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សារប្រមេននិងជនូពរ    
របសម់ោក ថាច ់ង ៉ុក ថាច ់ប្រធានប្រតិបតិិ
សហពន័ធខែែរកេព៉ុជាមប្កាេ កន៉ុងឱកាសប៉ុណ្យ

ចលូឆ្ន ាំប្រពពណ្ីជាតិ  
  

 ឆ្ន ាំលោង ចត្វា ស័ក ព.ស ២៥៥៦ និងចូេម្កដេ់ ន
លពេខ្លងម្៉ុខលនេះ ត្វម្កាេលវោខ្ដេ កាំណត់្លទវត្វ ឆ្ន ាំថ្ែីម្ក
ជាំនួស លទវត្វឆ្ន ាំចាស់ផងខ្ដរ។ លសចកតីប្ាថាន ររស់ម្ន៉ុសសប្គ
រ់ៗរូរ នលពេចូេឆ្ន ាំថ្ែី គឺជួរជ៉ុាំប្គួស្នរ ស្នច់ញាតិ្ មិ្ត្តភ័កតិ 
និងលសចកតី ចាំរ៉ុងចាំលរនី ស៉ុភម្ងគេ វរិ៉ុេស៉ុខប្គរ់ប្រការ។ចូេ
ឆ្ន ាំថ្ែី ានផាភាជ រ់ជាមួ្យនឹងខ្ខែរលយងី ត្វម្ទាំលនៀម្ទម្លា រ់ 
ខ្ដេរ៉ុពារ៉ុរស លយងី ានលរៀរចាំលអាយ ម្លនការចូេរមួ្លេង
កាំស្ននតប្គរ់ប្សទារ់ចាស់លកែង ានគឺខ្េបងប្រជាប្រិយ ៍ លៅ
ត្វម្ទីវត្តអាោម្ និងទីកាំស្ននតរម្ណីដាឋ ននន។លសចកតីប្ាថាន
ររស់ប្ពេះសងឃ និងជនរមួ្ឈាម្ខ្ខែរលៅកម្ព៉ុជាលប្កាម្ ានប្តឹ្ម្
ខ្ត្ ប្សនម្ រ ៉ុល ណ្ េះ នលពេចូេឆ្ន ាំថ្ែីម្តងៗ លដាយលសចកតីប្ាថាន
ទាាំងលនេះប្តូ្វានរ ាំលោភ និងកាំណត់្លដាយ រដាឋ ភិាេក៉ុម្ែ៉ុយ
និសតយួនត្វម្ប្គរ់រូរភាព និងម្លធោាយរ ាំោយវរបធម៌្ និង
វធីិផ្តត ច់ទាំនក់ ទាំនងពីប្គួស្នរមួ្យ ពីវត្តមួ្យ ពីភូមិ្មួ្យ…លៅ
មួ្យ ។េ។ ប្កុងហាណូយកាំព៉ុងនឹងរនតអន៉ុវត្តខ្ផនការេ៉ុរ
រាំាត់្ពូជស្នសន៍(ផ្តត ច់ប្ពេឹងខ្ខែរ) លប្កាយពីសម្លា រ់ជាតិ្ខ្ខែរ     
លដាយរតូរប្ត្កូេលៅជាយួន     លគាន រតូរទាាំងឡាយជា លឈាែ េះ
យួន។ភូមិ្ស្នស្រសត គឺរតូលឈាែ េះភូមិ្ ឃ៉ុាំ ប្សុក និគម្ លខត្ត
ទាាំងឡាយជា លឈាែ េះយួន។នលពេរចច៉ុរបននលនេះលគានពិឃាត្

ត្លៅទាំពរ័ទ ី១៣ 
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លដាយៈ សងឺ សលប្ម្ច  
 លតី្អនក្លធាីឱ្យឮសូរខ្ង ត្ង ត្? ខ្លា ញ់លោាន 
ម្កពី្? អនក្ជាអនកដាក់ខ្លា ញ់លោ ? ជាចលម្ាីយ 
វទិយ៉ុសាំលេងកម្ព៉ុជាលប្កាម្សូម្លេីក  យកការរកខ្ប្រនូវ
រាយការណ៍ ឆ្ន ាំ ២០១២ ររស់គណកម្ែការ 
សហរដឋ អាលម្រកិទទួេរនទ៉ុកសិទធិម្ន៉ុសសអនតរជាតិ្ 
និងសាំណូម្ពរររស់គណកម្ែការលនេះ ចាំល េះរដាឋ ភិាេ
សហរដឋអាលម្រកិឱ្យរតូរនលោាយចាំល េះ ប្រលទសលវៀត្
្ម្ ដូចត្លៅ៖ 
រាយការណ៍សតពីីប្ពេះព៉ុទធស្នសនខ្ខែរលៅកម្ព៉ុជាលប្កាម្  
 ការោរសងកត់្ររស់រដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្ លៅ
លេីការលរៀនសូប្ត្ លប្រីប្ាស់ភាស្ន និងកិចចប្រតិ្រត្តិវរប
ធម៌្និង ស្នសនលៅលេីជនជាតិ្ខ្ខែរភាគតិ្ចរស់លៅកន៉ុង
ប្រលទសលវៀត្្ម្ ាននាំឱ្យម្លនការទាស់ចិត្តលហយី
លប្កាកលេងី ប្រឆ្ាំងលៅលេីខ្ដនដីសណត ននទលនាលម្គងគ 
ខ្ដេម្លន ខ្ខែរអនកកាន់ប្ពេះព៉ុទធស្នសនម្យួោននក់
កាំព៉ុងរស់លៅ (១) ។ ខ្ខែរភាគតិ្ចជាអនកកាន់ព៉ុទធ
ស្នសនហនិោន ម្លនស្នសននិង ប្រនពណី ជាជន
ភាគតិ្ចដាច់លដាយខ្េក ពី ស្នសនម្ហាោនភាគ
លប្ចីនលៅលវៀត្្ម្ ។  
 អនកកាន់ព៉ុទធស្នសនខ្ខែរានទាម្ទារ ឱ្យម្លន
ការខ្រងខ្ចកម្យួដាច់ប្សេេះ ពីព៉ុទធស្នសនម្ហាោន
ខ្ដេោាំប្ទលដាយរដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្។ រញ្ហា លសរ ី
ភាពស្នសនលៅខ្ត្រនតជាកត្វត សនូេដ៏សាំខ្លន់ កន៉ុងការ
ទាម្ទារននប្រជាពេរដឋខ្ខែរភាគតិ្ច លដីម្បឱី្យម្លនការ
ការ រ ពីអងគការ សិទធម្ន៉ុសស និងលដីម្បខី្ថ្រកានូវ 
ភាស្ន និងវរបធម៌្ខ្ដេ ម្លនខ្ត្ម្យួររស់លគ។ ភាព

ត្វនតឹ្ងព៉ុេះកលស្រញ្ហជ េ ម្លនម្កជាយូរេង់ានផទ៉ុេះលេងី
លៅឆ្ន ាំ២០០៧ ខ្ដេលៅលពេលនេះ ប្ពេះសងឃខ្ខែរលប្កាម្
លៅលខត្តប្ពេះប្ត្ ាំង និងលខត្តឃាា ាំង ានលប្កាកលេងី
លដាយសនតិវធីិ ត្វ ប្រឆ្ាំងរដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្ ចាំល េះ
ការខ្ដេរដាឋ ភិាេលនេះ ានលធាីការោរសងកត់្ លៅលេី
លសរភីាពស្នសននិងចេន និងការលរៀនភាស្នខ្ខែរ។  
 ប្ពេះសងឃខ្ខែរានជាំទាស់ ប្រឆ្ាំងនឹងរដាឋ ភិាេ 
ខ្ដេានដាក់កាំណត់្ចាំល េះចាំននួនថ្ៃ ខ្ដេពកួលគអាច
លធាីរ៉ុណយទានប្រនពណី លហយី ទាម្ទារឱ្យរដាឋ ភិាេ
អន៉ុញាត្ឱ្យម្លនលម្ដឹកនាំព៉ុទធស្នសនខ្ខែរ អាចលធាីការ
សលប្ម្ចចាំល េះ ការរាំរសួជាសងឃ និង ចាំល េះកបួនខ្លន ត្
ធម៌្អាថ៌្ គម្ពីដីកា សប្ម្លរ់ការលរៀនសូប្ត្ ប្ពេះព៉ុទធ
ស្នសន កន៉ុងស្នោននននវត្តអាោម្ ។ អនកត្វ  ក៏ាន
ទាម្ទារខ្ដរ ឱ្យរលងកីនអាំពីការលរៀនសូប្ត្ភាស្ននិង  វរប
ធម៌្។អាជាា ធរលខត្តានសនោលឆ្ាីយត្រនឹង ការទាម្ទារ 
រ ៉ុខ្នតភាា ម្លនេះ ក៏ានចារ់ប្ពេះសងឃខ្ដេជារ់សងសយ័
កន៉ុងការដឹកនាំត្វ  ខ្ដេសងឃអងគខាេះានប្តូ្វវយដាំកន៉ុង 
លពេសួរចលម្ាីយ។  
 ោ ងតិ្ចក៏ម្លនប្ពេះសងឃនម្ៃអងគខ្ដរ ខ្ដេប្តូ្វ
ចារ់ផសកឹនិងប្តូ្វានរលណត ញលចញពីវត្ត និងប្ពេះសងឃ
ប្ាាំអងគលទៀត្ ខ្ដេជារ់សងសយ័ថាានដឹកនាំាត្៉ុកម្ែ 
ានប្តូ្វជារ់ពនធនោរពីម្ួយឆ្ន ាំលៅប្ាាំឆ្ន ាំ ។ ប្ពេះសងឃ
ខ្ដេប្តូ្វចារ់ផសកឹានប្តូ្វរញ្ជូ ន លៅផទេះលៅភូមិ្នររស់
ប្ពេះអងគវញិ ខ្ដេប្តូ្វ ជារ់ឃ៉ុាំឱ្យលៅខ្ត្កន៉ុងផទេះ ឬ កន៉ុង
ម្នទីរឃ៉ុ ាំឃាាំងររស់នគរាេ។ លៅកន៉ុងរទសម្លៃ សន៍ 
ជាម្យួគណកម្ែការសិទធិម្ន៉ុសសអនតរជាតិ្ លដីម្បលីសរ ី
ភាពស្នសន     ននសហរដឋអាលម្រកិ នឆ្ន ាំ ២០០៩  

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ២ី     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

ការផសពាផាយប្រចាាំខ្ខររស់សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ 
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“ឮសរូងង៉ែតង៉ែត ទ ើបទេដាក់ខ្លា ញទ់ោ”  
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ប្ពេះសងឃខ្ខែរខ្ដេានលភៀសប្ពេះអងគរចួ ពីប្រលទសលវៀត្
្ម្ ានលរៀរោរ់អាំពីការោរសងកត់្ ោ ងខ្លា ាំងកាា លៅ
លេីប្ពេះព៉ុទធស្នសនខ្ខែរលប្កាម្។     
 ប្ពេះអងគានអេះអាង ថាានដាក់ កយស៉ុាំលធាី
ាត្៉ុកម្ែជាម្៉ុន លហយីផទ៉ុយពីគាំលហញីររស់រដាឋ ភិាេ គឺ
មិ្នខ្ម្នជាប្ពឹត្តិការណ៍ខ្ដេលកីត្លេងីលដាយឯងៗលទ។ 
ប្ពេះសងឃក៏ាន លរៀរោរ់លដាយេាំអិត្ អាំពីការវយដាំនិង
ទារ៉ុណកម្ែខ្ដេានទទេួលៅកន៉ុង ម្នទីរឃ៉ុ ាំឃាាំង ម្លន
ទាាំងប្ពេះសងឃម្យួ ប្ពេះ  អងគានប្តូ្វវយដាំជាលរៀងោេ់
នថ្ៃអស់រយៈលពេលពញ ម្ួយឆ្ន ាំ ។  
 ត្វម្រយៈអងគការ VBS រដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្
ានចារ់លផតីម្កន៉ុងវទិោេ័យឆ្ន ាំ ២០០៨ លផ្តត ត្លៅលេី
ប្ពេះព៉ុទធស្នសន លថ្រវទ លហយីានអន៉ុញាត្អាច
ឱ្យម្លន លពេលវោកន៉ុងរ៉ុណយ រាំរសួខ្វងជាងម្៉ុន។ 
រខ្នថម្លេីលនេះលទៀត្ រដាឋ ភិាេាន ពប្ងីកស្នោ 
ាេីលៅលខត្ត ឃាា ាំង ជាទីកខ្នាងខ្ដេម្លនលកីត្ាត្៉ុកម្ែ 
។ លទាេះជាោ ង្ក៏លដាយវោែ នភាពចាស់ោស់លទ 
ខ្ដេសកម្ែភាពទាាំងលនេះ ជាការលឆ្ាីយត្រប្គរ់ ប្ោន់ចាំ 
ល េះការឈចឺារ់ លខ្លា ចផា កន៉ុង កាំេ៉ុងលពេដ៏យូរេង់ 
លកីត្លេងីពីការរ ាំលោភរាំ នោរសងកត់្ លៅលេីលសរ ី
ភាពស្នសន ការររឹអូសដីធាី ការប្រកាន់ពូជស្នសន៍ 
ចាំល េះជនភាគតិ្ច ។  
កាំណត់្សាំោេ់ (១)៖ រាយការ ឆ្ន ាំ ២០១២ ននគណ
កម្ែការសិទធិម្ន៉ុសសអនតរជាតិ្ររស់ រដាឋ ភិាេសហរដឋ 
អាលម្រកិ ានយកចាំនួនខ្ខែរលប្កាម្ថាម្លនខ្ត្ជាងម្ួយ
ោននក់លនេះ គឺលដាយលោងលៅលេីត្លួេខខ្ដេ រដាឋ
ភិាេលវៀត្្ម្ានផសពាផាយ។ ត្លួេខម្ួយ 
ោនលនេះ គឺលដាយរដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្ានរាំខ្រាង
ជាតិ្ កាំលណីត្ខ្ខែរលប្កាម្ជាលប្ចីនោនអនក ឱ្យលៅជា
សញ្ហជ តិ្យនួលៅលហយី ។ ត្វម្ពិត្ចាំននួពេរដឋខ្ខែរលៅ
លេីទឹកដីកម្ព៉ុជាលប្កាម្ម្លនជាងប្ាាំរីោននក់ ។  

កាំណត់្សាំោេ់ (២)៖ គឺការរ ាំលោភរាំ នោ ងគលឃានី 
ោែ នខ្លា ចខ្ប្កងចារ់សិទធិម្ន៉ុសស អនតរជាតិ្លនេះលហយី 
ានជា គណកម្ែការសិទធិម្ន៉ុសសសហរដឋអាលម្រកិាន
លសនីដេ់រដាឋ ភិ ាេអាលម្រកិាាំងរចច៉ុរបនន ឱ្យដាក់ប្រលទស 
លវៀត្្ម្កន៉ុងរញ្ជ ីប្រលទសខ្ដេគរួឱ្យប្ពួយារម្ៃ ជា
ពិលសសវញិ លប្កាយពីានដកលចញពីរញ្ជ ីលៅឆ្ន ាំ
២០០៦ ។  

លសចកតីលសនីម្លនខាមឹ្ម្ស្នរដូលចនេះ៖   
អន៉ុស្នសន៍ជាអាទិភាព ៖ រដាឋ ភិាេសហរដឋអាលម្រកិ
គរួខ្ត្លប្រីម្លធោាយទូត្ និងនលោាយ លដីម្បជីប្មុ្ញ
ឱ្យម្លនលសរភីាពស្នសន និងរញ្ហា សិទធិម្ន៉ុសសលៅលវៀត្
្ម្ ។ សហរដឋអាលម្រកិ គរួខ្ត្ចាត់្ទ៉ុករញ្ជ ី CPC គឺ
ប្រលទសខ្ដេម្លនរញ្ហា  គរួឱ្យប្ពួយារម្ៃជាពិលសស 
លដីម្បជីាកិចចសនោលេីកទឹកចិត្ត លហយីធានឱ្យម្លនការ
រកីចាំលរនី លដាយមិ្នលធាី ឱ្យច៉ុេះថ្យកន៉ុងទាំនក់ទាំនងរវង
អាលម្រកិាាំងនិងលវៀត្្ម្។ 
 កន៉ុងនលោាយ ជាទូលៅររស់សហរដឋអាលម្រកិ 
កម្ែវធីិ និងលសចកតីខ្ថ្ាងការណ៍ជាស្នធារណៈ គរួខ្ត្ម្លន
ការការ រ និងោាំប្ទ ចាំល េះអនករស់លៅកន៉ុងប្រលទសលវៀត្ 
្ម្ ខ្ដេទាម្ទារលសរភីាពដ៏លឆ្នីម្ និងការអន៉ុវត្ត
ចារ់លដាយសនតិវធីិ ។  
 គណៈកម្ែការសិទធិម្ន៉ុសសររស់រដាឋ ភិាេសហ
រដឋអាលម្រកិលសនីថាការពប្ងីកលសដឋកិចច ឬ កម្ែវធីិជាំនួយ 
សនតិស៉ុខ ននសហរដឋអាលម្រកិចាំល េះលវៀត្្ម្ ប្តូ្វខ្ត្
ានភាជ រ់ ជាម្យួនឹងការរកីចាំលរនីខ្ផនកសិទធិម្ន៉ុសស ប្ពម្
ទាាំងការរលងកីត្ថ្ែី នូវកម្ែវធីិផតួចលផតីម្ឱ្យម្លនលសរភីាព
ស្នសន ការលោរពចារ់ខ្ដេោែ នេកខណៈ ណិជជ
កម្ែ និងកម្ែវធីិអភិវឌ្ឃន៍សងគម្ស៉ុីវេិ ។ សូម្ជាំោរថា 
អន៉ុស្នសន៍រខ្នថម្និងរង្វា ស់ សប្ម្លរ់នលោាយសហ
រដឋអាលម្រកិចាំល េះលវៀត្្ម្ លៅម្លនជាលប្ចីនលទៀត្ 
ខ្ដេលយងីនឹងផាយជូនលៅលពេលប្កាយ ។  

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទី៣     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 



កាំណត់្សាំោេ់ (៣)៖ ម្កទេ់លពេលនេះ លដាយស្នរ
លសចកតីអងគអាចកាា ហាន កន៉ុងការ លប្កាកឈរលធាីាត្៉ុកម្ែ 
ទាម្ទារសិទធិលសរភីាពស្នសន ររស់ប្ពេះសងឃនិងរង
រអូនរមួ្ជាតិ្ និងលដាយស្នរសកម្ែភាពត្វ ោ ងម្ម្លញឹក 
ររស់សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លទីរពិភព លោក
ទាាំងមូ្េ ខ្ដេកន៉ុងលនេះម្លនម្ហាអាំ្ចសហរដឋអា
លម្រកិផង ក៏ានដឹងឮអាំពីការោរសងកត់្និងអាំលពី
អយ៉ុត្តិធម៌្ទាាំងឡាយ ខ្ដេអាជាា ធររដាឋ ភិាេ លវៀត្
្ម្ ានលធាីលៅលេី ប្ពេះសងឃនិងពេរដឋខ្ខែរលប្កាម្
សាូត្ប្ត្ង់ម្លច ស់លដីម្ននទឹកដីកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លហយីក៏ាន
លធាីនលោាយដាក់សម្លព ធ សពាខ្ររោ ងលៅលេី
ប្រលទសលវៀត្្ម្ លដីម្បឱី្យរដាឋ ភិាេលនេះ ឈរ់    
ខ្ហេរស្រញ្ហច ស់ររត់្សងគម្ស៉ុីវេ័ិយ លហយីរតូរដាំលណីរ
ររស់ខាួនឱ្យប្សរ ទិសជាម្យួរ ត្ ប្រលទសស្នគ េ់
ចារ់ទម្លា រ់ទាាំង ឡាយកន៉ុងលោកវញិ។  
 លសចកតីកាា ហានរនតការត្ស ូ លដាយត្វ រលរៀរ
អហងិា ររស់ប្ពេះសងឃនិងរងរអូនរមួ្ជាតិ្ មិ្នខ៉ុស
ចារ់ អនតរជាតិ្លទ ខ្ត្គឺការប្រប្ពឹត្តិរ ាំលោភរាំ នររស់
អាជាា ធរ និងកម្លែ ភិាេក៉ុម្ែ៉ុយនិសតលវៀត្្ម្លទ ខ្ដេ
ផទ៉ុយនឹង ចារ់អនតរជាតិ្ ដូចជាការគប្ម្លម្ឱ្យដាក់ថាស
ផ្តក យរណរទូរទសសន៍ គឺម្លនខ្ត្ប្រលទសលវៀត្្ម្ម្ួយ
គត់្ លេីពិភពលោកលនេះ ខ្ដេជាអនកប្រប្ពឹត្តអាំលពីរាំរិទ
សិទធិទទេួព័ត៌្ម្លនរលរៀរលនេះ។  
  កយលស្នា កអនតរជាតិ្ម្យួឃាា ានល េថា លគ
ដាក់លប្រងឬខ្លា ញ់លោ ខ្ត្លៅលេីកង់រលទេះ ខ្ដេរលញ្ចញ
សាំលេងឮលង ត្ង ត្ រ ៉ុល ណ្ េះ ។ លយងីជាខ្ខែរលប្កាម្ ប្តូ្វ
ខ្ត្ហា នលធាីការត្វ លដាយ ប្គរ់ម្លធោាយ លដីម្បខី្វកម្៉ុខ 
អាំលពីយង់ឃនងលឃារលៅនប្ពនផស ខ្ដេអាជាា ធរ   រដាឋ ភិ
ាេលវៀត្្ម្លធាីម្កលេីលយងី ជាជនសាូត្ប្ត្ង់ឱ្យ
ពិភពលោក ានដឹងឮ ៕ 

សម្ព័ន្ធសម្ណន្ិសសតិ-ន្ិសសតិងមែរ
ទរោម្ទៅថៃទររើសទរ ើសរបធាន្ៃែ ី

 សម្ព័នធសម្ណនិសសតិ្ និសសតិ្ខ្ខែរលប្កាម្លៅ
ប្រលទសនថ្ (KKBSU)លទីរខ្ត្ានលាេះលឆ្ន ត្លប្ជីស
ប្រធានអាណត្តិទី ៣ កាេពីនថ្ៃទី ២៩ ខ្ខមី្ន   ម្សេិ
មិ្ញលនេះ លប្កាយពីប្រធានអាណត្តិទី ២ ននអងគការររស់
សម្ណនិសសតិ្ខ្ខែរលប្កាម្ម្ួយលនេះ ានប្រកាសោ
ត្ាំខ្ណងលដីម្បលីៅរនតការសិកាលៅប្រលទសឥ ា្ ។ 
  ប្រភពពីគណៈកម្ែការ សម្ព័នធសម្ណ
និសសតិ្ និសសតិ្ខ្ខែរលប្កាម្ លនេះ ានប្ារ់ ស្នរព័ត៌្ម្លន 
នប្ពនគរ ត្វម្រយៈ Skype លៅនថ្ៃទី ៣០ ខ្ខមី្ន កនាង
ម្កលនេះថា ប្ពេះលត្ជប្ពេះគ៉ុណ ម្លស ស្នលវឿន (ស៉ុលម្
លធា) ប្ត្ូវានជារ់ជាប្រធានអងគការម្យួលនេះ ។ 
 ប្រភពានរនតលទៀត្ថា គណៈកម្ែការអាណត្តិ
ទី ៣ ននសម្ព័នធសម្ណនិសសតិ្ខ្ខែរលប្កាម្ម្យួលនេះ នឹង
រនតខ្ផនការជប្មុ្ញឲ្យម្លនប្ពេះសងឃខ្ខែរលប្កាម្ លៅកម្ព៉ុ
ជាលប្កាម្ និងលៅកម្ព៉ុជាានម្ករនតការសិកា លៅ
ប្រលទសនថ្ឲ្យកាន់លប្ចីនលេងី៕ 

 ប្រភព៖ ស្នរព័ត៌្ម្លន នប្ពនគរ 

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ៤ី                         ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

វត្តប្ពេះធាត្៉ុ, ទីប្កុងរឹងកក់ នថ្ៃទី ២៩ ខ្ខមី្ន ឆ្ន ាំ 
២០១២៖កិចចប្រជ៉ុាំររស់សម្ណនិសសតិ្ខ្ខែរលប្កាម្លដីម្បី

http://www.preynokornews.blogspot.com/2012/03/blog-post_4830.html
http://www.preynokornews.blogspot.com/2012/03/blog-post_4830.html
http://kkbsu.org/


 

 កាេពីនថ្ៃអាទិត្យកនាងម្ក ស្នខ្លសហព័នធ ខ្ខែរ
កម្ព៉ុជាលប្កាម្ ប្រចាាំប្កុងខ្ខែរ េ៉ុងរិច ននរដឋកាេីហា័រញា  
ភាគខ្លងត្បូង ខ្ដេលរៀរចាំលេងីលដាយលោកដាញ់ ឃ៉ុត្ 
ប្រធានស្នខ្លរមួ្នឹងសម្លជិក-សម្លជិកា សហព័នធ លទីរ
ានរញ្ច រ់កិចចប្រជ៉ុាំររស់ខាួន លប្កាម្ ប្រធានរទ
រចច៉ុរបននភាពខ្ខែរលប្កាម្ លេីឆ្កអនតរជាតិ្ លប្កាម្អធិរ
ភាព លោក ថាច់ ង ៉ុក ថាច់ប្រធាន ប្រតិ្រត្តិសហព័នធ
ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្លដាយម្លនរង រអូនខ្ខែរនិងខ្ខែរលប្កាម្ 
រមួ្ទាាំងឥសសជនខ្ខែរ គណៈ រកស នលោាយ ប្រម្លណ
ជាង១០០នក់ចូេរមួ្ោាំប្ទផងខ្ដរ។ 
រលរៀរវរៈននកិចចប្រជ៉ុាំលនេះរមួ្ម្លន៖ ពិធីលោរពទង់ជាតិ្ 
សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្, លោរពវញិ្ហា ណកខ័នធវរីៈជន 
អនកលសនហាជាតិ្, ពិធីស្នសនកិចច, ទិសលៅសិទធិសលប្ម្ច
វសនខាូន លដាយខាួនឯងនិងសាំណួរ-ចាំលេីយជ៉ុាំវញិ
រចច៉ុរបននភាពខ្ខែរលប្កាម្លេីឆ្កអនតរជាតិ្….។ 

អនកប្សី ថាច់ ស៉ុផ្តន ប្រធានស្នខ្លសហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជា
លប្កាម្ប្រចាាំរដឋកាេីហា័រញា  ភាគខ្លងត្បូង ម្លន
ប្រស្នសន៍អាំ វនវអងគប្រជ៉ុាំនិងរងរអូនជនរមួ្ជាតិ្ទាាំង
ខ្ខែរលប្កាម្ និងរងរអូនខ្ខែរ ជយួោាំប្ទសហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជា
លប្កាម្ លដីម្បជីយួដេ់រងរអូនខ្ខែរលប្កាម្លៅកន៉ុងប្សុក។ 
 លោក សឺង សលប្ម្ច អគគនយកព័ត៌្ម្លនសហ
ព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជា លប្កាម្ ានម្លនប្រស្នសន៍ថាសហព័នធ
ខ្ខែរកម្ព៉ុជា លប្កាម្ លប្ៅររលទស ប្ោន់ខ្ត្ជាអនករង្វា ញ
ផាូវ, ជាអនកកាន់អត្តសញ្ហា ណជនជាតិ្លដីម្ លេីឆ្កអនតរ
ជាតិ្ លហយីទិសលៅសាំខ្លន់លនេះ គឺរងរអូនទាាំងអស់ប្តូ្វ
ម្លនការត្ពាកិចចគិត្ អាំពីផេប្រលោជន៍លរៀងៗខាួន គឺ
សលប្ម្ចចិត្តលដាយខាួនឯង។ 
 លោក ប្ាក់ លសរវី៉ុឌ្ឍ អន៉ុប្រធានប្រតិ្រត្តិសហ
ព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ខ្ផនកកិចចការអនតរជាតិ្ ានម្លន
ប្រស្នសន៍ថា ចង់លធាីការត្ស ូ លដីម្បរី ាំលដាេះប្រលទសជាតិ្ 
លចញពីអា្និគម្ ម្លនចាំណ៉ុ ចសាំខ្លន់ៗរីោ ង គឺ៖ 
ទីម្យួកម្លា ាំងស្នម្គគី ទីពីរ កម្លា ាំងលសដឋកិចច និងទីរី 
កម្លា ាំងអនតរជាតិ្។ 
 លោក ថាច់ ង ៉ុក ថាច់ ប្រធានប្រតិ្រត្តិសហព័នធ
ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ានម្លនប្រស្នសន៍ថា រយៈលពេជាង 
១០ ឆ្ន ាំលនេះ សហព័នធខ្ខែរ កម្ព៉ុជាលប្កាម្ានលធាីឱ្យសហ
គម្ន៍អនតរជាតិ្ ស្នគ េ់ខ្ខែរលប្កាម្ជានរ្?…៕ 
លដាយៈ សឺង ស៉ុជាតិ្/VOKK 

លេខ ៨៥ ខ្ខម្ិន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ៥ី     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

សាខាសហពន័ធខែែរកេព៉ុជាមប្កាេមៅទីប្កងុខែែរឡ៉ុងប ៊ិច  
បញ្ចបក់ិចចប្រជ៉ុាំ មប្កាេប្រធានបទ បចច៉ុរបននភាពខែែរមប្កាេ មលីឆ្កអនរិជាតិ 

រូរថ្ត្អន៉ុសាវរ ីសកម្ែជន,ថាន កដឹ់កនាំសហពន័ធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លប្កាយ
សម្យ័ប្រជ៉ុាំ លវទិការអចិនស្រនតជនជាតិ្លដីម្ នទីប្កុង ញឺវយ ក ឆ្ន ាំ ២០១១ 

http://vokk.net/?p=7789
http://vokk.net/?p=7789


 លៅកន៉ុងរយៈលពេច៉ុងលប្កាយលនេះ លគសលងកត្
លឃញី សហរដឋអាលម្រកិ ានចារ់អារម្ែណ៍លៅលេបី្កុម្
ជន ជាតិ្លដីម្ភាគតិ្ចលៅប្រលទសលវៀត្្ម្ ពិលសស
ខ្ខែរ កម្ព៉ុជាលប្កាម្។ ត្ាំ្ងសហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ 
ានចូេជរួពិភាកាអាំពីរញ្ហា  រ ាំលោភសិទធមិ្ន៉ុសស លៅ 
ប្រលទសលវៀត្្ម្ ជាម្យួម្ស្រនតជីាន់ខពស់ននប្កសួ ងការ
ររលទសអាលម្រកិទទេួរនទ៉ុ កខ្ផនកសិទធមិ្ន៉ុសស លៅត្ាំរន់
អាស៉ុអីាលគនយ ៍ កាេពីនថ្ៃទី២៦ មី្ន ឆ្ន ាំ២០១២។ 
ប្រធានសហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លោក ថាច់ ង ៉ុកថាច់ 
ម្លនប្រស្នសន៍ថា លោកានជរួម្ស្រនតីជាន់ខពស់ប្កសួង
ការររលទសអាលម្រកិ លោក រូរ នរ េី (Bob Bailey) 
កាេពីនថ្ៃទី២៦ មី្ន។ កន៉ុង ជាំនរួលនេះ លោកាន
លេីកនូវរញ្ហា សាំខ្លន់ៗ គឺស៉ុាំឲ្យរដឋការអាលម្រកិជយួ
អនតោគម្ន៍លៅរដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្ លដីម្បសី៉ុាំឲ្យលដាេះ
ខ្េងសកម្ែជនការ រដីធាី លោក លៅ លហន និងអនក
ប្សី ប្តឹ្ង ធីចូវ ខ្ដេកាំព៉ុងជារ់ពនធនោរលៅប្រលទសលវៀ
ត្្ម្ និងរញ្ហា ប្រឈម្ររស់ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្លផសងៗ 
លទៀត្ ដូចជារញ្ហា រ ាំលោកសិទធមិ្ន៉ុសស និងរញ្ហា រ ាំលោភ
សិទធសិ្នសនជាលដីម្។ 

 ការជរួោន រវងត្ាំ្ងសហព័នធខ្ខែរ កម្ព៉ុជា
លប្កាម្ និងម្ស្រនតីជាន់ខពស់ននប្កសួងការររលទសសហរដឋ
លម្រកិលនេះ លៅខណៈខ្ដេលវៀត្្ម្កាំព៉ុងម្លនជាំហរ
ខ្ផនកនលោាយមិ្នចាស់ោស់លៅលេយី។ មិ្នចាស់
ោស់ប្ត្ង់ថា ថាលតី្រដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្ង្វកម្កចារ់
នដជាម្យួសហរដឋអាលម្រកិដូចខ្ដេ ប្រលទសភូម្លាន
ផ្តា ស់រដូរលោេនលោាយររស់ខាួន ឬក៏លវៀត្្ម្ចង់
ចារ់នដជាម្យួប្រលទសចិន លដីម្បពីប្ងឹងអាំ្ចររស់
ខាួនលៅកន៉ុងត្ាំរន់ ឬោ ង្?ប្សរលពេោន លនេះខ្ដរ 
លវៀត្្ម្ខ្ដេនិយម្រររលសរក៏ីកាំព៉ុងទាម្ទារឲ្យរដាឋ ភិ
ាេលវៀត្្ម្ រចច៉ុរបននផ្តា ស់រដូររររពីក៉ុម្ែ៉ុយនិសត លៅ
រររលសរវីញិ។លៅប្ត្ង់ចាំណ៉ុ ចលនេះ រដាឋ ភិាេលវៀត្្
ម្មិ្នទាន់រង្វា ញជាំហរររស់ខាួនថា ោ ង្លៅលេយី
លទ ពីលប្ េះថា រដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្កាំព៉ុងម្លនជាំលោេះ
ជាម្យួចិនអាំពីរញ្ហា ឈូងសម្៉ុប្ទចិន ខ្លងត្បូងោ ង
លៅដ គគ៉ុកនលពេរចច៉ុរបននលនេះ។ លៅប្ត្ង់ចាំណ៉ុ ចលនេះ 
លោក ថាច់ ង ៉ុកថាច់ ានពនយេ់ថា ប្រសិនលរីលវៀត្
្ម្ផ្តា ស់រដូរលោេនលោាយ ររស់ខាួនលៅរក
ប្រលទសលោកខ្លង េិចលនេះ រញ្ហា រ ាំលោភសិទធមិ្ន៉ុសស
លៅលវៀត្្ម្នឹងកាត់្រនថយ លហយីអាលម្រកិនឹងលសនសី៉ុាំ
ឲ្យលដាេះខ្េង លោក លៅ លហន និងអនកប្សី ប្តឹ្ង ធីចូវ 
លនេះឲ្យម្លនលសរភីាពវញិ។ 
 ទាក់ទងនឹងរញ្ហា លនេះ វទិយ៉ុអាស៉ុលីសរមិី្នអាច
ទាក់ទងអនកនាំ កយស្នថ នទូត្លវៀត្្ម្ប្រចាាំ លៅកម្ព៉ុ
ជាានលៅលេយីលទ លៅនថ្ៃទី២៨ មី្នលនេះ។រ ៉ុខ្នតម្ស្រនតី
នាំ កយស្នថ នទូត្ លវៀត្្ម្ានឲ្យដឹងកនាងម្កថា 
លោេនលោាយររស់រដាឋ ភិាេ គឺលេីកកម្ពស់ខ្ផនក
សិទធិម្ន៉ុសស លសែីភាព ស្នម្គគីភាព ទាំន៉ុករប្មុ្ង និង
លេីកកម្ពស់ជីវភាពរសល់ៅ ជនជាតិ្ភាគតិ្ចលៅប្រលទស

លោក ថាច់ ង ៉ុកថាច់ និងសកម្ែជនជាន់ខពស់ សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជា
លប្កាម្ លៅរដឋវ ស៉ុីនលត្វន ឌ្ីស៉ុី  

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ៦ី     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

មេដឹកនាំខែែរមប្កាេ ជបួេន្តនិកីារទតូអាមេរិក 

http://vokk.net/?p=7985


លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ៧ី     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

លវៀត្្ម្ដូចជនជាតិ្លវៀត្្ម្ទូលៅខ្ដរ។ សកម្ែ
ជនការ រដីធាី លោក លៅ លហន ប្តូ្វានអាជាា ធរ លវៀត្
្ម្ចារ់ខាួនកាេពីខ្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០១០    ខណៈខ្ដេ
លោកានវេិប្ត្េរ់លៅផទេះវញិ លៅខ្ខប្ត្ម្លត់្ប្ជួក 
លប្កាយលពេអងគការសហប្រជាជាតិ្ទទេួរនទ៉ុកជន
លភៀសខាួន UNHCR លៅប្រលទសនថ្ មិ្នផដេ់សិទធជិាជន
លភៀសខាួនដេ់លោក លហយីឲ្យលោកវេិលៅប្សុក
កាំលណីត្វញិ លដាយប្ារ់លោកថា អាជាា ធរលវៀត្្ម្
មិ្នចារ់ខាួនលោកលទ ផទ៉ុយលៅវញិ លៅលពេលោក លៅ 
លហន លៅដេ់ប្រលទសលវៀត្្ម្ ប្រម្លណជា ១លម្ល ង 
អាជាា ធរលវៀត្្ម្ចារ់ខាួនភាា ម្ៗ លដាយលចាទប្រកាន់
ថា លោក លៅ លហន រងកអសនតិស៉ុខជាតិ្ ខណៈខ្ដេ
លោកានដឹកនាំប្រជាពេរដឋ លធាីកូដកម្ែអហងិាកាេ
ពីឆ្ន ាំ ២០០៨។ ត្៉ុោការានផដនទ លទាសលោក លៅ 
លហន ឲ្យជារ់គ៉ុកជាង ២ឆ្ន ាំ។ 
 លដាយខ្េកអនកប្សី ប្តឹ្ង ធីចូវ វញិ អាជាា ធរលវៀ
ត្្ម្ានចារ់ខាួនកាេពីនថ្ៃទី៣១ មី្ន ឆ្ន ាំ
២០១១។ ត្៉ុោការលវៀត្្ម្ានកាត់្លទាសអនកប្សី
ឲ្យជារ់គ៉ុកចាំននួ ២ឆ្ន ាំ លគលចាទប្រកាន់ពីរទរងក
អសនតិស៉ុខដូចោន ។ភរោិររស់លោក លៅ លហន ាន
ឲ្យដឹងលៅនថ្ៃទី២៨ មី្ន ថា ស្នា មី្ររស់ោត់្លោក លៅ 
លហន រចច៉ុរបននលនេះកាំព៉ុងម្លនជាំងឺធៃន់ធៃរលៅកន៉ុងគ៉ុក មិ្ន
អាចនិោយានលទ។ លោកប្សរីញ្ហជ ក់ថា ស្នា មី្ររស់ 
ោត់្ឈកឺអកលចញឈាម្ លហយីអាជាា ធរលវៀត្្ម្មិ្ន
យកោត់្លៅពោាេលៅម្នទីរលពទយលនេះលេយី។ 
 លោកប្សី ប្តឹ្ង ធីចូវ ានត្អូញខ្ត្អរថា រចច៉ុរបនន
លនេះ ោត់្ពិាកខ្ផនកជីវភាពកន៉ុងរយៈលពេម្យួខ្ខោត់្
លសទីរខ្ត្រកេ៉ុយលៅសួរ ស៉ុខទ៉ុករដីររស់ោត់្លៅ
ពនធនោរលសទីរខ្ត្មិ្នាន ពីលប្ េះោត់្េក់ដូររនតិច
រនតូចលៅផារ រកចាំណូេានរនតិចរនតូច កន៉ុងម្យួនថ្ៃ។ 
កាេពីនថ្ៃទី៦ មី្ន ឆ្ន ាំ២០១២ ត្ាំ្ងសហព័នធខ្ខែរ
កម្ព៉ុជាលប្កាម្ានចូេជរួម្ស្រនតជីាន់ខពស់នន ប្កសួងការ

ររលទសអាលម្រកិម្ដងរចួម្កលហយី លៅកន៉ុងជាំនរួលនេះ 
សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ក៏ានជនួេិខិត្ម្យួ ចារ់
ខ្ដរ។លៅកន៉ុងេខិិត្លនេះានទាម្ទារ ៣ចាំណ៉ុ ចសាំខ្លន់ៗ 
ទី១ ទាម្ទារឲ្យអាជាា ធរលវៀត្្ម្លោរពអត្តសញ្ហា ណ 
និងវរបធម៌្ររស់ខ្ខែរលប្កាម្។  
 ទី២ ប្ត្ូវផដេ់សិទធិលសរភីាពជនួប្រជាពេរដឋខ្ខែរ
កម្ព៉ុជាលប្កាម្កន៉ុង ការរស់លៅ មិ្នខ្ម្នរស់លៅសថិត្កន៉ុង
សភាពភ័យខ្លា ចដូចរចច៉ុរបននលនេះលទ និងទី៣ ប្ពេះសងឃ
ខ្ខែរលប្កាម្ម្លនសិទធរិលងកីត្អងគការស្នសនឯកោជយររស់
ខាួន លដាយលសរ ី មិ្នសថិត្លៅលប្កាម្ការលប្ជៀត្ខ្ប្ជកររស់
រដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្លនេះលេយី។ 
 ទាក់ទងលៅនឹងរញ្ហា លនេះ លោក ថាច់ ង ៉ុកថាច់ 
ានអេះអាងថា ម្ស្រនតីជាន់ខពស់ប្កសួងការររលទសអាលម្រ ិ
កទទេួរនទ៉ុកខ្ផនកសិទធ ិ ម្ន៉ុសសប្រចាាំត្ាំរន់អាស៉ុី លោក 
រ ូរ នរ េី ានឲ្យលោកលៅជរួោត់្ម្ដងលទៀត្ រមួ្ទាាំង
ត្ាំ្ងជនជាតិ្ម្ ៉ុងត្វញា និងជនជាតិ្នត្លៅខ្ខលម្ស្ន
ខ្លងម្៉ុខ៕ ប្រភព៖ វទិយ៉ុអាស៉ុីលសរ ី  

 ត្៉ុោការប្រជាជន លវៀត្្ម្ ានប្រកាស
ស្នេប្កម្ ឲ្យជារ់គ៉ុកដេ់ លៅ ៣០ ខ្ខចាំល េះជនជាតិ្
លដីម្ ភាគតិ្ច Hmong ៨ នក់ ពីរទថា ានញ៉ុ េះញង់

ទ ៀតណាម្ 
ដាក់េុករន្ជាត ិHmong ៨ នាក់ពី

ប ញុុះញងព់ូរសាសន្ ៍

http://www.rfa.org/khmer/indepth/kk_meet_us_officals-03282012235225.html
http://vokk.net/?p=7825
http://vokk.net/?p=7825
http://vokk.net/?p=7825


ឲ្យម្លន ការរេះលារ ខ្ដេកប្ម្ម្លនកាេពីម្៉ុនម្ក លៅ
ត្ាំរន់ខពង់ោរ ទិស  យព័យភាគខ្លង លជីងននប្រលទស 
លវៀត្្ម្ ។ 

 ប្រភពព័ត៌្ម្លនពីទីភាន ក់ង្វរព័ត៌្ម្លន AP ខ្ដេ
ាន លចញផាយលៅនថ្ៃព៉ុធ ទី ១៤ ខ្ខមី្ន លនេះាន
ដក ប្សង់ស្នេដីការរស់លៅប្កម្ ផ្តម្ វ៉ុ ាំង ្ម្ 
(Phạm Văn Nam) ននត្៉ុោការលខត្តលដៀងលរៀង 
(ĐiệnBiên) ថា ជនជារ់លចាទទាាំង ៨ នក់ ខ្លងលេីពី
រទថា ានវយប្រហារលៅលេីប្កុម្សម្ត្ថកិចច អាជាា ធរ 
និងថាានញ៉ុ េះ ញង់ឲ្យម្ន៉ុសសម្កជរួជ៉ុាំោន លដីម្បរីលងកីត្
ជាប្រលទសឯកោជយម្យួ ។ 
 លៅកន៉ុងអងគសវនការខ្ដេានប្រប្ពឹត្តលៅកាេ
ពីនថ្ៃអង្វគ រទី៍១៣ខ្ខមី្ន ជនជារ់លចាទពីររូរប្តូ្វាន 
កាត់្លទាស ឲ្យជារ់គ៉ុក ៣០ ខ្ខ និង ៦ នក់ដនទលទៀត្
ជារ់គ៉ុក ២៤ ខ្ខ ។លៅប្កម្ ផ្តម្ វ៉ុ ាំង ្ម្ នថ្ៃព៉ុធ
លនេះ ានឲ្យដឹងថា នគរាេលវៀត្្ម្លៅកាំព៉ុង ខ្ត្
ខ្សាងរកម្ន៉ុសស ៣ នក់លទៀត្ ខ្ដេលគចាត់្ទ៉ុកថាជា
លម្លខ្លា ង ។ កាេពីម្៉ុន អាជាា  ធរលវៀត្្ម្ានលថាក េ
លទាសប្កុម្ ជនជាតិ្ Hmong លៅលប្ៅប្រលទសថា ជា
លម្លខ្លា ង ខ្ដេនាំឲ្យម្លនប្ពឹត្តិការណ៍រេះលារកាេពី
ឆ្ន ាំលៅមិ្ញ លៅប្សុក លម្ឿងខ្ញ  (MườngNhé) លដីម្បី
ទាម្ទាររលងកីត្រដឋឯកោជយ «ប្ពេះោជ្ចប្ក Hmong» 
ររស់ខាួន ។ 

 ទីភាន ក់ង្វរព័ត៌្ម្លនាោ ាំងានដកប្សង់ សម្ដី
អាជាា ធរលវៀត្្ម្ឲ្យដឹងថា ប្កុម្ជនជាតិ្ Hmong 
ទាាំងលនេះ ប្តូ្វ ានប្កុម្អាីម្យួខ្ដេអាជាា ធរលវៀត្្ម្
ចាត់្ទ៉ុកថា «ប្កុម្ម្ន៉ុសសខូច» រលញ្ហោ ត្ថា ម្លនប្ពេះ 
ម្ហាកសប្ត្ម្យួអងគ លចញម្កត្វម្ការសនោ ។ 

 ប្រភពពី CSW ប្កុម្ចាត់្ត្វាំងម្យួត្ស ូលដីម្បី
លសរភីាពស្នសនខ្ដេម្លនទីស្នន ក់ការ លៅប្រលទស

អង់លគាស ាន ឲ្យដឹងថា វរបធម៌្ររស់ជនជាតិ្ 
Hmong ម្លនជាំលនឿអស្នច រយថានឹងម្លន «ប្ពេះាទធម្ែិក» 
លចញម្ក លហយីរលងកីត្ជាប្ពេះោជា្ចប្ក Hmong ។ 

អងគការឃាា ាំលមី្េសិទធិម្ន៉ុសស (Human Rights 
Watch) លៅសហរដឋអាលម្រកិ ាន ដកប្សង់ប្រភព 
ខ្ដេមិ្នទាន់ានរញ្ហជ ក់ថា ជនជាតិ្ Hmong ោរ់
សិរនក់ាន ាត់្រង់ជីវតិ្ ឬ ប្តូ្វរងររសួកន៉ុង ករណីរ
ស្រង្វក រលដាយអាជាា ធរលវៀត្្ម្ ។អាជាា ធរលវៀត្្ម្ 
មិ្នានយកចិត្តទ៉ុកដាក់ដេ់រញ្ហា ទាក់ទងនឹងកងទ័ព
លវៀត្្ម្ ខ្ដេានច៉ុេះលៅ រស្រង្វក រការជួរជ៉ុាំររស់
ប្កុម្ជនជាតិ្ Hmong លេយី រ ៉ុខ្នតលម្ ដឹកនាំមូ្េដាឋ ន
ននរកសក៉ុម្ែ៉ុយនិសតលវៀត្ ្ម្ាននិោយជាម្យួ
កាខ្សត្កន៉ុងប្សុក ថា ប្កុម្ាត្៉ុករម្លនកាន់អាវ៉ុធ ។ 

 ករណីរេះលារលៅ លម្ឿង ខ្ញ  កាេពីខ្ខលម្ស្ន
ដេ់ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១១ កនាងលៅលនេះ ជាករណីរេះ
លារ ដ៏តឹ្ងខ្ត្ងរាំផ៉ុត្ទាក់ទងនឹងរញ្ហា ពូជស្នសន៍លៅ
លវៀត្្ម្ ចារ់ត្វាំងពីម្លនប្កុម្ជនជាតិ្ម្ ៉ុងនត្ញា  
ជាង ២.០០០ នក់ ានលភៀសខាួនលៅប្រលទស កម្ព៉ុជា 
លប្កាយពីអាជាា ធរានលធាីការរស្រង្វក រលៅលេី ប្កុម្ាត្៉ុករ 
ខ្ដេានរេះលារលៅ ត្ាំរន់ខពង់ោរកាេពីឆ្ន ាំ ២០០១ 
និង ឆ្ន ាំ ២០០៤ កនាងលៅលនេះ ។ 

 កាេពីឆ្ន ាំ ២០០៧ អាជាា ធរលវៀត្្ម្ាន
ចារ់ផសកឹប្ពេះសងឃខ្ខែរលប្កាម្ជាលប្ចីនអងគ កន៉ុងលនេះ ម្លន
ប្ពេះសងឃ ខ្ខែរលប្កាម្ ៥ អងគប្តូ្វានផសកឹលហយីញាត់្
ចូេគ៉ុក លៅលខត្តឃាា ាំង លប្កាយពីប្ពេះសងឃជាសម្ណ
សិសសនន ស្នោាេីម្យួលៅកន៉ុងទីរមួ្លខត្ត ឃាា ាំងជាង 
២០០ អងគានលចញលធាីាត្៉ុកម្ែលៅម្៉ុខការោិេ័យ 
ម្នទីរនគរ ាេ លខត្តឃាា ាំង លដីម្បទីាម្ទារសិទធិលសរភីាព
ជូនខ្ខែរលប្កាម្ លៅខ្ដនដីកម្ព៉ុជាលប្កាម្ ៕ 

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ៨ី     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 



លៅខ្ខប្ត្ម្លត់្ប្ជូក លប្កាយលពេអងគការសហប្រជាជាតិ្
ទទេួរនទ៉ុកជនលភៀសខាួន UNHCR លៅប្រលទសនថ្ មិ្ន
ផដេ់សិទធជិាជនលភៀសខាួនដេ់លោក លហយីឲ្យលោក
វេិលៅប្សុកកាំលណីត្វញិ លដាយប្ារ់លោកថា អាជាា ធរ
លវៀត្្ម្មិ្នចារ់ខាួនលោកលទ ផទ៉ុយលៅវញិ លៅលពេ
លោក លៅ លហន លៅដេ់ប្រលទសលវៀត្្ម្ ប្រម្លណ
ជា ១លម្ល ង អាជាា ធរលវៀត្្ម្ចារ់ខាួនភាា ម្ៗ លដាយ
លចាទប្រកាន់ថា លោក លៅ លហន រងកអសនតិស៉ុខជាតិ្ 
ខណៈខ្ដេលោកាន ដឹកនាំប្រជាពេរដឋលធាីកូដកម្ែ
អហងិាកាេពីឆ្ន ាំ ២០០៨។ ត្៉ុោការានផដនទ លទាស
លោក លៅ លហន ឲ្យជារ់គ៉ុកជាង ២ឆ្ន ាំ។ 
 លដាយខ្េកអនកប្សី ប្តឹ្ង ធីចូវ វញិ អាជាា ធរលវៀ
ត្្ម្ានចារ់ខាួនកាេពីនថ្ៃទី៣១ មី្ន ឆ្ន ាំ
២០១១។ ត្៉ុោការលវៀត្្ម្ានកាត់្លទាស អនកប្សី
ឲ្យជារ់គ៉ុកចាំននួ២ឆ្ន ាំលគលចាទប្រកាន់ពីរទរងកអសនតិ 
ស៉ុខដូចោន ៕ ប្រភព៖ ស្នរព័ត៌្ម្លន នប្ពនគរ 

 

 
 លៅនថ្ៃទី ២០ ខ្ខមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១២ ម្សេិមិ្
ញលនេះ គណៈកម្ែការលសរភីាពស្នសន អនតរជាតិ្ សហ
រដឋ អាលម្រកិ (USCIRF) ានលសនីឲ្យរដឋការប្កុង 

Washington ដាក់ ប្រលទសលវៀត្្ម្ រញ្ចូ េលៅ 
កន៉ុងរញ្ជ ីននប្រលទសពិលសស គរួឲ្យប្ពួយារម្ៃ សរលសរ 
កាត់្ជាភាស្នអង់លគាសថា CPC ។ មូ្េលហត្៉ុ ខ្ដេនាំ
ឲ្យគណៈកម្ែការម្យួលនេះ លេីកលេងីោ ងលនេះ លប្ េះរ
ដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្ លៅខ្ត្រនតការរ ាំលោភ សិទធិោ ង
ធៃន់ធៃរលៅលេី លសរភីាពស្នសនររស់ ពេរដឋ ។ 
  លៅកន៉ុងលសចកដីោយការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំ គណៈកម្ែ
ការលសរភីាពស្នសនអនតរជាតិ្ររស់ សហរដឋអាលម្រកិ 
ានលថាក េលទាសលវៀត្្ម្ថា «លៅខ្ត្រស្រង្វក រលៅលេី
ប្កុម្ និង ម្ន៉ុសសខ្ដេប្តូ្វានលគលមី្េ លឃញីថា ជា
ឧរសគគររស់រដាឋ ភិាេ» កន៉ុងលនេះម្លន ប្កុម្នកលោរព
ស្នសន ជាលដីម្ ។ 
 រាយការណ៍ានរញ្ហជ ក់ថា កន៉ុងម្យួទសវត្សរ ៍
កនាងម្កលនេះ សកម្ែភាពលោរពស្នសនលៅលវៀត្្ម្ 
ម្លនការ លកីនលេងី និងរដាឋ ភិាេម្លនការយកចិត្តទ៉ុក 
ដាក់គរួឲ្យកត់្សម្លគ េ់ ។ រ ៉ុខ្នត រាយការណ៍ាន
រញ្ហជ ក់ថា លៅលវៀត្្ម្ «ម្ន៉ុសស ជាលប្ចីនប្តូ្វានឃ៉ុាំ
ឃាាំងនិងដាក់លទាស លប្ េះទាក់ទងដេ់សកម្ែភាព 
លោរពស្នសន ឬ ក៏ជាអនកចេន លដីម្បលីសរភីាព 
ស្នសន » ។  

 រញ្ហា ខ្ដេគរួឲ្យ ប្ពួយារម្ៃលនេះ លរីត្វម្       
គណៈកម្ែការលនេះ សកម្ែភាពស្នសនឯកោជយលៅលវៀត្ 
្ម្ ប្ត្ូវ ានលគចាត់្ទ៉ុកថា ខ៉ុសចារ់ ។លប្ េះខ្ត្
មូ្េលហត្៉ុដូចានពណ៌នម្កលនេះ លទីរគណៈកម្ែការ
លនេះ ស្នជាថ្ែីាន សាំណូម្ពររដាឋ ភិាេសហរដឋ  អាលម្
រកិ ដាក់លវៀត្្ម្រញ្ចូ េកន៉ុងរញ្ជ ី CPC នន ប្រលទស
ខ្ដេលគចាត់្ទ៉ុកថា ម្លនការរ ាំលោភសិទធិស្នសន ោ ង
ធៃន់ធៃររាំផ៉ុត្ រនទ រ់ ពីប្រលទស ដូចជា ,ចិន ,កូលរ  ខ្លង
លជីង, ភូម្ល និង លអៀរ  ង់ ជាលដីម្ ។ 

USCIRF មសនីឲ្យដាកម់ ៀតណាេ 
ចលូកន៉ុងបញ្ជ ីមមែ  

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ៩ី     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 
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 នៅថ្ងៃទី២០ មនីាកន្លងមកនន្េះអាជ្ញា ធរយនួ្
នៅនេត្តព្រេះព្ត្ពាំង បាន្នៅព្រជ្ញរលរដ្ឋខ្េែរនព្ោម
ចាំន្នួ្ ១០ព្រួសារនៅឃ ាំកខ្ន្លងន េះ ព្ ុកកន្លង ់ នេត្ត
ព្រេះព្ត្ពាំង ដាករ់ាំរាមហាមជ្ញដាចខ់ាត្ម់និ្ឲ្យនមើល
ទូរទ សន្ខ៍្ដ្លផ្សាយរី ព្រេះរាជ្ញណាចព្កកមព ជ្ញត្នៅ
នទៀត្។នរើ ិន្ជ្ញខ្េែរ នៅខ្ត្រងឹទទឹងនៅខ្ត្នមើលត្នៅ
នទៀត្ អាជ្ញា ធរយួន្នឹ្ងររឹអូ យក នូ្វឧរករណ៍ទាំង
ននាេះដូ្ចជ្ញ ទូរទ សន្ ៍ និ្ងថា ផ្កា យរណរជ្ញនដ្ើម 
រចួរិន្យ័ជ្ញព្បាករី់ ២០ នៅ៣០លាន្ដ្ ង ន ែើនឹ្ង 
២០០ នៅ៣០០ ដ្ លាល អានមរកិ។នរើ ិន្ជ្ញករណីមនិ្
នរៀងចាល នឹ្ងព្តូ្វទទួលនទ ទណឌ នដាយដាករ់ ក
ព្ចវាកជ់្ញ មនិ្ខាន្។ 
 នលាកថាច ់   ូ  ខ្ដ្លជ្ញជន្រងនព្រេះម្នា កក់ា ង
ចាំនណាមជន្រងនព្រេះខ្េែរ ១០ព្រួសារខ្ដ្លព្តូ្វបាន្
អាជ្ញា ធរយនួ្ នៅនៅរាំរាមរាំខ្ែងបាន្ខ្ងលងថា កា ង
កិចចព្រជ ាំននាេះអាជ្ញា ធរយនួ្ បាន្ហាមមនិ្ឲ្យរងរអូន្ខ្េែរ
នៅកមព ជ្ញនព្ោមមនិ្ឲ្យនមើលទូរទ សន្ខ៍្េែរខ្ដ្លផ្សាយ
នចញរីកមព ជ្ញនទ រកួនរបាន្ហាមនទៀត្ថានរើ នយើង

នៅខ្ត្នមើលនទៀត្នរនឹ្ងចារន់យើង ដាករ់ ក និ្ងរិន្យ័
ជ្ញព្បាករី់ ២០ នៅ ៣០លាន្ដ្ ង។ចាំនពេះឲ្សាន្វាទ
ខ្ដ្ល រិទោរនមើលទាំងអ ់ររ ់ព្រជ្ញជន្ខ្េែរ នូ្វ
ទូរទ សន្ផ៍្សាយចូលរីកមព ជ្ញននាេះរឺអាជ្ញា ធរយនួ្ឲ្យ
រិទព្តឹ្មថ្ងៃ ០១ នមសា ខាងម េនន្េះជ្ញកាំែិត្។ 
 នលាកថាច ់   ូ  បាន្រញ្ជា កឲ់្យដឹ្ងនូ្វចាំណង
ចាំណូលចិត្តររ ់នលាកខ្ដ្លចងនមើលទូរទ សន្ខ៍្ដ្ល
ផ្សាយចូលរី កមព ជ្ញយ៉ា ងដូ្នចាា េះថា នលាកចងន់មើល
ទូរទ សន្ខ៍្េែររឺនដ្ើមបឲី្យបាន្ដឹ្ងរីព្រវត្តិររ ់ខ្េែរ 
នលាកបាន្រន្តថានដាយសារ កា ងននាេះកម៏្នន្ទកទ់ង
នៅនឹ្ងន្នយបាយនទើររួកអាជ្ញា ធរយនួ្មនិ្ឲ្យនមើល។ 
 ចាំខ្ណកឯនលាក  ឺន្ នែៀង ខ្ដ្លជ្ញជន្រង
នព្រេះកា ងចាំនណាមជន្រងនព្រេះទាំង ១០ ព្រួសារននាេះ
បាន្រញ្ជា កឲ់្យនឃើញថា អាជ្ញា ធរយនួ្បាន្រាំរាម  
កាំខ្ែង មនិ្ឲ្យខ្េែរ   ទូរទ សន្ណ៍ាខ្ដ្លផ្សាយនចញរី
នព្ៅព្ ុកនទ រឺឲ្យនមើលត្ទូរទ សន្ ៍  ខ្ដ្លផ្សាយនៅ
កា ងព្ ុកខ្ត្រ៉ា នណាណ េះនទេះរីជ្ញ កមែវធីិជ្ញភាសាខ្េែរ ឬ
យនួ្កន៏ដាយ។   នដាយខ្ែក  ជន្ជ្ញតិ្យួន្មនិ្ 
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 លវៀត្្ម្ប្តូ្វានសហរដឋអាលម្រកិដាក់រញ្ចូ េ
កន៉ុងរញ្ជ ីលមែ  CPC កាេពីឆ្ន ាំ ២០០៤ និង ២០០៥ 
លហយីប្តូ្វ ានដកលចញវញិកាេពីឆ្ន ាំ ២០០៦ ម្៉ុន
លពេលោកប្រធា នធិរតី្សហរដឋអាលម្រកិ G.W. 
Bush លៅលវៀត្្ម្ លដីម្បចូីេរមួ្កិចចប្រជ៉ុាំកាំពូេ 
APEC លៅឆ្ន ាំ ២០០៦ ។កន៉ុងរាយការណ៍សដីអាំពីលសរ ី
ភាពស្នសនអនតរជាតិ្ខ្ដេប្កសួងការររលទសសហរដឋ 
អាលម្រកិ ានលចញប្រកាស កាេពីខ្ខ កញ្ហា  ឆ្ន ាំ 
២០១១ រញ្ជ ី CPC ោែ នលឈាែ េះប្រលទស លវៀត្្ម្លទ 

ម្លនខ្ត្ប្រលទសចាំនួន ៨ ខ្ត្រ ៉ុល ណ្ េះ ។      ប្រលទស
ទាាំងលនេះ ម្លន ភូម្ល , ចិន ,កូលរ  ខ្លងលជីង ,Eritrea , 
លអៀរ  ង់ , អាោ រ ីស្នអូឌិ្ត្ (Saudi Arabia), ស ូដង់ និង 
Uzbekistan ៕ 

 ប្រភព៖ ស្នរព័ត៌្ម្លន នប្ពនគរ 

អាជាា ធរយនួហាេេិនឲ្យពលរដឋខែែរមប្កាេ 
មេីលទរូទសសនខ៍ដលផ្សាយមចញពីកេព៉ុជា 
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ខ្ដ្លដឹ្ង ឬនឃើញរីោរនធវើទ កខរ កនមាញ និ្ងរ ាំនលាភ
 ិទធិន រភីារនទ នព្ពេះយួន្នរនមើលខ្ត្ទូរទ សន្ ៍ ជ្ញ
ភាសាយនួ្ខ្ត្រ៉ា នណាណ េះ។  នរលខ្ដ្ល ែោររីរ ់
វទិយ  នមលងកមព ជ្ញនព្ោមនចាទ ួរថា នែត្ នមតចបាន្ជ្ញ
កា ង   មយ័ព្រជ ាំព្រជ្ញជន្ខ្េែរទាំង១០ព្រួសារននាេះមនិ្
ត្វា៉ា ?នលាក  ឺន្ នែៀងបាន្ន្លើយថាត្វា៉ា នមតចបាន្ នរើ
ចាំន្នួ្អាកចូលរមួព្រជ ាំតិ្ចជ្ញចាំន្នួ្   ន្របាលខ្ដ្លនៅ
ោរពរអងគព្រជ ាំននាេះនៅនទៀត្។ 
 ទកទ់ងនឹ្ង មយ័ព្រជ ាំនន្េះខ្ដ្រ នលាក ថាច ់
  ូបាន្រញ្ជា កន់ទៀត្ថា មនិ្ព្តឹ្មខ្ត្រាំរាមម្នត្ទ់នទៗ
ននាេះនទ រឺអាជ្ញា ធរយួន្ខ្ដ្លម្នន្ មត្ថកិចច ថាា កឃ់ ាំ 
ព្ ុក នេត្ត បាន្ចារព់្រជ្ញរលរដ្ឋទាំង ១០ព្រួសារនធវើ
កិចច ន្ាកា ងម្នា កម់យួ ចារ់ៗ ថា នឹ្ងមនិ្នមើលកមែវធីិ
ទូរទ សន្ខ៍្ដ្លផ្សាយចូលរីព្ ុកខ្េែរនទៀត្នទ នរើ ិន្
ជ្ញនៅនមើលនឹ្ងព្តូ្វរិន្យ័ជ្ញទាំងន្។់ 
 អាំរីោរជិេះជ្ញន្ ់ រី ាំណាកអ់ាជ្ញា ធរយនួ្ នលើ
រលរដ្ឋខ្េែរ នលាកថាច ់  ូបាន្រញ្ជា កផ់្សងខ្ដ្រថា អាជ្ញា
ធរយនួ្មនិ្ព្តឹ្មខ្ត្ហាមមនិ្ឲ្យ ព្រជ្ញរលរដ្ឋមនិ្ឲ្យ
នមើលទូរទ សន្ខ៍្ត្រ៉ា នណាណ េះនទ រាល់ថ្ងៃនន្េះរលរដ្ឋខ្េែរ
ព្តូ្វបាន្អាជ្ញា ធរយនួ្ ររ ់ងាត្ន់លើព្ររវ់ ័ិយទាំង
ព្រេះ ងឃ ទាំងព្រែ   ូមបខី្ត្កា ងរិធីរ ណយទន្េលេះ 
កន៏រមនិ្ឲ្យនដាត្ទងព់្រេះរ ទធសា នា ផ្សង។ 
 ទាំងនលាក ថាច ់  ូ  កដូ៏្ចជ្ញនលាក ឺន្នែៀង 
នលាកបាន្និ្យយថា ោរនៅនព្ោមដ្ង្កា ររ់រ ់យនួ្
រឺនលាកបាន្ខ្្អត្្អន្នឹ់្ងព្ទាំខ្លងបាន្នៅនែើយ  រវ
ថ្ងៃនន្េះនលាកមនិ្ខាល ចសាល រន់ទៀត្នទ នែើយនលាកក៏

បាន្អាំពវនាវដ្ល់រង រអូន្ខ្េែរខ្ដ្លនូ្វកា ងព្ ុក រឺនៅ
ខ្ដ្ន្ដី្កមព ជ្ញនព្ោមទាំងអ ់តាំងសាែ រតី្នព្ោកឈរ
នែើងត្  ូនដាយ ន្តិវធីិនដ្ើមបឲី្យអាជ្ញា ធរយនួ្ នរររ
 ិទធិខ្េែរខ្ដ្លជ្ញម្នច  ់នដ្ើមថ្ន្ម្នត្ ភូមកិមព ជ្ញនព្ោម 
នែើយនលាកកប៏ាន្អាំពវនាវឲ្យរងរអូន្ខ្េែរនៅនព្ៅ
ព្ ុក និ្ងអងគោរ  ែរមន្អ៍ន្តរជ្ញតិ្ ឲ្យជួយ រារាាំងក ាំ
ឲ្យអាជ្ញា ធរយនួ្រាំរិទ ិទធិន រភីារ ព្រជ្ញរលរដ្ឋខ្េែរ
នព្ោមត្នៅនទៀត្។ 
 ករណីនន្េះខ្ដ្រ  ែរន័្ធខ្េែរកមព ជ្ញនព្ោមកដូ៏្
ជ្ញអងគោរ ម្នរមន្ខ៍្េែរ កមព ជ្ញនព្ោមបាន្រតឹងអងគោរ
 ិទធិមន្  ស អន្តរជ្ញតិ្ឲ្យជយួ រាំពរ ខ្ត្អាជ្ញា ធរយួន្
នធវើមនិ្ដឹ្ងមនិ្លឺ នៅខ្ត្រាំពន្រាំរិទ ិទធិខ្េែរនព្ោម
ដ្ខ្ដ្លជ្ញដ្ខ្ដ្ល កដូ៏្ចជ្ញ នៅកា ង មយ័ព្រជ ាំនលើកទី 
៨០ថ្ន្ររ ់អងគោររាំបាត្ោ់រនរ ើ នអើងរូជសា ន្ ៍ ថ្ន្
អងគោរ ែព្រជ្ញជ្ញតិ្ កប៏ាន្នលើកនែើងអាំរីរញ្ជា
រាំរិទ ិទធិន រភីារ ររ ់អាជ្ញា ធរយនួ្មកនលើជន្ជ្ញតិ្ 
ភារតិ្ច និ្ងខ្េែរនព្ោមផ្សងខ្ដ្រ។ 
  នរើតមរបាយោរណ៍ររ ់អងគោរ យូភអីរ័ 
(UPR)  តីរីោរបា៉ា ន្ព់្រម្នណចាំនពេះកិចចព្រតិ្រត្តិខ្ដ្ល
យនួ្បាន្ និ្ងមនិ្បាន្នធវើនៅពកក់ណាត លនរល
កាំណត្ន់នាេះ រឺនៅកា ងអន្ សា ន្ទ៍ាំង ៩៧រឺយួន្
បាន្អន្ វត្តន្ ៍ ខ្ត្អន្ សា ន្ច៍ាំន្នួ្១០ខ្ត្រ៉ា នណាណ េះ 
នែើយធៃន្ធ់ៃរជ្ញងនន្េះនៅនទៀត្ រឺោររាំរិទ ិទធិ
ផ្សសរវផ្សាយរត័្ម៌្នន្ និ្ងោរទទលួនូ្វរត័្ម៌្នន្ ខ្ដ្ល
អាជ្ញា ធរយនួ្មនិ្បាន្ អន្ វត្តន្ន៍ែើយខ្ងមទាំងរតឹ្រន្តឹង
នទវដ្ងនទៀត្ផ្សង៕ នដាយ៖ VOKK 
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 ក្នុងការងាររចនា នងិផ្សព្វផ្ាយគេហ
ទព័ំ្រនានា នងិ ក្ម្មវធិវីទិយុសំគេងក្ម្ពុជាគរកាម្ 
រព្ម្ទងំក្នុងសក្ម្ម- ភាព្ ចលូរួម្ដទទគទៀត ក្នុង
ររបខណ្ឌ ផ្លររគោជន ៍ ដទ៏លៃថ្លៃ ឧតតុងគឧតតម្ ទន
ទកឹ្ដីនងិររជាព្លរដឋក្ម្ពុជា គរកាម្ដរ៏រណិ្ត
គ្នើម្ទ្ន ជាទគីសនហារបស់គយើងទងំអស់គ្នន ។ 
 ដូចជារព្ះគតជរព្ះេណុ្ រព្ម្ទងំសហ
ការទីងំអស់គ្នន បានរជាប ការងារក្នុងនាយក្
ដ្ឋឋ នព័្តម៌ានរបស់គយើង េមិឺ្នមម្នជាការងារ
ររចសំប្តត ហ ៍ឬររចខំខ ឬររចឆំ្ន ំគទ ប មុន តេជឺា
ការងារររចទំលៃ គហើយគបើគៅថ្លជាការងារ 
ររច២ំ៤គមា ងក្ប៏ាន។ ការងារគនះមិ្នខសុពី្ច
ចងុគៅគធវើម្ហូបរាលគ់ព្លបាយ សៃររតូវមាតគ់េ
បានម្តងគហើយ រតូវមតនកឹ្រក្ម្ខុម្ហូបលមសីរមាប់
គព្លបាយគរកាយគទៀត។ ខ ្ុរំព្ះក្រណុា-ខ ្ុបំាន
ដឹងចាស់ថ្ល ទងំអនក្សម័រេចតិ តទងំ អនក្បាន
ទទលួក្ទរម្បនតចិបនតចួ ររសិនគបើគ្នម នទកឹ្ចតិ ត
គសនហាររគទសជាតមិាតភុមិូ្ គបើគ្នម នការឈឺ
ចប ់ គបើគ្នម ន ការអាណិ្តអាសូរចគំ ះបងរអូន
រួម្គោហិតដអ៏ភព្វ គបើគ្នម នសទា រជះថ្លៃ ក្ នុងការ
បរចិា េគព្លគវោ នងិធនធាន ផ្ទា លខ់ ៃនួ គដ្ឋយ
មិ្នចងប់ានអវី រតេបម់្ក្វញិគទគនាះ គយើងទងំ
អស់គ្នន រប្តក្ដជាមិ្នអាចបំគព្ញ ការងារគនះ 
បានគេើយ។ 
 គទះជាគព្លគនះ វទិយុសំគេងក្ម្ពុជា
គរកាម្ មិ្នទនអ់ាចររក្តួររមជងបាន គបើ
គររៀបររដូចនងឹវទិយុផ្ាយសំគេង ដទទគទៀត 

ប មុន តតាម្រយៈទនំាក្ទ់នំងជាមួ្យបងរអូនគយើង
គៅក្ម្ពុជាគរកាម្បានឱ្យដឹងថ្ល េជឺាសំគេងទន
គសចក្ត ី សងឃឹម្មតមួ្យេត ់ នងិជាគមាទនភាព្
របស់គេទងំអស់គ្នន ផ្ងមដរ។ 
 ខ ្ុរំព្ះក្រណុា-ខ ្ុ ំ សូម្ររគេន នងិជនូនវូ
ក្តិ តយិសមដលទទលួបានគនះ ចគំ ះរព្ះសងឃ
ជាទគីគ្នរព្សកាា រៈ នងិ សហការទីងំអស់ សូម្
មលៃងនវូគសចក្តគីកាតសគសើរ នងិគសចក្តសីងឃឹម្
ដក៏្ក្គ់តត  ថ្លរព្ះសងឃនងិសហការទីងំ អស់ 
ក្ នុងការខតិខរំរឹងមររងតគៅគទៀត គដើម្បីមូ្ល
គហតដុរ៏តឹម្រតូវ នងិររក្បគដ្ឋយក្តិតយិសទលៃថ្លៃ
គនះ។ 
 ខ ្ុរំព្ះក្រណុា-ខ ្ុ ំ សូម្ររគេន នងិជនូព្រ
ឆ្ន ំលមចីគំ ះរព្ះសងឃរេបអ់ងគ សហការរីេបរូ់ប 
រព្ម្គដ្ឋយបងរអូនរួម្ជាត ិ ទងំអស់ សូម្បាន
ររក្បគដ្ឋយសិរសួីសតីជយ័ម្ងគលនងិបានគសច
ក្តសីខុ-ចគំរនី ក្ ុបីំឃ្លៃ ងឃ្លៃ តគេើយ។ 
 សូម្រព្ះសងឃ សហការ ីរព្ម្ទងំបងរអូន
រួម្ជាត ិ រព្ះគម្តាត នងិគម្តាត ទទលួនវូគសចក្តី
គគ្នរព្-ស្សឡាញ់រាបអ់ាន គដ្ឋយគ ម្ ះចគំ ះ
នងិោ ងក្ក្គ់តត បំផ្តុ ពី្ខ ្ុរំព្ះក្រណុា-ខ ្ុ។ំ 
 
លធាលីៅទីប្កុងេងរ ចីស នថ្ៃទី៧ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ ២០១២ 
ខា៉ុ ាំប្ពេះករ៉្ុ -ខា៉ុ ាំ 
សឺង សលប្ម្ច 
អគគនយកព័ត៌្ម្លនននសហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ 

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី២    ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

ត្ម្កពីទាំព័រ២៤ 
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នលពេរចច៉ុរបននលនេះលគានពិឃាត្
អាីៗខ្ដេលៅលសសសេ់ ម្លនប្កនេប្រនពណីខ្ខែរ ម្លន
រាាំ លប្ចៀងោ ាំាំជាលដីម្ត្វម្ខ្ររចាំហរផង។សហរដឋ អាលម្
រកិ, កា្ដា, អូស្រស្នត េី និងសហគម្  អឺរ៉ុរទាាំង ២៧ 
ប្រលទស។ រមួ្ទាាំងអងគការអនតរ ជាតិ្នន ម្លនអងគការ
ឃាា ាំាំលមី្េសិទធិម្ន៉ុសស អងគការអនតរស្នសនជាលដីម្។ 
 ប្រលទស១៧៣ានដាក់ការខ្ណនាំ និងជាំរ៉ុញ
លអាយ ប្កុងហាណូយខ្កខ្ប្រ អន៉ុវត្តនូវលេីោេ់ការ
រ ាំលោភ ទាាំងឡាយ ខ្ដេានប្រប្ពឹត្តលៅលេីជនជាតិ្
លដីម្កាេពីឆ្ន ាំ២០០៩ ។ រ ៉ុខ្នតកាេពីខ្ខមី្ន 
២០១២ កនាងម្កលនេះ ប្កុងហាណូយានលធាីប្តឹ្ម្ខ្ត្ 
១២ភាគរយរ ៉ុល ណ្ េះ។ 
 លនេះរញ្ហជ ក់លអាយលឃញីថា ប្កុងហាណូយជា
រដឋមិ្នលោរពចារ់ លទាេះជាខាួនានច៉ុេះហត្ថលេខ្ល
ទទេួស្នគ េ់ លេីសិទធិសញ្ហា នន ម្លនសិទធិស្រសតី សិទធិ
ក៉ុម្លរ សិទធិសិកាអរ់រ ាំ សិទធិម្ន៉ុសស ជាពិលសសលសចកតី
ប្រកាស សិទធិជនជាតិ្លដីម្នឆ្ន ាំ២០០៧។ ប្កុង
ហាណូយ ានទាេ់ប្ចកចាំល េះម្៉ុខចារ់ ោែ ន
ម្លធោាយលាកប្ាស់អនតរជាតិ្លទៀត្លទ អាប្ស័យ
លហត្៉ុលនេះ សូម្ជនរមួ្ឈាម្ប្ជារ និងសូម្សហការ
ជាម្យួ សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លដីម្បរីញ្ឈរ់់នូវ
ខ្ផនការផ្តត ច់ប្ពេឹង ខ្ខែរលនេះ    ត្លៅលទៀត្គឺ÷ 
- ឈរ់រាំលរលីោេនលោាយ ប្រេ័យពូជស្នសន៍                      
    ររស់ប្កុងហាណូយ។ 
-   ឈរ់រាំលរកីារង្វរ្ខ្ដេរាំផ្តា ញខ្ខែរ។ 
-  ឈរ់ទទេួយកការញ៉ុ េះញង់រាំខ្រករាំាក់ខ្ខែរោន ឯង
ពីប្កុងហាណូយ។ 
 សហព័នធនិងរនតចកខ៉ុវស័ិយ ខ្ដេម្លនខ្ផកការ
ចាស់ោស់ លដាយយកចារ់អនតរជាតិ្ជាោន និង
យកវធីិអហងឹាម្កអន៉ុវត្ត។  លសចកតីសងឃមឹ្ថា ខ្ខែរ 

ត្ម្កពីទាំព័រទ១ី លប្កាម្និងប្តូ្វានទទេួស្នគ េ់ជាជាតិ្ម្យួគឺជារាំណង
ររស់សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លហយីក៏ជាលសចកតី
ប្ាថាន ររស់រ៉ុពារ៉ុរសលយងី។ 
 សូម្លទវត្វឆ្ន ាំថ្ែី ប្រសិទធិពរសិរសីួសតី ដេ់ជនរមួ្
ឈាម្ខ្ខែរ ខ្ខែរលប្កាម្ កន៉ុងនិងលប្ៅ ប្រលទសប្គរ់ទិវោប្តី្ 
និងសូម្ទទេួនូវព៉ុទធពរទាាំង៤ប្រការគឺ៖ អាយ៉ុ វណណៈ 
ស៉ុខៈនិងពេៈ ក៉ុាំរបឃីាា ងឃាា ត្លេយី។ 
 
លធាីលៅសហរដឋអាលម្រកិ, នថ្ៃទី ៤ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ ២០១២
          អាំពីខា៉ុ ាំប្ពេះករ៉ុ្ ខា៉ុ ាំាទ 
         ថាច ់ង ៉ុក ថាច ់

   ប្រធានប្រតិបតិសិហពន័ធខែែរកេព៉ុជាមប្កាេ 

 

លោក ថាច់ ង ៉ុក ថាច់ ប្រធានប្រត្ិរត្តិសហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ 



 ប្កុងលរ កាាំងៈ ពេរដឋទីលរោរ់សិរនក់ ាន
ដ៉ុត្សម្លា រ់ខាួនម្យួឆ្ន ាំកនាង លៅលនេះលដីម្បតី្វ នឹងការ
ប្គរ់ ប្គងររស់ចិន ខ្ដេជនួកាេផឹកលប្រងកាត្លដីម្បី
រាំផទ៉ុេះពីកន៉ុងខាួន ជារេកដ៏ធាំរាំផ៉ុត្ម្យួននការដ៉ុត្សម្លា រ់
ខាួនខ្លងនលោាយលៅកន៉ុង ប្រវត្តិស្នស្រសតថ្ែីៗលនេះ។ 
 រ ៉ុខ្នតការត្វ ខ្ដេគរួឲ្យភាា ក់លផអីេទាាំងលនេះ ភាគ
លប្ចីនព៉ុាំម្លនលគចារ់ អារម្ែណ៍លទលៅកន៉ុងពិភពម្យួខ្ដេ
ធាំជាងលនេះ។ រញ្ហា លនេះម្លនម្យួខ្ផនកលដាយស្នរការរ
ស្រង្វក រសនតិស៉ុខចិនលៅកន៉ុងត្ាំរន់ ានោោ ាំងអនកកាខ្សត្
មិ្នឲ្យយកព័ត៌្ម្លន។ ខណៈអនកេក់ខ្ផាលឈមី្លន ក់លៅ
ប្រលទសទ៉ុយនីស៉ុខី្ដេានដ៉ុត្ខាួនឯង កាេពីខ្ខធនូ ឆ្ន ាំ
២០១០ ានទទេួកិត្តិយសលដាយការអ៉ុជរលញ្ោ េះ
ចេនេទធបិ្រជាធិរលត្យយ រដូវផ្តក រកីលៅអាោ រ់ ការដ៉ុត្
សម្លា រ់ខាួនលៅទីលរ រហូត្ម្កដេ់នឹងលពេលនេះ មិ្ន
ានញា៉ុ ាំងឲ្យម្លន ការផ្តា ស់រតូរលៅត្វម្ការទាម្ទារររស់
អនក ត្វ  ខ្ដេស៉ុាំរញ្ច រ់ការលប្ជៀត្ខ្ប្ជកពីរដាឋ ភិាេកន៉ុង
ត្ាំរន់ររស់ពកួលគ និងការវេិប្ត្េរ់ម្កវញិររស់ស
លម្តចសងឃដានេ ឡាម្ល  ខ្ដេនិរលទសប្ពេះកាយលនេះ
លទ។លទាេះជាោ ង្ក៏លដាយ ត្វម្ប្រវត្តិស្នស្រសតប្កុម្

អនកជាំនញ ានពណ៌នការ ដ៉ុត្សម្លា រ់ខាួនលនេះថាជា
ទប្ម្ង់ននការត្វ ដ៏ម្លនឥទធិពេម្យួ និងជាការដ៉ុត្
សម្លា រ់ខាួនលៅទីលរ អាចនាំលៅរកការរេះលារ កាន់ខ្ត្ធាំ 
ឬកកូរកកាយសម្លព ធពីអនតរជាតិ្កាន់ខ្ត្ធាំលេ ី  ប្កុងលរ 
កាាំង។ 
 ប្កុម្អនកត្វ ទីលរ ានដ៉ុត្ខាួនឯងលៅត្វម្ទី
ផារ ផាូវធាំៗ ជាំរ ាំលោធា និងនិមិ្ត្តរូរជាលប្ចីនលទៀត្នន
អាំ្ចររស់រដាឋ ភិាេលៅចិនភាគខ្លង េិច ភាគ
លប្ចីនលៅកន៉ុងប្សុកដាច់ប្សោេម្យួគត់្។ ភាគលប្ចីន
ននអនកត្វ  គឺជាសម្លជិកននរពាជិត្ប្ពេះព៉ុទធស្នសន។ 
ថ្ែីៗរាំផ៉ុត្លនេះកាេពីនថ្ៃស៉ុប្កម្លនប្ពេះសងឃពីរអងគ ប្ពេះ
ជនែ២១ និង២២ ប្ពេះវសា ។ស្នស្រស្នដ ចារយសងគម្វជិាជ នន
ស្នកេវទិោេ័យអ៉ុកសាឺដ លោក នម្ លឃេី រ ីក ខ្ដេ
ានសិកា ពីអត្តឃាត្រ ត្ េម្កពីនលោាយាន
និោយថា៖«កន៉ុង កប្មិ្ត្លនេះ វគឺជារេកននការដ៉ុត្
សម្លា រ់ខាួនធាំរាំផ៉ុត្ម្យួកន៉ុងរយៈលពេ៦ ទសវត្សរម៍្ក
លនេះ។ ជាពិលសស វលកីត្លៅកន៉ុងត្ាំរន់តូ្ចម្យួររស់ចិន 
និងលៅកន៉ុងប្កុម្ជនជាតិ្ភាគតិ្ចតូ្ចម្យួ លរីនិោយពី
កម្លា ាំងលប្រៀរលធៀរនឹងចាំននួប្រជាជនវញិ វហាក់ដូចជា
កាន់ខ្ត្ធាំខ្លា ាំង្ស់»។ 
 ប្កុម្អនកជាំនញ និោយថា ការដ៉ុត្សម្លា រ់ខាួន
៣២ករណីកន៉ុងរយៈលពេជាងម្យួឆ្ន ាំ គឺលេឿនជាងការ
ត្វ លធាីអត្តឃាត្ដ៉ុត្ខាួនឯង លៅកន៉ុងសស្រង្វគ ម្លវៀត្្ម្ 
និងចេនោាំប្ទេទធបិ្រជាធិរលត្យយលៅកូលរ  ខ្លងត្បូង។ 
លោករ ីក ានខ្ថ្ាងថា វលេីសនិសសតិ្ឥ ា្ ជាង
១០០នក់ខ្ដេានដ៉ុត្ខាួនឯងលដីម្បតី្វ  សាំលណីវធិាន
ការមូ្េដាឋ នវណណៈកាេពីឆ្ន ាំ១៩៩០៕ ប្រភព៖RFI 

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី៤              ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

រលកពនការដ៉ុតសមាា បែ់ាួនទីមប ជាប្ពឹតិិការណ្ប៍្រ តិិសាន្តស ិ 

លោកចាម្លផេ លយស៉ុី ដ៉ុត្សម្លា រ់ខាួនប្រឆ្ាំងទសសនកិចចលោកហ ូ លៅឥ ា្   
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 ប្រលទស លវៀត្្ម្លៅខ្ត្ប្ត្ូវលគដាក់សថិត្កន៉ុង
រញ្ជ ី «សប្ត្ូវររស់អ៉ុីនធឺលណត្» កន៉ុងចាំល្ម្ប្រលទស
កាំពូេចាំននួ១២ខ្ដេរតឹ្ត្បតិ្លសរភីាពខ្លងប្រព័នធ អ៉ុីនធឺ
លណត្លនេះ។ លនេះលរីត្វម្រាយការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំររស់ទី
ភាន ក់ង្វរស្នរព័ត៌្ម្លនោែ ន ប្ពាំខ្ដនលចញផាយកាេពីនថ្ៃ
ចនទ។រាយការណ៍ខ្ដេ លចញផាយចាំនថ្ៃទិវពិភព
លោករតឹ្រនតឹងប្រព័នធ អ៉ុីនធឺលណត្ននថ្ៃទី១២ ខ្ខមី្ន 
ានលេីកលេងីថា ប្រលទសលវៀត្្ម្លៅខ្ត្រនតលប្រី
នលោាយោោ ាំងមិ្នឲ្យប្រជាជនលប្រីប្ាស់ ប្រព័នធអ៉ុឺនធឺ
លណត្ លដាយរតឹ្រនតឹងោ ងតឹ្ងខ្ត្ង ប្ពម្ទាាំងចារ់ឃ៉ុាំ
អនកខ្ដេរលញ្ចញសលម្ាងលដីម្បយី៉ុត្តិធម៌្ លប្ េះខ្ត្ចង់ទរ់
ស្នក ត់្រញ្ហា ខ្ដេអាចលកីត្ ម្លនជាយថាលហត្៉ុចាំល េះ
ររររកស ក៉ុម្ែ៉ុយនីសតដ៏ចាស់គាំរេិលនេះ។ 
 រាយការណ៍ានរនតថា រញ្ហា ដ៏លៅត គគ៉ុកលនេះ 
គឺរដាឋ ភិាេលវៀត្្ម្  ានរតឹ្រនតឹង   ព័ត៌្ម្លនត្វម្     
រ ត្ ញអ៉ុឺនធឺលណត្ ដូចជាការរិទលគហទាំព័រម្យួ
ចាំននួ កន៉ុងលនេះក៏ម្លនរ ត្ ញសងគម្លហាសរ ៉ុក
(Facebook) ផងខ្ដរ។ ទាាំងលនេះក៏លប្ េះខ្ត្រដាឋ ភិាេ
ក៉ុម្ែ៉ុយនីសតម្យួលនេះប្ពួយារម្ៃអាំពី កម្លា ាំងព័ត៌្ម្លន 
ខ្ដេអាចនាំលៅដេ់ការរេះលារ ដូចលៅពិភពអាោ រ់
កាេពីលពេកនាងម្ក លនេះ៕ 

 
 ម្ហាស្នោធម្ែសភាវត្តស្នម្គគីរងស ី ប្ត្ូវាន  
កស្នងលេងី លដាយលោងលៅត្វម្លោេការណ៍ររស់
សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លហយីនិងសម្លរតី្ សទាធ ប្ជេះ
ថាា ររស់ព៉ុទធររស័ិទ សរប៉ុរសជនខ្ខែរ,ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្
ទាាំងកន៉ុងនិងលប្ៅប្រលទស  កន៉ុងលោេរាំណងស្នង
ម្ជឈម្ណា េរណដ៉ុ េះរ ដ្ េក៉ុសេវជិាជ ទូលៅ ប្ពម្ទាាំង
ដម្កេ់ទ៉ុកជា សម្បត្តិលសនសនទាននព័ទធសីម្លវត្ត
ស្នម្គគីរងស ី សថិត្លៅកន៉ុងភូមិ្ប្ទា ២ សង្វក ត់្ សទឹងម្លន
ជ័យខ័ណា  ម្លនជ័យ ោជធានី ភនាំលពញ  លហយីប្ពេះម្ហា
លថ្រនម្ ធម្ែសលទាធ  (កាន ស៉ុផ្ត្រទិធ) រចច៉ុរបននប្ពេះ
អងគជាប្រធានសម្លគម្ប្ពេះសងឃខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ ប្ទង់
ទទេួរនទ៉ុកភារកិចចស្នងសង់ លដាយប្ពេះទ័យប្រឹងខ្ប្រង
ជាទីរាំផ៉ុត្។ 
 ម្ហាស្នោធម្ែសភាវត្តស្នម្គគីរងស ីចារ់លផដីម្ក
ស្នងជារឋម្ លៅព.ស២៥៥០ គ.ស ២០០៦ និងជា
វកិារៈលប្គឿងថ្ែ (ឥដឋ) ។ ស្នោម្លនទាំហាំ រល ដ្ យ 
៤៦ ម្. ទទឹងសង្វខ ង ១៦ ម្.និងទទឹងនផទក ដ្ េ 
(ម្លត់្ទាា ចូេ)ទាំហាំ ២០ម្ លហយីនឹងកាំពស់ ៣ ជាន់ ។ 

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី៥     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

ម ៀតណាេមៅខត 
សថិតកន៉ុងបញ្ជ  ី«សប្តូ របសអ់៉ុ៊ឺនធ៊ឺមណ្ត» 

ប៉ុណ្យឆ្ាង សាោធេែសភា 
និងព៉ុទ្ធធ ភិមសក  តសិាេគ្គីរងស ី



 ជាន់ទី ១ (ផ្តទ េ់ដី) ជាឧរដាឋ នស្នោ ឯជាន់ 
ទី ២,៣ ជាស្នោលរៀន ។  សរសរ ទាាំង ១៩ លដីម្ នន
ឧរដាឋ នស្នោ ប្រករលដាយចម្លា ក់ផ៉ុស នគព័នធ(នគ
ផ៉ុស) លរីកព រ ខ្ភនក មូ្េប្កេង់ វចិិប្ត្ចិខ្ញ្ចង 
ចិញ្ហច ច ។ ទាា រធាំទាាំងពីរវង់ កន៉ុងម្យួវង់ ៗ ម្លនទាំហាំ 
៣,៣ m X ៣ m ជាវកិារៈននលឈបី្រណីត្ ប្រករលដាយ 
ចម្លា ក់ផ៉ុស លទពប្រណពយ ចប្មុ្េះលដាយ ផ្តក ផាី រស់រលវកី។  
រឯីរងអួចជាវកិារៈកញ្ច ក់  ោាំប្ទលដាយជាំរងឹខ្ដកអ៉ុីណ៉ុ ក ។ 
ចាំខ្ណក ជលណដី រលេងីលៅកាន់ជាន់និម្យួៗ រិទលដាយ
លឈបី្រណីត្រលេីររេង់។ 
  វត្ថ៉ុ ដ៏សាំខ្លន់ ជាលប្គឿងេាំអ និងជាទីសកាក រៈ 
កន៉ុងឧរដាឋ នស្នោគឺ៖ ប្ពេះជីរថ៍្ែខ្កវ ១ប្ពេះអងគម្លនទាំហាំ
ប្ពេះលផនន ២,៩ម្. និងកម្ពស់ ២,៩ម្. លហយីនឹងប្ពេះព៉ុទធ
រូរថ្ែ ខ្ដេម្លនកាំពស់ ១,៦០ម្. និង២ម្. ចាំននួ ១០០ 
អងគ  ប្ទង់ឈររិណា ាប្ត្ជាពីរជរួ លៅម្៉ុខប្ពេះភ័ស្រកតប្ពេះ
ជីរអ៍ងគធាំ ខ្ដេប្ទង់គង់ ប្ត្វសដឹងលប្កាម្ម្ារ់ខ្ម្កស្នខ្ល
ននលដីម្ល ធិប្ពឹក ខ្ដេម្លនសាឹកពណ៌ម្លស ចាំនួន 
២.៥០០ សាឹក និងពណ៌ប្ាក់ចាំនួន ២.៥០០ សាឹក 
ខ្ដេជានិម្ែិត្តរូរព៉ុទធស្នសន ៥.០០០ ប្ពេះវសា ។ 
 លៅពីម្៉ុខប្ពេះជីរអ៍ងគធាំ ម្លនត្ម្កេ់ាប្ត្ អ៉ុីណ៉ុ ក 
ម្យួោ ងធាំ ម្លនទាំហាំកាំពស់ ១,៥ម្. និងម្លនផចិត្
ប្រខ្វង ១,២ម្.។ ម្ហាាប្ត្លនេះប្តូ្វានដឹកម្កពី
ប្រលទសចិន។  លប្ៅពីលនេះ ក៏លៅម្លន វចចក៉ុដិ (រងគន់អ
នម័្យ) ចាំននួ ១០ រនទរ់ ប្រករលដាយអនម័្យខពស់ 
ផងខ្ដរ។ 
 ម្ហាស្នោធម្ែសភាប្តូ្វានលធាីរ៉ុណយ ឆ្ាង 
ជាន់ទី និងព៉ុទាធ ពិលសកប្ពេះជីរ ៍ លៅនថ្ៃលៅរ ៍៩ លកីត្ ខ្ខ

ខ្ចប្ត្ ព.ស ២៥៥៥ ប្តូ្វនិងនថ្ៃទី ៣១ មី្ន ឆ្ន ាំ 
២០១២ លដាយម្លនព៉ុទធររស័ិទ និង សរប៉ុរសជន ចូេ
រាំលពញ ក៉ុសេ ប្រម្លណ ជា ១.០០០ នក់៕ 

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី៦      ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

អងគោរ សមាេម្ងមែរទរោម្ទៅកម្ពុជា  
រួបសទំណុះសណំាលជាម្ួយ  ីរបឹកាជាន្់ 

ថន្សហព័ន្ធងមែរកម្ពជុាទរោម្ 

 កាេពីោៃ ចម្សេិមិ្ញនថ្ៃទី៤ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ
២០១២ លវោលម្ល ង ៦ ដេ់ លម្ល ង៨៖៣០ នទី លៅវត្ត 
ស្នម្គីរងស ី ភូមិ្ប្ទា សង្វក ត់្សទឹងម្លនជ័យ ខ័ណា ម្លនជ័យ 

ោជធានីភាំនលពញ អងគការសម្លគម្ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្លៅ
កម្ព៉ុជា ានជរួសាំលណេះសាំ្េ ជាម្យួលោក 
Joshua Cooper ទីប្រឹកាជាន់ខពស់ររស់ សហព័នធខ្ខែរ
កម្ព៉ុជាលប្កាម្ និងជាស្នស្រស្នត ចារយប្ាចាាំស្នកេវទិោេ័
យហានវ សហរដឋអាលម្រកិ ខ្ផនកសិទធ ិជនជាតិ្លដីម្។ កន៉ុង
ពិធីសាំលណេះសាំ្េ លគសលងកត្លឃញីម្លនត្ាំ្ង
អងគការ សម្លគម្ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ និងសម្លជិក 

សម្លជិកា ចូេរមួ្ប្រម្លណ ៥០ អងគ និង នក់ ។   
   ជាការចារ់លផតីម្កន៉ុងពិធីសាំលណេះសាំ្េលនេះ 
លោក Cooper   ានជាំោរជូនពីលោេរាំណង ររស់
ោត់្ម្កកម្ព៉ុជានឱ្កាសលនេះ គឺលដីម្បចូីេរមួ្លវទិការ
សិទធិម្ន៉ុសស និងប្រជាពេរដឋអាស្ន ន លហយី លដីម្បជីួយ
ដេ់ជនជាតិ្លដីម្ លដីម្បឱី្យលគអាច ទទេួការរញ្ហជ ក់ថា 

សិទធិររស់លគានប្ត្ូវធាន កន៉ុងថាន ក់ត្ាំរន់ លៅកន៉ុងយនត
ការនន លអស្ន ន ក៏ដូចជា រវងគណកម្ែការសិទធិម្ន៉ុសស 
ខ្ដេរលងកីត្លេងី កន៉ុងរដាឋ ភិាេននប្រលទសលអស្ន ន 

ខ្ដេលរៀរចាំលេងីលដាយអងគការសងគម្ស៉ុីវេិ និងចង់
ដឹងឮពីស្នថ នភាព រននថម្ពីខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ផងខ្ដរ ។ 

លោកាននិោយថា លនេះជាលេីកទី១ លហយីខ្ដេ
លយងីាន   ចូេរមួ្លវទិកាអាស្ន ន     លហយីសងឃមឹ្ថា  



លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី៧     ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

លេីកៗលប្កាយលយងីនឹងានចូេរមួ្ជារនតរនទ រ់។  
    កន៉ុងឱ្កាសខ្ដេលោកានអលញ្ជ ីញម្កលនេះមិ្នប្តឹ្ម្
ខ្ត្លៅកម្ព៉ុជាលទ លោកក៏ានអលញ្ជ ីញលៅទីប្កុងាងកក
ផងខ្ដរ លដីម្បជីរួសាំលណេះសាំ្េជាម្យួសម្ណ
និសសតិ្ខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្លៅទីលនេះ ។ លោកានម្លន
ប្រស្នសន៍ថា លោកម្លនលសចកតីរកីោយ្ស់ខ្ដេ
ានលឃញីសម្ណនិសសតិ្លៅទីលនេះខាេះលរៀនខ្ផនក សទិធិ
ម្ន៉ុសស ខាេះខ្ផនករដឋាេស្នធារណៈ ខាេះលទៀត្លរៀនខ្លង
ចារ់ និងម្៉ុខវជិាជ លផសងៗលទៀត្ លហយីលោកពិត្ជាម្លន
កតីរ ាំលភីរ ខ្ដេានឮរាំណងររស់សម្ណនិសសតិ្លៅទី
លនេះម្លនរាំណងប្ត្េរ់លៅប្សុកាំលណីត្វញិ លៅលពេ
ខ្ដេរញ្ច រ់ការសិកា លោករនតថា លនេះជាឱ្កាសេអ
ខ្ដេជាឱ្កាស កន៉ុងការខ្ចករ ាំខ្េកចាំលណេះដឹងខ្ដេ
ទទេួានរនតលៅ ដេ់ប្រជាពេរដឋររស់លយងីលៅកម្ព៉ុ
ជាលប្កាម្។  
    កន៉ុងការជរួសាំលណេះសាំ្េលនេះ ម្លនសម្លជិកអងគ
ប្រជ៉ុាំម្យួចាំននួក៏ានលេីកលេងីពីរញ្ហា ររស់ខ្ខែរកម្ព៉ុជា
លប្កាម្ ខាេះលទៀត្ានម្លនសាំណួរលៅកាន់លោក Cooper 
កន៉ុងលនេះម្លនខាឹម្ស្នរដូចជា៖ រញ្ហា ការលោរពជាំលនឿ 
ទាំលនៀម្ទាំោរ់ ប្រនពណី វរបធម៌្លៅកម្ព៉ុជាលប្កាម្ គឺលៅ
ម្លនភាពចលងអៀត្្ស់ត្ួោ ងកាេលដីម្លេយី លយងី
លធាីពិធីរ៉ុណយប្រនពណីលផសងៗ លយងីចាាំាច់ស៉ុាំចារ់ពី
អាជាា ធរមូ្េដាឋ នជាការលប្សច ខ្ត្ឥេូវលនេះម្លនត្ាំរន់
ខាេះអាជាា ធរខាេះលគមិ្នហានអន៉ុញ្ហា តិ្ឲ្យលយងីលទ លហយី
ត្ប្ម្ូវឲ្យលៅ ស៉ុាំចារ់លៅដេ់ថាន ក់លេីជារនតរនទ រ់ 

លហយីលៅកន៉ុងពិធីរ៉ុណយនិម្យួៗ ខ្ត្ងខ្ត្ម្លនការត្វម្ 

ដាន ឃាា ាំលមី្េពីរដឋអាំ្ច់ ។ ទាក់ទងសិទធលិសរភីាព
កន៉ុងការទទេួ ានពត៌្ម្លនក៏ដូលចាន េះខ្ដរ ខ្ខែរកម្ព៉ុជា 

លប្កាម្លៅម្លនការភ័យខ្លា ចលប្ចីន លៅលពេខ្ដេពកួ
ោត់្ស្នត រ់លៅវទិយ៉ុអាស៉ុីលសរ ី ឬវទិយសហរដឋអាលម្រកិ ឬក៏
ទាំនក់ទាំនងជាម្យួសហការរីរស់សហព័នធ លពេខាេះ
ប្ត្ូវានរតឹ្រនតឹងនិងហាម្ឃាត់្។  

 ខាេះលទៀត្ ក់ព័នធលៅនិង   ត្ាំរន់ភូមិ្ស្នស្រសត 
ខ្ដេភាគលប្ចីន លឈាែ េះភូមិ្ ឃ៉ុាំ ប្សុក លខត្ត  លៅកម្ព៉ុជា
លប្កាម្ សឹងខ្ត្ទាាំងអស់ប្ត្ូវានរតូរលៅជាភាស្នលវៀត្
្ម្    និងរញ្ហា ខាេះលទៀត្សម្លជិកអងគប្រជ៉ុាំានលេីក
លេងីពីស្នថ នភាពការសិកា លៅកម្ព៉ុជាលប្កាម្ ថា
រចច៉ុរបននលនេះលយងីព៉ុាំ ស្នោប្តឹ្ម្ប្តូ្វលទសាំោរ់លរៀនភាស្ន
ខ្ខែរ កូនលៅខ្ខែរលប្កាម្ភាគលប្ចីនភាស្នលវៀត្្ម្អញ្ច ឹង
លៅលពេ ខ្ដេពកួោត់្ធាំលេងីលប្រីប្ាស់ខ្ត្ភាស្នលវៀត្
្ម្ ដូលចនេះភាស្នខ្ខែរប្តូ្វ ាត់្រង់រនតិចម្តងៗ។  
    លោក Cooper ានលេកីលេងីអន៉ុស្នសន៍ថា លយងី
ប្តូ្វសលងកត្លមី្េរញ្ហា ឲ្យចាស់ ត្ោួ ងលៅ ត្វម្ស្នោ
លរៀនរដឋ ត្វម្វត្តអាោម្ ឬកខ្នាងលផសងលទៀត្ខ្ដេម្លន 

ការខ្ដេលយងីានសិកាភាស្នខ្ខែរលនេះ លតី្លៅម្លន
ចាំណ៉ុ ច្ខាេះ ខ្ដេជាចលនា េះខាេះខ្លត់្ររស់លវៀត្្ម្ 

លតី្ការសិកាលនេះទូេាំទូោយ លទ? ម្លនការរតឹ្រនតឹង
លទ? លសរភីាពកន៉ុងការសិកាលទ? អញ្ច ឹងពត៌្ម្លនទាាំង
លនេះ ជាចាំខ្ណកម្យួសាំខ្លន់ខ្ដរកន៉ុងការត្វ  ។ លោក
ានរនតថា ត្វម្ពិត្លោកោាំប្ទលៅលេគីាំនិត្ខ្ដេ
រលងកីត្អងគការសិទធិម្ន៉ុសស លៅកម្ព៉ុជាលប្កាម្ ខ្ត្មិ្នទាន់
លៅលពេលនេះលទ លយងីលធាីអាីៗក៏លដាយប្ត្ូវខ្ត្ម្លន
ធនធានប្គរ់ប្ោន់ លតី្ខ្ខែរ លប្កាម្ានប្ជារចាស់លទ
ចាំលណេះដឹងសិទធិម្ន៉ុសស លយងីម្លនអាីខាេះលហយីលៅកន៉ុងនដ 

ដូលចនេះលជៀសវងម្លនការសម្លព ធ ការរតឹ្រនតឹង ការវយ
ប្រហារ ទាាំងលនេះជាហានិភ័យ ខ្ដេលយងីគរួគិត្ លហយី
លមី្េលៅលេឱី្កាសេអ្ ម្យួខ្ដេលយងីគរួលធា ី។     
  លោក Cooper ានលេកីលេងីលៅចាំណ៉ុ ចជា
លប្ចីនលទៀត្ លប្ៅពីសាំណួរររស់អនកចូេរមួ្។ លោកាន
ម្លនប្រស្នសន៍ថា ឥេូវលនេះខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ប្ត្ូវានលគ
ស្នគ េ់លប្ចីន្ស់ ម្លនអងគការ សហប្រជាជាតិ្ជាលដីម្ 

លគានដឹង ានឮពីខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ លគានោាំប្ទ ទាាំង
លនេះគឺការខិត្ខាំប្រឹង ររស់លយងីទាាំងអស់ោន  ររស់សហ
ព័នធ     កន៉ុងលនេះម្លនោត់្ខ្ដរ   ានជយួការង្វរជាលប្ចីន  



លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី៨      ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

ឥេូវលនេះចារ់ លផតីម្លយងីឈានចូេអាស្ន នវញិ លោក
នឹងខាំប្រឹងខ្ប្រង លធាីោ ង្ឲ្យខ្ខែរលប្កាម្ និងម្លន
លឈាែ េះកន៉ុង សម្លគម្អាស្ន ន លៅលពេលនេះវជាការ
ង្វយប្សួេសាំោរ់លយងីលធាីការ។ 
    លោកានលេីកលេងីថា លៅខ្ខវចិោិកា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ខ្លងម្៉ុខលនេះ កន៉ុងនម្សហព័នធលោកនឹងពោ ោម្
អលញ្ជ ីញចូេរមួ្លវទិកាអាស្ន នម្តងលទៀត្លៅកម្ព៉ុជា លៅ
លពេលនេះលយងីលៅម្លន ឱ្កាសជរួជ៉ុាំោន លទៀត្លដីម្ប ី 

ស្នត រ់រញ្ហា ទាាំងឡាយ ររស់ខ្ខែរលប្កាម្ ។ កន៉ុងឱ្កាស
ម្កកម្ព៉ុជានខ្ខវចិោិកាលនេះ លោកនឹងលធា ី រឋកថាម្ួយ
សតីពីសិទធិម្ន៉ុសស លៅស្នកេវទិោេ័យភាំនលពញ ដូលចនេះ
និសសតិ្ យ៉ុវជនខ្ខែរលប្កាម្លយងីអាច លរៀរចាំកម្ែវធីិររស់
ចូេរមួ្ាននឱ្កាសលនេះ លហយីលរីអាចលធាីលៅាន
លយងីគរួម្លនវគគរណត៉ុ េះរ ត្ េ សតីពីសិទធិម្ន៉ុសស និង
ជនជាតិ្លដីម្ សាំោរ់លយងីទាាំងអស់ោន  ៕  

ខ្ប្រសប្មួ្េលដាយ៖សឺងសលប្ម្ច/VOKK 
 ការលសីលរពិីនិត្យជាលេីកទីពីរ និងអាីខ្ដេលកីត្
លេងីជារនតរនទ រ់ លធាីលេងីលដាយលផ្តត ត្លៅលេីការអន៉ុ
វត្តន៍ចាំល េះ អន៉ុស្នសន៍ខ្ដេានប្ពម្ទទេួយក និង
ស្នថ នភាពរកីចាំលរនីននសិទធិម្ន៉ុសសររស់កន៉ុងប្រលទសខ្ដេ
ប្តូ្វលធាីការលសីលរពិីនិត្យ។ 
 A/HRC/RES/16/21, នថ្ៃទី១២ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ
២០១១ (Annex I C § 6)ការលសីលរពិីនិត្យជាសកេ
ត្វម្ត្ាំ្ក់កាេ(UPR) លធាីលេងីរនួឆ្ន ាំកនាេះម្តងៈ 
លទាេះជាោ ង្ក៏លដាយ អន៉ុស្នសន៍អាចប្ត្ូវអន៉ុវត្តន៍
ានភាា ម្ៗ។ លដីម្បកីាត់្រនថយចលនា េះកាេកាំណត់្លនេះ 
លយងីានរលងកីត្វធីិ លដីម្បវីយត្នម្ាចាំល េះស្នថ នភាព
សិទធិម្ន៉ុសសកន៉ុងរយៈលពេពីរឆ្ន ាំ លប្កាយពីកិចចប្តួ្ត្ពិនិ
ត្យលៅUPR។ 
 ជាទលួៅ ព័ត៌្ម្លនUPR ខ្សាងយេ់អាំពីស្នថ ន
ភាពននការសនោចាំល េះUPR រ ៉ុខ្នតជាពិលសស ផតេ់
ឱ្កាស ឱ្យភាគី ក់ព័នធខ្ចករ ាំខ្េកម្តិ្ររស់ខាួនចាំល េះ
ការសនោ។ លៅច៉ុងរញ្ច រ់ ប្រខ្ហេជាពីរឆ្ន ាំលប្កាយការ 
លសីលរពិីនិត្យ ព័ត៌្ម្លនUPR លកាេះលៅរដឋ អងគការលប្ៅរដាឋ
ភិាេ និងវជិាជ ស្នថ នជាតិ្ននសិទធិម្ន៉ុសស លៅខ្ចករ ាំខ្េក

ការពនយេ់ចាំល េះកិចចប្រតិ្រត្តិររស់ខាួន(ឬកងាេះខ្លត្មិ្ន
ានលធាី) ចាំល េះអន៉ុស្នសន៍ខ្ដេ ខាួនានទទេួយក 
លៅកន៉ុងម្ហាសននិាត្លពញអងគររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិទធិ
ម្ន៉ុសស។ 
 កន៉ុងលោេលៅលនេះ ព័ត៌្ម្លនUPRផសពាផាយកិចច
អន៉ុវត្តន៍ានលៅ ក់ក ត្ េលពេកាំណត់្ លដាយម្លន 
ទាាំងការលឆ្ាីយត្រររស់ភាគី ក់ព័នធ។ ការប្រម្លណ
ចាំល េះកិចច អន៉ុវត្តន៍ានលៅ ក់ក ត្ េទី ម្លន 
រាំណងរង្វា ញអាំពីថាលតី្ភាគី ក់ព័នធានត្វម្ដាន និង
ប្រតិ្រត្តិត្វម្កិចចសនោររស់ខាួន។ រដឋ ក់ព័នធ ប្តូ្វខ្ត្
ប្រតិ្រត្តិត្វម្អន៉ុស្នសន៍ខ្ដេខាួនានទទេួយេ់ប្ពម្
លធាីត្វម្ លហយីសងគម្ស៉ុីវេិប្តូ្វខ្ត្ត្វម្ដាន កិចចអន៉ុវត្តន៍
លនេះ។ លៅលពេខ្ដេស្នរៈសាំខ្លន់ននការត្វម្ដានាន
ប្តូ្វគូសរញ្ហជ ក់លដាយប្កុម្ប្រឹកាសិទធិម្ន៉ុសស ោែ នការ 
ខ្ណនាំចាស់ោស់ចាំល េះរលរៀរត្វម្ដានលទ រហូត្ម្ក
ដេ់លពេលនេះ។ លទាេះជាោ ង្ក៏លដាយ ព័ត៌្ម្លន
UPR ម្លនឆ្នទៈកន៉ុងការខ្ចករ ាំខ្េកកិចចអន៉ុវត្តន៍េអលដាយ
ឆ្រ់ខ្ដេអាចលធាីលៅាន និងពប្ងឹង សហប្រតិ្រត្តិការ
រវងរដឋនិងភាគី ក់ព័នធ។ទីប្កុង ហសខឺ្នវ នថ្ៃទី៨     ខ្ខ
មិ្ន ឆ្ន ាំ២០១២    ត្វម្រាយការណ៍        ននការលសីលរ ី 

ការប នប់្រមាណ្ចាំម ោះកិចចប្រតិបតិិ ខដលប្រមទសម ៀតណាេបន
និងេិនបនមធវី មៅ កក់ណិាលមពលកាំណ្ត ់មដាយ UPR…(ភាេ ១) 



លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ១ី៩    ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

ពិនិត្យជាសកេត្វម្កាេកាំណត់្ កន៉ុងចាំល្ម្អន៉ុ
ស្នសន៍ចាំនួន៩៧ ខ្ដេប្រលទសលវៀត្្ម្ានប្ពម្
ទទេួយកលៅអន៉ុវត្តត្វម្ លរីត្វម្ការវយត្នម្ាប្រម្លណ
ររស់ វជិាជ ស្នថ នសិទធិម្ន៉ុសស ម្លនខ្ត្១០អន៉ុស្នសន៍លទ 
ខ្ដេប្រលទសលនេះានអន៉ុវត្តន៍ានខាេះៗ ចាំខ្ណក ៨៧
អន៉ុស្នសន៍លទៀត្ គឺមិ្នានប្រតិ្រត្តិត្វម្ទាាំងប្សុង។ 
  អាីខ្ដេម្លនខ្ចងជា េាំអិត្កន៉ុងកិចចសនោខ្ដេ 
លវៀត្្ម្មិ្នានលោរពប្រតិ្រត្តិត្វម្ ម្លនជាពិលសស
ទាក់ទងនឹងៈ ការវយដាំោងកាយ, លសរភីាព ស្នសន
និងជាំលនឿ, លសរភីាពកន៉ុងការរលញ្ចញម្តិ្, ប្រព័នធ
យ៉ុត្តិធម៌្, ាត់្ខាួនលដាយរងខាំ, សិទធិស៉ុាំប្ជកលកាន, សិទធី
ជនលភៀសខាួន, សិទធិស្នរព័ត៌្ម្លន, សិទធិក៉ុម្លរ, សិទធិ
ម្ន៉ុសសកន៉ុងវស័ិយសិកាអរ់រ ាំនិងហាកឹហានឺ, សិទធិជន
ពិការ, ភាពប្កីប្ក, សិទធិការង្វរ, ការឃ៉ុាំឃាាំង, សិទធិជន
ភាគតិ្ច, សិទធិម្លនផទេះសខ្ម្បង សិទធិស៉ុខភាព, សិទធិរមួ្
ប្រជ៉ុាំ, សិទធិជនជាតិ្លដីម្, សិទធិអនកការ រសិទធិម្ន៉ុសស, 
សិទធិសងគម្ស៉ុីវេិ, ការលរសីលអីងពូជស្នសន៍។េ។និង។
េ។ 
 ទាក់ទងដេ់អាី ខ្ដេជាអន៉ុស្នសន៍ររស់
ប្រលទសនន ចាំល េះកិចចអន៉ុវត្តន៍ររស់ប្រលទសលវៀត្
្ម្ និង ប្រតិ្កម្ែលឆ្ាីយត្រររស់សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជា
លប្កាម្ វទិយ៉ុសាំលេងកម្ព៉ុជាលប្កាម្នឹងច៉ុេះផាយជារនត
រនទ រ់ដូចត្លៅ៖ 
 អន៉ុស្នសន៍លេខ៨ លសនីលេងីលដាយប្រលទស 
Argentine: អន៉ុវត្តម្យួជាំហានម្តង លដីម្បឱី្យប្សរត្វម្
ចារ់ននសិទធិម្ន៉ុសសអនតរជាតិ្ លហយីធានចាំល េះសិទធិ
ប្តូ្វាន ទទេួនូវការកាត់្កតីលដាយយ៉ុត្តិធម៌្ត្វម្លោេ
ចារ់។ ជាេទធផេននការប្តួ្ត្ពិនិត្យររស់វជិាជ ស្នថ ន
សិទធិ ម្ន៉ុសសអនតរជាតិ្ គឺ លវៀត្្ម្មិ្នានអន៉ុវត្តលទ។ 
ប្រតិ្កម្ែររស់សហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ៈ 
 ប្រព័នធចារ់កន៉ុងប្រលទសលវៀត្្ម្ប្តូ្វានលប្រី

ប្ាស់លដីម្បកីារ រខ្ត្រដាឋ ភិាេ មិ្នានការ រ
ពេរដឋ លទ។  
 លៅលពេខ្ដេខ្ខែរលប្កាម្ ប្តូ្វប្រឈម្នឹង
ត្៉ុោការ ខ្ខែរលប្កាម្ោែ នអាីអាចពឹងខ្ផអកជាជាំនយួលេី
យ។ លោក លៅ លហន កន៉ុងលខត្តម្លត់្ប្ជូក, អនកប្សី ប្ត្វន់ 
ធីចូវ កន៉ុងលខត្តប្ពេះប្ត្ ាំង កាំព៉ុងជារ់កន៉ុងពនធនោរលៅ 
លេយី លដាយស្នរពកួលគានទាម្ទារដីលករម្ត៌្កខ្ដេ
ានប្តូ្វានររឹអូសយកលនេះ ម្កវញិ។ លៅលពេ ខ្ដេ
អាជាា ធរលវៀត្្ម្ចារ់នាំលៅត្៉ុោការ ខ្ខែរលប្កាម្ោែ ន
លម្ធាវកីារ រខាួន ឬក៏ោែ នសិទធិការ រខាួន លៅចាំល េះ
ម្៉ុខការកាត់្លទាស ម្លនករណីលោក លៅ លហន និងអនក
ប្សីប្ត្វន់ធីចូវលនេះជាលដីម្។ 
 អន៉ុស្នសន៍ទី៩លសនីរលដាយប្រលទស Argentine: 
ចារ់អន៉ុវត្តជាំហាន ខ្ដេចាាំាច់ លដីម្បធីានថា ប្រជា
ពេរដឋអាចទទេួានលដាយរកីោយ នូវលសរភីាពកន៉ុង
ការរលញ្ចញម្តិ្និងលសរភីាពស្នសន។ 

 ត្វម្ការវយត្នម្ាររស់វជិាជ ស្នថ នសិទធិម្ន៉ុសស គឺ
ប្រលទសលវៀត្្ម្ មិ្នានប្រតិ្រត្តិត្វម្លស្នេះលទ។ 

ការលឆ្ាីយត្រររស់្នហព័នធខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្ៈ ម្កទេ់
សពានថ្ៃលនេះ ខ្ខែរលប្កាម្ោែ នសិទធិកន៉ុងការរលញ្ចញម្តិ្។រ
ត្ ញស្នរព័ត៌្ម្លន ទាាំងអស់លៅលវៀត្្ម្ប្ត្ូវាន

ប្គរ់ប្គងលដាយរដាឋ ភិាេ។ ខ្ខែរលប្កាម្ោែ នស្នរព័រត្៌
ម្លន វទិយ៉ុផាយសលម្ាង  ឬទូរទសសន៍ឯកោជជាភាស្ន
ខ្ខែរ លដីម្បឱី្យខ្ខែរលប្កាម្អាចរលញ្ចញទសសនៈនលោាយ
ឬម្តិ្។ លវៀត្្ម្ានរងខាំឱ្យប្ពេះសងឃខ្ខែរចូេកន៉ុង
សម្លគម្ប្ពេះសងឃលសនហាជាតិ្(Hoi ĐoànKet Su Sai-

YêuNuoc)  លប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ស្នសនម្ហា
ោន(VBS-Giao Hoi PhatGiao Viet Nam)។ VBS
លៅលប្កាម្ការ ប្គរ់ប្គងររស់គណកម្ែការក ត្ េននរ
ណសិរសម្លត្៉ុភូមិ្លវៀត្្ម្(FFCC-Mat Tran To 

Quoc Viet Nam) ខ្ដេជាគណកម្ែការម្យួននគណ
រកសក៉ុម្ែ៉ុយនិសតលវៀត្្ម្(CVP)។ម្លនរនតលៅលេខថ្ែ ី



 ម្ប្នីតលឆ្ាងប្តូ្វអងគ៉ុយោេ់ ប្ពេះោជាលៅខ្លងលឆ្ាង 
ឯម្ប្នីតស្នាំត ប្តូ្វអងគ៉ុយលៅ ខ្លងស្នត ាំលហយីម្លនសកកិធាំជាង
ម្ស្រនតីលឆ្ាង។លប្ៅពីលនេះម្លនម្ប្នីតថាន ក់រនទ រ់លទៀត្លៅប្តូ្ត្
ប្ត្វលៅត្វម្លខត្ត។ ប្ពេះោជាខ្ត្ង ត្វាំងស្នវនការញឹក
ញារ់ដេ់ប្រជាោស្រសត និង ជនររលទសខ្ដេាន  យក
ដង្វា យម្កថាា យ។ កន៉ុងស្នវ នការប្ពេះោជាទាំោរ់គង់
លដាយទាំោក់ប្ពេះាទ លឆ្ាងដេ់ដីនិងរញ្ឈរប្ពេះាទ
ស្នត ាំ។លៅពីខ្លងម្៉ុខ ប្ពេះអងគប្កាេកាំោេម្យួផ្តទ ាំងលដីម្បី
យកភាជន៍ម្លសនិងភាជន៍ ដ៉ុត្លប្គឿងប្កអូរម្កត្ាំកេ់
លេីកាំោេលនេះ។ លសតចោងលៅ្ម្ក្ ប្ពេះអងគ
ខ្ត្ងប្រថារ់លេីដាំរ។ី ឯពកួប្សីសនាំររវិរក៏ជិេះដាំរខី្ដរ។ 

ប្ពេះអធិោជសពាប្ពេះទ័យ និងការររាញ់្ស់ លហយី
ោងលៅម្តងៗអស់កាេោរ់ខ្ខក៏ម្លន។ ការរង់ពនធជូន
ោជការ ប្តូ្វរង់ជាម្លស ប្ាក់ ត្បូង គ៉ុជ និងលប្គឿង
ប្កអូរលផសងៗ។  
 គ.ជីវភាពសងគម្ េកខណៈម្ន៉ុសសឯកស្នរចិន
ានរញ្ហជ ក់ថា ម្ន៉ុសសលៅអា្ចប្កភនាំម្លនសម្ប៉ុរលមែ
សក់រញួអង្វគ ដី។ ពត៌្ម្លនរ ៉ុនលនេះអាចរញ្ហជ ក់ានពី
េកខណៈនរវទិោររស់ជនជាតិ្ខ្ខែរម្ន ពិលសសររស់ជន
ជាតិ្ខ្ខែរលយងីលនេះខ្ត្ម្តង។  
 ការរស់លៅ  ៖ ម្ន៉ុសសលៅអា្ចប្កភនាំលប្ចីន
ខ្េងខាួន អនកប្ក លសាៀកស្នរ៉ុងអាំលាេះលដីរលជីងទលទឯអនក 

ម្លននិងនម្៉ុឺនវញិលសាៀកស្នរ៉ុងចរារ់ ក់ខ្សបកលជីង។ 

ពកួលនេះនិយម្សង់ផទេះផ៉ុត្ពីដីលធីាពីលឈបី្រក់សាឹកចាក។ 

រលរៀររស់លៅផត៉ុ ាំជាភូមិ្ម្លនពី៥០លៅ៦០ខនង ម្លនលសេះ
ម្យួសាំោរ់យកទឹកលប្រីប្ាស់រមួ្។  
 ទាំលនៀម្ទាំោរ់ ៖ ម្ន៉ុសសលៅអា្ចប្កភនាំប្ត្ង់
្ស់ោែ នគាំនិត្ររិញររ៉ុញលហយីមិ្នលចេះេូចោន លទ។ 
លៅលពេទាំលនរចូេចិត្តលេង ប្រជេ់ ម្លន់ និងប្រជេ់

ប្ជូក។សងគម្អា្ចប្កភនាំជាសងគម្ លម្និយយគឺទ៉ុកប្សីត 
ជាធាំកន៉ុងប្គួស្នរផង។ កន៉ុងពិធីរ៉ុណយ ការនិងរ៉ុណយសព 

ម្លនេាំនាំដូចលៅេីនយ។ី កន៉ុងប្គួ ស្នរពកួប្សីប្រុស 
អាចទាំនក់ទាំនងោន ានត្វម្ទាំលនីងចិត្ត។ កន៉ុងករណី
កាន់ទ៉ុកខ លគប្ត្ូវខ្ត្លការសក់ និង លការព៉ុកម្លត់្។  
ពិធីរ ាំោយសពម្លន៤ោ ង៖  

១.លាេះសពលចាេកន៉ុងទឹក  
២.រូជាលដាយលភីាង  
៣.យកសពលៅករ់  
៤.យកសពលៅដាក់កន៉ុងនប្ពសែស្ននឲ្យសត្ាស៉ុី។  
លរីរូជាលដាយលភីាង លគខ្ត្ងប្រមូ្េធាត្៉ុខ្ដេលៅសេ់
យកលៅដាក់កន៉ុងលកាដធម្យួរិទជិត្ លហយីយកលៅលាេះ
កន៉ុងទឹកទលនា (ម្ហាកសប្ត្លកាដធលធីាពីម្លស ម្ស្រនតីលកាដធលធីា
ពីប្ាក់ប្រជាោស្រសតលកាដធលធីាពីដី)។  
វធីិរកយ៉ុត្តធិម៌្៖ កាេ្ម្លនាត់្អីាម្យួ លគយកាយ
ម្យួពាំនូត្លៅដាក់ចាំប្ពេះភស្រកតលទ ត  រចួលគអងារស៉ុាំឲ្យជួយ 
រង្វា ញម្៉ុខជនទ៉ុចចរតិ្។ ខ្សអកលេងីលគយកាយលនេះ
លៅខ្ចកឲ្យ ពួកអនករាំលរលីៅកន៉ុងផទេះររលិភាគ។ អនកលទៀង
ប្ត្ង់អាច ររលិភាគាយលនេះោ ងប្សួេ ឯអនកទ៉ុចចរតិ្
វញិលពេររលិភាគាយ និងម្លនឈាម្លចញត្វម្ម្លត់្។ 

 លរីម្លនជនជារ់លចាទលគឲ្យជនលនេះអត់្ាយ៣
នថ្ៃ រចួលគត្ាំរូវឲ្យេូកយកវត្ថ៉ុលផសងៗលចញពីទឹកកាំព៉ុង ព៉ុេះ
ឬកាន់ពូលៅឬប្ចវក់ដ៉ុត្ប្កហម្លដីរ៧ជាំហាន។ លរីម្លន
កាំហ៉ុសខ្ម្ននដររស់ជនលនេះប្ត្ូវរោករេួយ ផទ៉ុយលៅ
វញិគឺោែ នអាីទាាំងអស់។  
ឃ.សកម្ែភាពលសដធកិចច  
សកម្ែភាពលសដធកិចចចាំរងលៅសម័្យលនេះ គឺកសិកម្ែ 
និង ណិជជកម្ែ។ កសិកម្ែម្លនការរកីេូត្ោស់ខ្លា ាំង
លដាយស្នរម្លន លជាគជ័យខ្លងនលោាយទឹក។  

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ២ី០              ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

ខេកធាង របធេ ៌    
 ដកប្សងល់ចញពីលគហទាំពរ័ររសស់ម្ពន័ធសម្ណនិសិត្ស និសិត្សខ្ខែរកម្ព៉ុជាលប្កាម្លៅប្រលទសនថ្  ត្ម្កពលីេខម្៉ុន 



អនកប្សុកជិកខ្ប្ពក ខ្លា ត់្ខ្ខាងខ្ដេម្លនសេ់ដានរហូត្
ម្កដេ់សពានថ្ៃលៅប្ត្ង់កម្ព៉ុជាលប្កាម្ភាគខ្លងេិច។ 

កន៉ុងម្យួឆ្ន ាំលគអាចលធីាប្សូវាន ៣រដូវលប្ៅពីលធីាខ្ប្សលគ
នាំោន លធាីចាំការខ្ដរ លគដាាំប្កូច អាំលៅ    ទទឹម្ ស្នា ។ 

 ខ្ផនក ណិជជកម្ែក៏ានរកីេូត្ោស់្ស់ខ្ដរ 
ត្វម្រយៈកាំពង់ខ្ផរអនតរជាតិ្អូខ្កវ។ លគានលធីាកាំ្យ
លៅត្ាំរន់លនេះ ានរកលឃញីវត្ថ៉ុលផសងៗ ខ្ដេម្កពី
ប្រលទសឆ្ៃ យដូចជា ចប្កភពរ  ូម្ល៉ុ ាំង ឥ ា្  ចិន ។ 

អា្ចប្កភនាំជាកខ្នាងលកីត្ម្លស ប្ាក់ ទង់ខ្ដង សាំណ
ា ហាាំង លប្គឿងប្កអូរ ភា៉ុកដាំរ ី និង លពប្ជ ។ អនកប្សកុ
ម្៉ុជយកលពប្ជពីាត្សម្៉ុប្ទ។ អនកប្សុករ៉ុិនប្រសពា
្ស់ កន៉ុងរររលធីាជាងម្លស   ឬប្ាក់ ។      កន៉ុងរររ
សូនរូរត្ាញសូប្ត្ចរារ់សាខ្កវ។ 
សននដិាធ ន៖ អា្ចប្កភនាំានកស្នង អរយិធម៌្ម្យួប្ត្
លចេះប្ត្ចង់ លហយីម្លនេកខណៈខពង់ខពស់ជាងជនជាតិ្
ជិត្ខ្លងកន៉ុងសម័្យជាម្យួោន លនេះ។ ពិត្ខ្ម្នជាអរធិម៌្
លនេះលៅព៉ុាំទាន់ម្លនេកខណជាតិ្ពិត្ប្ាកដក៏លដាយ ខ្ត្
វជាម្រត្កដ៏សាំខ្លន់ សាំោរ់ជាំនន់លប្កាយៗយកលៅខ្ក
នចនរលងកីត្ជាអរយិធម៌្ម្យួរងឹរ៉ុឹង។  
អរយិធម៌្ខ្ខែរលៅសម័្យលចនឡា  
ក.ខ្ផនកវរបធម្ ៌ លប្ៅពីសិោចារកិខ្ដេលប្រីភាស្ន
សាំស្រសកឹត្ លគលឃញីម្លនសិោចារកឹលប្រីជាភាស្នខ្ខែរ
រ៉ុោណ ជាលេីកដាំរូង គឺសិោចារកឹ អងគររ៉ុរ ី              
(គ.ស៦១១) ។ ខ្ផនកអកសរសិេប ៍ សិោចារកឹវេ
កលនទេាននិោយថា លគសូប្ត្លរឿងោម្លយណលរឿង
ម្ហាភារត្ និង គម្ពីរ រ៉ុោណលផសងៗ។ ខ្ផនកស្នសន 

លយងីលឃញីថាអនកលចនឡាលោរពប្ពេះឥសូរនិង ព៉ុទធ
ស្នសន (ត្វម្សិោចារកឹខ្ដេានរកលឃញី)។  
សោិចារកឹប្ ហែណ៍ស្នសន៖ ប្រវត្តិស្នស្រសតានលអា
យដឹងថាចារ់ត្វាំងពីប្ពេះាទភវរ័ ែនទី១(រឋម្កសប្ត្លចន
ឡា)រហូត្ម្កដេ់ប្ពេះម្ហាកសប្ត្ ស៉ុទធខ្ត្ានលោរព

ប្ ហែណ៍ស្នសនទាាំងអស់។ ប្ពេះាទភវរ័ ែនាន
កស្នង សិោចារកឹជាលប្ចីនឧទទិសចាំល េះ ប្ពេះសិវៈ
(ឥសូរ) ដូចជាសិោចារកឹលៅភនាំរនទ យនង (លខត្ត
រនទ យម្លនជ័យ) សិោចារកឹលៅស៉ុីខ្ថ្រ(កន៉ុងទឹកដី
លសៀម្សពានថ្ៃ)។ ប្ពេះាទម្លហស្រនតវរ័ ែន (ចិប្ត្លសន) ជា
រអូនជីដូនម្យួររស់ប្ពេះាទភវរ័ ែន។ ម្៉ុនលេងីលស្នយ
ោជយប្ពេះអងគាន កស្នងសិោចារកឹជាភាស្នសាំស្រសកឹត្
ខាីៗជាលប្ចីននិោយពីការកស្នងសិវេិងគ លៅត្វម្
រល ត្ យទលនាលម្គងគកន៉ុងត្ាំរន់ ប្កលចេះ សទឹងខ្ប្ត្ង និង 

លៅខ្លងេិចរ៉ុររីម្យ ។ លពេលេងីលស្នយោជយ រនតពី
ប្ពេះាទភវរ័ ែនទី១ ប្ពេះអងគានកស្នងសិោចារកឹ   
លផសងៗជាលប្ចីនលទៀត្ លៅត្វម្ទលនាមូ្េ និង លៅស៉ុរនិទ
និោយពីការកស្នងេិងគគិរសិនិងរូលោននទិន។  
កាំណត់្សម្ោេ់៖ ត្វម្រយៈសិេបៈលគានលឃញីម្លន
រដិម្ល ហរហិរៈ(វសិណ៉ុឥសូរ) ម្យួលៅប្ាស្នទអខ្ណត ត្
(លស្នទ ងកាំពង់ធាំ) ម្លនោងោ ងសង្វា  កស្នងលៅសត្
វត្សរទី៍៧។ កន៉ុងវស័ិយស្នថ រត្យកម្ែ លគសលងកត្លឃញីថា 
ម្លនប្ាស្នទជាលប្ចីនសង់ពីឥដធដាច់ៗពីោន   ឬផត៉ុ ាំោន ជា
ប្កម្ខ្ផតរ និងលខ្លា ងទាា រលធីាពីថ្ែភក់។ រូរចម្លា ក់ត្៉ុរខ្ត្ង
រដិម្ល លៅម្លនជារ់េកខណៈ ឥ ា្ លៅលេយី ខ្ត្ភាគ
លប្ចីនានរង្វា ញកាច់រចនខ្ររ ខ្ខែរលហយីម្លនោង  
សង្វា ផង។ ចាំោក់ត្៉ុរខ្ត្ងម្លនសភាពេអប្រណិត្ 
លហយីម្លនអាន៉ុភាពរនតរហូត្ដេ់សម័្យអងគរលទៀត្។  

សោិចារកឹព៉ុទធស្នសនហនិោនៈពិត្ខ្ម្នខ្ត្ប្ពេះម្ហា
កសប្ត្ លោរពរូជាប្ ហែណ៍ស្នសនក៏លដាយ ក៏ប្ពេះព៉ុទធ
ស្នសនហនិោនលៅ ខ្ត្ម្លនឥទធិពេរកីចាំលរនីរនតពី 
សម័្យអា្ចប្កភនាំម្ក  ខ្ដរ។ លៅសត្វត្សទី៧ លគ
ានលឃញីសិោ ចារកឹព៉ុទធស្នសនហនិោនជាលប្ចីន
ដូចជា៖ សិោចារកឹសាំរូរនប្ពគ៉ុក(៦២៦) និោយពី
ការលោរពប្ពេះព៉ុទធនគោជម្៉ុចោេិនទ។     សិោចារកឹលៅ    
ភូមិ្លមោ ាំង (ដីលសៀម្)  

លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ២ី១    ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

មានបនតនៅនេខនរោយ 



លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ២ី២    ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 

លៅនថ្ៃទី១២ ខ្ខលម្ស្ន ១៨៦១ កងទ័ព
នវាោ ាំងដឹកនាំលដាយលោក ា េ់ ានវយ  យក
លខត្តលម្ស។ កន៉ុងេិខិត្ច៉ុេះនថ្ៃទី១០ កកកដា ១៨៦១លផាី
លៅកាន់លោករដឋម្ស្រនតីលជីងទឹកលោកឧត្តម្ នវលទា 
ស្នកន ានសរលសថា វជាការពិត្្ស់កាេខ្ដេ
លយងីលាេះជប្មុ្ាំលៅនប្ពនគរ លម្សត្ប្មូ្វឲ្យលយងីលដាយ
លជៀសមិ្នរូចប្តូ្វខ្ត្វទី អា្ចប្កលយងីលៅលេីខ្ដន
លកាេះលសទីរលកាេះ  ប្រខ្វងដីខ្ដេម្លន ទីទឹកព័ទធជាំវញិលសទីរ
កាា យលៅជាលកាេះទាាំងអស់ខ្ដេលៅចលនា េះ ម្ នឹង ហា 
លទៀងចាំន៉ុចដីច៉ុងលប្កាយកម្ព៉ុជា។លប្កាយពីានខ្ត្ងត្វាំង
លទស្នភិាេ និងអគគលម្រញ្ហជ ការ   ាោ ាំងលៅកូស្នាំង
ស៉ុីន លហយីលោកឧត្តម្នវ រូ្ ានរញ្ហជ ឲ្យកាន់
ការ់លកាេះប្ត្ឡាច រចួម្ក ានវយយករនទ យប្ាការ
លៅប្ត្ ាំងចង្វា រ។ 
  លៅនថ្ៃទី១៦ ឆ្ន ាំ១៨៦១កងទ័ពប្កុងលវ  ាន
ការ រ រនទ យលនេះោ ងខ្លា ាំងខ្លា ខ្ត្ប្ត្ូវកងនវាោ ាំង
វយសប្មុ្កត្វម្លជីងលោកផង  និងលជីងទឹកផង  ទី
រាំផ៉ុត្រនទ យលនេះ ក៏ានធាា ក់លៅកន៉ុងក ត្ រ់ខ្ដាោ ាំង
លៅ។ ម្៉ុននឹងនាំោន រត់្លចាេរនទ យកង  ទ័ពនឹងម្ស្រនតី
យនួាន ចារ់ចង់ប្រជាោស្រសតជាលប្ចីន ខ្ដេកាន់
ស្នសនកាត្េីកដាក់កន៉ុងជប្នក់  លហយីដ៉ុត្លចាេទាាំង
រស់។លៅច៉ុងឆ្ន ាំ ខ្ខែរ និងយនួានវយោន ោ ងខ្លា ាំងលៅ
លខត្តឃាា ាំង ខ្ត្ខ្ខែរ  ានចាញ់នដយនួម្កពីោែ នជាំនួយ
លស្នេះ។ ជារនតរនទ រ់ម្កកងទ័ពាោ ាំងានកាន់ការ់
លខត្តប្ពេះ សួោ៌ាោលហយីលៅនថ្ៃទី២៨ មិ្នឆ្ន ាំ១៨៦២ 
ាោ ាំងានកាន់ការ់រនទ យេង់លហា សនធិសញ្ហា  ាោ ាំង
យនួច៉ុេះនថ្ៃទី០៥ មិ្ថ្៉ុន ១៨៦២។លៅខ្ខមិ្នឆ្ន ាំ

១៨៦១ឧត្តម្នវលទាលម្រញ្ហជ ការ ស្នកន ានម្ក
ោេប្ពេះម្ហាកសប្ត្ខ្ខែរ ប្ពេះាទនលោត្តម្ទេួឲ្យប្ទង
ប្ជារ់អាំពីការសលប្ម្ចចិត្តររស់  ាោ ាំងកន៉ុងការត្វាំងជា
ស្នថ ពរលៅកម្ព៉ុជាលប្កាម្។ លដាយាោ ាំងានចាត់្ទ៉ុក   
កម្ព៉ុជាជាប្រលទសខ្ដេសថិត្លៅលប្កាម្អធិោជយួន។
 លោកឧត្តម្នវលទាោែ ន គាំលោងលធាីកិចចប្ពម្
លប្ពៀង ្ម្យួជាម្ួយ ប្ពម្ហាកសប្ត្ខ្ខែរលនេះលទសតីអាំពី
កម្ព៉ុជាលនេះ ខ្ត្លោកានរងខាំឲ្យ ប្កុងលវ  ប្រគេ់កម្ព៉ុជា
លប្កាម្ឲ្យ លៅាោ ាំងវញិ។លៅលដីម្ខ្ខលម្ស្នឆ្ន ាំ១៨៦២ 
លោកឧត្តម្នវលទស្នភិាេ រូ្ ានរញ្ចូ េ 

កា េ់ចម្ាាំង លប្កាម្រញ្ហជ ការររស់លោកវរលសនីលទា 
ស៉ុមី្ ៉ុង ឲ្យលៅលស៉ុីរយកការលហយីលាស សម្លអ ត្ត្វម្
លឆ្នរសម្៉ុប្ទចិនត្វាំងពីលប្ជាយអូរកាត់្ រហូត្លៅដេ់ប្កុង
លវ   កន៉ុងដាំលណីរប្រតិ្រត្តការ  លនេះទូករ៉ុកនចប្រម្លណ៦ 

ខ្ដេដឹកអងគរ ប្ក្ត់្ និងប្ាក់កាសប្តូ្វានាោ ាំង
ចារ់ លហយីដ៉ុត្រាំផ្តា ញលចាេ កន៉ុងរាំណងាោ ាំងមិ្នឲ្យទី
ប្កុងលវ  ម្លនេទធភាពលរៀរចាំកងទ័ពលេងីវញិ ាន។ 
 លៅលពេចារ់ានទូករ៉ុកនចទី៧ខ្ដេផទ៉ុកប្ាក់
កាសជាលប្ចីន ម្លនម្ស្រនតីយួនជាន់ខពស់  ម្លន ក់ម្កពីប្កុងលវ  
ានលសនីដេ់លោកស៉ុីម្ ៉ុងអន៉ុញ្ហា ត្ឲ្យកា េ់ារ ីនលរីក
ររលដាយលសរលីរី លោកប្ពម្លដាេះខ្េងទូករ៉ុកនចលនេះ 
ចិត្តដឹងចិត្តគាំនិត្ នឹងយនួលោកស៉ុីម្ ងមិ្នានចារ់
អារម្ែណ៍នឹង  ការលសនីរលនេះលទ។លោករនតដាំលណីរលៅម្៉ុខ
លទៀត្។ េ៉ុេះម្កដេ់នដទលនាចូេប្កុងលវ   ម្ស្រនតីយនួ  ម្លន ក់
លទៀត្ ានយកេិខិត្ម្យួ ររស់អធិោជ ត្វដឹក លៅលសនី
រស៉ុាំសនតិភាពជាម្យួាោ ាំងលដាយលឃញីេិខិត្ សាំខ្លន់ 
ក៏ានរកកាេ់ម្កទីប្កុងនប្ពនគរវញិ ។ 

ហេតអុ្វបីានជាបារាំងអាចមកដលទ់កឹដីខ្មែរកមពជុាហរោម 
ដកប្សង់លដាយលោក សឺន សលប្ម្ច លចញពីលសៀវលៅ កម្ព៉ុជាលប្កាម្មិ្នម្លនអា្ំ ចខ្ខែរលប្កាម្ 

ររស់លោក ប្តឹ្ង ឆ័្ប្ត្រ ៉ុត្។                                                                                  
ត្ម្កពីលេខម្៉ុន 

មានបនតនៅ នេខនរោយ 



លេខ ៨៦ ខ្ខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ២០១២           ទាំព័រទ២ី៣    ប្ពឹត្តិរត្តសិហព័នធខ្ខែរកម្ពជាលប្កាម្ 



                          នយកដាឋ នពត័ម៌ាន                       
              សហពន័ធខែែរកេព៉ុជាមប្កាេ 
 ខ ្ុរំព្ះក្រណុា-ខ ្ុ ំ សូម្រកាបថ្លវ យបងគ ំ ចគំ ះ
រព្ះសងឃ។ សូម្គគ្នរព្ចគំ ះ គោក្ស្ស-ីគោក្ 
រព្ម្ទងំក្មយួៗ ជាសហការទីងំអស ់ក្នងុអេគនាយក្
ដ្ឋឋ នព្ត័ម៌ាន ទន សហព្ន័ា មខ មរក្ម្ពុជាគរកាម្។ ម្នុ
ដំបូង ខ ្ុរំព្ះក្រណុា ខ ្ុសូំម្ររគេន នងិជនូនវូគសចក្តី
មលៃងអំណ្រេណុ្ជា ព្នៃកឹ្ ចគំ ះការខតិខរំរងឹមររង 
ោ ងម្មាញឹក្របស ់ រព្ះគតជរព្ះេណុ្រេបអ់ងគ នងិ
សហការរីេបរូ់ប ក្ នងុ ការបំគព្ញតនួាទគីដ្ឋយសមរ័េ
រព្ះទយ័ នងិសមរ័េចតិ ត ។     (សូម្អានគៅទពំ្រ័ទ១ី៣) 

របូៃត សកម្ែភាព សហព័ន្ធងមែរកម្ពុជាទរោម្ ទលើឆាកអន្តរជាត ិ

http://vokk.net/?p=8137
http://vokk.net/?p=8137

