និងនចេះអាំពីរនបៀបថ្នការដឹកនាាំលបនទល

ជាតិមាតភុូមិឲ្រមាននសចកថកីាវ ហាននៅថ្ថៃខាង

មុែ យល់ដឹងពីលទនិលបជាធិបនតយរ នដើរឲ្រទាន់

ដូចជាតិស្នសន៍ដថ្ទនៅជុើវញិពិភពនលាក មាន

អបកដកឹនាាំលអ នចេះយកចតិថទកុដាក់ដល់លបជា

រាស្រ្សថ មានស្នយ រតីជាតិនិយមពិតលបាកដ”។ 

នលាកបានបនថនទៀតថា “មនុនឹងចាប់នផថើមលបារពន 

ទិវាទាំពាំងសបងឫសសីននេះនឡើង គឺនយើងែញុាំខែយរ

នលកាម និងបងបអូនខែយរលបមាណ១០០នាក់នៅ

លកុងម ុងនរអាល បានជើនុាំគ្នប បថូរនោបល់គ្នប នៅ

វញិនៅមក ប ុខនថអត់ទាន់បានអនមុ័តភាវ មនទ ៣

ខែនលកាយមកនទើបនយើងអនមុត័នឹងនធឝើ នយើងនធឝើ

កមយវធិីននេះ បាននដាយមានការសយល័គចិតថពីបង

បអូនខែយរ ខែយរកមភុជានលកាមជួយនលជាមខលជងថវកិា 

និងកមាវ ាំង កាយ វាចា ចតិថទាាំងអស់គ្នប  អត់មាន

ជើនយួពីណានទ។ នយើងលបារពនទិវាននេះ គឺនដើមផី

លបមូល កមាវ ាំងស្នមគាីខែយរ ខែយរនលកាមឲ្រកាន់ខត

ខាវ ាំងកាវ នឡើង នវញលតបាញ់នៅជាធវុងខតមួយនចេះ

លសឡាញ់ជាតិមាតុភមូិដចូគ្នប  និងឲ្រសកនលាក

នគដឹងឮនទៀតផង។ ចាំណុចខដលនធឝើឲ្រយុវជន

ចាប់អារមយណ៍ គឺនយើងនលើកយកលបវតថិស្នស្រ្សថ 

កាលពីសម័យលពេះបាទ ជ័យនជដាឌ ទី២ បាន 

នរៀបការជាមួយនឹងលសីយួន នហើយរដាឌ ភិបាល

យួន បាន ុប ិតនឹងនាងចូវបានបចជនូគ្នប នគ 

មករស់នៅែុសចាប់ ពសនពញនលើទឹកដីកមភុ

ជានលកាមនយើង  និងទឹកដីខដលយួននលបននាេះ 

ដូចជាលគួសថយ ឥឡូវជិតដល់នពលយួនលតូវខត

ខាជ ក់នចញមកវញិនហើយ នដើមផីឲ្រយុវជនដឹង”។ 

 ទិវា “ទាំពាំងសបងឫសសី” ជាទិវាមួយដ៏

សាំខាន់ខដលនយើងបានលបារពននឡើងកបុងនពលននេះ 

គឺសលមាប់បង្ហា ញលបាប់ដាស់ស្នយ រតី នៅដល់យុវ

ជនខែយរ ខែយរនលកាមជើនាន់នលកាយឲ្របាន លជាប

ចាស់ អាំពីលបវតថិស្នស្រ្សថដ៏ជូរចត់របស់ខែយរខដល

លតូវបានយួន នសៀម ចូលមកឈាវ នពន ជា

ពិនសសនចារយួននគបានចាប់បពុឝវរីសមណៈ វរី

បុរស-នាររីាប់ខែយរនលកាម មុឺន ខសននាក់ ែវេះលតូវ

បានចាក់កាប់សមាវ ប់ ែវេះលតូវចាប់ដាក់គុកលចវាក់ 

ែវេះនទៀតលតូវបានដតុទាាំងរស់ និងយកកាលកប់

លតឹមកថាល់នធឝើមុមចស្រ្ង្ហា ន។ល។ មនិលតឹមខត

អតីតកាលប ុនណាត េះនទ   មកដល់បចចុបផនបរដាឌ ភិ

បាលកុមយុនិសថយួននៅខតបនថនធឝើបាប គ្នបសងាត់ 

បាំបិទសិទនិនសរភីាពខែយរ កមភុជានលកាមទាាំងពីការ

សិកានរៀនសូលតអកសរស្នស្រ្សថជាតិ ការខថរកា

ស្នសនា ទាំននៀម ទមាវ ប់ វបផធម ៌ លបថ្ពណី ការ

ទទលួព័ត៌មានោមកចចក់ទរូទសសន៍ ពីលបនទស

កមភុជា ឬពីបរនទសនិោយរមួរដាឌ ភិបាលកុមយុនិ

សថយួននគមិនអនចុដតថឲ្រនយើងនឡើយ។ នយើង

លតូវ ខតនធឝើោ ងណាឲ្រយុវជនខែយរ ខែយរនលកាម

ជើនាន់នលកាយ ខដលជាទាំពាំងសបងឫសសី ផតុពី

ចាស់ៗ នៅលតូវនចេះស្នមគាីគ្នប  លសឡាញ់ជាត ិ

ស្នសនា លបជារាស្រ្សថ កាវ ហានកបុងការដកឹនាាំ

លបនទស ជាត ិ នបើមានបរនទសមកឈាវ នពន

លតូវនលកាកនឡើងតោាំងនឹងខាយ ាំងទាាំងអស់គ្នប  មិន

លតូវនដក នសៃៀមសមៃាំនទ នហើយនិងនរៀនសូលតពី

លបនទស ខដលកាន់លទនិលបជាធបិនតយរ នជឿន

នលឿននៅនលើសកលនលាក៕  

តពីទំព័រទី១ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៦ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខែម កម្ពុជាររកាម្ជាន ណា?(ត) 
 ថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៥៦ នង្ហឿ  ឌិញ 

យីម បានលបកាសលកឹតរនលែ១០ ហាមផ្លថ ច់នៅ

ោមវតថនីមួយៗ មនិឲ្រមានការលបជុើគ្នប នលើសពី

១៥នាក់នឡើងនៅ។ លពេះសងឃលតូវចាប់ផសកឹនៅនធឝើ

ទាហានកាំខណន និងបលមាមមនិឲ្រលពេះសងឃ

នទសនាមាត់ទនទ ខតលតូវសរនសរជាលាយ 

លកខណ៍អកសរឲ្រនគពិនិតរមនុសិន នទើបអាច

នទសនាបាន។ 

 ឆ្ប ាំ១៩៥៧ កមយវធិីបនលងៀនភាស្នខែយរនៅ

ោមស្នលារដឌទាាំងអស់ នឹងលតូវបានបិទទាាំង 

លសុងទទូាាំងកមភុជានលកាម។ 

 ឆ្ប ាំ១៩៥៨ ថ្ថៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៥៨ 

បណឍ ិ ត សងឺ ងឿកុថាញ ់ បានបនងាើតចលនាខែយរ

នសរ ីនៅភូមធិាំ សង្ហា ត់ឡុកនិញ (Loc Ninh) នែតថ

នាគគីរ ី (Binh Long) នហើយមានសមាជិក 

សមាជិកាចាំននួ១៤០នាក់ ចូលរមួនធឝើចាំការ និង

នរៀនននោបាយ។ នគ្នលនៅធាំរបស់ចលនា 

ខែយរនសរ ី គឺលបឆ្ាំងកុមយុយនីសថ នៅលបនទសកមភុ

ជា ដូនចបេះ មានការគ្នាំលទពីអានមរកិកាាំង និងយួន

នសរផីង។   

 ឆ្ប ាំ១៩៦០ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ១៩៦០ រដូវបុណរ

ភជុាំបិណឍ  លពេះសងឃ និងពលរដឌខែយរនលកាម នៅ

នែតថលពេះលតពាំង (Tra Vinh) លបមាណជាង៤០០០ 

អងា និងរបូ បាននធឝើបាតុកមយនៅមុែសបងការនែតថ

ទាមទារឲ្ររដាឌ ភិបាល នង្ហឿ  ឌិញយីម បចឈប់ការ

ចាប់លពេះសងឃផសកឹនៅនធឝើទាហាន កាំខណន 

បចឈប់ការទមាវ ក់លគ្នប់ខបក នៅនលើវតថអារាម

លពេះពុទនស្នសនាខែយរនលកាម និងឲ្រនដាេះខលងអា

ចាររ នផើ និង អាចាររ លយុ ស្នរា ត ខដលយួន

បាន ុាំឃាំងនៅកបុងពនននាគ្នរ។ កបុងអាំឡុងនពល

ននាេះ មានការសមាវ ប់ខែយរជានលចើនដចូជា ៖ 

លពេះនតជលពេះគុណ លតងឹ ឃន (Tran Khe An)

គងៀនៅវតថឃវ ាំង ទីរមួនែតថឃវ ាំងលតូវបានយួន

បាញ់លបហារ។ ការបាញ់លបហារននេះ ការពិតគឺ

ពួកនគរកបាញ់អាចាររ វញិ នគឿង (Huynh 

Cuong) ខដលមានចដវនថខែយរនលកាមមួយរបូមាន

និនាប ការរមួសាំបាច់។ នលាក ថាច់ តនូ នៅភូមិ

ពិសីលសុកកនវងៀ (Cang Long) លបធានចលនាខែយរ

នសរលីបចាាំនែតថលពេះលតពាំង។ នលាក ឡមឹ ល ីនិង

លគសួ្នរជាលបធានចលនាខែយរនសរ ី លបចាាំនៅនែតថ 

ពលលាវ។ នលាក ថាច់ សូរ ី នៅភូមិោនសក 

លសុកនលជាយញ (Vinh Chau) នែតថពលលាវ 

(បចចុបផនបនែតថឃវ ាំង) អាចាររ ថាច់ ស្នប៊តុ 

ស្នស្រ្ស្នថ ចាររអនវុទិោល័យរសយីចរោិ  ក៏លតូវបាន

យួននសរសីមាវ ប់។ 

 ឆ្ប ាំ១៩៦១ ខែវចិឆិការ ឆ្ប ាំ១៩៦១ រណ

សិរសតស៊ូខែយរកមភុជានលកាម (Front de lute Des 

Khmer du Kampuchea Krom) បានបនងាើតនឡើង

នចញពីចលនាកខនសងស របស់លពេះនតជលពេះ

គុណ សាំឱ្ក ខសន នៅតាំបន់ភបាំពពល នែតថ

មាត់លជូក នហើយបានខតងោាំងនលាក នៅ ដារា  

ជានមបញ្ញជ ការ នលាក នៅ ខយ ម ជាអគានលខា។ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៧ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 ឆ្ប ាំ១៩៦៣  

 ថ្ថៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្ប ាំ១៩៦៣ លពេះមហា 

វសិទុនិបនញ្ញដ  សងឺ វឿងៀ (១៨៨៥-១៩៦៣) លតូវ

បានយួតនធឝើឃតនៅកបុងថ្លព U Minh នែតថទឹក

នមយ ។ 

 លពេះនតជគុណ  សឺង  វឿងៀ  មានតនួាទី 

នលចើនមុែ ៖  

 លពេះបាឡាត់គណនែតថលពេះលតពាំង។ 

 អនលុបធានគណៈកមយការ ការពរសនថិភាព

ពិភពនលាក នៅនវៀតណាមខាងតផូង (Pho 

Chu Tich Hoi Bao  Ve Hoa Binh  The Gioi 

Mien Nam Viet Nam) ។ 

 អនលុបធាន រណសិរសរ ាំនដាេះនវៀតណាមខាង

តផូង (Pho Chu Tich Mat Viet Nam)។ 

 ថ្ថៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្ប ាំ១៩៦៣ មហា

បាតុកមយ របស់លពេះសងឃលពេះពុទនស្នសនាខែយរ

នលកាម និងយួននៅទីលកុងថ្លពនគរ នដើមផីលបឆ្ាំង

នវូបទបញ្ញជ បស្រ្ង្ហា បពុទនស្នសនារបស់ នង្ហឿ  ឌិញ 

យីម។ 

 នៅឆ្ប ាំ១៩៦៣ ដខដលមានចលនាតស៊ូ

ធាៗំ  របស់ជនជាតនិដើមពីរ បាននកើតនឡើង ៖ 

១. រណសិរសរ ាំនដាេះចមា  (Front de Liberation 

du Champa) ដឹកនាាំនដាយនលាក LES 

KOSSEM (ឧតថមនសនីយ៍ថ្នទាហានឆល័ត

នោងជាជនជាតិចាម សញ្ញជ តិខែយរ)។ 

២.  រណសិរសរ ាំនដាេះែភងៀរាប(Front de Libera

 tion des Hauts Plateaux-FLHP) ឬ BA-

JARAKA ដឹកនាាំ នដាយនលាក Y BHAM 

ENUOIL ។ 

 ឆ្ប ាំ១៩៦៤ រណសិរសរ ាំនដាេះកមភុជានលកាម 

និង រណសិរសរ ាំនដាេះចមា  បានរមួជាមួយនឹង បា

ោ រា កា ថ្នម ុងោញា បនងាើតរណសិរសរបួរមួតស៊ូ

រ ាំនដាេះពូជស្នសន៍លតូវជិេះជាន់ នៅកាត់ថា ហ៊ឝលូ

រ   ូ (FULRO)។ 

 ពករ ហ៊ឝលូរ   ូ ជាពករនិោយកាត់ោម

ភាស្នបារាាំង ៖ Front Uni de Lutte des Races 

Opprimees. យួន៖ Mat tran Thong nhat Dau 

tranh cua cac Sac toc bi Ap buc. អងៀនគវស៖ The 

United Stuggle Front for the Liberation of op-

pressed Races។ 

 FULROជាចលនាតស៊ូននោបាយលបដាប់

អាវធុ មានការគ្នាំលទពីបារាាំងនិងអានមរកិកាាំង។ 

នគ្នលនៅគឺ នដើមផលីបឆ្ាំងនឹងរដាឌ ភិបាល

ស្នធារណរដឌយួនដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥ និងរដាឌ ភិបា

លបកសកមុយុយនីសថយួនដល់ឆ្ប ាំ១៩៩២។ FULRO

លតូវបានរាំស្នយចាប់ោាំងពីនពល ខដលទាហាន 

FULRO ចាំននួ៤០៧នាក់បានដាក់អាវធុចុេះលប

គល់ឲ្រកងទ័ព របស់អងាការសហលបជាជាតិនៅ

លបនទសកមភុជា។ 

 កមភជុានលកាមកបងុរបប នងឝៀង វុាាំង ធីវ 

(១៩៦៥-ឆ្ប ាំ១៩៧៥) 

 ឆ្ប ាំ ១៩៦៦ 

 ថ្ថៃទី០៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ១៩៦៦ យួនបនងាើត

សភា ខតងរដឌធមយនចុដរដាឌ ភិបាលស្នធារណរដឌ



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៨ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 
នវៀតណាម ។ ខែយរនលកាមមានសភាតាំណាងរាស្រ្សថ 

៤ របូ ៖  

១. នលាក ទីវ ហី ស្នង (នែតថលពេះលតពាំង)។ 

២. នលាក ថាច់ ស៊ុង (នែតថមាត់លជកូ)។ 

៣. នលាក សឺង  ធ ី(នែតថឃវ ាំង)។  

៤. នលាក ោ ញ ់ ធ ូ(នែតថលកមនួស)។ 

 ឆ្ប ាំ ១៩៦៧ 

 ថ្ថៃទី០១ ខែនមស្ន ឆ្ប ាំ១៩៦៧ រដឌធមយនុ

ចដស្នធារណរដឌយួន បានលបកាសនលបើលបាស់ជា

ផវូវការ។ ការនបាេះនឆ្ប តរដឌសភាបានលបលពឹតថ

នឡើងខែយរនលកាមមានតាំណាងរាស្រ្សថចាំននួ៦ របូគឺ៖  

១. នលាក នកៀង សកូ (នែតថលពេះលតពាំង)។ 

២. នលាក ោាំង បាសឝងឹ (នែតថឃវ ាំង)។ 

៣. នលាក ថាច់ ខផន (នែតថពលលាវ)។ 

៤. នលាក នៅ សកូាន (នែតថមាត់លជូក)។ 

៥. នលាក យ័ញ នណើ  (នែតថ Chuong Thien)  

៦. នលាក យ័ញ នកឿង (នែតថលកមួនស)។ 

 មានលពឹទនសភា១របូ គឺនលាក សងឺ ថាយ

នងឝៀង ខដលជាបអូនរបស់នលាក សឺង ងឿកុថាញ។់ 

 ឆ្ប ាំ ១៩៦៨ 

 ថ្ថៃទី៣០ ខែមករា ឆ្ប ាំ១៩៦៨ យុទននាការ

វាយលុក នាឱ្កាសបុណរចូលឆ្ប ាំចិនរបស់កង

ទ័ពនយៀកកុង (Tong Tan Cong Tet Mau Than) 

បានចាប់នផថើម។ លពឹតថិការណ៍ននេះលតូវបានអូស

បនាវ យនពលនវលាចាប់ពីថ្ថៃទី៣០ មករា រហូត

ដល់ថ្ថៃទី០៨ ខែមិថនុា ឆ្ប ាំ១៩៦៨ នដាយការ

លបយុទនរវាងភាគីកងទ័ពទាាំងពីរ គឺស្នធារណរដឌ

នវៀតណាម មានការចូលរមួពីសហរដឌអានមរកិ, 

កូនរ  , ញូវស្នខឡន, អូស្រ្ស្នថ លី និងរណសិរសរ ាំនដាេះ

លបជាជននយៀកណាមខាងតផូង (Mat Tran Giai 

Phong Dan Toc Mien Nam Viet Nam) ចាំខណក

កងទ័ពស្នធារណរដឌលបជាធិបនតយរនវៀតណាម

ខាងនជើង មានការចូលរមួពីសហភាពសូនវៀត 

និង លបជាជនយួនលសឡាញ់របបកុមយុយនីសថជា

នដើម។ 

 លទនផលខដលខែយរនលកាមទទលួបាន ពី

សស្រ្ង្ហា មននេះ គឺវតថអារាមលពេះពុទនស្នសនាខែយរ

នលកាម លតូវបានខបកនែធចែធីនដាយស្នរលគ្នប់ខបក 

លពេះសងឃ និងពលរដឌខែយរនលកាមលតូវបានស្នវ ប់

នដាយអយុតថិធម ៌ សូមផីខតពួកនគែាំលបឹងរកា

នគ្នលជើហរអពោលកតឹរោ ងណាក៏នដាយដចូជា 

 នៅថ្ថៃទី០២ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ១៩៦៨ វតថកាំពងៀ

និនលគ្នធ (កាំពងៀថ្លជ) នៅលសកុកាំពងៀធាំ (Chau 

Thanh) នែតថលពេះលតពាំង (Tra Vinh) លតូវែូចខាត

៩៥% (លពេះវហិារ-ស្នលា-កុដិ ខបកនែធចែធីអស់

នៅសល់ខតនខាវ ងទាឝ រ១គត់) លពេះសងឃសុគត ៧

អងា និងលគហសទស្នវ ប់ ៥៩ នាក់។ 

 ឆ្ប ាំ ១៩៦៩ 

 ថ្ថៃ០៨ ខែមិថុនា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ រដាឌ ភិបាល

បដិវតថន៍បនណាថ េះអាសនប ថ្នស្នធារណរដឌនវៀត

ណាមខាងតផូង (Chinh Phu Cach Mang Lam 

Thoi Cong Hoa Mien Nam Viet Nam) របស់បកស

កុមយុយនីសថយួនលតូវបានបនងាើតនឡើង នៅនលើទឹក

ដីកមភុជានលកាម នដាយមានលបនទសចាំននួ២៣ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ១៩ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

គ្នាំលទ។ 

 ថ្ថៃទី១៥ ខែមិថនុា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ គណៈ

លបតភិូពុទនស្នសនិកចាំននួ២០០អងា និងរបូ បាន

ចូលរមួ មហាសនបិបាតពុទនស្នសនាពិភពនលាក

បនលមើសងាមកចិច  នៅទីលកុងថ្លពនគរមកលបនទស

កាន់ពុទនស្នសនាមួយចាំននួដចូជាឥណាឍ , លសី

លង្ហា , ននបា ល់, កូនរ  ខាងតផូង, ជប នុ, ថ្តវាឿ ន់, 

នសៀម, លាវ និងភូមា នហើយបាននិមនថ និង

អនចជើញចូលនធឝើទសសនកចិចជាផវូវការ នៅវតថ

ចនធរងស ីទីលកុងថ្លពនគរ។  

 ថ្ថៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ រដឌសភា

ស្នធារណរដឌនវៀតណាម បានអនមុ័តឲ្រខែយរ

នលកាម មានតាំណាងនៅកបុងលកុមលបឹកាជនជាតិ

ភាគតចិ។ 

 ថ្ថៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ លបធានាធិ

បតី នងឝៀង វុាាំង ធីវ បាននចញលកតឹរនលែ១៤ 

លុបនឈាយ េះខែយរ នចញពីលកមុលបកឹាជនជាតិភាគ

តិច នដាយអេះអាងថា ខែយរនលកាមមានឋានៈ

សងាមនសយើនឹងជនជាតភិាគនលចើន(យួន)។ 

 ថ្ថៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ លពេះសងឃ

និងពលរដឌខែយរនលកាមបានបនងាើត “គណៈកមាយ ធិ

ការកណាថ ល  ដកឹនាាំលពេះសងឃខែយរកាំនណើ តនៅ

នវៀតណាមខាងតផូង តស៊ូទាមទារនដើមផីរកានវូ

នាទីជាជនជាតិភាគតចិ” “Uy Ban Trung Uong 

Lanh Dao Su Sai Viet Goc Mien Doi Giu Vi Tri 

Dan Toc Thieu So” ទីស្នប ក់ការកណាថ លនៅវតថ 

ចនធរងស ីលកុងថ្លពនគរនដាយមាន៖ 

  លពេះនតជលពេះគុណ ធមយវរិនោ គមឹ ស្នង 

ជាលបធាន។ ភិកខ ុ ថាច់ សឺង ជាអគានលខាធកិារ 

ភិកខុ ថាច់ គងៀ ជានហរចដិ ក និងមាននមដកឹនាាំខែយរ

នលកាមជាលពេះសងឃ និងលគហសទទាាំង១២នែតថ

លកុងនៅកមភុជានលកាមចូលរមួ។ 

 ថ្ថៃទី១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ លពេះសងឃ

ខែយរនលកាមចាំននួ២៦៥អងា ដឹកនាាំនដាយភកិខុ ឡមឹ 

ខអម ជាតាំណាងឲ្រខែយរនលកាម២លាននាក់ និង

លពេះសងឃ២០ពន់អងា បាននធឝើបាតុកមយនដាយ

សនថិវធិី និងអហិងានៅមុែវមិានឯករាជរ នងឝៀង 

វុាាំង ធីវ ទាមទារនាទីជាជនជាតភិាគតិច។ 

 ថ្ថៃទី១៨ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ លពេះសងឃខែយរ

នលកាមលបមាណ១៥០០អងា នៅនែតថទឹកនមយ  និង

នែតថពលលាវ ដឹកនាាំនដាយលពេះនតជលពេះគុណ 

លតងឹ ោ ញ នដាយមានលពេះមហា សងឺ ថាន, លពេះ

មហា សឺង ឈូន, លពេះមហា សឺង នធឿន និង

នលាក លតងឹ ស្ន វាឿ ត ជាជើនយួការបាននធឝើ

បាតុកមយអហិងា នៅមុែស្នលានែតថពលលាវ 

នដើមផីគ្នាំលទចាំនពេះការទាមទាររបស់លពេះសងឃខែយរ

នលកាមនៅទីលកុងថ្លពនគរ។ 

 ថ្ថៃទី១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៦៩ លពេះសងឃ

ខែយរនលកាមលបមាណ១៧០០អងា នៅនែតថឃវ ាំង

ដឹកនាាំនដាយលពេះនតជលពេះគុណ ថាច់ នពចន៍ ជា

អគានលខាធិការ និងមានជើនយួការពី ភិកខ ុ ោាំង 

នណា, ភកិខុ ឡមឹ ខាយ បាននធឝើបាតកុមយនៅមុែ

ស្នលានែតថឃវ ាំងខដរ។ 

 ភិកខ ុ ថាច់ វណត ី  លពេះនមគណពុទនស្នសនា



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២០ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

គណៈនថវាទនែតថខលពកឬសស ី លតូវបានយួននធឝើ

ឃត នពលកាំពុងបាំនពញនបសកកមយនៅនែតថ

មាត់លជូក។ 

       ថ្ថៃទី២៤ ខែធប ូឆ្ប ាំ១៩៦៩ លពេះសងឃបាតកុរ

ខែយរនលកាមនៅវតថចនធរងសី ទីលកុងថ្លពនគរលតូវបាន

នគរបាល  នលបើអាំនពើហឹងាចាប់ពីនមា ង១២យប់

ដល់នមា ង ៦ លពឹក នដាយបាននធឝើឲ្រលពេះសងឃ

ខែយរនលកាម ៩៥ អងា រងរបួស។ 

 ឆ្ប ាំ ១៩៧០ 

 ថ្ថៃទី១២ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ១៩៧០ លពេះសងឃ

និងពលរដឌខែយរនលកាមនៅនែតថមាត់លជូកលបមាណ

៣០០អងា និងរបូបាននធឝើបាតុកមយនៅមុែស្នលា

លសុកស្នឝ យទង។ 

 នៅនែតថលពេះលតពាំង មានការនធឝើបាតុកមយ

របស់លពេះសងឃខែយរនលកាម នដើមផីទាមទារនាទីជា

ជនជាតភិាគតិច រហូតនៅដល់៦នលើក គឺនៅឆ្ប ាំ

១៩៦៩ ៖ ថ្ថៃទី១០ ខែតុលា, ១៣ ខែវចិឆិកា, ២៥ 

ខែវចិឆិកា, និង ១១ ខែធបូ ១៩៧០ ៖ ថ្ថៃទី១២ ខែ

កុមមៈ និង ១៦ មីនា។ នៅទីបាំផតុគឺថ្ថៃទី២៣ ខែ

កុមមៈ មានលពេះសងឃខែយរនលកាម លបមាណ៣.៨០០ 

អងាចូលរមួ។ 

 ថ្ថៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្ប ាំ១៩៧០ នងឝៀង  វាឿ ង 

ធីវ (Nguyen Van Thieu) នចញលកតឹរនលែ 

300/60 “អបកភជូរមានដី” (Nguoi Cay Co Ruong) 

នលកាយពីសុីនញលកឹតរននេះ នលាក ធវី បាន

និោយថា “Hom nay la ngay vui suong nhat 

cua doi toi”។ នោងោមលកតឹរននេះលគសួ្នរ

នីមួយៗលតូវបានដលីតមឹ ១៥ហិកោជាកាំហិត។ 

ជាលទនផលនៅខដនដីសណថ ទននវនមគងា រដឌការ

បានរបឹអូសដីធវ ី (ភាគនលចើនជារបស់ខែយរនលកាម) 

ចាំននួ១,១៥៥,៣៧ហិកោ យកនៅឲ្រអបកគ្នយ នដី

(ភាគនលចើនជាជនជាតិយួន)។ 

 ឆ្ប ាំ ១៩៧២ 

 ខែនមស្ន ឆ្ប ាំ១៩៧២ លពេះលគូ ថាច់ នពច, 

លពេះលគូ ឡមឹ ខាយ, តាំណាងរាស្រ្សថខែយរនលកាម 

នលាក នកៀង សកូ, នលាក ថាច់ ខផន, នលាក វរ

នសនីយ៍ឯក គឹម ខាន់  និងនលាកស័កថ៥ សឺង 

នធឿង បានទាមទារឲ្រអាជាញ ធរយួននៅមជឈ

មណឍ លទី៤ខលពកឫសសី (Trung Tam 4 Can Tho) 

នដាេះខលងលពេះសងឃខែយរនលកាម លបមាណ២១លពេះ

អងា ខដលលតូវបានចាប់ផសឹកយកនៅនធឝើទាហាន

កាំខណននៅសមរភូមិមុែ។ 

 ឆ្ប ាំ ១៩៧៣ 

 ថ្ថៃទី២៧ ខែមករា ឆ្ប ាំ១៩៧៣ សនបិសីទ

លកុងបា រសី លបនទសបារាាំង បានចុេះកិចចលពម

នលពៀង។ ដើណាច់ ខែមីនា ឆ្ប ាំ១៩៧៣ កងទ័ពអា

នមរកិកាាំងលតូវបានដកនចញអស់ពីលបនទសនវៀត

ណាម។ 

 ថ្ថៃទី០៣ ខែនមស្ន ឆ្ប ាំ១៩៧៣ លពេះ

មហា សឺង ថាន (១៩៣៣-៧៣) វតថថ្លពជាប់ ជា

អគានលខាធិការស្នលាគណនែតថ ថ្នពុទន

ស្នសនានថរវាទ និងយុវជន ល ី ឧតថម ជាអបក

នបើកម ូតូឌបុ ជនូលពេះអងាលតូវយួននសរបីាញ់

លបហារនៅទឹកនចក នែតថពលលាវ។ 

(តនៅនលមនរោយ...) 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២១ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

រៃ បបវតត ិ
រពះរតជរពះគុែ ថាច់ រមា៉ោ យ  

(សវុែណ បបញ្ញា ធម្មរតថ )  

រពះនតជរពះគុណ ថាច់ ន ៉យ  
(សុ្វណណបបញ្ញា ធមមនតថរ)  

នរៀបនរៀងនដាយ   
ភិកខុ សុ្វណណនតថរ នប៉ា សានរន៉ 

លពេះនៅអធិការរងវតថមជឈមិារាម (កណាថ ល) 

និងជាសហធមយិកកបុងការ 

សខមថងលពេះធម៌នទសនាសង្ហា យនា 

ជាមួយលពេះនតជលពេះគុណ ថាច់ នមា យ រាល់ពិធី

បុណរនផសងៗ នៅកបុងលសុកកាំពងៀស្នភ ន  

នែតថលពេះលតពាំង 

 អហាំ រែីញុាំសូមវនាធ   

 អងាលពេះភគវាមាច ស់ស្នសនា  

 លពេះអងាជាលគូមនសុសនទពថ    

 រកស្នស្នថ ចាររណាផធឹមគ្នយ ន។ 

 បងាើលពេះធមដ៌៏លបនសើរ  

 ខដលទកុនសយើនលបៀបដចូជាស្នភ ន 

 ចមវងសតឝផងរាប់ខសនលាន  

 កាន់ស្នទ ននិពឝ នបានសុខា។ 

 បងាើលពេះសងឃអងាអយរបលុត  

 ជាស្នវក័ពុទនលទងៀសីលសិកាខ  

 នលាកជាបុចដនកខតដ៏ថ្ថវថាវ   

 ែញុាំសូមនមស្នា រនដាយនគ្នរព។ 

 សូមសួរសុែទកុខមាមីងោយោ  

 យុវន័កញ្ញដ លគប់ជន់ថាប ក់ 

 មករាំខលកទកុខោ ងនស្នយ េះសយ័លគ  

 សូមសួររាក់ទាក់នដាយនមលតី។ 

 ែញុាំកាន់នសៀវនៅអាននវូអតទបទ  

 ជីវកាំណត់លបវតថិខបបែវី 

 ជូនញាតិជតិឆ្ទ យទាាំងលបុសលសី

 ខដលមកលបាលស័យោ ងនលតៀបលោ។ 

 ខតមុននឹងអានែញុាំសូមនទាស  

 អភ័យកាំហុសលគប់របូា 

 នទាេះបីអាននៅែុសឆាងខបបណា  

 ោមនសចកថីចារដូចតនៅននេះ។ 

I - របវតត ិ
 លពេះនតជលពេះគុណ សុវណត បផញ្ញដ ធមយនតទរ 

ថាច់ នមា យ នកើតឆ្ប ាំ មមី អដឌស័ក ព. ស. ២៥១០ 

គ. ស. ១៩៦៦ ។ 

 ជនជាតិខែយរ លគួស្នរកសកិរ  អាសយដាឌ ន 

ភូមិចុងលពលាន  ុាំផុងថាញ់ លសុកកូវខក នែតថ

លោវញិ   ។ 

 ឪពុកនឈាយ េះ ថាច់ នមើយ មាថ យនឈាយ េះ  ថាច់ 

ធ ីសង   មានបងបអូនរមួថ្ផធ ៩ នាក់ គឺ៖ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២២ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

វិទយសុរំឡងកម្ពុជាររកាម្ (VOKK) សា ព័ត៌មាន នរពនគ  (PNN) 

 ទី១ លពេះនតជលពេះគណុ សុវណត បផញ្ញដ ធមយ

នតទរ ថាច់ នមា យ  

 ទី២ ថាច់ ធីស្នរនិធ (លសី)  

 ទី៣ ថាច់ ម ុក (លបុស, ស្នវ ប់)   

 ទី៤ ថាច់ ធី សុិត (លសី)  

 ទី៥ ថាច់ សិន នថឿង (នៅម យ), (លបុស)  

 ទី៦ ថាច់ សុែ (លបុស)  

 ទី៧ ថាច់ ធ ីសឹមា ល ី(លសី)  

 ទី៨ ថាច់ ធី ស្នងយ ូ (លសី)  

 ទី៩ ថាច់ ធ ីបុបាព  (លសី) ។ 

II-កមុា ប រិចេទ 
 កាលនៅជាកុមារ នដាយលកខណសមផតថិ

ខដលផុសនចញពីធមយជាតិ គួបផសាំនឹងការអប់រ ាំពី

ឪពុកមាថ យចាស់ទុាំជាបនថបនាធ ប់ កុមារថាច់នមា យ

បានកាវ យជានកយងមួយរបូមានចរោិសមផតថិ មិន

ដូចនកយងដថ្ទនឡើយ គឺជានកយងមានអាកបផកិរោិ  

សុភាពរាបស្ន សវូតបតូ នចេះនគ្នរពនកាតខលកង 

ឪពុកមាថ យ និងចាស់លពឹទាន ចាររ នធឝើនអាយកមុារ

ថាច់ នមា យ គួរជាទីលសឡាញ់រាប់អានថ្នជនផង

ទាាំងឡាយ  ។   

 កាលខដលសទិតកបុងវយ័សិកាកុមារ ថាច់ 

នមា យមានអាយុ៩ឆ្ប ាំ លតូវបានឪពុកមាឋ យបចជូន

ឲ្រនៅសិកាអកសរស្នស្រ្សថសកល ោមវយ័វឌណ

នាការ។ ការសិការបស់កមុាររបូននេះបានចប់

លតឹមខតថាប ក់ទី៥ប ុនណាត េះ នដាយអខលងកជា

លតកូលនរៀមចផងយល់ន ើញថា ឪពុកមាឋ យមាន

ការហត់ននឿយកបុងការចិចចឹ មកនូៗ នហតុដូនចបេះ

កុមារ ថាច់ នមា យ ក៏សូមការអនចុដតថិអាំពីសាំនាក់

ឪពុកមាឋ យផ្លអ ក់ការសិកា នដើមផជីួយជាកមាវ ាំង

សលមាលនវូអខលងកដធ៏ៃន់ របស់អបកមានគុណ

ទាាំងនទឝ មានការជួយនធឝើខលសចមាា រ ចារដើណាាំ 

មាន់ ទា នគ្ន លកបី ឥតមានការនធឝសលបខហស 

បខណឋ តបនណាឋ យនាាំឲ្រនធាវ យែូចកចិចការ ខដល

ជាលបការនាាំឲ្រឪពុកមាឋ យមានទាំនកុចតិថ លបគល់

ការង្ហរតូចធាំពុាំមានការលពួយបារមមនឡើយ។ នៅ

ផធេះជួយបាំនរ ើការង្ហរឪពុកមាឋ យ ដល់អាយុបាន 

១៦ឆ្ប ាំ នដាយលពហយវហិារធម៌របស់ឪពុកមាឋ យ

យល់ន ើញថា កនូរបស់ែវួនចូលដល់វយ័

វឌណនាការចាំនរ ើនធាំនឡើង ខដលជយួសលមាល

ការង្ហរតូចធាំ កបុងលគសួ្នរបានមួយចាំខណកោ ង

ធាំក៏ពិតខមន ខតឪពុកមាឋ យគ្នយ នបាំណងចងៀបាន

កមាវ ាំងកនូ ឲ្រជួយកបុងកិចចការរបស់ែវួននឡើយ 

លពមទាាំងមនិចងៀន ើញកូនរបស់ែវួន លៃតិលៃងៀ

ែឝេះនវូការសិកាអកសរស្នស្រ្សថជាត ិ ទនធឹមនឹងការ

មានសទាន នមាេះមតុ លជេះថាវ កបុងលពេះពុទនស្នសនា

នលាកឪពុក  និងអបកមាឋ យ  ក៏បានបចជនូកមុារ 

ថាច់ នមា យ ឲ្រនៅកាន់វតថលពលានមានជ័យ នៅ

នធឝើជានកយងវតថ នធឝើជានសកខនលាក សិកាអកសរស្ន

ស្រ្សឋជាត ិ និងធម៌អាថេស្នស្រ្ស្នថ បាលីោមសម័យ

និយម ។    

III-បពវជាា ប រិចេទ 
 លុេះចូលមកដល់ឆ្ប ាំច ចោឝ ស័ក ព.ស. 

២៥២៦ គ.ស.១៩៨២-១៩៨៣ អាយុបាន១៧

ឆ្ប ាំ ឪពុកមាឋ យក៏បានលបនគនកមុារ ថាច់ នមា យ

ដល់លពេះឧបជាយ៍ លពេះនាមធមយនតទរ ថាច់ ងឿកុ

នដើមផីបាំបួសជាស្នមនណរ កបុងព័ទនសីមាវតថ

លពលានមានជ័យ។ ចាប់ពីនពលបានលទលទងៀនភទ

ជាបពឝជិតរចួនហើយ ស្នមនណរ ថាច់ នមា យ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៣ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ខតងមានសតិសមផជចដៈ ែិតែាំពោោមសកិា

ធម៌អាថេ វន័ិយលពេះពុទនជិនលសីពុាំមានការនធឝស

លបនហសនឡើយ។ នដាយការពោោមោ ង

នពញទាំហឹង នវលាមិនយូរប ុនាយ នស្នមនណរ ថាច់ 

នមា យ ក៏អានបាននវូស្នស្រ្ស្នថ សវកឹរតឹ ខដលជា

នករមរតកពីបូរាណបនសល់ទកុមក នដាយរសួ

រាន់ពុាំមាននទើសទាក់នឡើយ ។  

 ចូលមកដល់ឆ្ប ាំកុរ បចចស័ក ព.ស. 

២៥២៧ គ.ស.១៩៨៣ - ១៩៨៤ ស្នមនណរ

ថាច់ នមា យ ក៏បានចុេះនឈាយ េះសិកាស្នលាពុទនិក

អនវុទិោល័យទី១ នៅកបុងវតថលពលានមានជ័យ 

ននេះឯង ។ 

 ដល់ឆ្ប ាំជតូ ឆស័ក ព. ស. ២៥២៨ គ. ស. 

១៩៨៤ - ១៩៨៥ ក៏បាននៅសកិាស្នលាពុទនកិ

អនវុទិោល័យទី២ នៅកបុងលសុកកូវខកដខដល ។  

 ឆ្ប ាំឆវូវ សបឋស័ក ព.ស.២៥២៩ គ.ស. 

១៩៨៥ - ១៩៨៦ ស្នមនណរ ថាច់ នមា យ ក៏

សលមាកការសិកាអាំពីអកសរស្នស្រ្សថជាត ិ (នដាយ

យុគសម័យ) នៅសិកាស្នលាបាំនពញវជិាជ

(នពលរាលតី) នៅកបុង ុាំផុងថាញ់រហូតដល់

បចចប់កាំរតឹមធរមសកិានៅមូលដាឌ ន ។ 

 កបុងកមវុងឆ្ប ាំ ខាល ព. ស. ២៥៣០ គ. ស. 

១៩៨៦ អាយុបាន  ២១ ឆ្ប ាំ  ស្នមនណរ ថាច់ 

នមា យ ក៏បានបាំនពញឧបសមផទាជាភកិខុភាវៈ កបុង

ពទនសីមាវតថលពលានមានជ័យ នដាយបាននិមនថ

លពេះធមយនតទរ ថាច់ ងឿកុ ជាលពេះឧបជាយ៍  និមនថ

លពេះលគូមហា ថាញ គងៀ នៅវតថនជាវន័សង្ហឝ រ

មាស (បាត់លកមា) ជាឧបសមផទាចាររ និមនថលពេះ

លគ ូមហារតឹ គងៀនៅវតថលពលានមានជ័យ  ជាអនុ

សសវនាចាររ បាននិមនថភិកខុសងឃ ២១ អងាគងៀជា

គណៈបូរកៈ។ លពេះឧបជាយ៍បានឲ្រនាមបចដតថិ

ថា សុវណត បផញ្ញដ ធមយនតទរ នលកាយពីការឧបសមផ

ទាជាភិកខុភាវៈរចួនហើយ ភកិខុ សុវណត បផញ្ញដ ធមយ

នតទរ ថាច់នមា យក៏បាននៅចាាំលពេះវសានៅវតថ

សមផួររងសីនដើមផីនរៀនយកនវូវបិសសនាធុរៈ កបុង

សាំណាក់នលាកលគូនាមនៅ និងនលាកលគនូាមគ្នាំ

លពមទាាំងបានបនថការសិកា ផវូវស្នកលបាំនពញ

វជិាជ ថាប ក់ទី ១០ - ១១ អស់រយៈកាល ៤ ឆ្ប ាំ ចាប់ពី

ឆ្ប ាំខាលអដឌស័ក ព.ស. ២៥៣០ គ.ស. ១៩៨៦ 

រហូតដល់ឆ្ប ាំមាញ់  ឯកស័ក  ព.ស.  ២៥៣៣ 

គ. ស. ១៩៨៩ ។  

 លុេះចូលដល់ឆ្ប ាំមមីនទាសក័ព.ស.២៥៣៤ 

គ.ស.១៩៩០ បាននៅគងៀនៅវតថមនីុរងស ីសង្ហា ត់ 

អាងគឺ ែ័ណឍ និញនកវ ទីលកុងកឹងនធើ កបុងសាំនាក់ថ្ន

លពេះនតជគុណ លពេះឧបជាយ៍លពេះនាម ថាច់នចឿង 

នដើមផីបនថការសិកាថាប ក់ទី១២ ។ 

 បចចប់ការសិកាថាប ក់ទី១២ លពេះអងាក៏បាន

វលិលតឡប់ មកកាន់វតថកាំនណើតរបស់ែវួនវញិ 

អាយុបាន២៥ វសាបាន៩  ពុទនបរសិ័ទក៏បាន

ចងថ្ដលពេះអងានធឝើជាលពេះនៅអធិការ វតថលពលាន

មានជ័យ ។ 

IV-កា ងា កនងុរពះពុទធសាសនា និងសងគម្ 
 ចាប់នផថើមពីនពលបានទទលួនាទី ជាលពេះ

នៅអធិការមក លពេះនៅអធិការអងាននេះ មានការ

ែបេះខែបងកបុងការដឹកនាាំពុទនបរសិ័ទកស្នងនវូសមទិនិ

នានា កបុងពុទនស្នសនមណឍ លនិោយរមួ កបុងវតថ

លពលានមានជ័យនិោយនដាយខឡក ។ 

 លុេះចូលមកដល់ឆ្ប ាំមខម លតីស័ក ព.ស. 

២៥៣៥ គ.ស.១៩៩១ លពេះអងាក៏បានគ្នងគរ

ពុទនបរសិ័ទលបារពនបុណរបចចុេះែ័ណឍ សីមា នរាង

ឧនបាសថគ្នរ ។ 

 សទិតកបុងឆ្ប ាំវក ចោឝ ស័ក ព.ស. ២៥៣៦ 

គ.ស. ១៩៩២ បានចូលជាសមាជិកគណៈលបតិ

បតថិការ សមាគមលពេះសងឃនសបហាជាតិ លសុក



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៤ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

កូវខក នាអាណតថ១ិ៩៩២-១៩៩៧  ជាសមាជកិ

អចិថ្ស្រ្នថយ៍ ។ 

 ពីអាណតថិ ១៩៩៧ -២០០២ ទទលួង្ហរជា

លបធានពុទនិកសកិាលសកុ ។  

 ពីអាណតថិ ២០០២-២០០៧ ទទលួង្ហរជា

អនលុបធានអចិថ្ស្រ្នថយ៍ ថ្នសមាគមលពេះសងឃ

ស្នមគាីនសបហាជាតិ លសុកកូវខក  ។ 

 ពីអាណតថិ ២០០៧-២០១២ នៅទទលួង្ហរ

ជាអនលុបធានអចិថ្ស្រ្នថយ៍ ក៏សទិតនៅកបុងអាណតថិ

ននេះ លពេះអងាក៏បានទទលួង្ហរជាអនលុបធានគណៈ

អភិបាលពុទនស្នសនាលសកុ លពមទាាំងបានទទលួ

ង្ហរជា អនលុបធានគណៈកមាយ ធកិាររណសរិសលសកុ 

និងជាសមាជកិលកមុលបកឹាលបជាជន លសកុកវូខក 

លពមទាាំងជាសមាជកិគណៈពុទនិកសិកា នែតថលោ

វញិ  ។ 

 កាលនបើបានទទលួង្ហរ ដូចបាននរៀបរាប់

ខាងនលើ      លពេះអងាខតងមានការែិតែាំ លបងឹខលបង

រមួកមាវ ាំងជាមួយអងាការស្នទ ប័នរដឌ និងអងាការ

ពុទនស្នសនា នដើមផកីស្នង អភិវឌណន៍សងាមជាតិ

និងសងាមពុទនស្នសនា មួយថ្ថៃនៅមួយថ្ថៃមាន

ភាពរកីចនលមើនជាលាំដាប់ ។ ជាពិនសស នៅោម

ពិធីបុណរធាំៗ កបុងពុទនស្នសនា និងបុណរជាត ិ

ដូចជាបុណរបចចុេះសីមា និងបុណរលបឡងជា

នដើម លពេះអងាគឺជានឃសនិកមួយរបូ និងជា

ធមយកថិកមយួអងា ខដលមានលបជាលបិយភាពជាទី

បាំផុត ខដលញុាាំងឲ្រពុទនបរសិ័ទជិតឆ្ៃ យមិនលតឹម

ខតនៅកបុងលសកុ កបុងនែតថ កបុងលបនទសនទ សមូផីខត

ពុទនបរសិ័ទនៅនលៅលសកុ នលៅនែតថ នលៅលបនទស 

ក៏រតឹខតចូលចតិថចាំនពេះទឹកដមនវាហារ ដ៏មានែវឹម

ស្នររបស់លពេះអងា       មិនលតឹមខតភាស្នជាតិនទ 

សូមផីខតភាស្នកិញក៏រតឹខតមានការពិនរាេះ ស្នថ ប់

នហើយគួរចងៀស្នថ ប់នទៀត មិនចងៀឲ្រឃវ តពីនស្ន

តិស្រ្នធិោរមយណ៍នឡើយ ។ 

 ជាពិនសសនៅឆ្ប ាំជតូ សាំរទិនិស័ក ព.ស. 

២៥៥២ គ.ស.២០០៨ អាយុបាន៤៣ឆ្ប ាំ វសា

បាន២៧វសា លពេះអងាក៏បានជាតាំណាងឲ្រលពេះ

សងឃ និងជនជាតិខែយរនៅនែតថលោវញិ  នៅនធឝើ

នសចកថីរបាយការណ៍សថីពី “វបផធម-៌សងាម” នៅ

រដឌធានីហាណូយ នដាយការង្ហរលអកបុងលពេះពុទន

ស្នសនា និងសងាមជាត ិនលាកលគ ូ ថាច់ នមា យ 

លតូវបានស្នទ បន័រដឌ និងអងាការលពេះពុទនស្នសនា 

លបទាននវូប័ណត សរនសើរ និងលិែិតសរនសើរ

ោ ងនលចើន ។  

V-អាកា រោគ 
 ជើននារជីវតិ នចេះខតបក់នបាកនៅោមរលក

ថ្នធមយជាត ិ រមួសមាច់ជាមួយការចនលមើនអាយុ

សង្ហខ រផង នទើបអាយុលពេះសុវណត បផញ្ញដ ធមយនតទរ    

ថាច់ នមា យ ក៏ចនលមើននដាយវយ័វឌណនាការ

នលបៀបបាននឹងលទនិចនាឡិកានចេះខតសនសៀរនៅ

មុែមានការខលបលបួលមិនឈប់ឈរ។ នទើបអបក

លបាជញខែយរ សរនសរជាអតទបទកាំណាពរមាននសច

កថីថា ៖ 

 ភាជន៍ដខីដលសយនូឆ្ប ាំងនធឝើ  

 តចូធាំជើនទើនៅកថឆីអនិកឋ ី

 រខមងលតវូខបកបាំខណកជាដ ី

 កាវ យជាឥតន័យនៅទីបាំផតុ ។ 

 ននាេះោ ងណាមញិជវីតិសតឝនលាក  

 ឈឺឬឥតនរាគវនិោគតក់សវតុ 

 រខមងលតវូស្នវ ប់នចាលកាលកប់ដតុ  

 នៅទីបាំផតុកដ៌នូចាប េះខដរ ។ 

 ភាពពិតោ ងននេះរេិះគតិោ ងណា  

 គួររកធមអ៌ាថេឬគរួកុាំខកផរ 

 អបកលកក៏ស្នវ ប់មានក៏ស្នវ ប់ខដរ   

 កមយករនៅខកស្នវ ប់ខតទាាំងអស់ ។ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៥ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 លុេះចូលមកដល់ឆ្ប ាំឆវូវ ឯកស័ក ព.ស. 

២៥៥៣ គ.ស.២០០៩ អាយុបាន ៤៤ ឆ្ប ាំ វសា

បាន ២៨ វសា លពេះអងាក៏មានអាពធជាទមៃន់ 

នដាយអាការៈនរាគនលចើនោ ង បាននៅពោបាល

នៅមនធីរនពទរនែតថលោវញិ មនធីរនពទរលកុងកឹងនធើ 

មនធីរនពទរ ទីលកុងហូជីមិញនដាយមានការជួយ

នលជាមខលជងចាប់អារមយណ៍អាំពីសាំណាក់លពេះសងឃ 

និងពុទនបរសិ័ទជិត-ឆ្ៃ យកបុង និងនលៅលបនទស

បានជើនយួជាថវកិា សលមាប់ការពោបាលនរាគ

របស់លពេះអងា មួយរយៈនពលនលកាយមកក៏

ន ើញថាអាការៈនរាគថ្នលពេះអងា បានធូរលស្នល 

នធឝើឲ្រលពេះសងឃ និងពុទនបរសិ័ទជិតឆ្ៃ យមានការ

នលតកអរោ ងពន់នពកឥតឧបមា។ ការនលតកអរ

ននេះមិនបានយូរប នុាយ នផង លស្នប់ខតអាការៈនរាគ 

(ជើងចឺាស់) បាននរើនឡើង នធឝើឲ្រលពេះអងាមានភាព

លទុឌនលទាម ញាតិនញាមបងបអនូ លពេះសងឃគណៈ

កមយការពុទនបរសិទ័ បាននាាំលពេះអងានៅពោបាល 

នៅមនធីរនពទរពហុខផបកមជឈិមទីលកុងកឹងនធើ នៅ

នាថ្ថៃ ១២ នកើត    ខែអាស្នឍ ឆ្ប ាំនថាេះ លតសីក័  

ព.ស.២៥៥៥ គ.ស.២០១១ លគូនពទរក៏បាន

ពោបាលនដាយការវេះកាត់ នហើយបានបចជូន

លពេះអងាចូលនៅសឹងកបុងបនធប់ជើនយួកមាវ ាំង ។ 

 កបុងនពលខដលលពេះអងា សឹងកបុងបនធប់

ជើនយួកមាវ ាំងននាេះ ញាតិនញាមបងបអូន លពេះសងឃ

និងពុទនបរសិ័ទជិតឆ្ៃ យ មានការថប់បារមមោ ង

ខាវ ាំង  កបុងននាេះមានតាំណាងបកស និងរដឌ  លពមទាាំង

គណៈមស្រ្នថីសងឃលសុកកូវខក លពេះនៅអធកិារទាាំង 

២២ វតថ និងគណៈមស្រ្នថីសងឃនែតថ និងគណៈមស្រ្នថី

សងឃនានាលសុក បាននៅសួរសុែទកុខលពេះអងា

ដល់មនធីរនពទរនៅទីលកុងកឹងនធើ ។ 

 នដាយអាការនរាគមានភាពជាទមៃន់ នទាេះបី

នវជជបណឍ ិ តខដលមានបទពិនស្នធដ៏លផីៗ ែាំរកឱ្

សថោ ងចាំណានៗ មកពោបាលលបនគនលពេះអងា

នដាយបាំណង ចងៀ ឲ្រលពេះអងាបានជាសេះនសផើយ

ធមយោនឡើងវញិ ។ 

 ខតនធឝើនមថចនឡើយ នបើសង្ហខ រធមទ៌ាាំងឡាយ

មិននទៀងខមនពិត មានកិរោិនកើត នឡើងនហើយ 

វនិាសនៅវញិជាធមយោ ខដលលពេះសមាយ សមភុទន

បរមលគូជាមាច ស់ បានលោស់សខមថងទកុមក

នហើយននាេះ ។ 

 នៅនវលានមា ង៣និង ២៥ នាទី ថ្ថៃសលុក ៦ 

នកើត ខែលស្នពណ៍ ឆ្ប ាំនថាេះ លតីសក័ ព.ស. 

២៥៥៥  លតូវនឹងថ្ថៃទី៥  ខែសីហា  ឆ្ប ាំ២០១១ 

មចចុរាជដក៏ាំណាច ក៏បានមកផ្លថ ច់ផថិលជីវតិសិ្រ្នធីយ៍

លពេះអងា ឲ្រឃវ តចាកនលាកននេះនៅកាន់នលាក

ខាងមុែ កបុងលពេះជនយគលមប់៤៦ឆ្ប ាំ វសាផបួសបាន

២៩វសា កបុងចាំនណាមលពេះសងឃ និងញាតិ

នញាម បងបអូន ខដលនៅចាាំខថរកាលពេះអងា នៅ

កបុងមនធីរនពទរពហុខផបកមជឈិមទីលកុងកឹងនធើ ការ

នធឝើតាំនណើ រលាចាកនលាកននេះនៅកាន់នលាកខាង

មុែ ថ្នលពេះលគូ សវុណត បផញ្ញដ ធមយនតទរ ថាច់ នមា យ 

គឺជាការលាដ៏ធាំ លាអស់គណៈមស្រ្នថីសងឃលគប់

លាំដាប់ថាប ក់   លាអស់ភកិខុសងឃអងាស្នមនណរ 

លាអស់នញាមញាតិសនាថ ននលពៀងលាន លា

នហើយ សហធមយិកលបលពិតថធម៌រមួគ្នប  លាអស់ពុទន

បរសិ័ទជិតឆ្ៃ យ លានហើយ... លាអស់អឝីៗ កបុង

នលាកិយននេះ លានហើយ! លានហើយ! លានៅដ៏

ខសនឆ្ៃ យ...  លានៅដ៏ខសន ឆ្ៃ យ...! ពុាំមានថ្ថៃ

ណានឹងបានវលិលតឡប់ជួបវញិនឡើយ ៕ 

 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៦ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ទំរនៀម្រធវើខរសរៅកម្ពជុាររកាម្ (ត) 
ដករស្ង់នចញពីនស្ៀវនៅ ទំននៀមនធវើខ្រស្នៅកមពុជានរោម  
រសាវរជាវនដាយ កញ្ញា  នគៀង ធីប៉ា ព.ស្.២៥៥៣ គ.ស្.២០០៩ 

រ ើកងុ 

 នឈើននេះ សលមាប់វាស់ដីខលសខដលជួល

ឲ្រនគសធូង ឬលចូតោមទាំននៀមអបកលសុកននាេះ 

ជួលនគសធូង លចតូមិនមានរាប់ោមខលសនទ គឺរាប់

ោមកុង ១កុងថ្ថវប នុាយ នក៏ឲ្រោមននាេះនៅ។ នឈើ

កុងននេះ យកឫសសលីបខហលប ុនកាំភួនថ្ដមកនធឝើ

បនណាឋ យលបខវង២ខម លត ៨តឹក រនបៀបវាស់កុង

ននាេះកាំណត់៣នឈើ នៅថាមួយកខនសង ៤

កខនសងនៅថា១កុង រមួកបុង១កុងលតូវជា១២

នឈើ។ 

រ ើរាន 

 នឈើលចានននេះ មានលទងៀលទាយដូចលតយ ូង

នចក ប ុខនឋមានកសថចួ នហើយមានកាលរងឹមាាំធាំ

បនថិច នគដាក់លតណាប់លតងៀកខដលសឋួចឲ្រធាវ យ

នៅមាខ ង នហើយយកនឈើ១សាំខប តធាំជាង១ធាប ប់

លបខវងមួយចាំអាមមកសក៊លតងៀលតណាប់ នបាេះ

នសបៀតឲ្ររងឹនធឝើជាថ្ដសលមាប់នពលកកាន់ នពល

សធូង យកសាំណាបមកកាន់ផ្លធ ប់នឹងកនឈើលចាន

ននាេះ នហើយនលើកនឈើលចានបុកនៅកបុងដីឲ្រមាន

លបនហាង ថ្ដមួយខដលទាំននរននាេះក៏នបេះ

សាំណាប ខដលកាន់ផ្លធ ប់នឹងនឈើលចានននាេះសធូង

ថ្ដនៅកបុងលបនហាងននាេះ នបើខលសននាេះដទីន់ មិន

បាច់នលបើនឈើលចាននទ សធូងថ្ដខតមថង គឺថ្ដមួយបី

សាំណាប ថ្ដមួយនបេះសាំណាបដាាំៗ មិនបាច់នលបើ

នឈើលចានក៏បាន។ 

រគ្មរំគ្ម(១) 

 
លគ្នាំលគ្នននេះ មានសណាឌ នលទងៀលទាយដូច

រនាស់ថ្ដខដរ ប ុខនឋលគ្នន់ខតខវងជាងរនាស់ថ្ដ

ប ុនណាត េះ    នគយកនឈើចាំននួ    ៥ហុ៊ន    ៤លជុង 

បនណាឋ យលបខវង២ខម លត នធយញលបខវងមួយ

ចាំអាម នហើយដាក់ឲ្ររនងឝើលបនថិច នហើយដាក់

ដងពីរ រចួចងផាួបចុងដងទាាំងពីរជាប់គ្នប  ប ុខនឋកបុង

រវាងដងទាាំងពីរ នធឝើឲ្រលយមចុេះែវួនបាន នលពេះ

នពលខាឝ រនៅយ  នគចូលែវួននៅកបុងរវាងដងននាេះ 

នហើយនគនដើរថយនលកាយនដាយទមៃន់ែវួន នឹង

ខាឝ រនដាយកមាវ ាំងថ្ដពុាំរចួនទ នលពេះខាឝ រមថងៗ

នដាយនៅយ នលចើនណាស់។ 

របដាប់សរមាប់រធវើខរសកនងុ  ូវ រំហើយ 
ររគឿងរចូតកាត ់

១. កនណឋ ៀវ ៖ កនណឋ ៀវននេះក៏មានរបូរាងដូច

កនណឋ ៀវនៅលសុកខែយរនយើងខដរ។ 

២.  លកនលៀម ៖ លកនលៀមននេះក៏មានខផវនកាង

 ដូចជាខផវកនណឋ ៀវខដរ ប ុខនថមានដងននាេះ

 លតងៀ ែវីចាំននួ១តកឹ ដូចដងកាាំបិតសលមាប់

 ខតកាន់បានប ុនណាត េះ។ 

ររគឿង ឹក 
 គ្នវ ៖ គ្នវននេះនគយកនឈើឫសសីលបខវង៤

ខម លត ឲ្រមានចុងងនឡើងបនថិច នធឝើជានមពីរដាក់

សងខាង នហើយរាំលងនចាលពីខាងនមននាេះចាំននួ

មួយហតទ ដាប់លតណាប់មួយ តពីលតណាប់មុន

(១)
 ររំររ នបើតាមលំដាប់រតូវអតាថ ធិបាយកនុងមទី៦ ននរបដាប់រសាប់នធវើខ្រស្ ឥឡុវបានអធិបាយ

ហួស្មក នហតុននះហនឹងនទើបស្រនស្រជាខាងចុងវញិ។ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៧ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

ននាេះ៦តឹក លតណាប់មួយៗរមួទាាំងអស់លតណាប់

៣លតណាប់ននាេះ កុាំឲ្រតូចនពក ឲ្រខតធួនលយម

នឹងនមននាេះ នហើយយកនឈើ ឬឫសសីណាខដល

លកាស់ៗ លបខវង៧តឹកមកពុេះជាពីរលាក់ពក់

កណាឋ ល នធឝើឲ្រតូចនលើ ឲ្រនលកាមធាំជាបនថិច យក

មកស៊កនឹងលតណាប់ខដលជាប់នឹងនមននាេះ នម១

សសរបីៗ នហើយយកនឈើ១កលមាស់លបខហល៤

ហុ៊ន ចនាធ ចាំននួ១តកឹ បនណាឋ យឲ្រខវងជាងលត

ណាប់ទាាំងបីននាេះ ឲ្រធាវ យនៅមាខ ង នហើយយក

មកស៊កនឹងសសរ ខដលនយើងនដាតនលើនម ឲ្រ

លតឹមខដលលាក់ននាេះ នហើយយកនឈើមួយនផសង

នទៀតប នុដខដលដាប់ចុងនដើមឲ្រធាវ យ នហើយ

ស៊កនឹងសសរនមទាាំងសងខាង នធឝើជាសនធេះមុែ

នលកាយ នហើយដាក់រនតូ ២-៣ ខរងរនាបឲ្រ

រនងឝើលបនថិច លយមខតលកាលសវឹក ឬកននធលកុាំឲ្រវា

ធាវ យលសូវនៅនលកាយបាន។ គ្នវននេះមានលទងៀ

លទាយបួនលជុងលទខវង ដូចខលគនយើងនដកធមយោ

ននាេះឯង ខបវកខតមាននមរងពីនលកាម សលមាប់ឲ្រ

នគ្ន លកបីអូសបានប ុនណាត េះ។ 

សាឡ ី

 ស្នឡីននេះ មាននមដចូជាគ្នវខដរខបវកខត

ននាេះងជាងនមគ្នវបនថិច នហើយមានកងៀ មាន

ជញ្ញជ ាំងជុើវញិដចូរនទេះ ខតកងៀននាេះនគយកកាថ រ

លកាស់ចាំននួ៨ហុ៊ន ទាំហាំ លបមាណ៨តកឹ លកឡឹង

ឲ្រមូល ដាប់លតណាប់ឲ្រធាំកណាឋ ល នហើយយក

នឈើមួយមូលចាំននួ២ចាប់ ចាាំងឈូសឲ្រមូល

នធឝើជានៅវ  នហើយយកនឈើ១នទៀតកលមាស់ជាង១

តឹក បនណាឋ យលបខហលជាកនវេះខម លត យកមក

ខឆកមាត់ឲ្រមូល នលៅលយមខតបង្ហខ ាំនឹងនៅវ ចុេះ

បានមិនចនងអៀត នហើយយកមកចងពីខាងនលកាម

នមឲ្រជាប់ នឈើននេះនៅលតពងស្នឡី នពលដឹក

លសូវយកកងៀ ខដលនបាេះជាប់នឹងនៅវ នហើយននាេះ

មកបង្ហខ ាំពីមាត់លតពង ពីខាងនលកាមននាេះនទៀត 

ស្នឡីននេះនគនធឝើទាបមុែនពលដឹកវាលជុល នៅ

មុែមិនសូវធៃន់ ស្នឡីននេះដកឹបានទាាំងលសូវលគ្នប់

លសូវ កណាឋ ប់ ខតដកឹបានខតខលសណាខដល

នគ្នកនទនបើខលសដីនៅភក់ ឬមានទឹកដឹកមិនបាន

នទជាប់កង។ 

 ំរ ៀវ 
 ដើនដៀវននេះ  នគយកនឈើលបខហលប ុនកាំ

ភួននជើងលបខវងជា២ហតទ នហើយនកាងកណាឋ ល

តលមូវដាក់នៅនឹងកលកបី នគ្នឲ្រទាំនលួលអនហើយ

លាក់កាលសងខាង ឲ្រមានជាសនាវ ក់

លបនោជន៍ចងខែសកុាំឲ្ររអិលរបូត នពលដកឹយក

នៅបាំពក់នលើកនគ្ន លកប ី នហើយមានខែស១ចង

ព័ទនពីនលកាមកនគ្ន លកប ី នៅថាខែសទាម នហើយ

មានខែសពីរនទៀត ខដលចងចុងនមគ្នវពនមស្នឡី

ទាាំងសងខាង នហើយចងភាជ ប់នឹងសនាវ ក់កាលដើ

នដៀលទាាំងសងខាងនៅថា លតនចៀកគ្នវ ឬ

លតនចៀកស្នឡី។ 

របដាប់សរមាប់របាករសូវ 
កាា  របាក 

 កាឋ រនបាកននេះ បនណាឋ យលបខវង១ខម លត

ទទឹងចាំននួ៤-៥តឹក៨បានកលមាស់លបខហលជា៥

ហុ៊ន ចុងមាខ ងជាប់លតណាប់ពីរ ដាក់នជើងឲ្រែភស់

ចាំននួ៥តឹក ចុងមាខ ងសាំយ ុងចុេះផ្លធ ល់នៅនឹងដី

នពលនបាកលសូវ លគ្នន់លគ្នប់លសូវហូរនៅឯងមិន



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៨ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

បាច់ចាាំកាយនទ។ 

តំរបៀត 
 តាំនបៀតននេះ គឺនឈើសលមាប់នតផៀតសាំ

ណាប់លសូវនបាកនធឝើមានពីរ ១ខវង ១ែវី មួយខវង

លបខវង៤តឹកកនវេះ មួយែវីលបខវង៣តឹក មួយែវី

លាក់ដល់នៅចុងឲ្រមានស្នប មបនថិចចងខែសកុាំឲ្រ

របូត ១ខវងលាក់នចាលពីចុងមកលបខវងមួយតឹក

កនវេះ នហើយយកខែសនវញភាជ ប់នឈើទាាំងពីរលតងៀ

លាក់ននាេះ ចាំននួ១ចាំអាមពីគ្នប ឲ្រជាប់ខែសននេះ

យកចាំណងអឝីនវញក៏បានខដរ នដាយនហាចនៅ

ខតឆ្ងនចកសៃតូ ឬចនមផើងក៏បានខដរឲ្រខតជាប់

នហើយយកមកនៅនតផៀតលសូវ ខដលលចូតចងជា

ដាច់នហើយនបាក។ 

របា  
 នបារននេះ ក៏ជាលបដាប់សលមាប់នបាកលសូវ

ម ោងខដរ ប ុខនឋនគមិនបានដឹកយកមកដល់លាន

នហើយបាននបាកដូចនបាកកាថ រននាេះនទ គឹនគយក

លកនលៀមនៅកាត់គុមភលសូវ នបៀតនៅគល់បនថិច

មិនបាច់ចងជាកណាឋ លនទ កាត់គរដាក់១ដុើៗ 

នហើយយកដើនបៀត នៅនតផៀតយកមកកបុងនបារ

ខតមថងនបារននេះមានរាងដូនចាប េះ គឺនគយកកាថ រ

កលមាស់ចាំននួ៣ហុ៊នចនាធ ចាំននួ២តកឹយកមកនធឝើ

ជានមពីរសងខាង នហើយជាប់នមទាាំងពីរនចាលពី

ខាងចុងចាំននួ២តកឹមាខ ង ដាក់ទទឹងចាំននួ៨តឹក 

នហើយដាក់រនតូ ២-៣ លកាលកាឋ រឲ្រជិតកុាំឲ្រ

នលចលគ្នប់លសូវបានរាងនបារននេះ ដចូកនូខលគ

នយើងអងាុយនលងធមយោននាេះ ប ុខនឋនធឝើមាន

ជញ្ញជ ាំងែភស់នឡើងនលើនទៀត គមឺានដាប់លតណាប់

តូចៗជុើវញិ នមនបារននាេះចាំននួ១តកឹៗពីគ្នប  

នហើយយកបនធេះឫសសីប នុពីរធាប ប់    លបខវងពីរ

ខម លត យកមកនដាតោមលតណាប់ននាេះនធឝើជាចាំ

រងឹបចឈរ៣លជុងគ ឺ សងខាងនឹងខាងនលកាយ 

នហើយអបណបោាំងពីនលកាមរហូតដល់នលើ ប ុខនឋ

មាត់មាត់នលើរងឹមាាំធាំបនឋិច នហើយអបសវឹកអាំពី

ខាងកបុងរហូតដល់នលើមថងនទៀត នហើយខាងមុែ

ដាក់ចាំរងឹកាំពស់៥តកឹបាននហើយ ៗមាននមបង្ហខ ាំ

មាត់នលើចាំននួប ុនកាំភនួថ្ដផង នហើយបាាំងសវឹក

ឲ្រជតិដចូគ្នប ខដរ នហើយយកនឈើឫសសីនធឝើដូច

ជាជាន់នដើមទទឹងឲ្រប នុមាត់នបារ បនណាឋ យ

លបខវង៧តឹក ដាក់កាាំឲ្រញឹកចាំននួ២ធាប ប់មួយៗ

យកមកដាក់កល់នលើមាត់នបារ សលមាប់នធឝើជា

កាំណល់នបាក។ 

 នាសន់  
 រនាស់ននេះ យកនឈើចាំននួ៤ហុ៊ន ៤លជុង

បនណាឋ យលបខវង៥តឹក ដាក់នធយញឲ្រញឹកបនថិច 

នលពេះរនាស់ននេះ សលមាប់ខាឝ រសវឹកនឹងខសយងលសូវ

ខដលនបាកដាក់ លបមូលយកនៅដាក់មួយអននវើ

នហើយខបននដាយនជើង ឬយកនឈើអឝីវាយក៏បាន

ឲ្រខតលគ្នប់លសូវបានលជុេះរលីងលអ។ ដងយកកូន

ឫសសី ឬពីងពងៀតចូលយមលបខវងមួយខម លតបាវ យ

ឬពីរខម លតប ុនណាត េះ។ 

 លបដាប់សលមាប់នធឝើខលសកបុងរដូវនភវៀង និង

រដូវរ ាំនហើយ បាននរៀបរាប់នដាយសពឝលគប់អស់

នសចកឋីខតប ុនណាត េះ។ 

 តនៅននេះ ែញុាំនឹងនរៀបរាប់រាប់អាំពីរនបៀប

នធឝើខលសនដាយចាស់លាស់។ ការនធឝើខលសដើបូង

លតូវនធឝើទី(ថាប ល) ស្នបសាំណាបជាមនុ។ 

(នៅមានត...) 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ២៩ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 បបកមុ្មយុនិសតរវៀតណាម្នឹង ល(ំត) 
ដោយសារចលនាជនជាតិដ ើម និងលទ្ធិប្រជាធិបដតយយ  

 លបជាជាតិម ុងថ្តញា  (Degar-Monta 

gnards) បាននលកាកនឡើងតវាឿ ជាបនថបនាធ ប់ដូច

ខែយរនលកាមខដរ ចាប់ោាំងពីឆ្ប ាំ ២០០០ មក។ ការ

នរ ើសនអើងពូជស្នសន៍និងការរាំនលាភសិទនិមនសុស

ពីសាំណាក់អាជាញ ធរនវៀតណាម នៅតាំបន់ែភងៀរាប

ភាគកណាថ លថ្នលបនទស បានជលមុញឲ្រលកុម

កុលសមភ័ននជនជាតតិាំបន់ភបាំទាាំងននាេះ នងើបនឡើង

តវាឿ ជាលកខណៈលទងៀលទាយធាំ នដើមផីបថូរយកសិទនិ

នសរភីាពរបស់ពួកនគ ។ 

 ការទាមទាររបស់លកុមជនជាតិននេះ លតូវ

បានអាជាញ ធរនវៀតណាម ចាប់ដាក់គុកនិងមាន

នសចកថីរាយការណ៍ថា មានមនសុសតវាឿ ជានលចើន 

លតូវបានបាត់ែវួន នហើយពួកនគភាគនលចើនបាននាាំ

គ្នប នភៀសែវួនរត់ចូលថ្លពឆវងកាត់លពាំខដន ចូល

លបនទសកមភុជាោមនែតថរតនគិរ ី និងមណឍ លគិរ ី

នដើមផីរចួផុតពីការចាប់ែវូននធឝើទារណុកមយរបស់រដឌ

ការលកុងហាណូយ ។ 

លកុមកុលសមភ័ននភបាំ ថ្នតាំបន់ែភងៀរាបទាាំងននេះ 

មានលបជាជនលបមាណពី១ នៅ ២លាននាក់ ជា

អបកកាន់ស្នសនាលគឹសថ កបុងននាេះមានលកុមជន

ជាតិ Jarai, Rhade, Bahnar, Koho, Mnong និង 

Stieng រស់នៅនលើថ្ផធដីលបមាណ ៥៥.០០០ គីឡូ

ខម លតកានរ ។ ននេះនបើនោងោមរបាយការណ៍សថី

អាំពីជនជាតិនដើម Degar-Montagnards របស់អងា

ការ UNPO ។ 

 ចលនាផ្លថ ច់ែវួន បនងាើតលពេះរាជាណាចលក 

Hmong នៅភាគខាងនជើងនវៀតណាម ៖ 

 កបុងអាំឡុងខែឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១១ កនវងនៅថយីៗ

ននេះ លកុមជនជាត ិ Hmong នៅលសុកនមឿងខញ  

(Muong Nhe) នែតថនដៀងនបៀង (Dien Bien) ភាគ

ខាងនជើងលបនទសនវៀតណាម បាននាាំគ្នប នលកាក

នឡើងទាមទារផ្លថ ច់ែវួននចញពីលបនទសនវៀតណាម 

នហើយនលគ្នងបនងាើតជា លពេះរាជាណាចលកមួយ

របស់ែវួន។ ការនលកាកនឡើងខដលមានមនសុស

ចូលរមួលបមាណជាង ៥.០០០ នាក់ននេះ លតូវបាន 

អាជាញ ធរនវៀតណាមបស្រ្ង្ហា ប នដាយនលបើឧទនមាម គ

ចលក  បណាថ លឲ្រមនសុសចាំននួ៦៣ នាក់បាន

បាត់ជីវតិ។ ននេះនបើនោងោមរបាយការណ៍ 

របស់មជឈមណឍ លវភិាគនគ្នលននោបាយ ស្ន

ធារណៈនៅកាត់ថា CPPA និងលកុមជនជាតិ

Hmong Advance  មានមូលដាឌ ននៅសហរដឌអា

នមរកិ បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភា ឆ្ប ាំ 

២០១១ ។ 

លបជាជាតិ Hmong នៅជុើវញិពិភពនលាក

មាន ៣២០.០០០ នាក់  ខដលបចចុបផនបលបជាជាតិ

មួយននេះ មានអងាការសមភ័ននរដឌនៅហាឝ  (ChaoFa 

Federated State) ជាសមាជិកថ្នអងាការ UNPO។ 

នោងោមនគហទាំព័រ Wikipedia លបជាជាត ិ

H m o n g  នៅនវៀតណាមមានលបមាណ 

៧៨៧.៦០៤ នាក់ ។ 

 ចលនាលកុមជនជាតិចាមផ ៍ ភាគកណាថ ល

នវៀតណាម៖ 



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣០ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 លបជាជាតិចាមផ៍ ថ្នអាណាចលកចាមបា  ឬ 

ភាគកណាថ ល ថ្នលបនទសនវៀតណាមសពឝថ្ថៃ 

នយើងនៅមិនទាន់ន ើញ មានការនងើបតវាឿ ធាំដុើ

លបឆ្ាំងរដាឌ ភិបាលនវៀតណាមនទ ខតពួកនគកាំពុង

ខតឱ្បកាំហឹងរាល់ថ្ថៃ ចាំនពេះការបាត់បងៀលពេះ

រាជាណាចលករបស់ែវួននៅថ្ដយួន កាលពីអតីត

កាលខដលលពឹតថិការណ៍មួយននេះ លបជាជាតិចាមផ៍

លគប់របូនៅខតចាត់ទកុថាជា «កាំហឹងជាត»ិ របស់

ែវួនជានិចច ។  

នគរចាមបា  បានធាវ ក់ចូលកបុងកណាថ ប់ថ្ដ

យួន បនាធ ប់ពីនសថចយួននឈាយ េះ លតឹង ញុឹង តុង 

បាននលើកកនូលសីរបស់ែវួនមាប ក់នឈាយ េះ នហឝៀង 

លតឹង ( Huyen Tran ) ឲ្រនៅនសថចនគរចាមបា  

លពេះនាម ជយសិងាវរ យន័ ទី៣ នាឆ្ប ាំ ១៣០៦ ។ 

 លបវតថិជ័យជើនេះ ដនណឋ ើ មបាននគរចាមបា  

ននេះ សពឝថ្ថៃរដាឌ ភិបាលនវៀតណាមបានស្នងបូជ

នីយស្នទ នមួយនៅទីលកុងនហឝ (Hue) សលមាប់ោាំង

របូសាំណាកនាង នហឝៀង លតឹង នធឝើបូជនីយបុគាល

របស់ពួកនគ នដាយជនជាតិយួនចាត់ទកុថា នាង

ននេះនហើយបាននធឝើឲ្រនសថចយួន វាយដនណឋ ើ ម

យកបាននគរចាមបា នានពលននាេះ ។ 

ជនជាតចិាមផល៍គប់របូ ចាត់ទកុលពឹតថកិារណ៍

បាត់នគររបស់ែវួនននេះថាជា «លពឹតថិការណ៍កាំហឹង

ជាត»ិ នហើយពួកនគកាំពុងខតឱ្បទកុខកបុងែវួនរាល់

ថ្ថៃ ចាាំខតមានឱ្កាសអាលនឹងដនណឋ ើ មមកវញិ

នវូនគររបស់ែវួន។   អឝីខដលជាការឈឺចាប់ជាង

ននេះនៅនទៀតសលមាប់ជនជាតិចាមផ៍ននាេះគ ឺ  នៅ

កបុងបូជនីយស្នទ នននេះ រដាឌ ភិបាលនវៀតណាម 

បានចារជាផ្លធ ាំងសិលាចារកឹមួយោ ងធាំ វាហាក់

ដូចជាការចាំអកមួយដល់ជនជាតិចាមផ៍អីចឹង ថា 

នាង នហឝៀង លតឹង ជាវរីនារជីាត ិ ខដលបាននធឝើឲ្រ

នសថចយួនយកបាននគរចាមបា កបុងអតីតកាល។ 

 ចលនាទាមទារលទនិលបជាធិបនតយររបស់

ជនជាតយួិន៖ 

 ថ្ថៃទី០២ខែសីហាខាងមុែននេះរដឌការលកុង

ហាណូយនឹងនបើកឧទនរណ៍កថីនលាក កូវ ហឝី  ហា 

នៅ ជានមធាវជីនជាតយួិនមាប ក់លតូវបានអាជាញ ធរ

នវៀតណាមនចាទលបកាន់ពីបទ «នឃសនាលប

ឆ្ាំងរដាឌ ភិបាលស្នធារណរដឌ សងាមនិយមនវៀត

ណាម »។ នលៅពីននេះ សកមយជនតស៊មូត ិនិងអបក

បនចចញនោបល់ ខែឝងគាំនិតជនជាតិយួនជា

នលចើនរបូ កាំពុងខតជាប់នៅកបុងគុកកុមយុយនិសថ

យួនរាល់ថ្ថៃ នដាយស្នរខតពួកនគនិោយការ

ពិតខដលនកើកនឡើងអយុតថធិម ៌ នៅកបុងរបប

កុមយុយនិសថនវៀតណាម។ អបកលបជាធិបនតយរ

យួនទាាំងននេះ ពួកនគចងៀបានឲ្រនវៀតណាមកាវ យ

នៅជាលបនទសមាននីតិរដឌ នគ្នរពសិទនិមនសុស 

មានលទនិលបជាធិបនតយរ និងបថូររបបពីកមយុយ

និសថនៅជារបបនសរពីហុបកស ។ 

 សរបុនសចកថីមក អាំនពើផ្លថ ច់ការរបស់រដឌ

ការលកុងហាណូយពីមួយថ្ថៃនៅមួយថ្ថៃ លតូវបាន

លបជាពលរដឌនវៀតណាម និងជនជាតិនដើមកបុង

លបនទស កាន់ខតបានយល់ដឹងនហើយ។ ការ

យល់ដឹងរបស់លបជាជនលគប់លសទាប់វណត ៈ អាំពី

ពុតរបស់បកសកុមយយុនិសថនវៀតណាម និងការឈឺ

ចាប់ ខដលនកើតនចញពីការជិេះជាន់ វានឹងជលមុញ

ឲ្ររបបកុមយុយនិសថ  ផ្លថ ច់ការមួយននេះ នឹងដួល

រលាំនៅនពលអនាគតខាងមុែននេះជាមិនខាន ៕  



 

 

លេខ៨៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ទាំព័រ៣១ ព្ពឹត្តបិព្ត្របស់សហពន័្ធខខែរកម្ពុជាលព្ោម្ 

 នកឹររឿងអតតី  រ ើញររវតតពិិត  គតិរកើតសរងវគ 
 ទកឹភ្ភែកលឹមៗ  រសើមតាមលភ្ងវក ហរូហមតាមភ្ភែក 
     ភ្បកលាយឡំគ្នន  ។ 
 កាលពីកមុារ  ជួបជុំរគួសារ  ប៉ាមា៉ា កព់ ុំងា 
 ជួបជុំញាតតមិិត ត  សែិទ ធរិគបអ់ងាា រ  រួមការនានា 
     ពុុះពារហរូភ្ហ ។ 
 រេកពីរពលប ់  រពលឹមងយុងប ់  េឹករគ្នរៅភ្រស 
 នងាល័រនាស់  រ ព្ ុះតាមពកុភ្ម៉ា  ដេជាបក់ានខ់្សែ 
     ភ្ហរគ្នររបី ។ 
 រភលៀងធ្លល ករ់លឹម  ផារលានរ់គហឹម  រនទុះបំភយ័ 
 កតុងកាត ងំសពវរម  ភ្បកពនលថឺ្ មី   រផអើលរគ្នររបី 
     ភយ័ធ្លល កក់ នុងថ្លុក ។ 
 រពលរនុះស ្ុឃំ្លល ត  ពីឈ្នែ នស់មាព ធ  បំភយ័រងទកុ ខ 
 ភ្តរៅបងរអូន  សងួនរស់ក នុងរសុក រររៀមររំសំកកុ 
     ទកុ ខចពំនល ឺ។ 
 រងចរំម រងំ  ពនលខឺ្ែងចងំ  រ ើញសិទ ធបំិភលឺ 
 ឲ្យភ្ស ែររគបគ់្នន   រេើរតាមពនល ឺ  រួែផតុជំង ឺ
     គនំាបបររទស ។ 

និពនធនដាយ ៖ កញ្ញា  នគៀង ធីប៉ា 



 

 

 

 


