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ការនលងខលផងននេះ

ទាញលព័ លត

គឺរល
ាំ ឹកក៏ ដច
ូ ជាបង្ហាញឲ្រ
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នលាក លបធានលបតិ

ខែលតនកបុិច លបនទសកាណាដាបាឲ្រដឹងថា “ទិវា

បតថិ នលាក ថាច់ ងឿក
ុ
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ទាំពាំងសបងឫសសី ជាទិវាមួយ ខដលដាក់ នឈាយេះ
ថាទាំពាំងសបងឫសសី

គឺនពលខដលនដើមឫសសី

ចាស់ នៅលតូវបានកាប់ នហើ យ មានខតទាំពាំងលតូវ
សបងជើនស
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តនៅទំព័រទី១៥
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នៅនពលទ័ពនយៀកកុង

ជានលកាមដ៏នលចើនផង
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ការសមាវប់

គឺពិតជាមានការលូកថ្ដ
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នគ្នលនៅថ្នការសមាវប់ មនុសសដ៏នលចើនននាេះ គឺ

កាាំនភវើងពី នយៀកណាមខាងតផូង

នដើមផីយកជនជាតិយួន ខដលរស់ នៅនលើដីនវៀត

តលមងៀមករក

ខែយរវិញ។
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ណាមដ៏តច
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ធ ៏ទន់ នែសោយ មានកងទ័ព និងអាវ ុធយុ ទន

ង្ហយលសួលនៅកមភុជាផង

និងឈាននៅរកការ

នធឝើនវៀតណាមឧបនីយកមយកមភុជាផង។

ភ័ណឍរនែករខាក នទាេះជានពលននាេះ សនធុេះចិតថ

នដើមផីបញ្ញជក់ អាំពីទសសនៈននេះ

ថាជាការ

នសបហាជាតិរបស់ កុលបុលត កុលធីោខែយរ បាន

ពិ ត

ផុសផុលនឡើងោងលសុេះគ្នប

ស្នសន៍ នយើ ងគួរលកនឡកនមើលនលកាយ ចាំនពេះ

នដើមផីការពរ

មាតុភម
ូ ិជាទីនសបហា ោងណាកថី ទ័ពយួ ននយៀក

អឝីៗ

កុងនធយញនមយដ៏នលចើន មានអាវ ុធទាំននើប មានបទ

ថ្ថៃ។

ពិ នស្នធន៍ោងជើនាញកបុងសស្រ្ង្ហាមនយៀកណាម
បានវាយសនានប់ លុកចូលដីខែយរ

លបកបនដាយ

ឬលគ្នន់ ខតជាមននាសនចច តនាលបកាន់ ពូជ

ខដលកាំពុងនកើតមាននៅកមភុជានលកាមសពឝ

ចាប់ ោាំងពី នលកាយការចូលទីវងាត របស់
លពេះបាទជ័យវរន
័ យ ទី៧ ជានសថចដ៏ខាវាំងពូ ខករបស់

ការផាយលបចាាំខែ របស់ សហព័នខន ែយរកមភជា
ុ នលកាមពិ ភពនលាក
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ទាំព័រ២

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ខែយរមក

លពេះរាជាណាចលកកមភុជាចុេះទន់ នែសោយ

បនថិចមថង

ខដលរស់ នៅនលើទឹកដីកមភុជានលកាម

មកពី

រហូ តដល់ អស់មានជើហ៊រការពរែវួន

ននោបាយបាំថ្ភវការពិ ត របស់ រដាឌភិបាលនវៀត

ឯងបាន ក៏ ង្ហកនៅពឹ ងពក់លបនទសជិតខាង គឺ

ណាមបាំភាន់ មតិសកលនលាក។ បុខនថនបើនោង

នសៀម

នលើឯកស្នរលស្នវលជាវដ៏នលចើន

និងយួ ន

នដើមផីការពរអាំណាច

ជាពិ

នយើ ងអាច

នសសការពរបលវ័ងរា
ា ជរ។ ក៏ បុខនថលពឹ តថិការណ៍ ដ៏

សនបិដាឌនថា

គួរឱ្រកត់ សគ្ន
ាំ ល់ ជាងនគ

ចាំនន
ួ ពលរដឌខែយរនលើទឹកដីកមភុជានលកាម

ដីកមភុជានលកាម
នជដាឌទី២

កបុងការបាត់ បងៀទឹក

គឺនៅនពលខដលនសថច

នបើគត
ិ ោមជើនរឿនកាំនណើ ន

៣%
មានពី

ជ័យ

៨.០០០.០០០ នៅ ១០.០០០.០០០ នាក់ ។ ចាំនន
ួ

បាននរៀបអភិនសកជាមួយនឹងមាចស់

ននេះរដាឌភិបាលយួ ន បានបនទយមកលតឹមខតជាង

កសលតីយួន នងឝៀង ងឿក
ុ វាឿន ជាបុលតីទី២របស់ នសថច

មួយលាននាក់ បុនណា
ត េះ

យួ ន ស្នយនវឿង នៅឆ្បាំ១៦២០ នហើ យបានខតង

ជាង ៧.០០០.០០០ នាក់ ។ នតើននេះមិនខមនជា

ោាំងជាលពេះមហាកសលតីោនី នៅរាជធានីឧតថុង។
ា

ននោបាយបាំបាត់ពូជស្នសន៍នទឬអឝី ? ទនធឹមការ

នពលននាេះ មានយួ នបាននលជៀតចូលមកកមភុជា

បាំភាន់ មតិោមចាំនន
ួ ននេះ

នលកាមនលចើនណាស់ នហើ យ ខតលបុសយួ ន ៥០០

ខផនការ

រយនាក់ និងលសីយួន ៥០០នាក់ ខដលបានខហ

បាំផ្លវញនចាលនូវអឝីៗ

ហមមាចស់ កសលតីយួនននាេះមក

របស់ ខែយរកមភុជានលកាម

ចូលជាផវូវការ
ទទួលយក

គឺជាដើនណើ រហូ រ

ខដលរាស្រ្សថខែយរលតូវខតឱ្នកាល
កបុងនាមជានភញៀវកិតថិយសរបស់

នហើ យនបើគិតពី ការនកើតកូនពូ ន

យួ នកាំពុងខតអនុវតថ

នធឝើឱ្រខែយរនលកាមកាវយជាយួ នផង
ខដលជាតឹកោងវបផធម៌
បាំថ្ភវវបផធម៌ខែយរឱ្រមាន

លកខណៈនៅជាយួ ន និងបាំបាត់ សិទិជា
ន មាចស់ នដើម
ថ្នទឹកដីផង។

លបនទសែវួន។ ពួ កយួ នទាាំងននាេះមិនខដលវិលលត
ឡប់ នៅវិញនទ

គឺបាំបាត់ ពូជខែយរចាំនន
ួ

នៅកមភុជានលកាមសពឝ ថ្ថៃ

ការស្នធបសធង ៀ

ោមចិតស្ន
ថ ស្រ្សថបានឱ្រយួ នដឹងថា

ខែយរនលកាម

ជានៅជានលចើនរយឆ្បាំ បូកផសាំនឹងការអនធងគ្នបទាាំង

កាំពុងភ័យខាវចបាត់ បងៀទឹកដី

ហឝ ូង មកជាបនថបនាធប់ ទីបាំផត
ុ ខែយរនលកាមក៏ កាវយ

ស្នសន៍ នគក៏ នលបើនឈាយេះ សឺង សុង សឺង ឱ្រនដើរ

ែវួនជាជនភាគតិច

លបជុើោមភូមលិ សុកខែយរនលកាម នដាយមនធោបាយ

នលើទឹកដីែវួនឯងដូចសពឝ ថ្ថៃ

នហើ យខែយរកណា
ថ ល

ក៏ អាចមានភពឝ វាសនាដូច

អុាំទក
ូ បនណា
ថ យទឹក

វបផធម៌

ពូ ជ

ស្នរភាពទទួលស្នាល់ោង

គ្នបខដរ។ បុខនថ នទាេះបីអឝីខដលនកើតមានពី មន
ុ មក

លពនងើយថា ‹‹ទឹកដីននាេះគឺជាទឹកដីខែយរ បុខនថនពល

មានលកខណៈនលគ្នេះថាបក់ សលមាប់ ខែយរោងណា ក៏

ននេះយួ នកាន់ កាប់ !››។ មានន័យថា ខែយរនលកាមលតូវ

មិននសយើនឹងអឝីខដលកាំពុងវិវដថនៅកមភុជា

ខតទទួលនគ្នរព

នូវលគប់ បទបញ្ញជទាាំងឡាយ

ខដលអបកកាន់ កាប់

ទឹកដីននាេះដាក់ ខផនការចុេះ

ជានលកាមសពឝ ថ្ថៃននេះខដរ។
ស្នយនណាស់

និងកមភុ

មានការពិ បាកបាន់

ចាំនពេះចាំនន
ួ លបជាពលរដឌខែយរ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

មកឱ្រអនុវតថ។

ទាំព័រ៣

(តនៅនលមនរោយ...)
ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

វិសយ
័ សិកាអប់ ំរៅកម្ពជាររកាម្
ុ
«វិស័យសិកាអប់ រនាំ ៅកមភុជានលកាម នៅចនងអៀត

ចងអល់និងរឹតតផិតណាស់

នដាយខឡកសលមាប់

ខផបកសិកាខាងពុ ទច
ន លក

គឺពុាំទាន់ មានការរីកចាំ

នរើនខាវាំងនៅនឡើយនទ

បុខនថសលមាប់ ខាងអាណា

ចលកវិញ គឺលតូវបានរដឌអាំណាចយួ នយកចិតទ
ថ ក
ុ
នោក នៅ នស្រ ី របធានគណៈក ម ធិោរយុវជន ស្ហព័នធ

អកសរស្នស្រ្សថជាតិរបស់ នគ

ខ្មមរកមពជានរោមពិ
ភពនោក
ុ

កមយវធ
ិ ីនវទិកាគាំនិតជាតិ

ដាក់ ជាង នលពេះរដាឌភិបាលយួ ននគនលើកតនមាើង

ថ្នវិទរុសាំនឡង

នលកាមភាគនលចើន

ដូនចបេះកូននៅខែយរ

គឺសិកាខតខាងផវូវនលាក

កមភុជានលកាម កាលពី រាលតីថ្ថៃទី០៧ កកាដា ឆ្បាំ

បុនណា
ត េះ ចាំខណកឯខាងភាស្នខែយរវិញ គឺនរៀនឲ្រ

២០១១ នលកាមលបធានបទសឋីអាំពី “វិស័យសិកា

ខតបាននចេះអាន នចេះសរនសរបុនណា
ត េះនទ នដាយ

អប់ រនាំ ៅ កមភុជានលកាម”។ នៅកបុងរាលតីននាេះ មាន

នហតុខតការសិកាអកសរស្នស្រ្សថខែយរ

ការចូលរ ួមរបស់ វាគយន
ិ ២រ ូបគឺ នលាក គឹម ោរា

បលត ខដលនចញនដាយស្នទប័នខែយរ មិនលតូវបាន

ជាលគូបនលងៀន១រ ូប

រដឌអាំណាចយួ នឲ្រតថ្មវនឡើយ»។

នៅឯខដនដីកមភុជានលកាម

និងនលាក នៅ នសរី ជាលបធានគណៈកមាយធិការ
យុ វជនសហព័ នខន ែយរកមភុជានលកាម
រដឌអានមរិក

ជាវាគយន
ិ ។

មកពី សហ

នៅកបុងកមយវធ
ិ ីនវទិកា

ឬសញ្ញដ

ជាមួយគ្នបននាេះ នលាក នៅ នសរី វាគយិន
មកពី សហរដឌអានមរិក និងជាលបធានគណៈកមាយ
ធិការយុ វជនសហព័ នខន ែយរកមភុជានលកាម

បាន

គាំនិតជាតិននាេះ មានមិតថ អបកស្នថប់ ថ្នវិទរុសាំនឡង

នលើកនឡើងអាំពីការែិតែាំតស៊ូរបស់ ស្នទប័ននលាក

កមភុជានលកាម បាននផញើសាំនរួ ជានលចើន ោមរយៈប

នៅឯនលៅលបនទស។ នដាយនលាកបានលបមូលផថុាំ

ណា
ថ ញសងាម Facebook, Paltalk , និងអុីខមល

លកុមយុ វជនខែយរនលកាម ជុើវញ
ិ ស្នកលនលាក និង

លពមទាាំងការនចាទសួរ

ដឹកនាាំលកុមយុ វជនទាាំងននាេះ

នដាយផ្លធល់ ោមរយៈ

Skype ជានដើម។

នវទិកាជនជាតិនដើម

នលាក គឹម ោរា ជាលគូបនលងៀនផ្លធល់ នៅ
ោមបណា
ថ ស្នលាពុ ទិក
ន វិទោល័យ
លពេះលតពាំង

ទូទាាំងនែតថ

ថ្នទឹកដីកមភុជានលកាម

លបស្នសន៍នៅកបុងកិចចពិភាកា

បានមាន

ថ្ននាទីនវទិកា

គាំនិតជាតិរបស់ វទ
ិ រុសាំនឡងកមភុជានលកាមថា៖
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ជាតិជានរៀងរាល់ ឆ្បាំ។
នូវរាល់ បញ្ញា

ចូលរ ួមកិចលច បជុើ

នៅកបុងអងាការសហលបជា
នដើមផីនធឝោ
ើ ងណាពាំនាាំ

ក៏ ដច
ូ ជាទុកខនស្នករបស់ បងបអូន

ខែយរនលកាមនៅកបុងលសុក ខដលកាំពុងខតរងនូវការ
គ្នបសងាត់

ពី សាំណាក់ រដាឌភិបាលយួ នសពឝ ថ្ថៃ

ជូនដល់ អនថរជាតិ
ទាំព័រ៤

នដើមផីឲ្រនគបានដឹងឮអាំពី
ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

បញ្ញាទាាំងអស់ ននេះ។

មិតថអបកស្នថប់ វទ
ិ រុសាំនឡងកមភុជានលកាមមាបក់

ពី

សាំនរួ របស់ មិតថអបកស្នថប់ វិទរុសាំនឡងកមភុ

ភបាំនពញ នឈាយេះ សុឺន ខចងនចើន នៅមកផ្លធល់

ជានលកាម ោមរយៈ Facebook មាននឈាយេះថា ោ

ោមរយៈ Skype នដាយនលាកបាននលើកនឡើង

ញ សមផតថិ មកពី នែតថ ពលលាវ។ នលាក ោញ

និងស្នកសួរវាគយិន

សមផតថិ បានដាក់ ជាសាំនរួ ថា នតើអលោថ្នយុ វជន

អននថវាសិកថា

ខដលមានចាំនណេះដឹងកលមិតណាខដរ? អលោមិន

បនងាត
ើ នឡើងសលមាប់ ខតកូននៅខែយរសិកា

នចេះអកសរមានបុនាយនភាគរយ? និងកលមិតថ្នការ

សលមាប់ ជនជាតិដថ្ទក៏ អាចសិកាបានខដរ? នតើ

បចច ប់ថាបក់

បណឍិត

កមយវធ
ិ ីសក
ិ ាអប់ រ ាំ នៅខដនដីកមភុជានលកាម មាន

លបខហលជា បុនាយនភាគរយ?។ នលាក គឹម ោរា

កមយវធ
ិ ីអឝីែវេះ? ខដលនឹងយកមកសិកា? នតើយុវ

បាននឆវើយតបនឹងសាំនរួ ននាេះថា «អលោថ្នកលមិត

ជនខែយរនលកាម

សិកាទូនៅរបស់ លពេះសងឃ

ននាេះ នតើពួកនគបានសិកាអប់ រយ
ាំ ល់ ដឹងអាំពីអតថ

បរិញ្ញដបលត

អនុបណឍិត

យុ វជនខែយរនលកាម

ពី បញ្ញាពក់ព័នន
ន ឹងស្នលា

នតើស្នលាអននថវាសិកននេះ

នគ
ឬ

ខដលកាំពុងរស់ នៅនលៅលបនទស

នៅមានកលមិតទាបណាស់ នបើនលបៀនធៀបនៅ នឹង

សញ្ញដណ

យុ វនិសិសតជនជាតិយួន រីឯកលមិតថ្នការបចច ប់

នឆវើយតបនៅនឹងសាំណួរ២ចាំណុច ខដលទាក់ ទិន

ថាបក់ បរិញ្ញដបលត

នឹងវាគយន
ិ គឺនលាក គឹម ោរា ននាេះ។ នលាក គឹម

អនុបណឍិត

បណឍិត

បាន

និងលបវតថិស្នស្រ្សថរបស់ ែវួនខដរឬនទ?

លបខហលជា ១ ឬ២%បុនណា
ត េះ»។

ោរា មានលបស្នសន៍ បញ្ញជក់ ថា «មុែវិជាជខដល

មិតថអបកស្នថប់មាបក់

ខដលមាននឈាយេះថា

យកមកសិកាអប់ រ ាំ នៅោមបណា
ថ វតថអារាម គឺ

ខែយរអងារ បានសួរសាំនរួ មកោមរយៈ Paltalk ថា

មាននលចើន នដាយសិកាលាយលាាំចលមុេះមុែវិជាជ

នតើមានស្នទប័នអប់ រឯ
ាំ ករាជរណាមួយ

មានទាាំងមុែវិជាជខាងពុ ទស្ន
ន សនាផង

សលមាប់

ខាង

ខែយរនលកាមខដរឬនទ? នលាក គឹម ោរា បានមាន

ស្នកលផង

លបស្នសន៍នឆវយ
ើ តបថា «គ្នយននទ! សូមផីខតខផបក

ភាស្ននវៀតណាម និងអងៀនគវសជានដើម ចាំខណក

ពុ ទច
ន លក ខដលសិកាខាងផវូវពុ ទស្ន
ន សនារបស់

ខាងពុ ទស្ន
ន សនាមាន ភាស្នបាលី សាំស្រ្សាិត និង

ខែយរនលកាមក៏ គ្នយន ចាំខណកអាណាចលកវិញ ខដល

ភាស្នខែយរ»។ លតងៀចាំណុចទី ២នលាក គឹម ោរា

នយើ ងស្នាល់ ថា

មានលបស្នសន៍ថា «ស្នលាអននថវាសិកននេះ គឺ

កូននៅខែយរក៏ គ្នយន

ជាស្នលាអននថវាសិកសលមាប់
នបើនទាេះជាចាប់ កបុងលបនទស

កបុងននាេះខាងខផបកស្នកលមាន

សលមាប់ ខតកូននៅ

ខដលជាជនជាតិខែយរនលកាម

យួ នបានអនុម័តថា ស្នលាអននថវាសិកននេះ លតូវ

បុនណា
ត េះ បុខនថជាក់ ខសថងកូននៅខែយរសុទស្ន
ន ធ គឺ

លគប់លគងនដាយស្នទប័នខែយរក៏ នដាយ»។

មានតិចតួចណាស់ ខដលបានសិកានៅស្នលា

ទាក់ ទងនឹងស្នលាអននថវាសិកននេះខដរ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ននេះ

ទាំព័រ៥

នហើ យលកខែណឍថ្នការនលជើសនរើសសិសស

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

និសិសតចូលមកសិកាកបុងស្នលាននេះ

គឺជា

លបនទសយួ ន

នគមាននគ្នលននោបាយមួយ

លគួស្នរ ខដលមានស្នបថ្ដជាមួយនឹងបកស និងរដឌ

សាំខាន់ ននាេះគឺបងាលកខណៈ

ដូចជាលគូស្នរពលី លគួស្នរមានសគុណជាមួយ

មានអាទិភាពកបុងការសិកាអប់ រ ាំ ឲ្របាននសយើភាព

នឹងបដិវតថន៍ជានដើម»។ នលាក គឹម ោរា ក៏ បាន

ដូចជនជាតិនដើមរបស់ យួនអចចឹ ងខដរ។

សងាត់ធៃន់ផងខដរ នៅនឹងបញ្ញាថ្នការខដលបាន

នហើ យ

ចូលសិកាស្នលាននេះ គឺនលៅពី លកុមលគួស្នរខែយរ

ននាេះ នបើនទាេះជានគមិនខមនខែយរក៏ ពិតខមន បុខនថ

នលកាមណា ខដលមានគុណនៅនលើរដឌអាំណាច ក៏

នគរិេះរកវិធីោងណា

មានលគួស្នរជនជាតិយួនភាគនលចើន

នហើ យមានឱ្កាស

ខដលនគ

ឲ្រជនជាតិនីមួយៗ

ដូនចបេះ

បានជាលកុមលគួស្នរជនជាតិយួនទាាំង

នដើមផីកាវយែវួនជាកូនខែយរ
នដើមផីនឹងទាញយកផល

បានខកបនវាំលតកូលមកជាខែយរ នដើមផីនធឝើោងណា

ចាំនណញ ក៏ដូចជាអាទិភាពនផសងៗរបស់ កូននៅ

ឲ្រកូននៅនគបានចូលសិកានៅស្នលាននេះ

ខែយរនលកាម។

នលពេះអបកខដលអាចសិកាបាន
លតកូលជាខែយរ

ពី

គឺទាល់ ខតមាន

បុខនថវាក៏ សទិតកបុងលកខែណឍលតួត

នលាក នៅ នសរី ក៏ បាននឆវយ
ើ តបនៅនឹង
ចាំណុចខដលសួរថា

នតើយុវជនខែយរនលកាមខដល

ពិ និតរនមើលនលើលកខណៈសមផតថិ ថ្នលគួស្នរមាបក់

កាំពុងរស់ នៅនលៅលបនទសននាេះ

ៗផងខដរ។ ចាំខណក នលាក នៅ នសរី ក៏ បាន

សិកាអប់ រយ
ាំ ល់ ដឹង

បខនទមនៅនលើចាំណុចទី២ននេះផងខដរ

លបវតថិស្នស្រ្សថរបស់ ែវួនខដរឬនទ។

នដាយ

នតើពួកនគបាន

អាំពីអតថសញ្ញដណ

និង

នលាកមាន

នលាកមានលបស្នសន៍ លបតិកមយរេះិ គន់ នៅនឹងស្នទ

លបស្នសន៍ោងដូនចបេះ “ការសិកាអប់ ររាំ បស់ កូន

ប័នមួយននេះ ខដលនធាវេះនធាវយបនណា
ថ យឲ្រកូន

នៅខែយរ នៅនលៅលបនទសននាេះមិនមាននទ នដាយ

ជនជាតិយួននធឝើការសូកបាន់

នហតុខតកូននៅខែយរនលកាម

នដើមផីមានសិទិប
ន ថូរ

នៅដាច់ ឆ្ៃយពី គ្នប

នឈាយេះ និងលតកូលជាខែយរខដលអាចបានចូលមក

រវាងរដឌមួយនៅរដឌមួយ។ បុខនថនបើរដឌណាមានវតថ

នរៀននៅស្នលាមួយននេះ។

នលាកបាននលើក

ខែយរននាេះពួ កនគនឹងបានមកជួបជុើគ្នប នហើ យបាន

ពី ផលលបនោជន៍ថ្នការខដលបានចូល

និោយឲ្រគ្នបដឹងនៅវិញនៅមក អាំពីនរឿងរាវខែយរ

នឡើង

មកសិកា

នៅស្នលាអននថវាសិកននេះ

គឺមាន

នលកាមទាាំងអស់ ននេះខដរ។

មោងនទៀតយុ វជន

ផលលបនោជន៍ោងនលចើន សលមាប់កូននៅខែយរ

ខែយរនលកាមភាគនលចើន

ដូចជាមានលបាក់ ខែ នហើ យនៅនពលពួ កនគនរៀន

របស់ ខែយរនលកាមននាេះ នគនលចើនខតនឡើងបណា
ថ ញ

ចប់ ថាបក់ទី១២ ពួ គនគនឹងមានអាទិភាពនរៀនបនថ

សងាមមាន

ថាបក់ មហាវិទោល័យធាំៗ

ជខជក

និងទីលកុងថ្លពនគរ។

នៅទីលកុងខលពកឫសសី

នលាកបនថនទៀតថា

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

នៅ

ននេះខដរ។

ទាំព័រ៦

នបើនគចងៀដឹងអាំពីនរឿងរាវ

Facebook

នហើ យជួបជុើនិោយ

និងខចករាំខលកពី បញ្ញានរឿងខែយរនលកាម
ក៏ បុខនថ

នបើយុវជនខែយរនលកាមណា

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

គ្នត់ នឹងទទួលបានលបាក់ នបៀវតស
បនលងៀនជនជាតិយួនខដរ”
ជារដាឌភិបាលយួ ន
នរៀនខែយរ

ដូចជាលគូ

រីឯមូលនហតុអឝីបាន

មិនបនងាត
ើ ឲ្រមានស្នលា

ដូចជាស្នលានរៀនរបស់ ជនជាតិយួន

ខដរ នលាកវាគយន
ិ បាននឆវើយបញ្ញជក់ ថា៖ នដាយ
នហតុខតរដាឌភិបាលយួ នយល់ ន

កាល

ណា នបើនគបនងាត
ើ ឲ្រមានស្នលានរៀនជាស្នធារ

រគូបនរងៀន និងកូនស្ិស្សខ្មមរនរោម កំពុងស្ិកានៅវតត
បនាទយរក រស្ុកថកូវ នមតតរពះរតពំង

ខដលបានចូលរ ួមសកមយភាពជាមួយ

ើញថា

នឹងសហ

ណៈ

ដូនចបេះខែយរនលកាមនយើ ងនឹងមានចាំនណេះដឹង

នលចើន

នហើ យសងាមខែយរនឹងរ ុងនរឿងឈានមុែ។

ព័ នខន ែយរនលកាមននាេះពួ គនគនឹងទទួលព័ ត៌មានបាន

នលាកមានលបស្នសន៍បនថនទៀតថា៖

សូមផីខត

នលចើន និងលគប់ លជុងនលជាយអាំពីខែយរនលកាម”។

ខែយរនលកាមនៅោមតាំបន់ មួយចាំនន
ួ

ខដលពោ

នលាក គឹម វិចិលត មិតថអក
ប ស្នថប់ពីភបាំនពញ

ោមលួចនរៀនអកសរស្នស្រ្សថខែយរ

ោមផធេះរបស់

បាននៅមកកមយវធ
ិ ីនវទិកាគាំនិតជាតិននាេះ នដាយ

ែវួន ឬក៏ ោមផធេះអបកោ កាលនបើរដឌអាំណាចយួ ន

នលាកបានចូលរ ួមបនចច ញមតិនោបល់

នគរកន

ចាប់

ើញនគនឹងនចាទថា នយើ ងជួបជុើគ្នបនដើមផី

នហើ យនលាក៏ បានដាក់

បងានវូ អសនថិសុែដល់ សងាម ឬមានគនលមាងបេះ

សាំនរួ សួរនៅ នលាក គឹម ោរា វាគយិនមកពី កមភុជា

នបារ ឬនចាទនៅ នឹងខផបកននោបាយណាមួយ។

នលកាមថា

សលមាប់ សាំនរួ

អារមយណ៍កបុងកមយវធ
ិ ីននេះ

នតើរដាឌភិបាលមានបានបថល់លបាក់

របស់ អបកសលមបសលមួលកមយវធ
ិ ី

នបៀវតសដល់ លគូបនលងៀន ខដលបនលងៀនខផបកពុ ទន

នវទិកាគាំនិតជាតិ សួរនៅកាន់ នលាក នៅ នសរី

ស្នសនាោមវតថអារាមខដរឬនទ? និងមួយសាំនរួ

ថា

នទៀត

មិន

ស្នស្រ្សថោងណា នដើមផីឲ្រយុ វនិសសិតខែយរនលកាម

អនុញ្ញដតឲ្រខែយរនលកាម នបើកស្នលានរៀននៅោម

ខដលបានបចច ប់ថាបក់គរ ុវិជាជ ឬនគនៅថា សញ្ញដ

ភូមិលសុក សលមាប់កូននៅខែយរនលកាម?

បលតគរ ុវិជាជននាេះ

នហតុអឝីបានជារដាឌភិបាលយួ ន

នលាកវាគយិន គឹម ោរា បានបកលស្នយ
ោងដូនចបេះ

“លបាក់ នបៀវតសសលមាប់លគូបនលងៀន

នតើសហព័ នខន ែយរកមភុជានលកាម

មានយុ ទន

នឹងអាចយកសញ្ញដបលតននេះ

នៅនលបើលបាស់ ជាលកខណៈស្នកល

ដូចជាជាតិ

ស្នសន៍ដថ្ទបានខដរឬនទ?
នលាក នៅ នសរី ជាវាគយិនបាននឆវើយតប

ខផបកខាងពុ ទច
ន លកននាេះ រដាឌភិបាលយួ ននគមិនផថ
ល់ ឲ្រនទ ខតនបើសន
ិ ជាមានលគូបនលងៀនខែយរនលកាម

ថា៖

សហព័ នខែយរកនលកាម

កាំពុងខតពោោម

ណាខដលបង្ហាត់ បនលងៀននៅោមស្នលារដឌ ពួ ក

ែិតែាំតស៊ូ នដើមផីនធឝោ
ើ ងនមចឲ្រយុ វនិសសិតខែយរ
តនៅទំព័រ១០

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ៧

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ំ ញកា ននសិទធិ
អងគកា សហរបជាជាតិ ៖ យនតកា ននរកុម្អនកជនា
ើ សឺខែវ សវស
បស់ជនជាតិរ ម្
ី ១១-១៥ កកកដា ២០១១

បនាធប់ ពីបានសិកាោងលអិតលអន់
រយៈនពល៥ថ្ថៃមក

អស់

យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញ

ការ បានផថល់ជាអនុស្នសន៍ នដើមផីដាក់ជូនដល់
លកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស

ថ្នអងាការសហលបជា

ជាតិដច
ូ ខាងនលកាម ៖
១–

លកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស សុាំឲ្រយនថ

ការថ្នលកុមអបកជើនាញការ បនថកច
ិ ចការរបស់ ែវួន
ខផបកជនជាតិនដើម

របតិភូយុវជនស្ហព័នធខ្មមរកមពុជានរោម

និងសិទិរន បស់ ជនជាតិនដើម

ថ្នសិទិ ន

ចូលរ ួមនធឝើការសាំនរចអឝីមួយ នដាយនធឝើការសហ

របស់ ជនជាតិនដើម បានចាប់ នផថើមនបើកជាផវូវការ

ការជាមួយនលបសិតពិ នសស របស់ អងាការសហ

នៅនមាង ៣រនសៀល នាថ្ថៃទី១១ ខែកកាដា ឆ្បាំ

លបជាជាតិ។

យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ

២–

២០១១ នដាយោមទាំលាប់ ជាដើបូង មានរបាាំ និង

លកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស នឹងលបារពន

ថ្នជនជាតិឥណា
ឍ

ែួបទី៥ ថ្ននសចកថីលបកាសអាំពីសិទិជ
ន នជាតិនដើម

លកហម នហើ យបនាធប់ មកមានការខថវងសុនរន កថា

នដាយបញ្ញជក់ ពីនគ្នលបាំណងោងមុឺងមាត់ កបុង

ស្នឝគមន៍

ការអនុវតថនសចកថលី បកាសននេះ នហើ យនធឝើនសចកថី

ការបន់ លសន់ ោមលបថ្ពណី

ពី អគាសបងការជាន់ ែភស់ខផបកសិទិ ន

មនុសស នលាកលសី ពិ ល័យ
វ និងនលបសិតពិ នសស

អាំពវនាវដល់ លបនទស

នលាកបណឍិត ខជមស អណាោ។ លបធានបទ

នលខាឲ្រផ្លវស់ បថូរនគ្នលជើហររបស់ ែវួន។ នហើ យ

សាំខាន់ សាំរាប់ សិកាឆ្បាំននេះ

លកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស

នដាយយនថការថ្ន

ខដលពុាំ ទាន់ ចុេះហតទ

លតូវនធឝើការលបុងលបយ័ តប

លកុមអបកជើនាញការ ថ្នសិទិរន បស់ ជនជាតិនដើមគឺ

ដល់ ការអនុវតថន៍នវូ អនុស្នសន៍ទាាំងឡាយ ខដល

សិទិរន បស់ ជនជាតិនដើម

ទាក់ ទងនឹងជនជាតិនដើម ខដលបានដាក់ជូនកបុង

ចូលរ ួមនធឝើការសាំនរចអឝី

មួយ និងនសចកថីលបកាសសិទិរន បស់ ជនជាតិនដើម

កាំឡុងការលតួតពិ និតរជាសកល

។ នដាយខផអកនៅនលើភសថុោងរបស់ ជនជាតិខែយរ

មនុសស ។
៣–

នលកាមនយើ ង, កញ្ញដ គីម នសលីន និងនលាក ឡាាំ
បូន

បានចូលរ ួមបនចច ញមតិនលើែទី៥

សថីពី

ពលងឹងសិទិច
ន ូលរ ួម របស់ ជនជាតិ

នដើមកបុងអងាការសហលបជាជាតិ ។
៤–

នសចកថីលបកាសសិទិរន បស់ ជនជាតិនដើម។

លបកាសននេះ
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ថ្នខផបកសិទិ ន

ទាំព័រ៨

នដើមផីសាំនរចនគ្នលនៅ ថ្ននសចកថី
យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ
ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

បានសុាំឲ្រលកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស

នធឝើការនលើក

ទឹកចិតថដល់លបនទសហតទនលែី
លបកាសននេះ

ថ្ននសចកថី

ចាប់ យកមនធោបាយជាក់ ខសថង

ខដលអាចនធឝើឲ្រសាំនរចនូវកមយវតទុ

ខដលបាន

ចារឹកកបុងមាលោទី៣៨ ថ្ននសចកថលី បកាស ។

រ ួមលគប់ដើណាក់ កាល

យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ គ្នាំ

លទគាំនិតផថួចនផថើមរបស់ ការិោល័យ អគាសបងការ
ជាន់ ែភស់ខផបកសិទិម
ន នុសស
ខផបកសិទិម
ន នុសស

និងវិទោស្នទនជាតិ

កបុងការនធឝើនសៀវនៅង្ហយ

យល់ មួយនឡើង នដើមផីង្ហយលសួលកបុងការអនុវតថ

៥– យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ បាន
សុាំឲ្រលគប់ ជនជាតិនដើមទាាំងអស់

៨–

មានសិទិច
ន ូល

ថ្នកិចចលបជុើពិភពនលាក

ឲ្រដល់ នគ្នលនៅ

ថ្ននសចកថីលបកាសនលើសិទិ ន

ជនជាតិនដើមននេះ។ នលៅពី ការចូលរ ួមលបជុើរបស់
យនថការថ្នលកុមអបកជើនាញការ

យុ វជនរបស់

នានា ខដលទាក់ ទងនឹងជនជាតិនដើម។ សភាថ្ន

នយើ ងក៏ បានចូលរ ួមផងខដរ

ជនជាតិស្នមី កបុងលបនទស ន័រនវស នឹងនរៀបចាំ

ខដលែវេះលតូវបាននរៀបចាំនឡើងនដាយ

ទទួលកិចចលបជុើពិភពនលាក សាំរាប់ ជនជាតិនដើម

នហើ យែវេះលតូវបាន

នាឆ្បាំ២០១៣ នហើ យលកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស គ្នាំ

នលៅរដាឌភិបាល។ មានលបធានបទជានលចើនខដល

លទោងនពញទាំហឹង

នូវការចូលរ ួមរបស់ ជន

បានសិកា ផ្លវស់ បថូរនោបល់ កបុងកាំឡុងកិចលច បជុើ

ជាតិនដើមទាាំងឡាយ

នដាយរ ួមមានទាាំងយុ វជន

អ.ស.ប.

នរៀបចាំនឡើងនដាយអងាការ

នីមួយៗ។

និងស្រ្សថី ។
៦–

នូវកិចលច បជុនា
ើ នា

៖

-សិទិខន ផបកអប់ រ៖
ាំ ការបចជ ូនវបផធម៌របស់
លកុមលបឹកាសិទិម
ន នុសស

នលើកទឹកចិតដ
ថ ល់ លបនទសហតទនលែី

នធឝើការ
ឲ្រនរៀបចាំ

ជនជាតិនដើមពី ជើនាន់ មួយនៅជើនាន់ មួយកាន់ ខត
មានលបសិទភា
ន ព

នបើសិនជាមានលគូបនលងៀន

ជាបនចចកនទស និងហិ រចដ វតទុ កបុងលបព័ នអ
ន ប់ រជា
ាំ

ទាាំងឡាយននាេះជាជនជាតិនដើម ។ ជានរឿយៗ រដាឌ

ភាស្នថ្នជនជាតិនដើម

ភិបាលពុាំ ខដលចាត់ ទក
ុ ភាស្នជនជាតិនដើម

និងនលើកសធួយវបផធម៌

លពមទាាំង អតថសញ្ញដណរបស់ ពួកនគ ។
៧–

នដាយមានការគ្នាំលទ

អចិថ្ស្រ្នថយ៍នលើកទី១០

ភាស្នមួយទាាំងលសុងននាេះនទ នគខតងខតចាត់ទក
ុ
ពី កិចលច បជុើ

នាទីលកុងញូវយក

ឆ្បាំ

ភាស្នននាេះជាលគ្នមភាស្នរបស់ នគ។
ញយផងខដរ

នហើ យពុាំ មានឯកភាពគ្នប

ការសាំរ ុេះសាំរ ួល រវាងជនជាតិនដើម រដឌ វតថអារាម

កបុងវិស័យននេះ

និងលបជាពលរដឌដថ្ទនទៀត យនថការថ្នលកុមអបក

ល និងរដាឌភិបាល។ល។

នឹងនរៀបចាំសិកាខស្នលាថ្នអបក

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

រវាងអបកខដលនធឝកា
ើ រ

ដូចជាលកុមអងាការនលៅរដាឌភិបា

- វិបតថិមាូបអាហារ

ជើនាញអនថរជាតិមួយ ខដលនឹងលបារពន នឡើង នា
ឆ្បាំ២០១៣ ខាងមុែននេះ។

ជាញឹក

កមយវធ
ិ ីអប់ រព
ាំ ុាំ សូវមានគុណភាព

២០១១ និងការចាាំបាច់ កបុងការកស្នងទាំនក
ុ ចិតថ។

ជើនាញការ

ជា

-ការហឝឹ កហឝឺ ន

ខផបកសិទិជ
ន នជាតិនដើម

នដាយលកុមអងាការដូសុីប (doCip) ៖ គណៈកមយ
ទាំព័រ៩

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ការសិទិក
ន ុមារ នឹងមានទទួលពករបណថឹង នហើ យ

កបុងគណៈកមយការរបស់ អ.ស.ប. នដាយោមវិធី

ក៏ ទទួលពករបណថឹងខបបឯកជនផងខដរ។

សរនសរ និោយ ។ល។

គណៈកមយការ

លបឆ្ាំងការនរើសនអើងស្រ្សថី

- ២៥% ថ្នជនជាតិនដើមគឺជាយុ វជន។

នភទ(CEDAW)ក៏ ទទួលពករបណថឹងពី ស្រ្សថីជនជាតិ

- បចចុបផនបននេះ មានលបនទស ១៩៣ ជា

នដើមផងខដរ។ ចាំខណកឯគណៈកមយការនផសងៗ ក៏

សមាជិករបស់ អ.ស.ប.។ លបនទសស៊ដ
ូ ងៀខាង

មានយនថការសាំរាប់ ទទួលពករបណថឹងផងខដរ។

តផូង

- រាសុីសថនិងការលបកាន់ ពូជស្នសន៍ ៖ ពី
មុន ស្រ្សថីនៅសហរដឌអានមរិក បាននៅមនធីរនពទរ
នហើ យពួ កគ្នត់ លតូវបានបនសុទខន លងឲ្រមានកូន
បាននដាយពុាំ ដឹងែវួនជាមុន

-លគប់ លបនទសហតទនលែី

លតូវខតនគ្នរព

ការលតួតពិ និតរជាសកលខផបក

លបតិភូយុវជន

បណថឹង

ពី សហព័ នខន ែយរកមភុជា

នលកាម ៖
១ – ថ្ថ មករា
២ – ឡាាំ បូន

បាច់ ។

លបាស់ នវូ កផួនចាប់

សិទិម
ន នុសស

(Examen Périodique Universel) ផងខដរ។

សននិសញ្ញដ ខដលែវួនបានចុេះហតទនលខា ជាចាាំ

-សហគមន៍ថ្នជនជាតិនដើម

នៅខែកកាដា

២០១០ ដូនចបេះ លបនទសននេះក៏លតូវចូលកបុងរងឝងថ្ៀ ន

ដូនចបេះននេះគឺជា

សកមយភាព “បងខ”ើ ។

នទើបខតចូលជាសមាជិក

៣ – គីម នសលីន

អាចនលបើ

នធឝើរបាយការណ៍ នដាយ ៖ ថ្ថ មករា

ថ្នលបនទសែវួនសាំរាប់ រាល់

នហើ យនឹងលបព័ នច
ន ាប់ អនថរជាតិនានា

របភព៖ VOKK

តពីទំព័រទី៨ នលកាម នចញនរៀននៅនលៅលបនទស

នលកាម លតូវែិតែាំនរៀនសូលត នដាយែវួនឯងជាមុន

បាននលចើន។ នលាកបាននលើកនឡើងថា ជាញឹក

សិន នបើនទាេះជាសទិតនៅកបុងកាលៈនទសៈលាំបាក់

ញាប់ ស្នទប័ន របស់ នលាក ខតងខតលបាប់ នៅដល់

ោងណាក៏ នដាយ។

សហគមន៍អនថរជាតិឲ្រនគបានដឹងឮបញ្ញា ខដល

ោងមុតមាាំថា តនៅថ្ថៃមុែ រដាឌភិបាលយួ ននឹង

រដាឌភិបាលយួ នជិេះជាន់

លតូវបានសហគមន៍អនថរជាតិដាក់ សមាភធ

គ្នបសងាត់មកនលើ

នដាយនលាកមានសងឃឹម

និង

ពលរដឌខែយរនលកាមជានរៀងរាល់ ថ្ថៃ។ ដូនចបេះសហ

បនធន់ឥរិោបទរបស់ ែវួនជាពុាំ ខាន

គមន៍អនថរជាតិ នគកាំពុងខតយកចិតទ
ថ ក
ុ ដាក់ និង

ខែយរនលកាមនយើ ងនឹងមានសិទិលន គប់លគ្នន់

ោមដានរាល់ សកមយភាព ខដលរដាឌភិបាលយួ ន

អាចឈាននជើងនចញនៅនរៀននលៅលបនទស បាន

បាននធឝទ
ើ ក
ុ ខបុកនមបញ មកនលើពលរដឌខែយរនលកាម។

ដូចជាតិស្នសន៍ដថ្ទទូទាាំងស្នកនលាកផងខដរ៕

នលាក បាននលើកទឹកចិតថ ដល់ យុវនិសសិតសខែយរ

នដាយ៖ កូនខ្មមរ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ១០

នពលននាេះ
ខដល

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ខែម ររកាម្រៅបាត់ ំបងបា ម្ភពអ
ី នាគត
ពួ កគ្នត់

នចញពី ទីកខនវងននេះមថងរ ួចមកនហើ យ

ខតរហូ តមកដល់ នពលននេះមិនទាន់ ន
ជាផវូវការនៅនឡើយនទ។
សងឃឹមថា

ើញអនុវតថ

គ្នត់ សខមឋងនសចកឋី

នបើលបសិនជាអាជាញធរផថល់ដីសមផ

ទានសងាមកិចចនៅកខនវងណាមួយ ននាេះពួ កគ្នត់
នឹងចាកនចញពី ទីកខនវងននេះ
សមផទានសងាមកិចចននាេះខដរ

នោក នួន រ ី កំពុងបង្ហាញទីខ្ដលខ្មមរនរោមរស្់នៅ
កនុងតំបន់ស្ំណង់បនណា
ដ ះអាស្នន

នៅរស់ នៅកខនវង
“កាលពី មុននគ

នដញខដរ ដល់ឥឡូវនគថានគឈប់ នដញនហើ យ

លបជាពលរដឌខែយរនលកាម លបមាណជាជាង

នបើលបជាពលរដឌខែយរនលើនគរកទឹក រកដីឲ្រនយើ ង

២០លគួស្នរ បចចុបផនបខដលកាំពុងខតរស់ នៅជុើវញ
ិ

នៅអាចនយើ ងនចញបាន នបើថានគមិនទាន់ រកឲ្រ

មាត់ បឹងមួយ ឋិ តកបុងភូមិអូរញខាងតផូង

នយើ ងនទ

ុាំបឹង

នយើ ងមិនអាចនចញនៅណាបានខដរ

លពី ង លសុកថយនគ្នល នែតថបាត់ដើបង កាំពុងខត

នយើ ងនៅក៏ នៅនៅ នពលនគរកដីឲ្រយនយើ ងនៅ

លបឈមនឹងបញ្ញា

គ្នយនទីលនាំ ៅជាអចិថ្ស្រ្នថយ៍

នយើ ងអាចនចញបាន”។ អបកលសី សម ស្នរន

សលមាប់ លទលទងៀវាសនាអនាគត ថ្នជីវភាពរបស់

បានមានលបស្នសន៍ឲ្រដឹងបខនទមនទៀតថា កូនៗ

ែវួន។

ទាាំងបីនាក់ របស់ គ្នត់ បានឈប់ នរៀនអស់ នហើ យ
ស្រ្សឋីខែយរនលកាមមាបក់ នឈាយេះ សម ស្នរន

នដាយស្នរខតកោថជីវភាព មិនអាំនណាយផល។

អាយុ លបមាណជាង៤០ឆ្បាំ មាននដើមកាំនណើ តមក

កូនរបស់ គ្នត់មាបក់

ពី ភូមនិ ផ្លបអាំពូង លសុកថាូវ នែតថលពេះលតពាំង ខដល

ជានលកាម មាបក់ នទៀតកាំពុងនៅរកសុីនៅលបនទស

កាំពុងខតោាំងទីលាំនៅ នៅោមបនណា
ឋ យមាត់ បឹង

ថ្ថ រីឯមាបក់ នទៀតកាំពុងរស់ នៅជាមួយគ្នត់ ។ គ្នត់

ជាទីស្នធារណៈរបស់ រដឌននាេះ

លពួយបារមមនៅថ្ថៃអនាគត

បានមានលប

កាំពុងខតរស់ នៅឯទឹកដីកមភុ

គ្នយនដីខលសចាំការ

ស្នសន៍ឲ្រដឹងថា គ្នត់ បានមករស់ នៅនលើទឹកដី

សលមាប់ លទលទងៀលកុមលគួស្នរផង និងសលមាប់ ខចក

នែតថបាត់ ដប
ើ ងននេះជាង១៨ឆ្បាំនហើ យ

ជូនកូនៗរបស់ គ្នត់ផង។

សពឝ ថ្ថៃ

គ្នត់ លបកបមុែរបរសុីឈបួលដកសធូង លចូតកាត់ ។

បុរសខែយរនលកាមមាបក់ នទៀតនឈាយេះ សូ ស្ន

គ្នត់ បានមានលបស្នសន៍ឲ្រដឹងនទៀតថា អាជាញធរ

នរឿន មាននដើមកាំនណើ តមកពី លសុកថាូវ នែតថលពេះ

ុាំបឹងលពី ង

ធាវប់ បានមានគនលមាងលបុងបញ្ញជឲ្រ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

លតពាំងដខដល ក៏ បានលបាប់ អក
ប យកព័ តមា
៌ នថ្ន

ទាំព័រ១១

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

វិទរុខែយរពិ ភពនលាកថា នលាកបានមករស់ នៅទី

វិញ នដាយនលាកនមភូមិបាននលើកនឡើងថា អាច

ននេះោាំងពី ឆ្បាំ១៩៩៣។ សពឝ ថ្ថៃគ្នត់ លបកបមុែ

នឹងមានបញ្ញា

របរនធឝើជាជាងនឈើ

នៅទីននាេះ

នហើ យមុែរបរននេះអាចផាត់

នបើសិនជាលបជាពលរដឌនៅរស់
ខលកងបេះពល់ ដល់ ដក
ី មយសិទិអ
ន ក
ប ដ

ផាងលគួស្នរគ្នត់ បានលតឹមខតមួយថ្ថៃបុនណា
ត េះ។ រី

ថ្ទ។ មោងនទៀតនលាក នួន រី បាននលើកសាំដី

ឯកូនៗរបស់ គ្នត់

របស់ នលាកនមភូមិថា

នរៀនបានលតឹមខតថាបក់ ទី៧

ដីទល
ួ ននេះលបខហលជា

បុនណា
ត េះ នដាយស្នរខតជីវភាពដុនដាប ក៏ លតូវ

ខាងវបផធម៌នគមិនឲ្រនទ

បានឈប់ នរៀនអស់ ខដរ នហើ យែវេះនៅលបកបមុែ

មាចស់ ដីខលសនៅជុើវញ
ិ ននាេះ

របររកសុីនៅលបនទសថ្ថ និងនៅលកុងនបាយខបត

មនុសសនៅនៅនទ

“នធឝើជាងតិចតួច ជាងនឈើ បានតិចតួចមួយរស់ ៗ

បញ្ញាបេះពល់ ។ ោងណាកឋី នលាក នួន រី កបុង

កូននៅឈប់ នរៀនអស់ នហើ យ នៅមួយ នៅថ្ថ

នាមជាសមាគម

អស់ នរៀនបានថាបក់ ទី៧ ែឝេះថវិកានៅមុែនទៀត

ជាមួយនលាកនមភូមិ នដើមផីនៅជួបនសបើនោបល់

គ្នយននធឝើខលសផង”។

ពី នលាកនម

អនាគត

នលាកក៏ លពួយបារមមនៅថ្ថៃ

គ្នយនដីខលសចាំការសលមាប់លទលទងៀលកុម

នលពេះមានសាំនណើ ពី
មិនចងៀឲ្រមាន

នលាកថាននេះអាចនឹងមាន

នៅខតមានបាំណងសហការ

“នបើអាជាញធរនៅ

ុាំអាំពីបញ្ញាននេះ

មានកមាវាំងជាង

នលពេះមូលនហតុែាំញនា
ុ ាំគ្នត់

នដាយស្នរខតកាត់ ហឹ ប ងនោគយល់ ថាដីហឹ ប ងនៅ

លគួស្នរ និងខចកជូនកូនៗរបស់ គ្នត់ ផងខដរ។
នលាក នួន រី លបធានមាគមខែយរកមភុជា

កបុងភូមិអូរញពិ តលបាកដ

នយើ ងចងៀឲ្រគ្នត់ ហឹ ប ង

នលកាម នដើមផីសទ
ិ ិម
ន នុសស និងអភិវឌណន៍ ស្នខា

នដើមផីតាំណាងនៅជាមួយែញាំុ

នលពេះែញាំជា
ុ សមាគម

លបចាាំនែតថបាត់ដើបងបានមានលបស្នសន៍ថា មាន

មិនអាចថាចងអុលអីនចេះនទ

លុេះលោខតអាជាញធ

ដីមួយកខនវង ឋិ ទកបុងតាំបន់ នគ្នកបណា
ឋ ក់ នៅភូមិ

រនៅ

អូរញ ខដលនលាកធាវប់ បានចុេះនៅនមើលជាមួយ

ទាំនាក់ទាំនងជាមួយនម

នឹងនមភូមិននាេះ នលាកថាអាចនឹងជាដីសមផទាន
សងាមកិចចមួយកខនវង
៩៣០x១០០

មានទាំហាំលបមាណជា

នយើ ងដឹកថ្ដទាាំងអស់ គ្នបនៅ

នដើមផីនយើ ង

ុាំហឹ ប ង នយើ ងសួរ”។

វិទរុខែយរពិ ភពនលាក

មិនអាចទាក់ ទង

នលាកនមភូមិអូរញខាងតផូងបាននទនៅថ្ថៃននេះ។

ខដលអាចដាក់ជូនលបជាពលរដឌ

នលាក សឺន ជុើជន
ួ មស្រ្នឋីសលមបសលមួល

រស់ នៅបានលបខហលជា ៣០០ លគួស្នរ។ ខត

ថ្នសមាគមខែយរកមភុជានលកាម នដើមផីសិទិម
ន នុសស

នលាកបានមានលបស្នសន៍ថា នលកាយមកនលាក

និងអភិវឌណន៍ និងជាលបធានបណា
ឋ ញយុ វជនខែយរ

បានជួបសាំនណេះសាំណាលជាមួយនលាកនមភូមិ

កមភុជានលកាម បានមានលបស្នសន៍ថា សមាគម

មថងនទៀត

របស់ នលាក នឹងទាក់ ទងជាមួយ

ខបជានលាកនមភូមិនិោយនផសងនៅ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ១២

តនៅទំព័រ១៤

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

១៣ឆ្ន ំរៅរលើទក
ូ រនសាទនៃវិលម្កវិញគ្មមនម្ួយរ ៀល
និោយលបាប់ ឱ្រនគរវតឋដឹង
នដើរសុាំទានថា

ែណៈខដលកាំពុង

ែវួនបានចាញ់នបាកនមែរល់ យក

នៅលក់ ឱ្រនធឝើពលកមយ នៅលបនទសថ្ថអស់ រយៈ
នពល១៣ឆ្បាំ នហើ យទីបាំផត
ុ នៅនពលលតឡប់ មក
វិញែវួនគ្នយនសល់ លុយមួយនរៀលនស្នេះ។
ជនរ ូបននាេះបានបនឋឱ្រដឹងថា

យុ វ

នៅឯលសុក

កាំនណើ តកបុងលគួស្នរមានភាពលកីលកនពក ែវួនបាន
សនលមចចិតច
ឋ ូលមកលសុកខែយរ
នធឝើ។

នដើមផីរកការង្ហរ

លគ្នននាេះនគមានអាយុ ជាង១២ឆ្បាំបុនណា
ត េះ

លតូវបាននមែរល់នាាំនៅរកការង្ហរនធឝើនៅលបនទស
ថ្ថនដាយនគអេះអាងថា បានលបាក់ ខែនលចើន។ នម
ែរល់
យុវជនខ្មមរនរោម យ៉ ន់ ប៊ិន

កបុងភូមិស្នស្រ្សឋនបាយខបត ។

នដាយ ៖ ប៊ុន ថន

ោន់ បុន
ិ
បនឋនទៀតថា កបុងរយៈនពល
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១៣ឆ្បាំ កបុងលបនទសថ្ថនគបាននធឝកា
ើ រនៅនលើទក
ូ

នបា៉ យខ្ប៉ត ៖ ពលករកមភុជានលកាមមាបក់ បានរង
នលគ្នេះ

នដាយស្នរនមែរល់ នាាំនៅលក់ពលកមយ

កបុងលបនទសថ្ថអស់ រយៈនពល១៣ឆ្បាំ ោាំងពី នគ
នៅមានអាយុ ជាង១២ឆ្បាំ

ទីបាំផត
ុ គ្នយនសល់

លុយមួយនរៀលនស្នេះនៅនពលលតឡប់ មកលសុក
កាំនណើ តវិញ ។
ពលករខែយរ

ក៏ នាច
ាំ ូលនៅលបនទសថ្ថោមលចករនបៀង

ននស្នទកបុងខដនសមុលទថ្ថ និងបានស្នបក់ នៅនលើ
ទូក

និងនកាេះនហើ យទូកននស្នទរបស់ នគនធឝើ

ដើនណើ រនចញចូលលបនទស៣ គឺលបនទសថ្ថ, មា
នឡសុី និងឥណឍូនណសុី មិនចូលមកកមភុជានទ។
យុ វជនរ ូបននេះបនឋនទៀតថា

រយៈនពល១៣ឆ្បាំ

លតូវនៅខកនសៀម នបើកលបាក់ ខែឱ្រនគកបុងមួយខែ
ខដលមាននដើមកាំនណើ តនៅ

នលើទឹកដីកមភុជានលកាមដ៏កមសត់ រ ូបននាេះ

នឈាយេះ

ោន់ បុន
ិ នភទលបុស អាយុ ២៥ឆ្បាំ មានលសុក
កាំនណើ តនែតឋនគៀងោង។
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ខត៣.០០០ បាតបុនណា
ត េះ នហើ យនបើកឱ្រសលមាប់
ខតចាយនៅនពលនគនឡើងនគ្នកមឋងៗ។
ថ្ថបានលបាប់ នគថា

នៅខក

រ ូបនគលតូវបាននមែរល់ លក់

យុ វជនរ ូបននាេះបាន
ទាំព័រ១៣

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ឱ្រនគដាច់ យកលុយអស់ នហើ យ គឺគ្នយននៅសល់

បានដឹងថា កាំពុងរស់ នៅកបុងលកុងនបាយខបត គឺ

លុយលបាក់ ខែអឝីនលៅពី មយ
ួ ខែ ៣.០០០បាតននាេះ

មិនទាន់ សមតទកច
ិ ចណា ចាប់ ែវួននគនៅនឡើយនទ

នទ ។

នហើ យនមែរល់ ែវេះ ក៏ មានែបងជាសមតទកច
ិ ចនៅពី
យុ វជន ោន់ បុិន បនឋនទៀតថា ទលមាាំបាន

ដឹងថា

លតូវនគលក់ ែវួនឱ្រនៅខកនសៀមដាច់ ថ្ថវ

ននាេះវាអស់ រយៈនពលជាង១០ឆ្បាំនៅនហើ យ។ ទី
បាំផុត ោន់ បុិន សនលមចរកមនធោបាយនដើមផីរត់
នចញពី ទក
ូ

នហើ យលតូវតលមួតនសៀមចាប់ ែវួន

បចជ ូនមកកមភុជាវិញ កាលពី ថ្ថៃទី១៦ ខែសីហា
ឆ្បាំ២០១១ កនវងមកននេះ ។
យុ វជនរ ូបននាេះ

នលកាយនហើ យកាំពុងបចច ុេះបចច ូល លបខមលបមូល
អបករកការង្ហរនធឝើនដើមផី

ោមលចករនបៀងជានលចើនកខនវង

ហាក់ បដ
ី ូងជា

មាន អាជាញប័ណតោងដូនចបេះ ៕
របភព ៖ www.nokorwatnews.com
តពីទំព័រ១២ អាជាញធរភូមិ
លាំនៅឋានលសបចាប់

នលកាយពី បានមកដល់

នាាំនចញនៅលបនទសថ្ថ

នដើមផីគិតគូរដល់
សលមាប់លបជាពលរដឌ

លបមាណជាជាង២០លគួស្នរ

នៅភូមិអូរញខាង

លបនទសកមភុជាវិញ គឺនគលតូវនដើរសុាំលុយនគឯង

តផូងននេះ “កបុងនាមនយើ ងជាសហគមន៍ កបុងនាម

នៅលកុងនបាយខបត

នយើ ងអបកនធឝើការនៅតាំបន់ ននេះ ទទួលែុសលតូវនៅ

នដើមផីជានស្នហ៊ ុ យទិញ

សាំបុលតរថយនឋជិេះនៅភបាំនពញ
នគលតូវមានលុយ

នហើ យមិនដឹងថា

នដើមផីនធឝដ
ើ ើនណើ របនឋនៅដល់

គួររាំឭកថា ពលករខែយរកបុងមួយថ្ថៃៗមាន
ជានលចើនរយនាក់លតូវបាននគចាប់ ែវួន នហើ យដឹក

នបាយខបត។

ោមលចកទាឝរអនឋរជាតិ

ននេះក៏ នលពេះខតនមែរល់ ជាអបកនាាំ

ពួ កនគចូលនៅរកការង្ហរនធឝើ នៅលបនទសនសៀម
នដាយែុសចាប់ ។ បុខនឋនមែរល់ នាាំមនុសសែុស
ចាប់ ចូលនៅលបនទសថ្ថជានលចើននាក់

ខដល

កាំពុងនធឝើសកមយភាពនាាំមនុសសែុសចាប់ ននាេះ នគ
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ចឹងនយើ ងអាចសួរនមភូមិនមើល

នតើ

នលាកលបធានភូមិមានការយល់ ោងណាខដរនបើ
សិនណានៅតាំបន់ ហឹ ប ង ោមគាំនិតលបធានភូមិថា

លសុកកាំនណើ តនដាយមនធោបាយណាននាេះនទ ។

លតឡប់ មកកមភុជាវិញ

តាំបន់ ននេះ

លបខហលជាមិនអាច

នតើយបល់ ោងនមចខដរ

អាចមានកខនវងណានផសងអត់ ?”។

នលាកបាន

មានលបស្នសន៍បនថថា គណៈកមយការសហគមន៍
គួរនធឝើការជាមួយលបជាពលរដឌ ខដលគ្នយនលាំនៅ
ឋានចាស់ លាស់ ននេះ នហើ យទាក់ ទងនឹងអាជាញធរ
នដើមផីខសឝងរកដីសលមាប់ពួកគ្នត់ រស់ នៅ ខតនឹង
សួរនោបល់ លបជាពលរដឌទាាំងននាេះជាមុនសិន។
នដាយ ៖ គឹម បុរ ី

ទាំព័រ១៤

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

តពីទំព័រទី១ ដល់ កូននៅខែយរនលកាម

ខែយរកណា
ថ

ល និងខែយរនលើ ជើនាន់ នលកាយយល់ដឹង កាល
ណានបើចាស់ ៗគ្នត់ បានស្នវប់

ដូចជាលគួសថយ

ឥឡូវជិតដល់ នពលយួ នលតូវខត

ខាជក់ នចញមកវិញនហើ យ នដើមផីឲ្រយុ វជនដឹង”។

បាត់ បងៀជីវត
ិ នៅ

ទិវា

“ទាំពាំងសបងឫសសី”

ជាទិវាមួយដ៏

នហើ យ មានខតទាំពាំងគឺយុវជនននេះឯងសបងតនៅ

សាំខាន់ ខដលនយើ ងបានលបារពន នឡើងកបុងនពលននេះ

នទៀត

គឺសលមាប់ បង្ហាញលបាប់ ដាស់ ស្នយរតី នៅដល់ យុវ

និងនចេះអាំពីរនបៀបថ្នការដឹកនាាំលបនទល

ជាតិមាតុភូមិឲ្រមាននសចកថកា
ី វ ហាននៅថ្ថៃខាង

ជនខែយរ ខែយរនលកាមជើនាន់ នលកាយឲ្របាន លជាប

មុែ យល់ ដឹងពី លទនិលបជាធិបនតយរ នដើរឲ្រទាន់

ចាស់ អាំពីលបវតថិស្នស្រ្សថដ៏ជូរចត់ របស់ ខែយរខដល

ដូចជាតិស្នសន៍ដថ្ទនៅជុើវញ
ិ ពិ ភពនលាក មាន

លតូវបានយួ ន នសៀម ចូលមកឈាវនពន ជា

អបកដឹកនាាំលអ

នចេះយកចិតថទក
ុ ដាក់ដល់ លបជា

ពិ នសសនចារយួ ននគបានចាប់ បព
ុ ឝ វរី សមណៈ វីរ

មានស្នយរតីជាតិនិយមពិ តលបាកដ”។

បុរស-នារីរាប់ ខែយរនលកាម មុឺន ខសននាក់ ែវេះលតូវ

នលាកបានបនថនទៀតថា “មុននឹងចាប់ នផថម
ើ លបារពន

បានចាក់ កាប់ សមាវប់ ែវេះលតូវចាប់ ដាក់គុកលចវាក់

ទិវាទាំពាំងសបងឫសសីននេះនឡើង

ែវេះនទៀតលតូវបានដុតទាាំងរស់ និងយកកាលកប់

រាស្រ្សថ

នលកាម

គឺនយើ ងែញាំខុ ែយរ

និងបងបអូនខែយរលបមាណ១០០នាក់ នៅ

លកុងមុងនរអាល

បានជើនាំគ្ន
ុ ប បថូរនោបល់ គ្នបនៅ

លតឹមកថាល់នធឝម
ើ ុមចស្រ្ង្ហាន។ល។
អតីតកាលបុនណា
ត េះនទ

មិនលតឹមខត

មកដល់ បចចុបផនបរដាឌភិ

វិញនៅមក បុខនថអត់ ទាន់ បានអនុម័តភាវមនទ ៣

បាលកុមយុនិសថយួននៅខតបនថនធឝើបាប គ្នបសងាត់

ខែនលកាយមកនទើបនយើ ងអនុមត
័ នឹងនធឝើ នយើ ងនធឝើ

បាំបិទសិទិនន សរីភាពខែយរ

កមយវធ
ិ ីននេះ

សិកានរៀនសូលតអកសរស្នស្រ្សថជាតិ

បាននដាយមានការសយល័ គចិតព
ថ ី បង

កមភុជានលកាមទាាំងពី ការ
ការខថរកា

បអូនខែយរ ខែយរកមភុជានលកាមជួយនលជាមខលជងថវិកា

ស្នសនា ទាំននៀម ទមាវប់ វបផធម៌ លបថ្ពណី ការ

និងកមាវាំង កាយ វាចា ចិតថទាាំងអស់ គ្នប អត់មាន

ទទួលព័ ត៌មានោមកចច ក់ទរូ ទសសន៍

ជើនយ
ួ ពី ណានទ។ នយើ ងលបារពន ទិវាននេះ គឺនដើមផី

កមភុជា ឬពី បរនទសនិោយរ ួមរដាឌភិបាលកុមយុនិ

លបមូល កមាវាំងស្នមគាីខែយរ ខែយរនលកាមឲ្រកាន់ ខត

សថយួននគមិនអនុចដតឲ្
ថ រនយើ ងនឡើយ។

ខាវាំងកាវនឡើង នវញលតបាញ់នៅជាធវុងខតមួយនចេះ

លតូវ ខតនធឝើោងណាឲ្រយុ វជនខែយរ ខែយរនលកាម

លសឡាញ់ជាតិមាតុភម
ូ ិដច
ូ គ្នប និងឲ្រសកនលាក

ជើនាន់ នលកាយ ខដលជាទាំពាំងសបងឫសសី ផុតពី

នគដឹងឮនទៀតផង។

ចាស់ ៗ

ចាប់ អារមយណ៍

ចាំណុចខដលនធឝើឲ្រយុ វជន

គឺនយើ ងនលើកយកលបវតថិស្នស្រ្សថ

កាលពី សម័យលពេះបាទ

ជ័យនជដាឌទី២

នរៀបការជាមួយនឹងលសីយួន
យួ ន បាន

ុប

នហើ យរដាឌភិបាល

ិតនឹងនាងចូវបានបចជ ន
ូ គ្នបនគ

មករស់ នៅែុសចាប់
ជានលកាមនយើ ង

បាន

ពសនពញនលើទឹកដីកមភុ

និងទឹកដីខដលយួ ននលបននាេះ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ស្នសនា
លបនទស

នៅលតូវនចេះស្នមគាីគ្នប
លបជារាស្រ្សថ
ជាតិ

ពី លបនទស

នយើ ង

លសឡាញ់ជាតិ

កាវហានកបុងការដឹកនាាំ

នបើមានបរនទសមកឈាវនពន

លតូវនលកាកនឡើងតោាំងនឹងខាយាំងទាាំងអស់ គ្នប

មិន

លតូវនដក នសៃៀមសមៃាំនទ នហើ យនិងនរៀនសូលតពី
លបនទស ខដលកាន់ លទនិលបជាធិបនតយរ នជឿន
នលឿននៅនលើសកលនលាក៕

ទាំព័រ១៥

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ខែម កម្ពជាររកាម្ជាន
ណា?(ត)
ុ
ថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្បាំ១៩៥៦ នង្ហឿ ឌិញ

បចឈប់ ការទមាវក់ លគ្នប់ ខបក

នៅនលើវតថអារាម

យី ម បានលបកាសលកឹតរនលែ១០ ហាមផ្លថច់ នៅ

លពេះពុ ទស្ន
ន សនាខែយរនលកាម និងឲ្រនដាេះខលងអា

ោមវតថនីមួយៗ មិនឲ្រមានការលបជុើគ្នបនលើសពី

ចាររ នផើ និង អាចាររ លុយ ស្នរាត ខដលយួ ន

១៥នាក់ នឡើងនៅ។ លពេះសងឃលតូវចាប់ ផសឹកនៅនធឝើ

បាន

ទាហានកាំខណន

និងបលមាមមិនឲ្រលពេះសងឃ

ននាេះ

នទសនាមាត់ ទនទ

ខតលតូវសរនសរជាលាយ

លកខណ៍អកសរឲ្រនគពិ និតរមុនសិន

នទើបអាច

នទសនាបាន។

ុាំឃាំងនៅកបុងពនននាគ្នរ។ កបុងអាំឡុងនពល
មានការសមាវប់ ខែយរជានលចើនដូចជា

៖

លពេះនតជលពេះគុណ លតឹង ឃន (Tran Khe An)
គងៀនៅវតថឃវាំង

ទីរ ួមនែតថឃវាំងលតូវបានយួ ន

បាញ់លបហារ។ ការបាញ់លបហារននេះ ការពិ តគឺ

ឆ្ប១
ាំ ៩៥៧ កមយវធ
ិ ីបនលងៀនភាស្នខែយរនៅ
ោមស្នលារដឌទាាំងអស់

នឹងលតូវបានបិទទាាំង

លសុងទូទាាំងកមភុជានលកាម។

ពួ កនគរកបាញ់អាចាររ
Cuong)

វិញ

នគឿង

(Huynh

ខដលមានចដ វនថខែយរនលកាមមួយរ ូបមាន

និនាបការរ ួមសាំបាច់ ។ នលាក ថាច់ តូន នៅភូមិ

ឆ្ប១
ាំ ៩៥៨ ថ្ថៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្បាំ១៩៥៨

ពិ សីលសុកកនវង ៀ (Cang Long) លបធានចលនាខែយរ

បណឍិត សឺង ងឿក
ុ ថាញ់ បានបនងាត
ើ ចលនាខែយរ

នសរីលបចាាំនែតថលពេះលតពាំង។ នលាក ឡឹម លី និង

នសរី នៅភូមធ
ិ ាំ សង្ហាត់ ឡុកនិញ (Loc Ninh) នែតថ

លគួស្នរជាលបធានចលនាខែយរនសរី លបចាាំនៅនែតថ

នាគគីរ ី

នហើ យមានសមាជិក

ពលលាវ។ នលាក ថាច់ សូរ ី នៅភូមិោនសក

សមាជិកាចាំនន
ួ ១៤០នាក់ ចូលរ ួមនធឝច
ើ ាំការ និង

លសុកនលជាយញ (Vinh Chau) នែតថពលលាវ

នរៀនននោបាយ។

(បចចុបផនបនែតថឃវាំង)

(Binh

Long)

នគ្នលនៅធាំរបស់ ចលនា

អាចាររ

ថាច់

ស្នប៊ត
ុ

ខែយរនសរី គឺលបឆ្ាំងកុមយុយនីសថ នៅលបនទសកមភុ

ស្នស្រ្ស្នថចាររអនុវទ
ិ ោល័យរសយីចរិោ ក៏លតូវបាន

ជា ដូនចបេះ មានការគ្នាំលទពី អានមរិកកាាំង និងយួ ន

យួ ននសរីសមាវប់ ។

នសរីផង។

ឆ្ប១
ាំ ៩៦១ ខែវិចឆិការ ឆ្បាំ១៩៦១ រណ

ឆ្ប១
ាំ ៩៦០ ខែកញ្ញដ ឆ្បាំ១៩៦០ រដូវបុណរ

សិរសតស៊ូខែយរកមភុជានលកាម (Front de lute Des

ភជុាំបិណឍ លពេះសងឃ និងពលរដឌខែយរនលកាម នៅ

Khmer du Kampuchea Krom) បានបនងាត
ើ នឡើង

នែតថលពេះលតពាំង (Tra Vinh) លបមាណជាង៤០០០

នចញពី ចលនាកខនសងស

អងា និងរ ូប បាននធឝើបាតុកមយនៅមុែសបងការនែតថ

គុណ សាំឱ្ក ខសន នៅតាំបន់ ភព
បាំ ពល នែតថ

ទាមទារឲ្ររដាឌភិបាល នង្ហឿ ឌិញយី ម បចឈប់ការ

មាត់ លជូក នហើ យបានខតងោាំងនលាក នៅ ដារា

ចាប់ លពេះសងឃផសឹកនៅនធឝើទាហាន

ជានមបញ្ញជការ នលាក នៅ ខយម ជាអគានលខា។

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

កាំខណន

ទាំព័រ១៦

របស់លពេះនតជលពេះ

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ឆ្ប១
ាំ ៩៦៣

JARAKA ដឹកនាាំ នដាយនលាក Y BHAM

ថ្ថៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្បាំ១៩៦៣ លពេះមហា

ENUOIL ។

វិសទ
ុ ិប
ន នញ្ញដ សឺង វឿង ៀ (១៨៨៥-១៩៦៣) លតូវ

ឆ្ប១
ាំ ៩៦៤

រណសិរសរាំនដាេះកមភុជានលកាម

បានយួ តនធឝើឃតនៅកបុងថ្លព U Minh នែតថទឹក

និង រណសិរសរាំនដាេះចមា បានរ ួមជាមួយនឹង បា

នមយ។

ោរាកា ថ្នមុងោញា បនងាត
ើ រណសិរសរ ួបរ ួមតស៊ូ
លពេះនតជគុណ

សឺង

វឿង ៀ

មានតួនាទី

នលចើនមុែ ៖

រាំនដាេះពូ ជស្នសន៍លតូវជិេះជាន់ នៅកាត់ ថា ហ៊ ឝ ល
ូ
រ ូ (FULRO)។



លពេះបាឡាត់គណនែតថលពេះលតពាំង។



អនុលបធានគណៈកមយការ ការពរសនថិភាព

ភាស្នបារាាំង ៖ Front Uni de Lutte des Races

ពិ ភពនលាក នៅនវៀតណាមខាងតផូង (Pho

Opprimees. យួ ន៖ Mat tran Thong nhat Dau

Chu Tich Hoi Bao Ve Hoa Binh The Gioi

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

Mien Nam Viet Nam) ។

United Stuggle Front for the Liberation of op-

អនុលបធាន រណសិរសរាំនដាេះនវៀតណាមខាង

pressed Races។



ពករ ហ៊ ឝ ល
ូ រ ូ ជាពករនិោយកាត់ ោម

តផូង (Pho Chu Tich Mat Viet Nam)។

FULROជាចលនាតស៊ូននោបាយលបដាប់

ថ្ថៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្បាំ១៩៦៣ មហា
បាតុកមយ

របស់ លពេះសងឃលពេះពុ ទស្ន
ន សនាខែយរ

អាវ ុធ

មានការគ្នាំលទពី បារាាំងនិងអានមរិកកាាំង។

នគ្នលនៅគឺ

នដើមផីលបឆ្ាំងនឹងរដាឌភិបាល

នលកាម និងយួ ននៅទីលកុងថ្លពនគរ នដើមផីលបឆ្ាំង

ស្នធារណរដឌយួនដល់ ឆ្បាំ១៩៧៥

នូវបទបញ្ញជបស្រ្ង្ហាបពុ ទស្ន
ន សនារបស់ នង្ហឿ ឌិញ

លបកសកុមយុយនីសថយួនដល់ ឆ្បាំ១៩៩២។ FULRO

យី ម។

លតូវបានរាំស្នយចាប់ោាំងពី នពល ខដលទាហាន
នៅឆ្ប១
ាំ ៩៦៣

ដខដលមានចលនាតស៊ូ

ធាំៗ របស់ជនជាតិនដើមពី រ បាននកើតនឡើង ៖
១.

FULRO

និងរដាឌភិបា

ចាំនន
ួ ៤០៧នាក់ បានដាក់ អាវ ុធចុេះលប

គល់ ឲ្រកងទ័ព របស់ អងាការសហលបជាជាតិនៅ

រណសិរសរាំនដាេះចមា (Front de Liberation

លបនទសកមភុជា។

du Champa) ដឹកនាាំនដាយនលាក LES
KOSSEM (ឧតថមនសនីយ៍ថ្នទាហានឆ័លត

កមភជា
ុ នលកាមកបង
ុ របប

នងឝៀង

វាុង
ាំ

ធីវ

(១៩៦៥-ឆ្ប១
ាំ ៩៧៥)

នោងជាជនជាតិចាម សញ្ញជតិខែយរ)។

ឆ្បាំ ១៩៦៦

២. រណសិរសរាំនដាេះែភងរា
ៀ ប(Front de Libera

ថ្ថៃទី០៩ ខែកញ្ញដ ឆ្បាំ១៩៦៦ យួ នបនងាត
ើ

tion des Hauts Plateaux-FLHP) ឬ BA-

សភា ខតងរដឌធមយនច
ុ ដ រដាឌភិបាលស្នធារណរដឌ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ១៧

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

នវៀតណាម ។ ខែយរនលកាមមានសភាតាំណាងរាស្រ្សថ

នវៀតណាម មានការចូលរ ួមពី សហរដឌអានមរិក,

៤ រ ូប ៖

កូនរ, ញូវស្នខឡន, អូស្រ្ស្នថលី និងរណសិរសរាំនដាេះ

១.

នលាក ទីវ ហី ស្នង (នែតថលពេះលតពាំង)។

លបជាជននយៀកណាមខាងតផូង (Mat Tran Giai

២.

នលាក ថាច់ ស៊ុង (នែតថមាត់លជូក)។

Phong Dan Toc Mien Nam Viet Nam) ចាំខណក

៣.

នលាក សឺង ធី (នែតថឃវាំង)។

កងទ័ពស្នធារណរដឌលបជាធិបនតយរនវៀតណាម

៤.

នលាក ោញ់ ធូ (នែតថលកមួនស)។

ខាងនជើង

ឆ្បាំ ១៩៦៧

និង

ថ្ថៃទី០១ ខែនមស្ន ឆ្បាំ១៩៦៧ រដឌធមយនុ

នដើម។

ចដ ស្នធារណរដឌយួន បានលបកាសនលបើលបាស់ ជា
ផវូវការ។

ការនបាេះនឆ្បតរដឌសភាបានលបលពឹ តថ

នឡើងខែយរនលកាមមានតាំណាងរាស្រ្សថចាំនន
ួ ៦ រ ូបគឺ៖

មានការចូលរ ួមពី សហភាពសូនវៀត

លបជាជនយួ នលសឡាញ់របបកុមយុយនីសថជា

លទនផលខដលខែយរនលកាមទទួលបាន
សស្រ្ង្ហាមននេះ

ពី

គឺវតថអារាមលពេះពុ ទស្ន
ន សនាខែយរ

នលកាម លតូវបានខបកនែធចែធីនដាយស្នរលគ្នប់ ខបក

១.

នលាក នកៀង សូក (នែតថលពេះលតពាំង)។

លពេះសងឃ

និងពលរដឌខែយរនលកាមលតូវបានស្នវប់

២.

នលាក ោាំង បាសឝង
ឹ (នែតថឃវាំង)។

នដាយអយុ តថិធម៌

៣.

នលាក ថាច់ ខផន (នែតថពលលាវ)។

នគ្នលជើហរអពោលកឹតរោងណាក៏ នដាយដូចជា

៤.

នលាក នៅ សូកាន (នែតថមាត់ លជូក)។

៥.

នលាក យ័ ញ នណើ (នែតថ Chuong Thien)

និនលគ្នធ (កាំពងៀថ្លជ) នៅលសុកកាំពងៀធាំ (Chau

៦.

នលាក យ័ ញ នកឿង (នែតថលកមួនស)។

Thanh) នែតថលពេះលតពាំង (Tra Vinh) លតូវែូចខាត

សូមផីខតពួ កនគែាំលបឹងរកា

នៅថ្ថៃទី០២ ខែកុមមៈ ឆ្បាំ១៩៦៨ វតថកាំពងៀ

មានលពឹ ទស
ន ភា១រ ូប គឺនលាក សឺង ថាយ
នងឝៀង ខដលជាបអូនរបស់ នលាក សឺង ងឿក
ុ ថាញ់។

៩៥% (លពេះវិហារ-ស្នលា-កុដិ ខបកនែធចែធីអស់
នៅសល់ ខតនខាវងទាឝរ១គត់ ) លពេះសងឃសុគត ៧

ឆ្បាំ ១៩៦៨

អងា និងលគហសទស្នវប់ ៥៩ នាក់ ។

ថ្ថៃទី៣០ ខែមករា ឆ្បាំ១៩៦៨ យុ ទនា
ន ការ

ឆ្បាំ ១៩៦៩

វាយលុក នាឱ្កាសបុណរចូលឆ្បច
ាំ ិនរបស់កង

ថ្ថៃ០៨ ខែមិថុនា ឆ្បាំ១៩៦៩ រដាឌភិបាល

ទ័ពនយៀកកុង (Tong Tan Cong Tet Mau Than)

បដិវតថន៍បនណា
ថ េះអាសនប

បានចាប់ នផថើម។

លពឹ តថិការណ៍ ននេះលតូវបានអូស

ណាមខាងតផូង (Chinh Phu Cach Mang Lam

បនាវយនពលនវលាចាប់ ពីថ្ថៃទី៣០ មករា រហូ ត

Thoi Cong Hoa Mien Nam Viet Nam) របស់ បកស

ដល់ ថ្ថៃទី០៨ ខែមិថនា
ុ
ឆ្បាំ១៩៦៨ នដាយការ

កុមយុយនីសថយួនលតូវបានបនងាត
ើ នឡើង នៅនលើទឹក

លបយុ ទរន វាងភាគីកងទ័ពទាាំងពី រ គឺស្នធារណរដឌ

ដីកមភុជានលកាម

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ១៨

ថ្នស្នធារណរដឌនវៀត

នដាយមានលបនទសចាំនន
ួ ២៣

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

គ្នាំលទ។

លពេះនតជលពេះគុណ ធមយវរិ នោ គឹម ស្នង
ថ្ថៃទី១៥ ខែមិថនា
ុ
ឆ្បាំ១៩៦៩ គណៈ

ជាលបធាន។ ភិកខុ ថាច់ សឺង ជាអគានលខាធិការ

លបតិភូពុទស្ន
ន សនិកចាំនន
ួ ២០០អងា និងរ ូប បាន

ភិកខុ ថាច់ គងៀ ជានហរចដិ ក និងមាននមដឹកនាាំខែយរ

ចូលរ ួម មហាសនបិបាតពុ ទស្ន
ន សនាពិ ភពនលាក

នលកាមជាលពេះសងឃ

បនលមើសងាមកិចច នៅទីលកុងថ្លពនគរមកលបនទស

លកុងនៅកមភុជានលកាមចូលរ ួម។

កាន់ ពុទស្ន
ន សនាមួយចាំនន
ួ ដូចជាឥណា
ឍ ,

និងលគហសទទាាំង១២នែតថ

លសី

ថ្ថៃទី១៣ ខែវិចឆិកា ឆ្បាំ១៩៦៩ លពេះសងឃ

លង្ហា, ននបាល់, កូនរខាងតផូង, ជបន
ុ , ថ្តវាឿន់ ,

ខែយរនលកាមចាំនន
ួ ២៦៥អងា ដឹកនាាំនដាយភិកខុ ឡឹម

នសៀម, លាវ និងភូមា នហើ យបាននិមនថ និង

ខអម ជាតាំណាងឲ្រខែយរនលកាម២លាននាក់ និង

អនចជើ ញចូលនធឝើទសសនកិចចជាផវូវការ

លពេះសងឃ២០ពន់ អងា

នៅវតថ

ចនធរងសី ទីលកុងថ្លពនគរ។

សនថិវធ
ិ ី និងអហិ ងានៅមុែវិមានឯករាជរ នងឝៀង

ថ្ថៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្បាំ១៩៦៩ រដឌសភា
ស្នធារណរដឌនវៀតណាម
នលកាម

បាននធឝើបាតុកមយនដាយ

វាុង
ាំ ធីវ ទាមទារនាទីជាជនជាតិភាគតិច។

បានអនុម័តឲ្រខែយរ

ថ្ថៃទី១៨ វិចឆិកា ឆ្បាំ១៩៦៩ លពេះសងឃខែយរ

មានតាំណាងនៅកបុងលកុមលបឹកាជនជាតិ

នលកាមលបមាណ១៥០០អងា នៅនែតថទឹកនមយ និង

ភាគតិច។

នែតថពលលាវ

ដឹកនាាំនដាយលពេះនតជលពេះគុណ

ថ្ថៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្បាំ១៩៦៩ លបធានាធិ

លតឹង ោញ នដាយមានលពេះមហា សឺង ថាន, លពេះ

បតី នងឝៀង វាុង
ាំ ធីវ បាននចញលកឹតរនលែ១៤

មហា សឺង ឈូន, លពេះមហា សឺង នធឿន និង

លុបនឈាយេះខែយរ នចញពី លកុមលបឹកាជនជាតិភាគ

នលាក

តិច

បាតុកមយអហិ ងា

នដាយអេះអាងថា

ខែយរនលកាមមានឋានៈ

សងាមនសយើនឹងជនជាតិភាគនលចើន(យួ ន)។

ការកណា
ថ ល

នៅមុែស្នលានែតថពលលាវ

នលកាមនៅទីលកុងថ្លពនគរ។

“គណៈកមាយធិ

ដឹកនាាំលពេះសងឃខែយរកាំនណើ តនៅ

នវៀតណាមខាងតផូង

វាឿត ជាជើនយ
ួ ការបាននធឝើ

នដើមផីគ្នលាំ ទចាំនពេះការទាមទាររបស់ លពេះសងឃខែយរ

ថ្ថៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្បាំ១៩៦៩ លពេះសងឃ
និងពលរដឌខែយរនលកាមបានបនងាត
ើ

លតឹង ស្ន

ថ្ថៃទី១៩ ខែវិចឆិកា ឆ្បាំ១៩៦៩ លពេះសងឃ
ខែយរនលកាមលបមាណ១៧០០អងា

នៅនែតថឃវាំង

តស៊ូទាមទារនដើមផីរកានូវ

ដឹកនាាំនដាយលពេះនតជលពេះគុណ ថាច់ នពចន៍ ជា

នាទីជាជនជាតិភាគតិច” “Uy Ban Trung Uong

អគានលខាធិការ និងមានជើនយ
ួ ការពី ភិកខុ ោាំង

Lanh Dao Su Sai Viet Goc Mien Doi Giu Vi Tri

នណា, ភិកខុ ឡឹម ខាយ បាននធឝើបាតុកមយនៅមុែ

Dan Toc Thieu So” ទីស្នបក់ ការកណា
ថ លនៅវតថ

ស្នលានែតថឃវាំងខដរ។

ចនធរងសី លកុងថ្លពនគរនដាយមាន៖

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ភិកខុ ថាច់ វណតី លពេះនមគណពុ ទស្ន
ន សនា

ទាំព័រ១៩

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

គណៈនថវាទនែតថខលពកឬសសី
ឃត

លតូវបានយួ ននធឝើ

នពលកាំពុងបាំនពញនបសកកមយនៅនែតថ

មាត់ លជូក។

នីមួយៗលតូវបានដីលតឹម

១៥ហិ កោជាកាំហិត។

ជាលទនផលនៅខដនដីសណថទននវនមគងា រដឌការ
បានរឹបអូសដីធវី (ភាគនលចើនជារបស់ ខែយរនលកាម)

ថ្ថៃទី២៤ ខែធបូ ឆ្បាំ១៩៦៩ លពេះសងឃបាតុករ
ខែយរនលកាមនៅវតថចនធរងសី ទីលកុងថ្លពនគរលតូវបាន

ចាំនន
ួ ១,១៥៥,៣៧ហិ កោ យកនៅឲ្រអបកគ្នយនដី
(ភាគនលចើនជាជនជាតិយួន)។

នគរបាល នលបើអាំនពើ ហឹងាចាប់ ពីនមាង១២យប់

ឆ្បាំ ១៩៧២

ដល់ នមាង ៦ លពឹ ក នដាយបាននធឝើឲ្រលពេះសងឃ

ខែនមស្ន ឆ្បាំ១៩៧២ លពេះលគូ ថាច់ នពច,

ខែយរនលកាម ៩៥ អងា រងរបួស។

លពេះលគូ

ឡឹម

ខាយ,

តាំណាងរាស្រ្សថខែយរនលកាម

ឆ្បាំ ១៩៧០

នលាក នកៀង សូក, នលាក ថាច់ ខផន, នលាក វរ

ថ្ថៃទី១២ ខែកុមមៈ ឆ្បាំ១៩៧០ លពេះសងឃ

នសនីយ៍ឯក គឹម ខាន់

និងនលាកស័កថ៥ សឺង

និងពលរដឌខែយរនលកាមនៅនែតថមាត់ លជូកលបមាណ

នធឿង

៣០០អងា និងរ ូបបាននធឝើបាតុកមយនៅមុែស្នលា

មណឍលទី៤ខលពកឫសសី (Trung Tam 4 Can Tho)

លសុកស្នឝយទង។

នដាេះខលងលពេះសងឃខែយរនលកាម លបមាណ២១លពេះ

នៅនែតថលពេះលតពាំង មានការនធឝើបាតុកមយ
របស់ លពេះសងឃខែយរនលកាម

នដើមផីទាមទារនាទីជា

បានទាមទារឲ្រអាជាញធរយួ ននៅមជឈ

អងា ខដលលតូវបានចាប់ ផសឹកយកនៅនធឝើទាហាន
កាំខណននៅសមរភូមិមុែ។

ជនជាតិភាគតិច រហូ តនៅដល់ ៦នលើក គឺនៅឆ្បាំ

ឆ្បាំ ១៩៧៣

១៩៦៩ ៖ ថ្ថៃទី១០ ខែតុលា, ១៣ ខែវិចឆិកា, ២៥

ថ្ថៃទី២៧ ខែមករា ឆ្បាំ១៩៧៣ សនបិសីទ

ខែវិចឆិកា, និង ១១ ខែធបូ ១៩៧០ ៖ ថ្ថៃទី១២ ខែ

លកុងបារីស

កុមមៈ និង ១៦ មីនា។ នៅទីបាំផត
ុ គឺថ្ថៃទី២៣ ខែ

នលពៀង។ ដើណាច់ ខែមីនា ឆ្បាំ១៩៧៣ កងទ័ពអា

កុមមៈ មានលពេះសងឃខែយរនលកាម លបមាណ៣.៨០០

នមរិកកាាំងលតូវបានដកនចញអស់ ពីលបនទសនវៀត

អងាចូលរ ួម។

ណាម។

ថ្ថៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្បាំ១៩៧០ នងឝៀង វាឿង
ធីវ

(Nguyen

Van

Thieu)

នចញលកឹតរនលែ

លបនទសបារាាំង

ថ្ថៃទី០៣

ខែនមស្ន

បានចុេះកិចលច ពម

ឆ្បាំ១៩៧៣ លពេះ

មហា សឺង ថាន (១៩៣៣-៧៣) វតថថ្លពជាប់ ជា

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

អគានលខាធិការស្នលាគណនែតថ

នលកាយពី សុីនញលកឹតរននេះ

ស្នសនានថរវាទ និងយុ វជន លី ឧតថម ជាអបក

នលាក

ធីវ

បាន

និោយថា “Hom nay la ngay vui suong nhat

នបើកមូតូឌប
ុ

cua

លបហារនៅទឹកនចក នែតថពលលាវ។

doi

toi”។

នោងោមលកឹតរននេះលគួស្នរ

ថ្នពុ ទន

ជូនលពេះអងាលតូវយួ ននសរីបាញ់

(តនៅនលមនរោយ...)
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ២០

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

រៃ បបវតតិ

រពះរតជរពះគុែ ថាច់ រមា៉ោយ
(សុវែណបបញ្ញ
ា ធម្មរតថ )
ខដលទុកនសយើនលបៀបដូចជាស្នភន
ចមវងសតឝផងរាប់ ខសនលាន
កាន់ ស្នទននិពឝនបានសុខា។
បងាលើ ពេះសងឃអងាអយរបុលត
ជាស្នវ័កពុ ទលន ទងៀសីលសិកាខ
នលាកជាបុចដនកខតដ៏ថ្ថវថាវ
ែញាំស
ុ ូមនមស្នារនដាយនគ្នរព។
សូមសួរសុែទុកខមាមីងោយោ
យុ វន
័ កញ្ញដលគប់ជន់ ថាបក់
មករាំខលកទុកខោងនស្នយេះសយ័លគ
សូមសួររាក់ ទាក់ នដាយនមលតី។
ែញាំកា
ុ ន់ នសៀវនៅអាននូវអតទបទ
ជីវកាំណត់ លបវតថិខបបែវី

រពះនតជរពះគុណ ថាច់ ន ៉ យ
(ស្ុវណណ បបញ្ញាធមមនតថរ)

ជូនញាតិជត
ិ ឆ្ទយទាាំងលបុសលសី
ខដលមកលបាលស័យោងនលតៀបលោ។

នរៀបនរៀងនដាយ

ខតមុននឹងអានែញាំស
ុ ូមនទាស

ភិកុខ ស្ុវណណ នតថរ នបា៉ សានរ ៉ន

អភ័យកាំហុសលគប់ រ ូបា

លពេះនៅអធិការរងវតថមជឈិមារាម (កណា
ថ ល)

នទាេះបីអាននៅែុសឆាងខបបណា

និងជាសហធមយិកកបុងការ

ោមនសចកថីចារដូចតនៅននេះ។

សខមថងលពេះធម៌នទសនាសង្ហាយនា
ជាមួយលពេះនតជលពេះគុណ ថាច់ នមាយ រាល់ ពិធី
បុណរនផសងៗ នៅកបុងលសុកកាំពងៀស្នភន
នែតថលពេះលតពាំង

I - របវតតិ

លពេះនតជលពេះគុណ

ថាច់ នមាយ នកើតឆ្បាំ មមី អដឌស័ក ព. ស. ២៥១០
គ. ស. ១៩៦៦ ។
ជនជាតិខែយរ លគួស្នរកសិករ អាសយដាឌន

អហាំ រីែាំញស
ុ ូមវនាធ
អងាលពេះភគវាមាចស់ស្នសនា

ភូមិចុងលពលាន

លពេះអងាជាលគូមនុសសនទពថ

លោវិញ ។

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ុាំផុងថាញ់ លសុកកូវខក នែតថ

ឪពុ កនឈាយេះ ថាច់ នមើយ មាថយនឈាយេះ ថាច់

រកស្នស្នថចាររណាផធឹមគ្នយន។
បងាលើ ពេះធម៌ដ៏លបនសើរ

សុវណតបផញ្ញដធមយនតទរ

ធី សង មានបងបអូនរ ួមថ្ផធ ៩ នាក់ គឺ៖
ទាំព័រ២១

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ទី១ លពេះនតជលពេះគុណ សុវណតបផញ្ញដធមយ
នតទរ ថាច់ នមាយ

សលមាលនូវអខលងកដ៏ធៃន់

របស់ អក
ប មានគុណ

ទាាំងនទឝ មានការជួយនធឝើខលសចមាារ ចារដើណាាំ

ទី២ ថាច់ ធីស្នរិនធ (លសី)

មាន់ ទា នគ្ន លកបី ឥតមានការនធឝសលបខហស

ទី៣ ថាច់ មុក (លបុស, ស្នវប់ )

បខណឋតបនណា
ឋ យនាាំឲ្រនធាវយែូចកិចចការ ខដល

ទី៤ ថាច់ ធី សុិត (លសី)

ជាលបការនាាំឲ្រឪពុ កមាឋយមានទាំនក
ុ ចិតថ លបគល់

ទី៥ ថាច់ សិន នថឿង (នៅមយ), (លបុស)

ការង្ហរតូចធាំពុាំមានការលពួយបារមមនឡើយ។ នៅ

ទី៦ ថាច់ សុែ (លបុស)

ផធេះជួយបាំនរើការង្ហរឪពុ កមាឋយ

ទី៧ ថាច់ ធី សឹមាលី (លសី)

១៦ឆ្បាំ

នដាយលពហយ វហា
ិ
រធម៌របស់ ឪពុ កមាឋយ

ទី៨ ថាច់ ធី ស្នងយូ (លសី)

យល់ ន

ើញថា

ទី៩ ថាច់ ធី បុបាព (លសី) ។

វឌណនាការចាំនរើនធាំនឡើង

II-កុមា ប ិរចេទ

កាលនៅជាកុមារ

ដល់ អាយុ បាន

កូនរបស់ ែវួនចូលដល់ វយ
័
ខដលជួយសលមាល

ការង្ហរតូចធាំ កបុងលគួស្នរបានមួយចាំខណកោង
នដាយលកខណសមផតថិ

ធាំក៏ពិតខមន

ខតឪពុ កមាឋយគ្នយនបាំណងចងៀបាន

ខដលផុសនចញពី ធមយជាតិ គួបផសាំនឹងការអប់ រព
ាំ ី

កមាវាំងកូន

ឲ្រជួយកបុងកិចកា
ច ររបស់ ែវួននឡើយ

ឪពុ កមាថយចាស់ទាំជា
ុ បនថបនាធប់ កុមារថាច់នមាយ

លពមទាាំងមិនចងៀន

បានកាវយជានកយងមួយរ ូបមានចរិោសមផតថិ មិន

ែឝេះនូវការសិកាអកសរស្នស្រ្សថជាតិ

ដូចនកយងដថ្ទនឡើយ គឺជានកយងមានអាកបផកិរោ
ិ

មានសទាននមាេះមុត

សុភាពរាបស្ន សវូតបូត នចេះនគ្នរពនកាតខលកង

នលាកឪពុ ក

ឪពុ កមាថយ និងចាស់លពឹ ទានចាររ នធឝើនអាយកុមារ

ថាច់ នមាយ ឲ្រនៅកាន់ វតថលពលានមានជ័យ នៅ

ថាច់ នមាយ គួរជាទីលសឡាញ់រាប់ អានថ្នជនផង

នធឝើជានកយងវតថ នធឝើជានសកខនលាក សិកាអកសរស្ន

ទាាំងឡាយ ។

ស្រ្សឋជាតិ

កាលខដលសទិតកបុងវ័យសិកាកុមារ

ថាច់

នមាយមានអាយុ ៩ឆ្បាំ លតូវបានឪពុ កមាឋយបចជ ូន
ឲ្រនៅសិកាអកសរស្នស្រ្សថសកល
នាការ។

ោមវ័យវឌណ

ការសិការបស់ កមា
ុ ររ ូបននេះបានចប់

ើញកូនរបស់ ែវួន

លៃត
ិ លៃង ៀ
ទនធឹមនឹងការ

លជេះថាវកបុងលពេះពុ ទស្ន
ន សនា

និងអបកមាឋយ

ក៏ បានបចជ ន
ូ កុមារ

និងធម៌អាថេស្នស្រ្ស្នថបាលីោមសម័យ

និយម ។
III-បពវជាាប ិរចេទ

លុេះចូលមកដល់ ឆ្បច
ាំ

ចោឝស័ក

ព.ស.

២៥២៦ គ.ស.១៩៨២-១៩៨៣ អាយុ បាន១៧

លតឹមខតថាបក់ទី៥បុនណា
ត េះ

នដាយអខលងកជា

ឆ្បាំ ឪពុ កមាឋយក៏ បានលបនគនកុមារ ថាច់ នមាយ

លតកូលនរៀមចផងយល់ ន

ើញថា ឪពុ កមាឋយមាន

ដល់ លពេះឧបជាយ៍ លពេះនាមធមយនតទរ ថាច់ ងឿក
ុ

ការហត់ ននឿយកបុងការចិចចឹមកូនៗ

នហតុដូនចបេះ

នដើមផីបាំបួសជាស្នមនណរ

កបុងព័ ទស
ន ីមាវតថ

កុមារ ថាច់ នមាយ ក៏ សូមការអនុចដតថិអាំពីសនា
ាំ ក់

លពលានមានជ័យ។ ចាប់ ពីនពលបានលទលទងៀនភទ

ឪពុ កមាឋយផ្លអក់ ការសិកា

ជាបពឝ ជិតរ ួចនហើ យ ស្នមនណរ ថាច់ នមាយ

នដើមផីជួយជាកមាវាំង

វិទយសំ
ុ រឡងកម្ពុជាររកាម្ (VOKK)

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ២២

សា ព័ត៌មាន នរពនគ (PNN)

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ខតងមានសតិសមផជចដ ៈ
ធម៌អាថេ

ែិតែាំពោោមសិកា

វិន័យលពេះពុ ទជ
ន ិនលសីពុាំមានការនធឝស

លបនហសនឡើយ។

នដាយការពោោមោង

ទាជាភិកខុភាវៈរ ួចនហើ យ ភិកខុ សុវណតបផញ្ញដធមយ
នតទរ

ថាច់ នមាយក៏ បាននៅចាាំលពេះវសានៅវតថ

សមផួររងសីនដើមផីនរៀនយកនូវវិបសសនាធុរៈ

កបុង

នពញទាំហឹង នវលាមិនយូ របុនាយនស្នមនណរ ថាច់

សាំណាក់ នលាកលគូនាមនៅ និងនលាកលគូនាមគ្នាំ

នមាយ ក៏ អានបាននូវស្នស្រ្ស្នថសវក
ឹ រឹត ខដលជា

លពមទាាំងបានបនថការសិកា ផវូវស្នកលបាំនពញ

នករមរតកពី បូរាណបនសល់ទក
ុ មក

វិជាជថាបក់ ទី ១០ - ១១ អស់រយៈកាល ៤ ឆ្បាំ ចាប់ពី

នដាយរ ួស

រាន់ ពុាំមាននទើសទាក់ នឡើយ ។
ចូលមកដល់ ឆ្បាំកុរ

ឆ្បាំខាលអដឌស័ក ព.ស. ២៥៣០ គ.ស. ១៩៨៦
បចច ស័ក

ព.ស.

២៥២៧ គ.ស.១៩៨៣ - ១៩៨៤ ស្នមនណរ

រហូ តដល់ ឆ្បាំមាញ់ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៣៣
គ. ស. ១៩៨៩ ។

ថាច់ នមាយ ក៏ បានចុេះនឈាយេះសិកាស្នលាពុ ទិក
ន
អនុវទ
ិ ោល័យទី១

នៅកបុងវតថលពលានមានជ័យ

ននេះឯង ។

លុេះចូលដល់ ឆ្បាំមមីនទាស័កព.ស.២៥៣៤
គ.ស.១៩៩០ បាននៅគងៀនៅវតថមន
ុ ីរងសី សង្ហាត់
អាងគឺ ែ័ណឍនិញនកវ ទីលកុងកឹងនធើ កបុងសាំនាក់ ថ្ន

ដល់ ឆ្បាំជត
ូ ឆស័ក ព. ស. ២៥២៨ គ. ស.
១៩៨៤ - ១៩៨៥ ក៏ បាននៅសិកាស្នលាពុ ទក
ិន

លពេះនតជគុណ លពេះឧបជាយ៍ លពេះនាម ថាច់នចឿង
នដើមផីបនថការសិកាថាបក់ទី១២ ។

អនុវទ
ិ ោល័យទី២ នៅកបុងលសុកកូវខកដខដល ។
ឆ្បាំឆវូវ សបឋស័ក

បចច ប់ការសិកាថាបក់ ទី១២ លពេះអងាក៏បាន

ព.ស.២៥២៩ គ.ស.

វិលលតឡប់

មកកាន់ វតថកាំនណើ តរបស់ ែវួនវិញ

១៩៨៥ - ១៩៨៦ ស្នមនណរ ថាច់ នមាយ ក៏

អាយុ បាន២៥ វសាបាន៩

សលមាកការសិកាអាំពីអកសរស្នស្រ្សថជាតិ (នដាយ

ចងថ្ដលពេះអងានធឝើជាលពេះនៅអធិការ វតថលពលាន

យុ គសម័យ)

មានជ័យ ។

(នពលរាលតី)

នៅសិកាស្នលាបាំនពញវិជាជ
នៅកបុង

ុាំផុងថាញ់រហូ តដល់

បចច ប់កាំរត
ឹ មធរមសិកានៅមូលដាឌន ។

ពុ ទប
ន រិស័ទក៏ បាន

IV-កា ងា កនងរពះពុ
ទធសាសនា និងសងគម្
ុ
ចាប់ នផថើមពី នពលបានទទួលនាទី
ជាលពេះ

កបុងកមវុងឆ្បាំ ខាល ព. ស. ២៥៣០ គ. ស.

នៅអធិការមក លពេះនៅអធិការអងាននេះ មានការ

១៩៨៦ អាយុ បាន ២១ ឆ្បាំ ស្នមនណរ ថាច់

ែបេះខែបងកបុងការដឹកនាាំពុទប
ន រិស័ទកស្នងនូវសមិទិ ន

នមាយ ក៏ បានបាំនពញឧបសមផទាជាភិកខុភាវៈ កបុង

នានា កបុងពុ ទស្ន
ន សនមណឍលនិោយរ ួម កបុងវតថ

ពទនសីមាវតថលពលានមានជ័យ នដាយបាននិមនថ

លពលានមានជ័យនិោយនដាយខឡក ។

និមនថ

លុេះចូលមកដល់ ឆ្បម
ាំ ខម លតីស័ក ព.ស.

លពេះលគូមហា ថាញ គងៀ នៅវតថនជាវ័នសង្ហឝរ

២៥៣៥ គ.ស.១៩៩១ លពេះអងាក៏បានគ្នងគរ

មាស (បាត់ លកមា) ជាឧបសមផទាចាររ និមនថលពេះ

ពុ ទប
ន រិស័ទលបារពន បុណរបចច ុេះែ័ណឍសីមា

លគូ មហារឹត គងៀនៅវតថលពលានមានជ័យ ជាអនុ

ឧនបាសថគ្នរ ។

លពេះធមយនតទរ ថាច់ ងឿក
ុ ជាលពេះឧបជាយ៍

នរាង

សទិតកបុងឆ្បាំវក ចោឝស័ក ព.ស. ២៥៣៦

សសវនាចាររ បាននិមនថភិកខុសងឃ ២១ អងាគងៀជា
លពេះឧបជាយ៍ បានឲ្រនាមបចដ តថិ

គ.ស. ១៩៩២ បានចូលជាសមាជិកគណៈលបតិ

ថា សុវណតបផញ្ញដធមយនតទរ នលកាយពី ការឧបសមផ

បតថិការ សមាគមលពេះសងឃនសបហាជាតិ លសុក

គណៈបូរកៈ។

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ២៣

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

កូវខក នាអាណតថ១
ិ ៩៩២-១៩៩៧ ជាសមាជិក

តិស្រ្នធិោរមយណ៍នឡើយ ។

អចិថ្ស្រ្នថយ៍ ។

ជាពិ នសសនៅឆ្បាំជត
ូ

ពី អាណតថិ ១៩៩៧ -២០០២ ទទួលង្ហរជា
លបធានពុ ទិក
ន សិកាលសុក ។

ព.ស.

២៥៥២ គ.ស.២០០៨ អាយុ បាន៤៣ឆ្បាំ វសា
បាន២៧វសា លពេះអងាក៏បានជាតាំណាងឲ្រលពេះ

ពី អាណតថិ ២០០២-២០០៧ ទទួលង្ហរជា
អនុលបធានអចិថ្ស្រ្នយ
ថ ៍

សាំរទ
ិ ិស
ន ័ក

ថ្នសមាគមលពេះសងឃ

ស្នមគាីនសបហាជាតិ លសុកកូវខក ។

សងឃ

និងជនជាតិខែយរនៅនែតថលោវិញ នៅនធឝើ

នសចកថីរបាយការណ៍ សថីពី “វបផធម៌-សងាម” នៅ
រដឌធានីហាណូយ

នដាយការង្ហរលអកបុងលពេះពុ ទន

ពី អាណតថិ ២០០៧-២០១២ នៅទទួលង្ហរ

ស្នសនា និងសងាមជាតិ នលាកលគូ ថាច់ នមាយ

ជាអនុលបធានអចិថ្ស្រ្នយ
ថ ៍ ក៏ សទិតនៅកបុងអាណតថិ

លតូវបានស្នទប័នរដឌ និងអងាការលពេះពុ ទស្ន
ន សនា

ននេះ លពេះអងាក៏បានទទួលង្ហរជាអនុលបធានគណៈ

លបទាននូវប័ណតសរនសើរ

អភិបាលពុ ទស្ន
ន សនាលសុក លពមទាាំងបានទទួល

ោងនលចើន ។

ង្ហរជា អនុលបធានគណៈកមាយធិការរណសិរសលសុក

V-អាកា រោគ

និងលិែិតសរនសើរ

និងជាសមាជិកលកុមលបឹកាលបជាជន លសុកកូវខក

ជើននារជីវត
ិ នចេះខតបក់ នបាកនៅោមរលក

លពមទាាំងជាសមាជិកគណៈពុ ទិក
ន សិកា នែតថលោ

ថ្នធមយជាតិ រ ួមសមាច់ ជាមួយការចនលមើនអាយុ

វិញ ។

សង្ហខរផង

កាលនបើបានទទួលង្ហរ
ខាងនលើ

ដូចបាននរៀបរាប់

លពេះអងាខតងមានការែិតែាំ លបឹងខលបង

រ ួមកមាវាំងជាមួយអងាការស្នទប័នរដឌ

និងអងាការ

ថាច់

នទើបអាយុ លពេះសុវណតបផញ្ញដធមយនតទរ

នមាយ

ក៏ចនលមើននដាយវ័យវឌណនាការ

នលបៀបបាននឹងលទនិចនាឡិកានចេះខតសនសៀរនៅ
មុែមានការខលបលបួលមិនឈប់ ឈរ។

នទើបអបក

ពុ ទស្ន
ន សនា នដើមផីកស្នង អភិវឌណន៍សងាមជាតិ

លបាជញខែយរ សរនសរជាអតទបទកាំណាពរមាននសច

និងសងាមពុ ទស្ន
ន សនា

កថីថា ៖

មួយថ្ថៃនៅមួយថ្ថៃមាន

ភាពរីកចនលមើនជាលាំដាប់ ។ ជាពិ នសស នៅោម

ភាជន៍ដខី ដលសយន
ូ ឆ្បង
ាំ នធឝើ

ពិ ធីបុណរធាំៗ កបុងពុ ទស្ន
ន សនា

តូចធាំជនើ ទើនៅកថឆ
ី ន
អិ កឋី

ដូចជាបុណរបចច ុេះសីមា
នដើម

និងបុណរជាតិ

និងបុណរលបឡងជា

លពេះអងាគឺជានឃសនិកមួយរ ូប

និងជា

រខមងលតូវខបកបាំខណកជាដី
កាវយជាឥតន័យនៅទីបផ
ាំ ត
ុ ។

ធមយកថិកមួយអងា ខដលមានលបជាលបិយភាពជាទី

ននាេះោងណាមិញជីវត
ិ សតឝនលាក

បាំផុត ខដលញាុាំងឲ្រពុ ទប
ន រិស័ទជិតឆ្ៃយមិនលតឹម

ឈឺឬឥតនរាគវិនោគតក់សត
វុ

ខតនៅកបុងលសុក កបុងនែតថ កបុងលបនទសនទ សូមផីខត

រខមងលតូវស្នវប់នចាលកាលកប់ដត
ុ

ពុ ទប
ន រិស័ទនៅនលៅលសុក នលៅនែតថ នលៅលបនទស

នៅទីបផ
ាំ ត
ុ ក៌ដនូ ចាបេះខដរ ។

ក៏ រត
ឹ ខតចូលចិតថចាំនពេះទឹកដមនវាហារ ដ៏មានែវឹម

ភាពពិ តោងននេះរិេះគិតោងណា

ស្នររបស់ លពេះអងា

គួររកធម៌អាថេឬគួរកុាំខកផរ

មិនលតឹមខតភាស្នជាតិនទ

សូមផីខតភាស្នកិញក៏ រត
ឹ ខតមានការពិ នរាេះ ស្នថប់

អបកលកក៏ស្នវប់មានក៏ស្នវប់ខដរ

នហើ យគួរចងៀស្នថប់ នទៀត មិនចងៀឲ្រឃវតពី នស្ន

កមយករនៅខកស្នវប់ខតទាាំងអស់ ។

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ២៤

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

លុេះចូលមកដល់ ឆ្បឆ
ាំ វូវ

ឯកស័ក

ព.ស.

សថោងចាំណានៗ មកពោបាលលបនគនលពេះអងា

២៥៥៣ គ.ស.២០០៩ អាយុ បាន ៤៤ ឆ្បាំ វសា

នដាយបាំណង ចងៀ ឲ្រលពេះអងាបានជាសេះនសផើយ

បាន ២៨ វសា លពេះអងាក៏មានអាពធជាទមៃន់

ធមយោនឡើងវិញ ។

នដាយអាការៈនរាគនលចើនោង បាននៅពោបាល

ខតនធឝើនមថចនឡើយ

នបើសង្ហខរធម៌ទាាំងឡាយ

នៅមនធីរនពទរនែតថលោវិញ មនធីរនពទរលកុងកឹងនធើ

មិននទៀងខមនពិ ត មានកិរោ
ិ នកើត នឡើងនហើ យ

មនធីរនពទរ

វិនាសនៅវិញជាធមយោ

ទីលកុងហូ ជីមិញនដាយមានការជួយ

នលជាមខលជងចាប់ អារមយណ៍អាំពីសាំណាក់លពេះសងឃ

បរមលគូជាមាចស់

និងពុ ទប
ន រិស័ទជិត-ឆ្ៃយកបុង

នហើ យននាេះ ។

បានជើនយ
ួ ជាថវិកា
របស់ លពេះអងា
ន

និងនលៅលបនទស

សលមាប់ ការពោបាលនរាគ
មួយរយៈនពលនលកាយមកក៏

ើញថាអាការៈនរាគថ្នលពេះអងា បានធូរលស្នល

ខដលលពេះសមាយសមភុទន

បានលោស់ សខមថងទុកមក

នៅនវលានមាង៣និង ២៥ នាទី ថ្ថៃសលុ ក ៦
នកើត

ខែលស្នពណ៍

២៥៥៥

ឆ្បាំនថាេះ លតីសក
័

លតូវនឹងថ្ថៃទី៥

ព.ស.

ខែសីហា ឆ្ប២
ាំ ០១១

នធឝើឲ្រលពេះសងឃ និងពុ ទប
ន រិស័ទជិតឆ្ៃយមានការ

មចចុរាជដ៏កាំណាច ក៏ បានមកផ្លថច់ផថិលជីវត
ិ ស្រ្ិ នធីយ៍

នលតកអរោងពន់ នពកឥតឧបមា។ ការនលតកអរ

លពេះអងា

ននេះមិនបានយូ របនា
ុ យ នផង លស្នប់ ខតអាការៈនរាគ

ខាងមុែ កបុងលពេះជនយគលមប់ ៤៦ឆ្បាំ វសាផបួសបាន

(ជើងចា
ឺ ស់ )

២៩វសា

បាននរើនឡើង នធឝើឲ្រលពេះអងាមានភាព

ឲ្រឃវតចាកនលាកននេះនៅកាន់ នលាក
កបុងចាំនណាមលពេះសងឃ

និងញាតិ

លទុឌនលទាម ញាតិនញាមបងបអន
ូ លពេះសងឃគណៈ

នញាម បងបអូន ខដលនៅចាាំខថរកាលពេះអងា នៅ

កមយការពុ ទប
ន រិសទ
័

បាននាាំលពេះអងានៅពោបាល

កបុងមនធីរនពទរពហុ ខផបកមជឈិមទីលកុងកឹងនធើ ការ

នៅមនធីរនពទរពហុ ខផបកមជឈិមទីលកុងកឹងនធើ នៅ

នធឝើតាំនណើ រលាចាកនលាកននេះនៅកាន់ នលាកខាង

នាថ្ថៃ ១២

មុែ ថ្នលពេះលគូ សុវណតបផញ្ញដធមយនតទរ ថាច់ នមាយ

នកើត ខែអាស្នឍ ឆ្បនាំ ថាេះ

ព.ស.២៥៥៥

គ.ស.២០១១

ពោបាលនដាយការវេះកាត់

លតីសក
័

លគូនពទរក៏ បាន
នហើ យបានបចជ ូន

លពេះអងាចូលនៅសឹងកបុងបនធប់ជើនយ
ួ កមាវាំង ។
កបុងនពលខដលលពេះអងា

គឺជាការលាដ៏ធាំ
លាំដាប់ ថាបក់

លាអស់ គណៈមស្រ្នថីសងឃលគប់
លាអស់ ភក
ិ ខុសងឃអងាស្នមនណរ

លាអស់ នញាមញាតិសនាថននលពៀងលាន

លា

សឹងកបុងបនធប់

នហើ យ សហធមយិកលបលពិ តថធម៌រ ួមគ្នប លាអស់ ពុទន

ជើនយ
ួ កមាវាំងននាេះ ញាតិនញាមបងបអូន លពេះសងឃ

បរិស័ទជិតឆ្ៃយ លានហើ យ... លាអស់ អឝីៗ កបុង

និងពុ ទប
ន រិស័ទជិតឆ្ៃយ មានការថប់ បារមមោង

នលាកិយននេះ លានហើ យ! លានហើ យ! លានៅដ៏

ខាវាំង កបុងននាេះមានតាំណាងបកស

ខសនឆ្ៃយ... លានៅដ៏ខសន ឆ្ៃយ...! ពុាំ មានថ្ថៃ

និងរដឌ លពមទាាំង

គណៈមស្រ្នថីសងឃលសុកកូវខក លពេះនៅអធិការទាាំង

ណានឹងបានវិលលតឡប់ ជួបវិញនឡើយ ៕

២២ វតថ និងគណៈមស្រ្នថីសងឃនែតថ និងគណៈមស្រ្នថី
សងឃនានាលសុក

បាននៅសួរសុែទុកខលពេះអងា

ដល់ មនធីរនពទរនៅទីលកុងកឹងនធើ ។
នដាយអាការនរាគមានភាពជាទមៃន់ នទាេះបី
នវជជបណឍិតខដលមានបទពិ នស្នធដ៏លផីៗ ែាំរកឱ្
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ២៥

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ទំរនៀម្រធវើខរសរៅកម្ពជាររកាម្
(ត)
ុ

ដករស្ង់នចញពីនស្ៀវនៅ ទំននៀមនធវើខ្រស្នៅកមពជានរោម
ុ

រសាវរជាវនដាយ កញ្ញា នគៀង ធីបា៉ ព.ស្.២៥៥៣ គ.ស្.២០០៩
រ

រគ្ម ំរគ្ម(១)

ក
ើ ង
ុ

នឈើ ននេះ សលមាប់វាស់ ដីខលសខដលជួល
ឲ្រនគសធូង

ឬលចូតោមទាំននៀមអបកលសុកននាេះ

លគ្នាំលគ្នននេះ មានសណា
ឌ នលទងៀលទាយដូច
រនាស់ ថ្ដខដរ

បុខនឋលគ្នន់ ខតខវងជាងរនាស់ ថ្ដ

ជួលនគសធូង លចូតមិនមានរាប់ ោមខលសនទ គឺរាប់

បុនណា
ត េះ

ោមកុង ១កុងថ្ថវបនា
ុ យ នក៏ ឲ្រោមននាេះនៅ។ នឈើ

បនណា
ឋ យលបខវង២ខមលត

កុងននេះ យកឫសសីលបខហលបុនកាំភួនថ្ដមកនធឝើ

ចាំអាម នហើ យដាក់ ឲ្ររនងឝល
ើ បនថិច នហើ យដាក់

បនណា
ឋ យលបខវង២ខមលត ៨តឹក រនបៀបវាស់កុង

ដងពី រ រ ួចចងផាួបចុងដងទាាំងពី រជាប់ គ្នប បុខនឋកបុង

ននាេះកាំណត់ ៣នឈើ

រវាងដងទាាំងពី រ

កខនសងនៅថា១កុង

នៅថាមួយកខនសង

៤

រ ួមកបុង១កុងលតូវជា១២

នឈើ ។

នគយកនឈើ ចន
ាំ ន
ួ

នពលខាឝរនៅយ

៥ហ៊ ុ ន

នធយញលបខវងមួយ

នធឝើឲ្រលយមចុេះែវួនបាន

រើ ាន

ខាឝរនដាយកមាវាំងថ្ដពុាំ រ ួចនទ

នឈើ លចានននេះ មានលទងៀលទាយដូចលតយូ ង

របដាប់សរមាប់រធវើខរសកនង
ុ

ររគឿងរចូតកាត់

បនថិច នគដាក់លតណាប់លតងៀកខដលសឋួចឲ្រធាវយ

២. លកនលៀម ៖ លកនលៀមននេះក៏មានខផវនកាង

នសបៀតឲ្ររឹងនធឝើជាថ្ដសលមាប់ នពលកកាន់ នពល

ដូចជាខផវកនណឋៀវខដរ បុខនថមានដងននាេះ

សធូង យកសាំណាបមកកាន់ ផ្លធប់ នឹងកនឈើ លចាន

លតងៀ ែវីចន
ាំ ន
ួ ១តឹក ដូចដងកាាំបិតសលមាប់

ននាេះ នហើ យនលើកនឈើ លចានបុកនៅកបុងដីឲ្រមាន

ខតកាន់ បានបុនណា
ត េះ។

ថ្ដមួយខដលទាំននរននាេះក៏ នបេះ

ររគឿង ឹក

សាំណាប ខដលកាន់ ផ្លធប់ នឹងនឈើ លចានននាេះសធូង

បាច់ នលបើនឈើ លចាននទ សធូងថ្ដខតមថង គឺថ្ដមួយបី
សាំណាប ថ្ដមួយនបេះសាំណាបដាាំៗ មិនបាច់ នលបើ
នឈើ លចានក៏ បាន។

ូវ ំរហើយ

កនណឋៀវនៅលសុកខែយរនយើ ងខដរ។

នបាេះ

ថ្ដនៅកបុងលបនហាងននាេះ នបើខលសននាេះដីទន់ មិន

នលពេះខាឝរមថងៗ

១. កនណឋៀវ ៖ កនណឋៀវននេះក៏មានរ ូបរាងដូច

នៅមាខង នហើ យយកនឈើ ១សាំខបតធាំជាង១ធាបប់

លបនហាង

នឹង

នដាយនៅយនលចើនណាស់ ។

នចក បុខនឋមានកសថច
ួ នហើ យមានកាលរឹងមាាំធាំ

លបខវងមួយចាំអាមមកស៊កលតងៀលតណាប់

នលពេះ

នគចូលែវួននៅកបុងរវាងដងននាេះ

នហើ យនគនដើរថយនលកាយនដាយទមៃន់ែវួន
រ

៤លជុង

គ្នវ ៖ គ្នវននេះនគយកនឈើ ឫសសីលបខវង៤
ខមលត ឲ្រមានចុងងនឡើងបនថិច នធឝើជានមពី រដាក់
សងខាង នហើ យរាំលងនចាលពី ខាងនមននាេះចាំនន
ួ
មួយហតទ ដាប់លតណាប់ មួយ តពី លតណាប់ មុន
(១)

ររំររ នបើ តាមលំដា ប់រ តូវអតាថធិ បាយកនុ ងមទី៦ ននរបដាប់រ សាប់ន ធវើខ្រស្ ឥឡវបានអធិ
បាយ
ុ

ិ ។
ហួស្ មក នហតុននះហនឹងនទើប ស្រនស្រជាខាងចុ ងវ ញ

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ២៦

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

ននាេះ៦តឹក លតណាប់ មួយៗរ ួមទាាំងអស់លតណាប់

ខឆកមាត់ ឲ្រមូល

៣លតណាប់ ននាេះ កុឲ្
ាំ រតូចនពក ឲ្រខតធួនលយម

បានមិនចនងអៀត នហើ យយកមកចងពី ខាងនលកាម

នឹងនមននាេះ នហើ យយកនឈើ ឬឫសសីណាខដល

នមឲ្រជាប់ នឈើ ននេះនៅលតពងស្នឡី នពលដឹក

លកាស់ ៗ

លសូវយកកងៀ ខដលនបាេះជាប់ នឹងនៅវនហើ យននាេះ

លបខវង៧តឹកមកពុ េះជាពី រលាក់ ពក់

នលៅលយមខតបង្ហខាំនឹងនៅវចុេះ

កណា
ឋ ល នធឝើឲ្រតូចនលើ ឲ្រនលកាមធាំជាបនថិច យក

មកបង្ហខាំពីមាត់លតពង

មកស៊កនឹងលតណាប់ ខដលជាប់ នឹងនមននាេះ នម១

ស្នឡីននេះនគនធឝើទាបមុែនពលដឹកវាលជុល

សសរបីៗ នហើ យយកនឈើ ១កលមាស់លបខហល៤

មុែមិនសូវធៃន់ ស្នឡីននេះដឹកបានទាាំងលសូវលគ្នប់

ហ៊ ុ ន ចនាធចាំនន
ួ ១តឹក បនណា
ឋ យឲ្រខវងជាងលត

លសូវ

ណាប់ ទាាំងបីននាេះ ឲ្រធាវយនៅមាខង នហើ យយក

នគ្នកនទនបើខលសដីនៅភក់ ឬមានទឹកដឹកមិនបាន

មកស៊កនឹងសសរ ខដលនយើ ងនដាតនលើនម ឲ្រ

នទជាប់ កង។

កណា
ឋ ប់

ំរ ៀវ

ស៊កនឹងសសរនមទាាំងសងខាង
នលកាយ

នហើ យដាក់ រនូត

នធឝើជាសនធេះមុែ

២-៣

ដើនដៀវននេះ

នហើ យ

ខរងរនាបឲ្រ

នៅ

ខតដឹកបានខតខលសណាខដល

លតឹមខដលលាក់ ននាេះ នហើ យយកនឈើ មួយនផសង
នទៀតបន
ុ ដខដលដាប់ចុងនដើមឲ្រធាវយ

ពី ខាងនលកាមននាេះនទៀត

នគយកនឈើ លបខហលបុនកាំ

ភួននជើងលបខវងជា២ហតទ

នហើ យនកាងកណា
ឋ ល

តលមូវដាក់ នៅនឹងកលកបី នគ្នឲ្រទាំនល
ួ លអនហើ យ

រនងឝល
ើ បនថិច លយមខតលកាលសវឹក ឬកននធលកុាំឲ្រវា

លាក់ កាលសងខាង

ធាវយលសូវនៅនលកាយបាន។

គ្នវននេះមានលទងៀ

លបនោជន៍ចងខែសកុាំឲ្ររអិលរបូត នពលដឹកយក

ដូចខលគនយើ ងនដកធមយោ

នៅបាំពក់ នលើកនគ្ន លកបី នហើ យមានខែស១ចង

ននាេះឯង ខបវកខតមាននមរងពី នលកាម សលមាប់ ឲ្រ

ព័ ទព
ន ី នលកាមកនគ្ន លកបី នៅថាខែសទាម នហើ យ

នគ្ន លកបីអូសបានបុនណា
ត េះ។

មានខែសពី រនទៀត ខដលចងចុងនមគ្នវពនមស្នឡី

លទាយបួនលជុងលទខវង

ទាាំងសងខាង នហើ យចងភាជប់ នឹងសនាវក់ កាលដើ

សាឡី

នដៀលទាាំងសងខាងនៅថា

ស្នឡីននេះ មាននមដូចជាគ្នវខដរខបវកខត
ននាេះងជាងនមគ្នវបនថិច

នហើ យមានកងៀ

ជញ្ញជាំងជុើវញ
ិ ដូចរនទេះ

ខតកងៀននាេះនគយកកាថរ

មាន

ឲ្រមូល ដាប់ លតណាប់ ឲ្រធាំកណា
ឋ ល នហើ យយក
ចាាំងឈូ សឲ្រមូល

នធឝើជានៅវ នហើ យយកនឈើ ១នទៀតកលមាស់ ជាង១
តឹក បនណា
ឋ យលបខហលជាកនវេះខមលត យកមក
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

លតនចៀកគ្នវ

ឬ

លតនចៀកស្នឡី។
របដាប់សរមាប់របាករសូវ
កាា របាក

លកាស់ ចន
ាំ ន
ួ ៨ហ៊ ុ ន ទាំហាំលបមាណ៨តឹក លកឡឹង

នឈើ មួយមូលចាំនន
ួ ២ចាប់

ឲ្រមានជាសនាវក់

កាឋរនបាកននេះ

បនណា
ឋ យលបខវង១ខមលត

ទទឹងចាំនន
ួ ៤-៥តឹក៨បានកលមាស់ លបខហលជា៥
ហ៊ ុ ន ចុងមាខងជាប់ លតណាប់ ពីរ ដាក់ នជើងឲ្រែភស់
ចាំនន
ួ ៥តឹក

ចុងមាខងសាំយុ ងចុេះផ្លធល់ នៅនឹងដី

នពលនបាកលសូវ លគ្នន់ លគ្នប់លសូវហូ រនៅឯងមិន

ទាំព័រ២៧

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

បាច់ ចាាំកាយនទ។

នហើ យយកបនធេះឫសសីបន
ុ ពី រធាបប់

តាំនបៀតននេះ

ខមលត

តំរបៀត

គឺនឈើ សលមាប់ នតផៀតសាំ

លបខវងពី រ

យកមកនដាតោមលតណាប់ ននាេះនធឝើជាចាំ

រឹងបចឈរ៣លជុងគឺ

សងខាងនឹងខាងនលកាយ

ណាប់ លសូវនបាកនធឝើមានពី រ ១ខវង ១ែវី មួយខវង

នហើ យអបណបោាំងពី នលកាមរហូ តដល់ នលើ បុខនឋ

លបខវង៤តឹកកនវេះ

មាត់ មាត់ នលើរង
ឹ មាាំធាំបនឋិច

មួយែវីលបខវង៣តឹក

មួយែវី

នហើ យអបសវឹកអាំពី

លាក់ ដល់ នៅចុងឲ្រមានស្នបមបនថិចចងខែសកុាំឲ្រ

ខាងកបុងរហូ តដល់ នលើមថងនទៀត

នហើ យខាងមុែ

របូត ១ខវងលាក់ នចាលពី ចុងមកលបខវងមួយតឹក

ដាក់ ចាំរង
ឹ កាំពស់ ៥តឹកបាននហើ យ

ៗមាននមបង្ហខាំ

កនវេះ នហើ យយកខែសនវញភាជប់ នឈើ ទាាំងពី រលតងៀ

មាត់ នលើចន
ាំ ន
ួ បុនកាំភន
ួ ថ្ដផង

លាក់ ននាេះ

ឲ្រជិតដូចគ្នបខដរ

ចាំនន
ួ ១ចាំអាមពី គ្នបឲ្រជាប់ ខែសននេះ

យកចាំណងអឝីនវញក៏ បានខដរ

នដាយនហាចនៅ

នហើ យបាាំងសវឹក

នហើ យយកនឈើ ឫសសីនធឝដ
ើ ូច

ជាជាន់ នដើមទទឹងឲ្របន
ុ មាត់ នបារ

ខតឆ្ងនចកសៃត
ូ ឬចនមផើងក៏ បានខដរឲ្រខតជាប់

លបខវង៧តឹក

នហើ យយកមកនៅនតផៀតលសូវ ខដលលចូតចងជា

យកមកដាក់ កល់ នលើមាត់ នបារ

ដាច់ នហើ យនបាក។

កាំណល់ នបាក។

បនណា
ឋ យ

ដាក់ កាាំឲ្រញឹកចាំនន
ួ ២ធាបប់ មួយៗ

របា

សលមាប់ នធឝើជា

នាស់ន

នបារននេះ ក៏ ជាលបដាប់ សលមាប់ នបាកលសូវ

រនាស់ ននេះ យកនឈើ ចាំនន
ួ ៤ហ៊ ុ ន ៤លជុង

មោងខដរ បុខនឋនគមិនបានដឹកយកមកដល់ លាន

បនណា
ឋ យលបខវង៥តឹក

នហើ យបាននបាកដូចនបាកកាថរននាេះនទ គឹនគយក

នលពេះរនាស់ ននេះ សលមាប់ ខាឝរសវឹកនឹងខសយងលសូវ

លកនលៀមនៅកាត់គុមភលសូវ

នបៀតនៅគល់ បនថិច

ខដលនបាកដាក់

មិនបាច់ចងជាកណា
ឋ លនទ

កាត់គរដាក់ ១ដុើៗ

នហើ យខបននដាយនជើង ឬយកនឈើ អឝីវាយក៏ បាន

នហើ យយកដើនបៀត នៅនតផៀតយកមកកបុងនបារ

ឲ្រខតលគ្នប់ លសូវបានលជុេះរលីងលអ។ ដងយកកូន

ខតមថងនបារននេះមានរាងដូនចាបេះ

ឫសសី ឬពី ងពងៀតច
ូ លយមលបខវងមួយខមលតបាវយ

គឺនគយកកាថរ

កលមាស់ចាំនន
ួ ៣ហ៊ ុ នចនាធចាំនន
ួ ២តឹកយកមកនធឝើ

លបមូលយកនៅដាក់ មួយអននវើ

ឬពី រខមលតបុនណា
ត េះ។

ជានមពី រសងខាង នហើ យជាប់ នមទាាំងពី រនចាលពី

លបដាប់ សលមាប់ នធឝើខលសកបុងរដូវនភវៀង និង

ខាងចុងចាំនន
ួ ២តឹកមាខង

ដាក់ ទទឹងចាំនន
ួ ៨តឹក

រដូវរាំនហើ យ

នហើ យដាក់ រនូត

លកាលកាឋរឲ្រជិតកុាំឲ្រ

នសចកឋីខតបុនណា
ត េះ។

២-៣

នលចលគ្នប់ លសូវបានរាងនបារននេះ
នយើ ងអងាុយនលងធមយោននាេះ

ដូចកូនខលគ
បុខនឋនធឝមា
ើ ន

ជញ្ញជាំងែភស់នឡើងនលើនទៀត គឺមានដាប់លតណាប់
តូចៗជុើវញ
ិ

បាននរៀបរាប់ នដាយសពឝ លគប់ អស់

តនៅននេះ

ែញាំន
ុ ឹងនរៀបរាប់ រាប់ អាំពីរនបៀប

នធឝើខលសនដាយចាស់ លាស់ ។

ការនធឝើខលសដើបូង

លតូវនធឝទ
ើ ី(ថាបល) ស្នបសាំណាបជាមុន។

នមនបារននាេះចាំនន
ួ ១តឹកៗពី គ្នប

លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ដាក់ នធយញឲ្រញឹកបនថិច

ទាំព័រ២៨

(នៅមានត...)
ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

បបកុម្យនិ
មុ
សរត វៀតណាម្នឹង លំ(ត)
ដោយសារចលនាជនជាតដិ ើ ម នង
ិ លទ្ធប្ិ រជាធប
ិ ដតយយ

លបជាជាតិមុងថ្តញា
gnards)

(Deg ar- M ont a

Hmong នៅភាគខាងនជើងនវៀតណាម ៖

បាននលកាកនឡើងតវាឿជាបនថបនាធប់ដូច

កបុងអាំឡុងខែឧសភា ឆ្បាំ ២០១១ កនវងនៅថយីៗ

ខែយរនលកាមខដរ ចាប់ ោាំងពី ឆ្បាំ ២០០០ មក។ ការ

ននេះ លកុមជនជាតិ Hmong នៅលសុកនមឿងខញ

នរើសនអើងពូ ជស្នសន៍និងការរាំនលាភសិទិម
ន នុសស

(Muong Nhe) នែតថនដៀងនបៀង (Dien Bien) ភាគ

ពី សាំណាក់ អាជាញធរនវៀតណាម នៅតាំបន់ ែភងរា
ៀ ប

ខាងនជើងលបនទសនវៀតណាម

ភាគកណា
ថ លថ្នលបនទស

នឡើងទាមទារផ្លថច់ ែវួននចញពី លបនទសនវៀតណាម

បានជលមុញឲ្រលកុម

កុលសមភ័នជ
ន នជាតិតាំបន់ ភបាំទាាំងននាេះ
តវាឿជាលកខណៈលទងៀលទាយធាំ

នងើបនឡើង

នដើមផីបថូរយកសិទិ ន

នសរីភាពរបស់ ពួកនគ ។

របស់ ែវួន។

លពេះរាជាណាចលកមួយ

ការនលកាកនឡើងខដលមានមនុសស

ចូលរ ួមលបមាណជាង ៥.០០០ នាក់ ននេះ លតូវបាន

ការទាមទាររបស់ លកុមជនជាតិននេះ
បានអាជាញធរនវៀតណាម

នហើ យនលគ្នងបនងាត
ើ ជា

បាននាាំគ្នបនលកាក

លតូវ

ចាប់ ដាក់គុកនិងមាន

អាជាញធរនវៀតណាមបស្រ្ង្ហាប
ចលក

នដាយនលបើឧទនមាមគ

បណា
ថ លឲ្រមនុសសចាំនន
ួ ៦៣ នាក់ បាន

នសចកថីរាយការណ៍ ថា មានមនុសសតវាឿជានលចើន

បាត់ ជីវត
ិ ។

លតូវបានបាត់ ែវួន នហើ យពួ កនគភាគនលចើនបាននាាំ

របស់ មជឈមណឍលវិភាគនគ្នលននោបាយ ស្ន

គ្នបនភៀសែវួនរត់ ចូលថ្លពឆវងកាត់លពាំ ខដន

ធារណៈនៅកាត់ ថា

ចូល

ននេះនបើនោងោមរបាយការណ៍

លបនទសកមភុជាោមនែតថរតនគិរ ី និងមណឍលគិរ ី

Hmong Advance

នដើមផីរ ួចផុតពី ការចាប់ ែវូននធឝើទារ ុណកមយរបស់ រដឌ

នមរិក

ការលកុងហាណូយ ។

២០១១ ។

លកុមកុលសមភ័នភ
ន បាំ

ថ្នតាំបន់ ែភងរា
ៀ បទាាំងននេះ

CPPA

និងលកុមជនជាតិ

មានមូលដាឌននៅសហរដឌអា

បានរាយការណ៍ កាលពី ខែឧសភា

លបជាជាតិ

Hmong

ឆ្បាំ

នៅជុើវញ
ិ ពិ ភពនលាក

មានលបជាជនលបមាណពី ១ នៅ ២លាននាក់ ជា

មាន ៣២០.០០០ នាក់ ខដលបចចុបផនបលបជាជាតិ

អបកកាន់ ស្នសនាលគឹសថ

កបុងននាេះមានលកុមជន

មួយននេះ មានអងាការសមភ័នរន ដឌនៅហាឝ (ChaoFa

ជាតិ Jarai, Rhade, Bahnar, Koho, Mnong និង

Federated State) ជាសមាជិកថ្នអងាការ UNPO។

Stieng រស់ នៅនលើថ្ផធដីលបមាណ ៥៥.០០០ គីឡូ

នោងោមនគហទាំព័រ

ខមលតកានរ។ ននេះនបើនោងោមរបាយការណ៍ សថី

H m o n g

អាំពីជនជាតិនដើម Degar-Montagnards របស់ អងា

៧៨៧.៦០៤ នាក់ ។

ការ UNPO ។
ចលនាផ្លថច់ ែវួន
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

Wikipedia លបជាជាតិ

នៅនវៀតណាមមានលបមាណ

ចលនាលកុមជនជាតិចាមផ៍ ភាគកណា
ថ ល
បនងាត
ើ លពេះរាជាណាចលក

នវៀតណាម៖

ទាំព័រ២៩

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

លបជាជាតិចាមផ៍ ថ្នអាណាចលកចាមបា ឬ
ភាគកណា
ថ ល

ថ្នលបនទសនវៀតណាមសពឝ ថ្ថៃ

នយើ ងនៅមិនទាន់ ន

ើញ

ដូចជាការចាំអកមួយដល់ ជនជាតិចាមផ៍អីចឹង ថា
នាង នហឝ ៀង លតឹង ជាវីរនារីជាតិ ខដលបាននធឝើឲ្រ

មានការនងើបតវាឿធាំដុើ

នសថចយួ នយកបាននគរចាមបាកបុងអតីតកាល។

លបឆ្ាំងរដាឌភិបាលនវៀតណាមនទ ខតពួ កនគកាំពុង

ចលនាទាមទារលទនិលបជាធិបនតយររបស់

ខតឱ្បកាំហឹងរាល់ ថ្ថៃ

ចាំនពេះការបាត់ បងៀលពេះ

ជនជាតិយួន៖

រាជាណាចលករបស់ ែវួននៅថ្ដយួ ន កាលពី អតីត

ថ្ថៃទី០២ខែសីហាខាងមុែននេះរដឌការលកុង

កាលខដលលពឹ តថិការណ៍ មួយននេះ លបជាជាតិចាមផ៍

ហាណូយនឹងនបើកឧទនរណ៍ កថីនលាក កូវ ហឝី ហា

លគប់ រ ូបនៅខតចាត់ទក
ុ ថាជា «កាំហឹងជាតិ» របស់

នៅ ជានមធាវីជនជាតិយួនមាបក់ លតូវបានអាជាញធរ

ែវួនជានិចច ។

នវៀតណាមនចាទលបកាន់ ពីបទ

នគរចាមបា

«នឃសនាលប

បានធាវក់ ចូលកបុងកណា
ថ ប់ ថ្ដ

ឆ្ាំងរដាឌភិបាលស្នធារណរដឌ សងាមនិយមនវៀត

យួ ន បនាធប់ ពីនសថចយួ ននឈាយេះ លតឹង ញុឹង តុង

ណាម »។ នលៅពី ននេះ សកមយជនតស៊ម
ូ តិ និងអបក

បាននលើកកូនលសីរបស់ ែវួនមាបក់ នឈាយេះ

បនចច ញនោបល់

នហឝ ៀង

លតឹង ( Huyen Tran ) ឲ្រនៅនសថចនគរចាមបា

នលចើនរ ូប

លពេះនាម ជយសិងវា រន
័ យ ទី៣ នាឆ្បាំ ១៣០៦ ។

យួ នរាល់ ថ្ថៃ

លបវតថិជ័យជើនេះ ដនណឋើមបាននគរចាមបា

ខែឝងគាំនិតជនជាតិយួនជា

កាំពុងខតជាប់ នៅកបុងគុកកុមយុយនិសថ
នដាយស្នរខតពួ កនគនិោយការ

ពិ តខដលនកើកនឡើងអយុ តធ
ថិ ម៌

នៅកបុងរបប

ននេះ សពឝ ថ្ថៃរដាឌភិបាលនវៀតណាមបានស្នងបូជ

កុមយុយនិសថនវៀតណាម។

នីយស្នទនមួយនៅទីលកុងនហឝ (Hue) សលមាប់ោាំង

យួ នទាាំងននេះ ពួ កនគចងៀបានឲ្រនវៀតណាមកាវយ

រ ូបសាំណាកនាង នហឝ ៀង លតឹង នធឝើបូជនីយបុគាល

នៅជាលបនទសមាននីតិរដឌ

នគ្នរពសិទិម
ន នុសស

របស់ ពួកនគ នដាយជនជាតិយួនចាត់ ទក
ុ ថា នាង

មានលទនិលបជាធិបនតយរ

និងបថូររបបពី កមយុយ

ននេះនហើ យបាននធឝើឲ្រនសថចយួ ន

និសថនៅជារបបនសរីពហុ បកស ។

វាយដនណឋើម

យកបាននគរចាមបានានពលននាេះ ។
ជនជាតិចាមផ៍លគប់ រ ូប

សរ ុបនសចកថីមក

ចាត់ ទក
ុ លពឹ តកា
ថិ រណ៍

អបកលបជាធិបនតយរ

អាំនពើ ផ្លថច់ ការរបស់ រដឌ

ការលកុងហាណូយពី មួយថ្ថៃនៅមួយថ្ថៃ លតូវបាន

បាត់ នគររបស់ ែវួនននេះថាជា «លពឹ តថិការណ៍ កាំហឹង

លបជាពលរដឌនវៀតណាម

ជាតិ» នហើ យពួ កនគកាំពុងខតឱ្បទុកក
ខ បុងែវួនរាល់

លបនទស

ថ្ថៃ

យល់ ដឹងរបស់ លបជាជនលគប់ លសទាប់ វណតៈ អាំពី

ចាាំខតមានឱ្កាសអាលនឹងដនណឋើមមកវិញ

នូវនគររបស់ ែវួន។

អឝីខដលជាការឈឺ ចាប់ ជាង

ននេះនៅនទៀតសលមាប់ជនជាតិចាមផ៍ននាេះគឺ
កបុងបូជនីយស្នទនននេះ

នៅ

រដាឌភិបាលនវៀតណាម

បានចារជាផ្លធាំងសិលាចារឹកមួយោងធាំ វាហាក់
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

និងជនជាតិនដើមកបុង

កាន់ ខតបានយល់ ដឹងនហើ យ។

ការ

ពុ តរបស់ បកសកុមយ
យុ និសថនវៀតណាម និងការឈឺ
ចាប់ ខដលនកើតនចញពី ការជិេះជាន់ វានឹងជលមុញ
ឲ្ររបបកុមយុយនិសថ

ផ្លថច់ការមួយននេះ នឹងដួល

រលាំនៅនពលអនាគតខាងមុែននេះជាមិនខាន ៕

ទាំព័រ៣០

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

នកររឿងអត
ត
ឹ
ី

រ

ើ ញររវតព
ិត ិ ត

គតរក
តសរងវ
គ
ិ
ើ

ទកភ្ភែ
កលឹមៗ
ឹ

រសើមតាមលភ្ងវក

កាលពីក ុមារ

ជួ បជំ រុ គួសារ

ប៉ា មា៉ាក់ពុំ ងា

សែិទរគប់
អងាារ
ិធ

រួ មការនានា

រពលឹមង ុយងប់

េក
ឹ រគ្នរៅភ្រស

ជួ បជំ ញា
ុ
តម
ិ ត ិត ត
រេកពីរពលប់
នងា ័លរនាស់

ហូរហមតាមភ្ភែក

ភ្បកលាយឡំ គ្នន ។

ពុុះពារហូរភ្ហ ។

រ្ពុះតាមពុកភ្ម៉ា

ដេជាប់កាន ់ខ្សែ

ភ្ហរគ្នររបី ។
រភលៀងធ្លលក ់រលឹម
កងកា
ត ំងសពវ រម
ុត

រពលរនុះសឃ្ល
ំុ ្ ល ត
ភ្តរៅបងរអូ ន
រងច ំរម

រង
ំ

ឲ្យភ្ស ែររគប់គ្នន

ផារលាន ់រគហឹម

រនទុះបំភយ
័

ភ្បកពនលថ្ម
ឺ ី

រផអល
ើ រគ្នររបី

ពីឈ្នែន ់សមាពធ

បំភយ
័ រងទ ុកខ

ភ័យធ្លលក ់កុងថ្ល
ន ុក ។
សងួនរស់កុងរសុ
ន
ក

រររៀមររំសំក ុក

ពនលខ្ែងច
ំង
ឺ

រ

ទ ុក ខច ំពនលឺ ។

រេរ
ើ តាមពនលឺ

គំនាបបររទស ។

ើ ញសិទបំ
ិ ធ ភលឺ

រួ ែផ ុតជំង ឺ

និ ពនធនដាយ ៖ កញ្ញា នគៀង ធីបា៉
លេខ៨៣ ខខសហា
ឆ្ន ាំ២០១១
ី

ទាំព័រ៣១

ព្ពឹត្តបព្ត្របស់
សហព័ន្ខធ ខែរកម្ពុជាលព្ោម្
ិ

