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សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម របារពធ “ទិវាខ្មែរប្រកាមម្ចា ស់រសុក” ប្ៅរេប្ទសកាណ្ដដា 

កាលពីនលៃ ទី ០៤  ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ (ទំព័រ ៤ - ៥) 

«ទវិាខ្មែរក្រោមម្ចា ស់ស្សុក» ក្ៅោណាដា 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ០២ 

នថ្ ៃទ ី២៦ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 
ក្ដាយ ថាច់ សាវ៉ាៃ់ 

វា 
ហាក់ ចូជាោស្នអងប់្គែស ខ្ លប្គប្រេើ

សរម្ចេ់ ប្ៅតេំន់ប្នះថា ‹‹Indochina ›› ឬ

ខ្មែរប្យើងប្ៅថា ឥណឌ ូចិន ប្នាះ គរឺតមឹ

រតូវ ប្ដាយប្ៅយកន័យថា ជាទីជេួរេសពវរវាងវេបធម៌ទំង

ពីរ គវឺេបធមរ៌េស់ជនជាតិចនិ និងវេបធមរ៌េស់ជនជាតិ

ឥណ្ដឌ  ខ្ លជាវេបធម៌ធ្លែ េ់ម្ចនឥទធិពល ធ៏ ំ ប្ហើយធ្លែ េ់

បានផ្សពវ ផ្ាយស្នយោយ សប្ពញតេំន់ប្នះ ។ ខ្តការ

ផ្ាយប្នាះ លុះមក ល់ខ្ ន វីាលរាេនន ងទប្នែប្មគងគ គឺ

កមពុជា ប្រកាមក៏រតូវប្ៅប្គឿង ប្រ ះរលកវេបធម៌ទំងពីររតូវ

បានេ៉ាះទងគចិគ្នា ប្ៅទីប្នះ ។ 

តាមពិតប្ៅ ប្ៅតេំនប្នះ មនុប្ពលខ្ លខ្មែរជន 

ម្ចា ស់រសុកទទលួយកឥទធិពលននអារយធមេ៌រប្ទស ពួកគ្នត់

ម្ចនវេបធមរ៌េស់គ្នត់រចួជាប្រសចប្ៅប្ហើយ  ូចជាប្ោក

េណឌ ិ ត ប្កង វា៉ា ន ស្នក់ ធ្លែ េ់ខ្តម្ចនរេស្នសន៍ថា ខ្មែរប្យើង

ធ្លែ េ់ម្ចនស្នសនារេស់មែួន មនុប្ពលទទលួយកស្នសនា

រ ហែណ៍ (រពហែញ្ញស្នសនា) និងពុទធស្នសនាមកប្គ្នរព

េូជាប្ហើយ ស្នសនារេស់ខ្មែរពីប្ ើមប្នាះគ ឺ ស្នសនា  

ប្មបា…។ 

ប្ៅកមពុជាប្រកាម រវាងសតវតសរទី៏ ១៧ វេបធមច៌ិន

រតូវបានជនជាតយួិនអប្នាត េប្វសន៍ នាំចលូមក តំេន់

នរពនគរ ប្ហើយវេបធមប៌្នះម្ចនការរកីចបំ្រ ើនជាលំដាេ់ តាម

ប្លបឿនននការហូរចលូរេស់ជនអប្នាត េប្វសន៍ ពីទិសខាង

ប្ជើងប្នះ ។ ឯខ្មែរប្យើងជាជនម្ចា ស់រសុក បានរេឹងខ្រេងរកា

នវូទំប្នៀមទម្ចែ េ់វេបធមខ៌្ លជាសមបតតិរទពយរេស់មែួន មិន

ឱ្យស្នេរោេបាត់េងផ់្តុរលត់ពីសំេកខ្ផ្ន បី្នះ ។ 

ការពាយាមតស ូរកា អតតសញ្ញញ ណរេស់មែួនប្នះ 

ប្ៅប្ពលមែះរតូវបានេងត់នមែយា៉ា ងប្រចើន  ចូករណីរេស់េង

េអូនខ្មែរប្រកាម ប្ៅជនំាន់ឧកញ៉ា  សឺន គុយ ខ្ លប្រ ះខ្ត

ការតស ូប្ ើមបីខ្លរកាទំប្នៀមទម្ចែ េ់ រេនពណីវេបធមរ៌េស់

មែួនក៏រតូវទទលួរងនវូទកុខប្វទនាយា៉ា ងប្រចើន ប្ហើយប្ោក    

ឧកញ៉ា ផ្ទា ល់ ក៏រតូវបានេូជាជវីតិប្រ ះខ្តេុពវប្ហតបុ្នះ     

ខ្ រ ។ ប្ៅម្ចនប្ទៀត មនិខ្មនម្ចនខ្តប្ោកឧកញ៉ា  សឺង 

គយុ និងជនរមួជាតខិ្មែរប្រកាមជនំាន់ប្នាះប្ទ ខ្ លទទលួរង

ទកុខប្វទនាខ្េេប្នះ គជឺនរមួជាតខិ្មែរប្រកាមជាេនតេនាា េ់មក 

ក៏មិនទន់បានរចួផ្តុពីទកុខប្វទនាខ្េេប្នះ រហូត ល់

េចាុេបនាកាលប្នះខ្ រ ប្ទះេីសកតភិមូយួិនពីជំនាន់ឧកញ៉ា  

សឺង គយុ បានសនាឱ្យខ្មែរប្យើងម្ចន ប្សរោីពកាុងការ

រេរពឹតតរិេតេិតតវិេបធមរ៌េស់ខ្មែរ តាមលំអានខ្ ល នូតា

ធ្លែ េ់ខ្តរពឹតតពីេូរាណមកខ្ លជាលាូរ ប្ៅនឹងការលះេង់

ជវីតិរេស់ប្ោកឧកញ៉ា  សឺន គយុ និងការតស ូរេស់ខ្មែរ

ប្រកាមជនំាន់ប្នាះក៏ប្ដាយ ។ 

វាជាការពិតណ្ដស់រហូតមក ល់សពវនលៃ ការេ៉ាះ

ទងគចិគ្នា រវាងរលកវេបធម៌ទំងពីរប្នះប្ៅខ្តេនត  ខ្ ល 

ប្ដាយអាកកាន់អំណ្ដចយួន ខ្ លជាអាករគេ់រគងរ ឋខ្តងខ្ត

ពាយាមប្ធវើឱ្យវេបធមរ៌េស់ប្គម្ចនឥទធិពលមក ប្លើជន

ម្ចា ស់រសុកតាមរេូោពប្ផ្សងៗខ្ លជាលទធផ្ល អាចប្ធវើឱ្យ

ជនម្ចា ស់រសុកបាត់អស់នវូអតតសញ្ញញ ណរេស់មែួន គឺជា

ឧបាយកលរេល័យពូជស្នសន៍ ។ 

មនិចំាបាច់និយាយ  ល់វស័ិយសិកាអេ់រសិំកា

រស្នវរជាវ ម្ចនរេវតតសិ្នស្តសតនិងភូមិស្នស្តស្ជាប្ ើម ប្នាះប្ទ 

រគ្នន់ខ្តកាុងករណីមយួ កាលពីឱ្កាសអំណរចូលឆ្ា ំលែីកនែង

ប្ៅប្ហើយខ្ លរតូវបានប្រៀេចបំ្ ើង ប្ដាយស្នា នីយ៍

ទរូទសសន៍កាន់ប្លើ(ខ្រពកឫសសី)ប្នាះ ប្ ើញថាវស័ិយសិលបៈ

ខ្មែររតូវបានខ្កន ាជាប្រចើន និងទម្ចែ េ់ ទំប្នៀមពុទធស្នសនា

ប្លរវាទរេស់ខ្មែរប្រកាម ក៏រតូវទទលួឥទធិពលននការប្ធវើឧេនី

យកមែជាតិស្នសន៍មនិតិចខ្ រ ។ 

ជាងប្នះប្ៅប្ទៀត សកមែោពរេស់ខ្មែរទំងឡាយ 

ខ្ លទក់ទងប្ៅនឹងការរការេនពណី ទម្ចែ េ់ ទំប្នៀម ខ្ ល

ជាវេបធមរ៌េស់ខ្មែរប្រកាមប្នាះ ក៏រតូវបានរដាឋ ភបិាលប្វៀត

ណ្ដមចាត់ទកុថា ជាអំប្ពើេំខ្េកេំបាក់ប្ធវើឱ្យមូចសណ្្ដេ់ 

ធ្លា េ់ស្នធ្លរណៈ ប្ធវើឱ្យមូចចំណងមិតតោពខ្មែរ-ប្វៀតណ្ដម…

 ចូជាសកមែោពរេស់សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ខ្ ល

ខ្តងរតូវបានរដាឋ ភបិាលមួយប្នះ ប្ចាទរេកាន់ថាជាអំប្ពើ

េំខ្េករ ឋ ។ 

ប្តើសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ម្ចនលទធោពប្ ើមបី

េំខ្េករ ឋប្វៀតណ្ដមខ្ លម្ចនកងទ័ពរាេ់ោននាក់ ប្ហើយ

ម្ចនរេនពណីរេយុទធស្នហាវ បានឈ្ាះទំងទ័ពបារាំង ទ័ព

អាប្មរកំិាង ខ្ លយួនខ្តងខ្តអះអាងប្នាះ ខ្ រឬប្ទ ? ការ

ពិតប្នាះវារគ្នន់ខ្តជាប្លស ខ្ លយួនប្រេើរបាស់ប្ ើមបីេនត

ការប្ធវើបាេខ្មែរប្រកាម ប្ៅកាុងអនាគត ប្ទៀតខ្តេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ ។ 

ទឹក ន្ិង ក្រេង 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ទាំពរ័  ០៣ 

រពតឹ តរិរតក្ចញផ្សាយររច ាំខ្មររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ 
ឯកសារ PDF មាៃក្ៅក ោងុក្គហទាំពរ័ www.khmerkrom.net ៃងិ www.vokk.net 

ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

មា៉ា ងប្ទៀតវារគ្នន់ខ្ត ជាការរពួយបារមភមយួរេស់

យួន ខ្ លភយ័ខាែ ចអាករសឡាញ់យុតតធិម ៌ និងប្សរោីពប្ៅ

ប្លើស្នកប្ោកប្នះ ខ្ លអាចប្ ើញនវូពុតតបុតរេស់មែួន

ខ្តេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ ចូជា កយប្ស្នែ កខ្មែរថា ‹‹ប្គ្ន បំ្ៅមាង ខ្កអក  

ប្ហើ រលំង រសំ្នយកនាយុ››  បូ្ចាា ះឯង ។ 

រដាឋ ភបិាលយួនរពួយបាររមភនឹង សកមែោពរេស់

សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមប្នាះ ក៏ប្រ ះខ្ត សហព័នធខ្មែរ  

កមពុជាប្រកាម កពុំងខ្តទទលួបានការគំ្នរទមយួនលៃៗ កាន់ខ្ត

ប្រចើនប្ ើងៗ ពីសំណ្ដក់ជាតិ និងអនតរជាត ិ  ចូជាការប្បាះ

ប្ឆ្ា តគំ្នរទសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមរេស់រេប្ទសទំង េ់

េួនកនែងប្ៅប្ហើយ លែីៗ ប្នះ។ 

មា៉ា ងប្ទៀតយួនអាចរពួយបារមភនឹង  កយមយួឃ្លែ ថា 

‹‹សិទធិសប្រមចវាសនាមែនួប្ដាយមែនួឯង›› ខ្ លប្សែើនឺងោស្ន

អងប់្គែស ថា “the Right to Self-Determination” ខ្ លសហ

ព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម បានយកមកប្ធវើជាទិសប្ៅកាុងការតស ូ

រេស់មែួនប្នះឯង ប្រ ះសិទធិសប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួន

ឯងប្នះ រតូវបានអងគការសហរេជាជាតទិទលួស្នគ ល់យា៉ា ង

ទលំូទោូយ ប្ហើយបានរេកាសជាឱ្ឡារកិកាុងម្ចរតាទី ៣ 

ននប្សចកតីរេកាសរេស់អងគការសហរេជាជាត ិ សី្ពីជន

ជាតបិ្ ើម ។ រេសិនប្េើរ ឋអំណ្ដចប្វៀតណ្ដម ខាែ ចសិទធិ

សប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួនឯងប្នាះ គពួឺកប្គខាែ ចរស   

ប្ម្ចលមែួនឯងប្ហើយ ប្រ ះរេប្ទសស្នធ្លរណរ ឋសងគម

និយមប្យៀតណ្ដម ជាសម្ចជកិននអងគការប្នះខ្ លម្ចន

ករណីយកចិារតូវប្គ្នរពលកខនធិកៈ រេស់អងគការសហរេជា  

ជាត ិ ។ ចបំ្ ះ កយថា សិទធិសប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួន

ឯងប្នះវញិ វាម្ចនន័យ រជាលប្រៅរេស់វា ។ សកមែោព

ខ្ លប្យាងប្ៅប្លើសិទធិសប្រមចវាសនាមែួន ប្ដាយមែួនឯង 

អាចនាំឱ្យម្ចនការេប្ងកើតរ ឋឯករាជ ( Territorial Sovereignty)

មយួលែបី្ទៀត  ចូខ្ លចលនាតស ូមួយចនំនួ បានប្ធវើពីអតតី

កាលប្នាះ ។  

ការប្នះ វាអាចេណ្្ដលឱ្យម្ចនន័យផ្ាុយពីឯកោព

ទឹក  ី(the unity of territorial state) ប្ដាយ អារស័យប្ៅប្លើ

ការអនវុតតន៍ សិទធិសប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួនខ្តេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ។ 

តាមពិតប្ៅ ប្េើរ ឋអំណ្ដចយួន ប្មើលប្ ើញសិទធិសប្រមច

វាសនាមែួនប្ដាយមែួនឯង ពីរជុងម្ចខ ងប្ទៀត គជឺាវស័ិយ

ជវីោពសងគមននរេជាជាត ិ ខ្ លរស់ប្ៅកាុងសហគមន៍ ជា

ជាងការប្ផ្្ទតអារមែណ៍ ប្ៅប្លើវស័ិយឯកោពទឹក វីញិប្នាះ 

។ ឃ្លែ នន កយថា ‹‹សិទធិសប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួនឯង›› 

របាក ជាម្ចនន័យប្ផ្សងពីអវីខ្ លយួនកពុំងខ្តរពួយបារមភ

ប្នាះ ប្ហើយ។ ពិតណ្ដស់ រ ឋអំណ្ដចយួនរពួយនឹងសិទធិ

សប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួនឯងប្នាះ ប្រ ះពួកប្គខ្តង 

ពាយាមប្ធវើឧេនីយកមែជាតិស្នសន៍។ ប្គពំុចងឱ់្យម្ចនជន

ជាតណិ្ដមយួខ្ លកុពុំងខ្តរស់ប្ៅប្លើទឹក  ី ខ្ លរតូវបាន

ពួកប្គរតួតរតា ប្រៅពីជនជាតយួិនប្នាះ អាចម្ចនលទធោព

ស្នគ ល់ អាចទទលួបាននវូសិទធិ ប្សរោីពរេស់មែួន សូមបីខ្ត

សិទធិរស់ប្ៅឱ្យ  ចូជា ការរស់ប្ៅរេស់ នូតាមែួនប្នាះ ក៏ឥត

អងគមឺ្ចនប្ ើយ ។ 

ប្តើវាម្ចនការមុស គងអវីខ្ រ ប្េើខ្មែរប្រកាមកពុំងខ្តរស់

ប្ៅប្លើទឹក ីជ ីនូជតីារេស់មែួន និយាយោស្ន ខ្មែរ ខ្ ល

ជាោស្នកបំ្ណើតរេស់មែួន ប្សែៀក ក់សប្មែៀកេំ ក់ខ្ ល

ជ ីនូជីតារេស់មែួនធ្លែ េ់ខ្តប្សែៀកមក ប្គ្នរពរេនពណីរពះ

ពុទធស្នសនា ខ្ ល នូតាមែួនធ្លែ េ់ខ្តប្គ្នរពេូជាពីេូរាណ

មកប្នាះ ។ល។ ក៏រតូវបានយួន ហាមឃ្លត់ ឬរតូវបានយួន

ខ្កន ាតាមរេូោពប្ផ្សងៗ ឱ្យរសេប្ៅនឹខ្ផ្នការរោំយពូជ

ស្នសន៍ យូ៏រអខ្ងវងរេស់ពួកប្គ  ចូជាស្នោបាលីជាន់

មពស់ប្ៅខ្មរតឃ្លែ ំង ខ្ លយួនបានអនញុ្ញញ តឱិ្យប្េើកេប្រងៀន

 ល់កូនខ្មែរ ប្នាះក៏ពំុម្ចនកមែវធិេីប្រងៀនឱ្យកូនខ្មែរយល់

 ងឹអំពីខ្មែរេ៉ាុនាែ នប្ ើយ ។  

ស្នោអប្នតវាសិកប្ទៀតប្ស្នត ក៏រគ្នន់ខ្តជារនាំង

មយួេិទបាំងការពិតននជវីោពរេស់ខ្មែរប្រកាម ខ្ លកំពុង

ខ្តរស់ប្ៅយា៉ា ងប្វទនាជាទីេំផ្តុប្នាះ ខ្តេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ ប្រ ះថា

តំាងពីស្នោបាលីជាន់មពស់ បានឱ្យប្េើកេប្រងៀនស្នជាលែ ី

ប្រកាយនលៃ ៣០ ខ្មប្មស្ន ឆ្ា ំ ១៩៧៥ មក ប្ហើយប្រកាយ

ពីស្នោអប្នតវាសិកេប្ងកើតមក ខ្ លតាមការប្ឃ្លសនា

រេស់យួនគបឺ្ ើមបីប្លើកសាួយជវីោព រេស់ខ្មែរប្រកាមប្នាះ 

ប្តើម្ចនខ្មែរប្រកាមេ៉ាុនាែ ននាក់ខ្ រ ខ្ លទទលួបានសញ្ញញ      

េ័រតខ្ លម្ចនតនមែជាស្នកល  ចូជាស្នោប្រៀនយួន នទ

ឯប្ទៀត ខ្ លបានការយកចតិតទកុដាក់ឧេតាមភរេស់រ ឋ

អំណ្ដចយួន? 

រ ឋអំណ្ដចយួនរគេ់សម័យ ខ្តងខ្តចាេ់ដាក់គកុ ប្ធវើ

ទរណុ កមែនិងសម្ចែ េ់ប្ចាល ជនជាតខិ្មែរអាក ខ្ លម្ចនការ

ប្ចះ ងឹ ម្ចនលទធោពផ្សពវផ្ាយនវូរេនពណី ទំប្នៀមទម្ចែ េ់ 

វេបធមរ៌េស់ខ្មែរ រេឹអូស េំប្ភែចេំផ្ទែ ញ កបំ្ទចប្ចាលគមពរី  

 កីាខ្ លកត់រតា ពីវេបធមរ៌េស់ខ្មែរ…។  



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ទាំពរ័  ០៤ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

ពួកប្គបានពាយាមប្ធវើឱ្យស្នេសូនយ នវូវេបធមខ៌្មែរ 

ឬរេព័នធននសមបតតរិទពយខ្ផ្ាកសតេិញ្ញញ  ជាលកខណៈពិប្សស

មយួរេស់ជនជាតខិ្មែរ ខ្ លរតូវបានអាករបាជញខ្មែរកស្នង

ប្ ើងប្ដាយការរមួផ្សំជាមយួអារយធម ៌ ខ្ លបានផ្ាយចូល

មកពីរេប្ទសឥណ្ដឌ  ។  

មលូប្ហតុម្ចនខ្តមយួេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ គវឺេបធម៌ទំងពីរប្នះ

ម្ចនលកខណៈមិន ចូគ្នា  ខ្ លជាឧេស័គគមយួរេស់ អាណ្ដ

និគមយួន កាុងការរោំយជាតខិ្មែរកមពុជាប្រកាម ។ ខ្តអស់    

រយៈកាលជាប្រចើនរយឆ្ា ំមក ប្ហើយយួនមិនខ្ លបាន

ទទលួជ័យជនំះ ទំងរសុងប្ទកាុងអំប្ពើទយ៌ុសនរពផ្ាយប្នះ។ 

កតាត ប្នះក៏បានេញ្ញា ក់ឱ្យប្ ើញខ្ រ ថាវេបធមទំ៌ប្នៀមទម្ចែ េ់

រេនពណីខ្មែរ មិនងាយនឹងស្នេសូនយ ឬរោយចលូគ្នា

កាែ យជាវេបធមយួ៌នតាម េំណងរេស់យួនប្នាះប្ទ គបឺ្រេៀេ

បាន ចូជាទឹកនិងប្រេង ខ្ លមិនអាចរោយចូលគ្នា បាន

ប្ ើយ ។ ប្ហតបុ្នាះ អាកកាន់អំណ្ដចយួនគរួខ្តទកុឱ្កាសឱ្យ

វេបធម៌ទំងពីរប្នះ ចបំ្រ ើនលូតោស់ប្ៅតាមសោពរេស់វា 

រេប្យាជន៍ប្ធវើឱ្យតេំន់ឥណឌ ូចិនប្នះ ជាពិប្សសគតឺេំន់វាល

រាេនន ងទប្នែប្មគងគ ខ្ លម្ចនខ្មែរប្រកាមរស់ប្ៅយា៉ា ង

ប្រចើនកះុករ ជាតេំន់មួយម្ចនវេបធមព៌ហុខ្េេ  ចូជាេណ្្ដ

រេប្ទសប្ោកប្សរនីានាប្លើស្នកលប្ោក ប្នះ។  

ប្ធវើ បូ្ចាា ះបាន វាអាចឈាន ល់ការេំបាត់ប្ចាលនវូ

ោពប្រ ើសប្អើងពូជស្នសន៍ ប្រ ះមនសុសម្ចា ក់ៗ មិតមំខ្តខ្ល

រកានវូសមបតតិផ្ទា ល់មែួនរេស់ប្គ មិនម្ចនឱ្កាសរចខ្ណន

នឹងអាកជិតខាងប្ ើយ ប្ហើយអាចប្ធវើតេំន់ប្នះឱ្យកាែ យប្ៅជា

កខ្នែងមយួ ខ្ លមនសុសរគេ់ជាតសិ្នសន៍ អាចរស់ប្ៅសុម

សេាយជាមយួគ្នា ជានិចានិរនតរ ៍៕ 

«ទវិាខ្មែរក្រោមម្ចា ស់ស្សុក» ក្ៅោណាដា 
 សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ បាៃរបារព ធពធិ ី«ទវិខ្ម មរក្រកាម្មាា ស់ស្សកុ» ក្ៅ Montreal  ររក្ទសកាណាដា រយៈក្ពល ២ នថ្ ៃគ ឺនថ្ ៃទ ី ០៣ 
ៃងិ ០៤ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២  ក្ដាយមាៃការចលូរមួ្ពពីលរដ្ ឋខ្ម មរយ៉ាងក្រច ើៃកោុះករ ។ ក្ៃោះជាក្ល ើកទរីកី្ហើយ ខ្ដ្លក្គរបារព ធក្ ើងក្ដ្ ើម្បជីរួជ ុាំរកមុ្
ក្ម្ដ្កឹនា ាំសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ៃងិពលរដ្ ឋខ្ម មរក្រកាម្ក ោងុពភិពក្ោកក្រៀងរាលន់ោ ាំម្ ដង ក្ដាយមាៃការសខ្ម្ ដងសលិបៈកម្ាៃ ត, ពធិសីាសៃកចិ ា, 
ខ្លបងររជាររយិ ៃងិកម្ មវធិរីង្ហាញវរបធម្ខ៌្ម មរ ជាក្ដ្ ើម្ ។  
 ក ោងុកម្ មវធិរីយៈក្ពលពរីនថ្ ៃក្ៃោះ មាៃការចលូរមួ្ព ី ក្ោក ថាច់ ង ៉ាកុ ថាច់ ររធាៃររតរិត តសិហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ , ក្ោក សម្ រង្ីុ 
ររធាៃគណរក្ សម្ រង្ីុ ៃងិ ក្ោក កមឹ្ សខុា ររធាៃគណរក្សទិ ធមិ្ៃសុ្ ក្ធ វើជាវគ មៃិ ផ្សងខ្ដ្រ ៕  

រកុមពលរ ឋខ្មែរ និង ខ្មែរប្រកាម មកជេួជុគំ្នា ប្ៅកាុងពិធ ី«ទិវាខ្មែរប្រកាមម្ចា ស់រសុក» ។ 



របូថតមួយចនួំននន “ទវិាខ្មែរក្រោមម្ចា ស់ស្សុក” ក្ៅរបក្ទសោណាដា  
កាលពនីថ្ ៃទ ី០៣ ៃងិ ទ ី០៤ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ០៥ 



ថ្ងៃសៅរ ៍ទីដប់មួយ ខែសីហា ឆ្ន ាំពីរពាន់ដប់ពីរ   

ទីរកុងហាមតិនុ, រេប្ទសកាណ្ដដា 

-ពិធកីរ៖ ប្ដាយ ប្ោក លី ប្ចឿន 

-ប្ម្ច៉ា ង៖ ៨ និង ៣០ នាទី រពឹក ប្ម្ច៉ា ងប្ៅទីរកុងហាមតិនុ, 

រេប្ទសកាណ្ដដា 

សមសោពគណៈកមែការនាយករមួម្ចន៖ 

ប្ោក ប្តា គមិ លងុ អធេិត ី 

ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ រេធ្លនរេតេិតត ិ

រពះប្តជ រពះគណុ ធធី ីធប្ម្ចែ  រពះអគគប្លខាធកិារ 

ប្ោករពឹទធ ចារយ ប្ៅ ប្រៀេ រេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ 

ប្ោក ថាច់ ប្ស រេធ្លនសោតណំ្ដង 

ប្ោក រតងឹ ម្ច៉ា ន់ រនិ នាយកខ្ផ្នការ 

ប្ោក រតងឹ យា៉ា េ់ នាយករ ឋបាល 

ប្ោក របាក់ ប្សរវីឌុ្ឍ អនរុេធ្លនរេតេិតតខិ្ផ្ាកកចិាការ

េប្ទស 

ប្ោករសី សឺង ធ ីណិត រេធ្លនស្តសតី 

ប្ោក ប្ៅ ប្សរ ីរេធ្លនយុវជន 

ប្ោក ប្ៅ ប្សរ ីប្ហរញ្ញឹ ក 

ប្ោក សឺង ហួរ អធេិតរីង  

ប្ោក េណឌ ិ ត  ូប្ភើ ទីរេកឹាជាន់មពស់សហព័នធ និង ប្ោក    

ថាច់ ប្វៀន តណំ្ដងទវីេអរឺ ៉ាេុពីរេប្ទសបារំាង រមួនឹងរេធ្លនតំេន់, 

ស្នខា, ទីរកុងរពមទំងសម្ចជកិ សម្ចជកិា ននសហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាម ប្ៅសហរ ឋអាប្មរកិ, កាណ្ដដា, បារំាង ជាប្ ើម រេម្ចណ

ជតិ ២០០ នាក់ ។ 

-ឧប្ទាសនាមប្ភញៀវកតិតយិប្ដាយ ប្ោក ថាច់ ស្នរមុ រេធ្លន

សហព័នធរេចាំរេប្ទសកាណ្ដដា ។ 

-ស្នវ គមន៍ប្ភញៀវកតិតយិសប្ដាយប្ោក ថាច់ ខ្ ក រេធ្លនគ

ណៈកមែការ វតតខ្មែរកមពជុាប្រកាម ប្ៅទីរកុងហាមតិនុ ននរេប្ទសកា      

ណ្ដដា ។ 

-ស្នវ គមន៍ប្ភញៀវកតិតយិសរេស់ ប្ោក ប្កៀង គមី រេធ្លន

សម្ចគមខ្មែរប្រកាមរេចាំរកុងតូនរ ៉ានតនូ រេប្ទសកាណ្ដដា ប្ដាយ

ម្ចនប្យាេល់ មែី គសួឺរសុមទកុខេងេអូន ជនរមួជាត ិប្ៅរគេ់ទិសទី ។ 

-ប្គ្នរពទងជ់ាត ិ ប្ដាយអាករសី គមឹ រសែី (ខ្កវ កញ្ញញ ) 

ចប្រមៀងប្ដាយផ្ទា ល់ ។ 

ម្ហាសន្និបាតសក  នន្សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ ើកទី ៩ ក្បាោះក្នន តក្ររើសក្រើស

គណៈកម្ែោរនយក 

អាណត តកិាលទ ី៣ នោ ាំ ២០១២ - នោ ាំ ២០១៦ 

លសចក្ដកី្ាំណត់លេតុនៃអង្គមហាសៃនបិាតរយៈលពេ ២ នង ៃ គ ឺនង ៃទី ១១ ៃងិ្ ១២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ រេធ្លនសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមប្ធវើេទេងាា ញអពីំសកមែោពរេស់សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមកាុងអាណតតកិនែង  

ប្ៅកាុងអងគមហាសនាិបាត ប្លើកទី ៩ នលៃទី ១១ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ០៦ 



-ប្គ្នរពវញិ្ញញ ណកខន័ធវរីេរុស ប្រចៀងផ្ទា ល់ប្ដាយ អាករសី    

ថាច់ ប្ នី ។ 

-េណឌ ិ ត Cooper ទីរេកឹាជាន់មពស់សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម 

ខ្លែងអពីំសិទធិមនសុស និងសកមែោពសហព័នធប្ៅអាសីុ កាុងប្នាះ 

ម្ចនការចលូរមួរេជុបំ្វទិកាអាស្ន នជាប្ ើម កាលពីខ្មមលិនុាកនែង

ប្ៅ ។ ប្ោក េណឌ ិ តបានេញ្ញា ក់ថា លែីៗ ប្នះ សហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាម បានជេួជាមយួរពះសងឃជាសមណនិសសិតខ្មែរប្រកាមប្ៅ

រេប្ទសនល និងជេួនឹងមស្តនតីរកសួងការេរប្ទសប្ៅកាណ្ដដា កាល

ពីនលៃទី ៧ - ៨ ខ្មសីហា ប្នះ ជាពិប្សស បានខ្លែងអណំរគណុ និង

រាយការណ៍េខ្នាមអពីំការសំុចលូជាសម្ចជកិស្នា េន័ប្ស ឋកចិា និង 

សងគមកចិា ននអងគការសហរេជាជាត ិ ប្ៅេរូញីូវយ៉ាក កាលពីនលៃទី 

២៣ ខ្មកកកដា ឆ្ា ំ    ២០១២ ។ 

-ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ រេធ្លនរេតេិតតសិហព័នធ ប្ធវើរបាយ

ការណ៍រយៈប្ពល ៤ ឆ្ា ំកនែងប្ៅ គចឺាេ់ពីឆ្ា ំ ២០០៨ រហូត ល់ឆ្ា ំ 

២០១២ កាុងប្នាះបានេងាា ញ រេូលតននសកមែោពជាប្រចើន...  ចូ

ជាលតរេូអនសុាវរយ៍ីជាមយួមស្តនតីសិទធិមនសុស, មស្តនតីរកសួងការេរ 

ប្ទស, និងស្នា េន័អនតរជាតមិយួចនំនួផ្ងខ្ រ ។ 

ប្ោករេធ្លនរេតិេតតបិានេញ្ញា ក់ថា សហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាម ម្ចនប្សចកតសីងឃឹម គ ឺ ប្ដាយេងេអូនជនរមួជាតទិំងអស់

ម្ចនទឹកចតិតតស ូ និងម្ចនគណុធមក៌ាុងការតស ូ ប្ដាយម្ចន សចាៈ    

មនតី កតញ្ញ ូកាុងមែួនប្រៀងៗមែួន ។ ប្ហើយប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ម្ចនកតី

សងឃឹមប្ដាយឈ្រទំងប្លើប្គ្នលជហំរគ ឺ ប្ធវើរតវូគតិរតវូនឹងប្គ្នល

ការណ៍អនតរជាត ិ។ េខ្នាមពីប្នាះ ប្ោករេធ្លនរេតេិតតបិានអំ វ

នាវចបំ្ ះសម្ចជកិ-កាទំងអស់ ចលូរមួគ្នំរទចលនាសហព័នធទំង

អស់គ្នា  ប្ ើមបីជរំញុឱ្យចលនាតស ូទទលួបានប្ជាគជយ័ ។ ជា

ពិប្សសេងេអូនខ្មែរប្រកាម រតូវខ្តប្ចះរេួរមួគ្នា និងស្នមគគគី្នា ជាលែុង

មយួប្ ើមបីផ្លរេប្យាជន៍ខ្តមួយ។ 

-ប្ោក រតងឹ យា៉ា េ់ នាយករ ឋបាលសហព័នធបានប្ធវើរបាយ

ការណ៍អំពីលវកិាចណូំល និងចណំ្ដយជនំសួ ប្ោក ប្ៅ ប្សរ ី

ប្ហរញ្ញិ កកសហព័នធ ។ 

ប្វទិកាសំណួរ—ចប្មែើយ៖ សតីពីអងគការប្ស ឋកចិា និងសងគម

កចិា ននអងគការសហរេជារេជាត.ិ... ។ 

ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ និងប្ោក េណឌ ិ ត  ូប្ភើ បានេក

រស្នយអំពីផ្លរេប្យាជន៍ននអងគការអនតរជាតមិយួប្នះ ប្ហើយ

ប្ពលប្នះប្យើងមនិបានជាេ់ជាសម្ចជកិក៏ពិតខ្មន ខ្តប្យើងអាច

ប្ៅម្ចនឱ្កាស និងម្ចនសងឃឹម ប្រ ះរេប្ទសមហាអណំ្ដចប្គ

បានប្បាះប្ឆ្ា តគ្នំរទប្យើង កាុងប្នាះម្ចនសហរ ឋអាប្មរកិ និង 

បារំាងជាប្ ើម....។   

ប្ពលោៃ ច៖ 

 កឹនាបំ្ដាយ៖ ប្ោករពឹទធ ចារយ  មឹ ខាយ 

ប្ោក ថាច់ ប្ស រេធ្លនសោតណំ្ដងអាកខ្តងតំាងចាេ់ 

និងជាខ្ចងលកខនតិកៈសរម្ចេ់សហព័នធបានអាននវូចាេ់ប្បាះប្ឆ្ា ត 

និងរេកាស អពីំសមសោពប្េកខជនឈ្រប្ឈាែ ះប្បាះប្ឆ្ា ត

សរម្ចេ់អាណតតទីិ ៩ ជនូអងគមហាសនាិបាត...។ 

ប្ោក ប្តា គមិ លងុ អធេិត ីបានរេកាសរោំយគណៈកមែ

ការចាស់ប្ ើមបីប្រជើសប្រ ើសគណៈកមែការលែ ី។ 

ប្េកខជនឈ្រប្ឈាែ ះប្បាះប្ឆ្ា តនិងការប្េតជាញ ចតិត  

សរម្ចេ់អាណតតទីិ ៣  

ទី ១-ប្ោក ប្ៅ ប្រៀេ បានខ្លែងប្េតជាញ ចតិតថា នឹងេនត

សកមែោពេខ្នាមប្ទៀតប្ ើមបីប្ធវើឱ្យខ្មែរប្រកាមរស់....។ 

ទី ២ - ប្ោក ថាច់ ប្ស រេធ្លនសោតណំ្ដង ម្ចនប្ម្ចទន   

ោពបានចងរកងប្សៀវប្ៅមយួកាលប្រកាមចណំងប្ជើងថា ទកុខ

ខ្មែរប្រកាម ។ 

ទី ៣ - ប្ោក របាក់ ប្សរវីឌុ្ឍ ខ្លែងអពីំរេវតតនិនការតស ូ

រេស់សហព័នធ....ការតស ូរេស់សហព័នធនឹងបានទទលួប្ជាគជយ័

នាប្ពលឆ្េ់ៗខាងមមុ ។ 

ទី ៤ - ប្ោក រតងឹ ម្ច៉ា ន់រនិ ម្ចនរេស្នសន៍ថា ប្យើងមញុំប្កើត

កាុងរតកលូជាតនិិយម... កាលណ្ដប្យើងម្ចនប្ម្ចទនោពថា ប្យើង

ជាខ្មែរប្រកាម គ ឺ ខ្មែរប្រកាម ប្យើងមនិស្នែ េ់ប្ទ.... ម្ចនខ្តសហព័នធ

មយួគ្នត់ ខ្ លជរមុញឱ្យយួនជតិទល់រចក.... ប្យើងនឹងចលូរសុក

កាុងប្ពលខាងមមុឆ្េ់ៗខាងមុម...។ 

-ទី ៥ - ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ម្ចនរេស្នសន៍ថា មិនចង់

ប្ ើញខ្មែរប្រកាមស្នែ េ់េនតប្ទៀត.... ប្ជៀសវាងមនិឱ្យខ្មែរប្រកាម និង 

ខ្មែរស្នែ េ់ប្ដាយស្នរយួន ឬ សរតូវ......ចងប់្ ើញវតតម្ចនខ្មែរប្រកាម 

ប្លើឆ្កអនតរជាត.ិ..  

-ទី ៦-ប្ោក រតងឹ យា៉ា េ់ ម្ចនរេស្នសន៍ថា មលូប្ហតអុវខី្មែរ

ប្រកាមប្វទនាប្ៅកមពុជាប្រកាម... រស្នវរជាវសួរចាស់ទុំអពីំរេវតតិ

ខ្មែរប្រកាម... សូមេងេអូន ជនរមួជាតបិ្ងើេឈ្រប្ ើងប្ ើមបីទមទរ

សិទធិប្សរោីពពីប្វៀតណ្ដម ។ 

ទី ៧-ប្ោក សឺង ហួរ េងរេុសប្ោក សឺង ទនួ អតតី

រេធ្លនរេតិេតត.ិ... រេស្នសន៍ថា សិទធិមនសុសប្លើពិភពប្ោក គជឺា

សិទធិរេស់ខ្មែរប្រកាម ។ 

ទី ៨ - ប្ោក ថាច់ ប្វៀន ពីអរឺ ៉ាេុ ប្រៀេរាេ់អពីំរេវតតផិ្ទា ល់មែួន

ននការសិកា និងសែ័រគចតិតេប្រមើសហព័នធតាំងពី េំងូ... រពមទំង

ប្ធវើរបាយការណ៍អពីំសកមែោពសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ប្ៅទវីេ

អរឺ ៉ាេុ....។ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៨៩ ខ្មម្ថិ្នុា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ០៧ 



ប្ោក ថាច់ ប្ស រេកាសអពីំតណំ្ដងរេប្ទស និងតណំ្ដង

ស្នខា ឬ សម្ចជកិ សម្ចជកិាននសហព័នធ ប្ៅតាមេណ្ដត រេប្ទស, 

ទវីេ, រ ឋនានាជុវំញិភភិពប្ោក  ម្ចនសិទធិប្បាះប្ឆ្ា តប្រជើសប្រ ើស

ប្បាះប្ឆ្ា តគណៈកមែការនាយកសហព័នធ ។ 

គណៈកមែការប្រៀេចំការប្បាះប្ឆ្ា តអាណតតទីិ ៣ រមួម្ចន៖ 

ទី ១ - ប្ោក យស ស្នរនុ ជារេធ្លន 

ទី ២ - ប្ោក រតងឹ ជ ីជាអនរុេធ្លន 

ទី ៣ - ប្ោក ថាច់ សីុចាន់ អគគពិនិតយ 

ទី ៤ - ប្ោករសី ថាច់ សុផ្ល សម្ចជកិ 

ទី ៥ - ប្ោក សុម នីម ប្លខាធកិារ 

ទី ៦ - ប្ោក ថាច់ គ្នរ សម្ចជកិ 

ទី ៧ - ប្ោក  មឹ ខាយ ប្ឃ្លសនិក 

ប្ោក  ឹម ខាយ រេកាសលទធផ្លននការប្បាះប្ឆ្ា ត៖ 

ប្ោក ថាច់ ប្វៀន ទទលួសំប្ ងប្ឆ្ា ត ចនំនួ ៦៩ សនែឹក 

ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ទទលួបានសំប្ ង ចនំនួ ៨៧ សនែឹក 

ប្ោក ប្ៅ ប្រៀេ ទទលួបានសំប្ ង ចនំនួ ៦៤ សនែឹក 

ប្ោក ថាច់ ប្ស ទទលួបានសំប្ ង ចនំនួ ៦៥ សនែឹក 

ប្ោក របាក់ ប្សរវីឌុ្ឍ ទទលួបានសំប្ ងចនំនួ ៦៧សនែឹក 

ប្ោក រតងឹ ម្ច៉ា ន់រនិ ទទលួបានសំប្ ង ចនំនួ ៦៥ សនែឹក 

ប្ោក រតងឹ យា៉ា េ់ ទទលួបានសំប្ ង ចនំនួ ៦៥ សនែឹក 

ប្ោក សឺង ហួរ ទទលួសំប្ ងចនំនួ ៥៨ សនែឹក 

រពះប្តជរពះគណុ ធធី ី ធប្ម្ចែ  បានម្ចនប្លរ កីាចាេ់

អារមែណ៍ជុវំញិអងគមហាសនាិបាត និងប្រតកអរចបំ្ ះទឹកចតិតរពះ

សងឃ និងសម្ច ជកិ សម្ចជកិា ខ្ លម្ចនស្នែ រតបី្សាហាជាតបិ្ ើមបី

ទមទរសិទធិប្សរោីព.... ជាពិប្សស រពះប្តជរពះគណុ ធធី ីធប្ម្ចែ  

បានសងកត់ធៃន់ថា រពះសងឃ ក៏ម្ចនតនួាទីចលូរមួចខំ្ណកកាុងការ

កចិាសងគមជានិចាកាល ។ ប្រៅពីប្នាះ រពះប្តជរពះគណុ ធធី ីធប្ម្ចែ  

បានេងាា ញអពីំសកមែោពខ្ លរពះអងគ បាននិមនតប្ៅចូលរមួ

េណុយវសិ្នមេជូាអនតរជាតបិ្ៅទីរកុងបាងកក និង បំ្ណើ រទសសនកចិា

ប្ៅកមពុជាប្រកាមកាលពីប្ពលលែីៗ ប្នះ ។ 

អងគមហាសនាិបាតសកល ប្លើកទី ៩ បានេញ្ាេ់ប្ៅនលៃទី ១    

នាប្វោប្ម្ច៉ា ង ០៥ និង ៣០ នាទីោៃ ច រេកេប្ដាយោតរោព និង

ស្នែ រតបី្សាហាជាតមិពស់ ។    

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី  ១២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ  ២០១២ 

-ចាេ់ប្ផ្តើមពីប្ម្ច៉ា ង ០៩ និង ៣០ នាទីរពឹក 

ប្ោក ប្ៅ ប្សរ ីរេធ្លនយុវជនខ្មែរប្រកាមប្ ើងអាននវូស្នរ

រេស់ប្ោក សឺង សប្រមច អគគនាយកព័តម៌្ចនសហព័នធផ្ទត ំប្ផ្ញើនវូ

មែឹមស្នរសំខាន់ៗ សរម្ចេ់អងគមហាសនាិបាត ជាពិប្សសបានប្លើក

យកនវូចណំងប្ជើងកណំ្ដពយមួយខ្ លជាស្នា ន និពនធរេស់ប្ោក 

សឺង សប្រមច ម្ចនចណំងប្ជើងថា ប្ពលខ្ លរតវូយំ...។ 

សមសោពគណៈកមែការនាយកលែ ី 

អាណតតកិាល ឆ្ា ំ ២០១២-២០១៦ 

ទី ១-ប្ោក ថាច់ ប្វៀន អធេិត ី។ 

ទី ២-ប្ោក ប្ៅ ប្រៀេ រេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ ។ 

ទី ៣-ប្ោក ថាច់ ប្ស រេធ្លនសោតណំ្ដង ។ 

ទី ៤-ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ នាយករេតេិតត ិ។ 

ទី ៥-ប្ោក  សឺង ហួរ អគគប្លខាធកិារ ។ 

ទី ៦-ប្ោក រតងឹ ម្ច៉ា ន់រនិ នាយកខ្ផ្នការ ។ 

ទី ៧-ប្ោក រតងឹ យា៉ា េ់ នាយករ ឋបាល ។ 

ទី ៨-ប្ោក របាក់ ប្សរវីឌុ្ឍ អនរុេធ្លនរេតេិតតកិចិាេរ     

ប្ទស ។ 

ទី ៩-រពះប្តជរពះគណុ ធធី ីធប្ម្ចែ  នាយកអនតរស្នសនា ។ 

ទី ១០-ប្ោករសី សឺង ធ ីណិត នាយកស្តសតខី្មែរប្រកាម ។ 

ទី ១១-ប្ោក ប្ៅ ប្សរ ីនាយកយុវជនខ្មែរប្រកាម ។ 

ទី ១២-ប្ោក ប្តា គមិ លងុ អតតីអធេិតសីហព័នធខ្មែរកមពជុា

ប្រកាម ឧតតមទីរេកឹាជាន់មពស់ននសហព័នធខ្មែរកមពជុាប្រកាម ។ 

េនាា េ់ពីគណៈកមែការនាយកលែី បានសចាា និងប្ផ្ារតខំ្ណង

រចួប្ហើយ ប្ោក អធិេត ីថាច់ ប្វៀន បានប្េតជាញ ចតិតនឹងមិតមំពុះ រ

រគេ់ឧេសគគកាុងេពុវប្ហតជុាតរិមួទំងសហការ ជាមយួនឹងគណៈ

កមែការនាយកចាស់ប្ ើមបីេនតប្គ្នលប្ៅ ននសិទធិសប្រមចវាសនា

មែួនប្ដាយមែួនឯង  រពមទំងរពះសងឃ ជយប្នាត  ប្របាះរពំពរជ័យជនូ

 ល់គណៈកមែការនាយកលែ ី។ 

-ប្ោក ប្ៅ ប្រៀេ រេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ បានម្ចនរេ 

ស្នសន៍ផ្ទត ំប្ផ្ញើ ល់គណៈកមែការនាយកលែ ី រតូវមិតមំរេងឹខ្រេងេនត

កចិាការប្រឿងវាសនាខ្មែរប្រកាម គទិឺសប្ៅនិងប្គ្នលេណំងខ្ត

មយួ... ប្ហើយប្ោករេធ្លនសោរពឹទធ ចារយបានេខ្នាមសងកត់ធៃន់

ថា “កាត មរងឹប្ដាយស្នរសំេកពីប្រៅ  រឯីមនសុសរងឹេុងឹប្ដាយស្នរ

ចតិត ។ 

-រពះប្តជរពះគណុ ធធី ី ធប្ម្ចែ  នាយកអនតរស្នសនា បាន

ម្ចនប្លរ កីាប្លើកទឹកចតិត ល់គណៈកមែការលែនិីងរេកាសខ្តងតាំង

រពះសងឃមយួចនំនួ ប្ ើមបីប្ធវើជាសហការចីបំ្ ះអនតរស្នសនានន

សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមកាុងប្នាះ រមួម្ចន៖  

រពះប្តជរពះគណុ រតងឹ កយុ ប្ៅសហរ ឋអាប្មរកិ 

រពះប្តជរពះ គណុ ប្អៀង ភរីនុ ប្ៅសហរ ឋអាប្មរកិ 

រពះប្តជរពះគណុ ម្ចស ស្នប្វឿន រេធ្លនសមណនិសសិត

ខ្មែរប្រកាមប្ៅរេប្ទសនល រមួនឹងរពះសងឃខ្មែរប្រកាមប្ៅរេប្ទស

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ០៨ 



ឥណ្ដឌ , ប្សរលីងាក  និងភមូ្ច... ជាប្ ើម ។ 

-ប្ោករសី សឺង ធ ីណិត នាយកស្តសតីខ្មែរប្រកាម បានម្ចនរេ 

ស្នសន៍ចាេ់អារមែណ៍ រាល់កចិាការរេស់សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម 

ជាពិប្សសប្ោករសីម្ចនប្ម្ចទនោពយា៉ា ងខាែ ំង ខ្ លការតស ូរ

យៈប្ពលកនែងមកបានប្ធវើឱ្យកនូប្ៅខ្មែរប្រកាម ប្ៅេរប្ទសប្ចះ

និយាយោស្នខ្មែរ និងទទលួស្នគ ល់មែួនឯងជាខ្មែរប្រកាម....។ 

-ប្វទិកាសំនរួ និង ចប្មែើយ ជុវំញិការវវិឌ្ឍរេស់សហព័នធខ្មែរ

កមពុជាប្រកាម និងការតស ូរេស់សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមប្លើឆ្ក

អនតរជាត.ិ.. ជាពិប្សសអងគមហាសនាិបាតប្លើកទី ៩ បានសងកត់

ធៃន់ជុវំញិរពឹតត ិ ការណ៍ប្ៅវតតប្សរបី្សកសាិតកាុងរសុកប្រជាយញរ 

ខ្មរតឃ្លែ ំង    កមពុជាប្រកាម ខ្ លអាជាញ ធរយួនគរំាមកខំ្ហងចាេ់

រពះសងឃផ្សឹកកាលពីចងុ ខ្មកកកដា ឆ្ា ំ ២០១២ ប្នះជាអាទិ៍ ។ 

-ប្ោក យស ស្នរនុ អនរុេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ ននសហ

ព័នធ    ក៏បានអ ំវនាវ ចបំ្ ះសម្ចជកិ សម្ចជកិា ននសហព័នធ និង

េងេអូនជនរមួជាតបិ្ៅជុវំញិពិភពប្ោក ប្មតាត អប្ញ្ាើ ញប្ៅចលូរមួ

កចិារេជុរំេចាំឆ្ា ំ ២០១២ ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមប្ៅនលៃទី 

១៥-១៦ ខ្មធាូ ខាងមមុ ប្ៅទីរកុងឆ្ឡាត់ រ ឋណតក ូូឡាញណ្ដ 

សហរ ឋអាប្មរកិឱ្យបានប្រចើនកះុករ ជាពិប្សសរេធ្លនតេំន់, 

រេធ្លនស្នខាប្ៅជុវំញិពិភពប្ោកប្ ើមបីប្ធវើរបាយការណ៍ និងស្នត

េ់ខ្ផ្នការលែសីរម្ចេ់ទិសប្ៅនន បំ្ណើ រប្ឆ្ព ះប្ៅកាន់ម្ចតភុមូកិមពុជា

ប្រកាម ។ 

អងគមហាសនាិបាតសកលប្លើកទី ៩ ននសហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាម បានរេកាសេទិកមែវធិបី្រកាមអធេិតោីព ប្ោក ថាច់ 

ប្វៀន អធិេតសីរម្ចេ់អាណតតកិាលឆ្ា ំ ២០១២-២០១៦ ប្ៅប្វោ

ប្ម្ច៉ា ង ១ និង ៣០ នាទីោៃ ច នានលៃអាទិតយ ទី ១២ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ 

២០១២ រេ កេប្ដាយេរកិាសោរតោព និងប្ម្ចទនោពជាតមិពស់

ចបំ្ ះការប្ជាគជយ័ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម កាុងចលនាតស ូ

ប្ដាយអហិងាប្ ើមបីទមទរសិទធិសប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួនឯង 

ពីនឹមអាណ្ដយួនកមុែុយនិសតេចាុេបនា ។ 

រកងុហាមតិនុ, រេប្ទសកាណដា,  

នលៃទី ១២ ខ្មសីហា ឆ្ា  ំ២០១២  

អាកកណំត់ប្ហតអុងគមហាសនាិបាត 

ព្ពះភិក្ខ ុ សឺង យ ៉ឹ ង រត្នា 

ប្ោក របាក់ ប្សរវីឌុ្ឍ ( ប្ វងេផំ្តុ ) អនរុេធ្លនសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ខ្លែងការណ៍ ប្ៅកាុងអងគមហាសនាិបាត ប្លើកទី ៩  

ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម កាលពីនលៃទី ១១ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ០៩ 



មញុំរពះករណុ្ដ មញុំបាទ ប្ៅ ប្រៀេ រេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ 

ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម សូមខ្លែងអំណររពះគណុ អរ

គណុជាអប្នកេបការចបំ្ ះ រពះប្តជរពះគណុ, គណៈកមែ

ការ, អាចារយវតតខ្មែរកមពុជាប្រកាម ទីរកុងហាមលិតនុ និងេង

េអូនទំងអស់ប្ៅរេប្ទសកាណ្ដដា ខ្ លបានចំណ្ដយ

ប្ពលប្វោ ទំងកម្ចែ ំងកាយ, កម្ចែ ំងចតិត និងលវកិា ប្ ើមបីគំ្ន

រទ ឧេតាមភ ល់អងគមហាសនាិបាតសកលប្លើកទី ៩ រេស់

សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ខ្ លរេរពឹតតបិ្ ើងប្ៅនលៃទី ១០-

១២ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ បានរេកេប្ដាយោពប្ជាគជយ័

ជាេ់ជារេវតតសិ្នស្តសត ។ 

ទនាឹមនឹងប្នះខ្ រ មញុំរពះករណុ្ដ មញុំបាទ សូមខ្លែងអរ

គណុយា៉ា ង រជាលប្រៅេំផ្តុ ចបំ្ ះសម្ចជកិ-កា ននសហ

ព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ប្ៅជុវំញិពិភពប្ោកខ្ លបានលះ 

េងប់្ពលប្វោ ម៏្ចនតនមែ អប្ញ្ាើញប្ៅចលូរមួអងគមហាស

នាិបាតសកលប្លើកទី ៩ ប្ៅរេប្ទសកាណ្ដដា កាុងស្នែ រតី

ប្សាហាជាតមិពស់ និងប្បាះប្ឆ្ា តផ្តល់ការទកុចតិតប្លើគណៈ

កមែការនាយកលែ ីសរម្ចេ់អាណតតកិាល ឆ្ា ំ ២០១២-២០១៦ 

នន បំ្ណើ រប្ឆ្ព ះប្ៅយកសិទធិសប្រមចវាសនាមែួនប្ដាយមែួន

ឯង ។ 

ទឹកចតិតប្សាហាជាត ិ៏មះុមតុ រេស់េងេអូនជនរមួជាតិ

ទំងអស់ ជាពិប្សសសម្ចជកិ-កា ននសហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាមប្ៅជុវំញិពិភព ប្ោកគជឺាកម្ចែ ំងស្នមគគបី្សាហាជាតិ

យា៉ា ងពិតរបាក  កាុងការជំរញុឱ្យនាវាសហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាមប្ឆ្ព ះប្ៅរកសិទធិប្សរោីព និងជបំ្នឿស្នសនាប្ៅប្លើ

ទឹក កីមពុជាប្រកាម នាប្ពលខាងមមុប្នះ។ 

តាងនាមមញុំរពះករណុ្ដ មញុំបាទផ្ទា ល់ និងតំណ្ដងឱ្យ     

គណៈកមែការនាយកលែ ី ននសហព័នធសូមសងឃឹមជានិចានវូ

ស្នែ រតបី្សាហាជាតរិេស់ េងេអូនជនរមួជាត ិ និងសូមជនូនវូ

ពុទធពរទំងឡាយ៤ រេការគ ឺអាយុ វណណ ៈ សុមៈ ពលៈ ចរូប្កើត

ម្ចន ល់ថាា ក់ កឹនាំ សម្ចជកិ-កា ននសហព័នធនិងេងេអូន

ជនរមួជាតិទំងអស់ រគេ់ប្ពលប្វោ ។ 

សូមេងេអូនជនរមួជាត ិ ទទលួនវូការរសឡាញ់រាេ់ 

អាន ម៏ពងម់ពស់ ៕ 

ទីរកងុតាមូម្ច, នលៃទី ១៣ ខ្មសីហា ឆ្ា  ំ២០១២ 

អពីំមញុំរពះករណុ្ដ-មញុំបាទ 

 ក្ៅ ក្រៀេ 

រេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ ននសហព័នធខ្មែរកមពជុាប្រកាម 

 ិមិតខ្ថ្ែងអាំណរគុណរេស់ក្ោកតា ក្ៅ ក្រៀេ  

រេធាន្សភារពឹទ្ធធ ចារយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្  

ក្រកា យពអីង គម្ហាសៃ ោបិាតក្ល ើកទ ី៩ ររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ខ្ដ្លបាៃរបារព ធអស់រយៈក្ពល ២ នថ្ ៃ គកឺ្ៅនថ្ ៃទ ី
១១ - ១២ ខ្មសហីា នាររក្ទកាណាដា រចួម្ក ក្ៅនថ្ ៃទ ី១៣ ខ្មសហីា ក្ោកតា ក្ៅ ក្រៀរ ររធាៃសភារពទឹ្ធធ  

ចរយនៃសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្បាៃក្ចញលមិតិច ាំហម្យួចារ់ ក្ដ្ ើម្បីខ្ថ្ ែងអាំណរគណុដ្លស់មាជកិ សមាជកិា នៃសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុា
ក្រកាម្ ៃងិអ ោកគ ាំរទទ្ធ ាំងអស់ខ្ដ្លបាៃចលូរមួ្ ៃងិបាៃជរម្ញុឲ្យអង គម្ហាសៃ ោបិាត ក្ល ើកទ ី៩ បាៃសក្រម្ចក្ជាគជយ័ ។ ខាងក្រកាម្ក្ៃោះ 
ជាម ែមឹ្សារក្ដ្ ើម្ទ្ធ ាំងស្សងុនៃសារលមិតិររស់ក្ោកតា ក្ៅ ក្រៀរ ររធាៃសភារពទឹ្ធធចរយនៃសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ។ 

ប្ោកតា ប្ៅ ប្រៀេ រេធ្លនសោរពឹទធ ចារយ 

ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម  ។ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១០ 



កាុងនាមសហគមន៍រពះសងឃខ្មែរកមពុជាប្រកាម និង

នាយកអនតរស្នសនា មញុំរពះករណុ្ដ អាតាែ ោព សូមរេប្គន 

និងចបំ្រ ើនពរចបំ្ ះរពះករណុ្ដរគេ់រពះអងគ អស់ប្ោក 

ប្ោករសី ថាា ក់ ឹកនាំកពូំលរគេ់ស្នា េ័ន រពមទំងប្ភញៀវ

កតិតយិសជតិឆ្ៃ យបានចំណ្ដយប្ពលប្វោ មកចូលរមួ

មហាសនាិបាតប្លើកទី ៩ នលៃសុរក ប្ៅរ ៍ - អាទិតយ ទី ១០ -

១១ នឹង ១២ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ខ្ លបានរេរពឹតតប្ ើង

កនែងប្ហើយលែីៗ ប្ៅ រកុងហាមលិលុនប្មតតអនធ្លរយី៉ាូរេប្ទស 

កាណ្ដដា ។ 

សូមនិមនតរជាេ និង អប្ញ្ាើញរជាេ 

ការចលូរមួប្ពញ ៣ នលៃ ប្ធវើការប្បាះប្ឆ្ា តកណំត់

អាណតតិកាលលែ ី រយៈប្ពល ៤ ឆ្ា ំ រេស់ថាា ក់ កឹនាំគណកមែ

ការនាយក េងេអូនជនរមួជាត ិ សម្ចជកិ សម្ចជិកា ជតិ

២០០ រេូ និងអងគ បាននិមនត អប្ញ្ាើញមកពីរេប្ទសរេប្ទស

នានាជុវំញិពិភពប្ោក រមួចខំ្ណកយា៉ា ងសកមែ កាុងេុពវ

ប្ហតបុ្ ើមបីជាត ិស្នសនា និងម្ចតភុូមកិមពុជាប្រកាម ជនរមួ

ជាតបិ្យើងតស ូទំងកម្ចែ ំងកាយ វាចា និងប្សចកតីកាែ ហាន

ទំងផ្ែូវចតិតបានប្ធវើឲ្យេរយិាកាសននអងគមហាសនាិបាតប្លើក

ទី៩រេក ប្ដាយោពប្ជាគជ័យឥតគណនា។ 

ប្ ើមបីប្ ែើយតេប្ៅនឹងការ ឹងគណុ  ៏រជាលប្រៅ 

ខ្ លថាា ក់ កឹនាំកំពូល រគេ់ជាន់ថាា ក់បានប្ធវើការេំប្រ ើជាតិ

យា៉ា ងផ្តូរផ្ទត ច់ ប្ដាយឈ្រប្ៅប្លើប្គ្នលជហំរចាស់ោស់ 

មនិខ្កខ្រេ ពិប្សសបានអនវុតតចាេ់អហិងា និង ម្ចរតាទី 

៣ រេស់ជនជាតបិ្ ើមបីគ ឺ សិទធិសំប្រចវាសនាមែនួប្ដាយមែនួ

ឯង  ប្ហើយក៏ជាស្នរផ្ទត ំសួរសុមទកុខពីទរូឋាន រេសិទធិពរជយ័ 

រេប្គន និងជូន ណឹំងមក ល់ អស់ប្ោក ប្ោករសី  ថាា ក់

 កឹនាំកពូំល សម្ចជកិ សម្ចជិកា បានរេកប្ដាយប្សរសួី

សតី វេិុលសុមរគេ់ទិនាិវារារត ីកុេំីខានប្ ើយ ៕ 

សូមអររពះគណុ និងសូមអរគណុ 

ទីរកុងហាមលិលុន  នលៃទី ១៥ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ 

ហតាប្លខា ភកិខ ុប្រទឿង ថាច់ ធប្ម្ចែ  

នាយកអនតរស្នសនា ននសហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម 

និងជាម្ចា ស់ផ្ាះមហាសនាិបាត ប្លើកទី ៩ ឆ្ា ំ ២០១២ 

 ិមិតខ្ថ្ែងអាំណរគុណរេស់ រពោះក្តររពោះគុណ ក្រតឿង ថាច់ ្ក្មែ   

សងឃនយកអន្តរសាសននន្សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្  

ក្រកាយពមី្ហាសៃ ោបិាតក្ល ើកទ ី៩ ររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ខ្ដ្លបាៃរបារព ធអស់រយៈក្ពល ២ នថ្ ៃ គកឺ្ៅនថ្ ៃទ ី ១១ - ១២ 
ខ្មសហីា នាររក្ទកាណាដា រចួម្ក ក្ៅនថ្ ៃទ ី១៥ ខ្មសហីា រពោះក្តជរពោះគណុ ក្រតឿង ថាច់ ធក្មាម  សងឃនាយកអៃ តរសាសនា នៃសហពៃ័ ធ
ខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ បាៃក្ចញលមិតិច ាំហម្យួចារ់ក្ដ្ ើម្បីខ្ថ្ ែងអាំណរគណុដ្ល ់សមាជកិ សមាជកិា ៃងិគណៈកម្ មការនាយកនៃសហពៃ័ ធខ្ម មរ
កម្ ពជុាក្រកាម្ ៃងិអ ោកគ ាំរទទ្ធ ាំងអស់ខ្ដ្លបាៃចលូរមួ្ៃងិបាៃជរម្ញុឲ្យអង គម្ហាសៃ ោបិាត ក្ល ើកទ ី ៩ បាៃសក្រម្ចក្ជាគជយ័ ។ ក្រៅព ី
ក្សចក ដខី្ថ្ ែងអាំណរគណុ រពោះក្តជរពោះគណុ ធធី ីធក្មាម  បាៃក្រ ដជាា រពោះទយ័រមួ្ការតស កូ្ដាយសៃ តវិធិជីា ម្យួៃងឹថាោ ក់ដ្កឹនា ាំសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពុ
ជាក្រកាម្ឥតង្ហកក្រ ក្ដ្ ើម្បីទសិក្ៅ “សទិ ធសិក្រម្ចវសនាម ែៃួក្ដាយម ែៃួឯង” ជៃូពលរដ្ ឋខ្ម មរក្រកាម្មាា ស់ស្សកុនៃខ្ដ្ៃដ្កីម្ ពជុាក្រកាម្ ។ 

រពះប្តជរពះគណុ ប្រតឿង ថាច់ ធប្ម្ចែ   

សងឃនាយកស្នសនាអនតរជាត ិននសហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាម ខ្លែងការណ៍ប្ៅកាុង “ទិវាខ្មែរប្រកាមម្ចា ស់រសុក” 

កាលពីនលៃទី ០៤ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១១ 



ប្ដាយ សុម ប្មមរា l វ ីអ ូប្អ ខ្មែរ 

រពះ សងឃខ្មែរកមពុជាប្រកាមមួយអងគ រពះ
នាម ថាច់   ប្ធឿន (Thach Thuol)  គង ់

ប្ៅវតតមយួកាុងទឹក កីមពុជាប្រកាមរតូវអាជាញ ធរប្វៀតណ្ដម

េញ្ញា ឲ្យ ចាេ់ផ្សឹកកាុងរយៈប្ពលេីនលៃ ប្រកាមេទប្ចាទរេកាន់

ថា បានរបំ្ោភចាេ់រេប្ទស         ប្វៀតណ្ដម ។ េ៉ាុខ្នត រពះ

សងឃរងប្រគ្នះនិងរកុមសកមែជនបានេញ្ញា ក់ថា ប្នះជាការ

របំ្ោភប្លើសិទធិជបំ្នឿស្នសនា និងសិទធិមនសុស ។ 

រពះប្តជគណុថាច់ ប្ធឿន រពះជនែ ២៥ វសា េួស ៧

រពះវសាប្ៅវតតសិរតីាប្សក ភមូតិាប្សក  ំុតាប្សក រសុក

ប្រជាយញរ (Vinhchau) ប្មតតឃ្លែ ំង (Soc Trang) រតូវអាជាញ ធរ

ប្វៀតណ្ដមប្ចាទរេកាន់ពីេទលួចទក់ទងជាមយួសហព័នធ

ខ្មែរកមពុជាប្រកាម ខ្ លម្ចនមលូដាឋ នប្ៅ ស.រ.អា. និងបាន

េប្រងៀនរេវតតសិ្នស្តសតខ្មែរ ល់រពះសងឃ នទ គមុឺសចាេ់  

ប្វៀតណ្ដម ប្ដាយមនិខ្មនេប្រងៀនធមវ៌ន័ិយពុទធស្នសនាប្ទ 

ប្នះប្េើតាម កីារផ្សឹករយៈប្ពលេីនលៃខ្ លេញ្ាូនប្ចញតំាង

ពីនលៃ ២៨ កកកដា ។ 

ម្ចនសងឃ ីការរបាេ់វអីូប្អតាមរេព័នធប្អ ិចរតូនិច

ពីរេប្ទសប្វៀតណ្ដម រពះប្តជគណុថាច់ ប្ធឿនអះអាងថា 

រពះប្តជគណុពំុបានប្ធវើអវីមុសជាមយួនឹងចាេ់ស្នសនា និង 

ចាេ់ រ ឋប្វៀតណ្ដមប្ទ ។ 

“អត់ទទលួបានប្ទ ។ អត់ទទលួនវូ កីារខ្ លប្គប្ចញ

មកឲ្យអាតាែ សិកហាឹ ងប្ទ ។ អាតាែ មិនទទលួស្នគ ល់ ប្ហើយ 

អាតាែ មនិសិកដាច់ខាត ប្រ ះអាតាែ មិនបានប្ធវើអវីមុសនឹង

ចាេ់ទំងពីរប្នះ” ។ 

តាម កីារ ឬេទេញ្ញា មួយប្ចញប្ដាយគណៈសងឃ

ប្មតតឃ្លែ ំង ខ្ លវអីូប្អទទលួបាន អាជាញ ធរប្វៀតណ្ដមបាន

េងខ ំ ឲ្យរពះប្តជគណុ ថាច់ ប្ធឿន សិកប្ៅនលៃទី ៣១ ខ្ម        

កកកដា ប្នះ ។ 

រពះប្តជគណុ ថាច់ ប្ធឿន បានអះអាងខ្ រថា អាជាញ

ធរប្វៀតណ្ដមបានជនូ ណឹំង  ល់វតតខ្មែរកមពុជាប្រកាមជាង

៧០ វតតឲ្យបាន ងឹពីការផ្សឹកប្ ើមបីឲ្យវតតប្ផ្សងៗប្ទៀតឈ្េ់

ទទលួស្នគ ល់ រពះប្តជគណុ ថាច់ ប្ធឿន។ 

ពលរ ឋខ្មែរកមពុជាប្រកាមខ្ លរស់ប្ៅកាុងអតតីទឹក ី

កមពុជាប្រកាម ខ្តរតូវប្វៀតណ្ដមកាន់កាេ់ប្នាះ រតូវប្គរាយ 

ការណ៍មកថា ម្ចនការរតិតបិតជបំ្នឿស្នសនា ប្រៀនសូរត     

ពីរេវតតសិ្នស្តសតខ្មែរ អកសរស្នស្តសត រេនពណី ទំប្នៀមទម្ចែ េ់ 

ខ្មែរជាប្ ើម ។ ប្ហើយរេប្ទសប្វៀតណ្ដមបានកាែ យជារេ 

ប្ទសម្ចនរេវតតមិិនលអខាងការរបំ្ោភសិទធិមនសុស និងប្សរី

ោពស្នសនាជាប្ ើម ។ រេប្ទសប្វៀតណ្ដមេ បិ្សធជា   

ប្រឿយៗ ប្ដាយចាត់ទកុថា ជាការមលួេងាក ច់ ។ 

ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ រេធ្លនសហព័នធខ្មែរកមពុជា

ប្រកាមប្ៅ ស.រ.អា. បានអះអាងថា ការេញ្ញា ឲ្យផ្សឹករពះ

សងឃខ្មែរកមពុជាប្រកាម រពះប្តជគណុ ថាច់ ប្ធឿន ប្នះ ជាការ

របំ្ោភេំ នលែបី្ទៀតប្លើប្សរោីពស្នសនាសរម្ចេ់េងេអូន 

ខ្មែរកមពុជាប្រកាម ខ្ លកពុំងរស់ប្ៅប្លើទឹក ខី្មែរកមពុជា

ប្រកាមខ្ លប្វៀតណ្ដម កាន់កាេ់ ។ 

“ម្ចនការរបំ្ោភជាេនតេនាា េ់ ។ ប្ៅប្ពលប្នះប្ៅវតត

សិរតីាប្សក ប្មតតឃ្លែ ំងហាឹ ង គថឺា ប្គដាក់គនំាេ ចងេ់ំខ្េក 

េំបាក់ ល់ស្នែ រតរីពះសងឃ  ល់ស្នែ រតេីងេអូនខ្មែរប្យើង 

ប្ហើយប្ចាទថា វតតហាឹ ងជាវតតខ្ លម្ចនការរេឆំ្ង ជទំស់ជា

ហូរខ្ហរជាមយួនឹង រដាឋ ភបិាល [ប្វៀតណ្ដម]” ។ 

ប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ បានប្ចញប្សចកតខី្លែងការណ៍រះិ

គន់អាជាញ ធរប្វៀតណ្ដម ប្ដាយបានទមទរឲ្យម្ចនការ 

េញ្ឈេ់ការផ្សឹករពះសងឃខ្មែរកមពុជាប្រកាម ។  ប្ោកបាន

ររះសង្ឃខ្មែរកមពុជាក្រោមមួយអង្គរតូវផ្សឹកក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាម 

រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន ។  

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១២ 

http://vokk.net/?p=9588


ខ្លែងថា៖ 

“ប្ៅកាុងេរេិទប្នះ ប្យើងសូមជរំញុ ល់ស្នា នទតូេរ 

ប្ទសនានាកាុងរេប្ទសប្វៀតណ្ដម និងអងគការសងគមសីុវលិ 

កាុងពិភពប្ោកឲ្យជរំញុ ល់ប្វៀតណ្ដម ឲ្យប្បាះេងប់្ចាល

ការផ្សឹក រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿនប្ដាយឥតលកខមណឌ  

និងរឭំក ល់ប្វៀតណ្ដមថា សរោីពស្នសនាជាសិទធិ មនិ

ខ្មនជាឯកសិទធិ ខ្ លរតូវផ្តល់ឲ្យប្ដាយរដាឋ ភបិាល ប្វៀត

ណ្ដមប្ទ” ។ 

មស្តនតីប្វៀតណ្ដមប្ៅប្មតតឃ្លែ ំង និងមស្តនតីអាកនាំ កយ      

រដាឋ ភបិាលពំុអាចទក់ទងបាន ប្ ើមបីអតាា ធេិាយេំភែបឺានប្ទ

ប្ៅនលៃអងាគ រប្នះ ។ 

រពះសងឃខ្មែរកមពុជាប្រកាមជាប្រចើនអងគ  ចូជារពះ

ប្តជរពះគណុ គមឹ ប្មឿន រពះប្តជរពះគណុ លី សូល រតូវ

ចាេ់ដាក់គកុ ចាេ់ផ្សឹកជាេនតេនាា េ់តំាងពីឆ្ា ំ ២០០៧ មក 

ប្ដាយស្នរខ្តការសខ្មតងមត ិ និងសកមែោពនានាជទំស់

ប្ៅនឹងេរម្ចមរេស់អាជាញ ធរប្វៀតណ្ដម កាុងការប្លើកសាួយ

ស្នសនា ៕  

ក្ដាយ ថាច់ ររជីា ក្គឿៃ l សារពត័ម៌ាៃ នរពៃគរ 
ប្ៅរពឹកនលៃទី ០១ ខ្មសីហា ប្នះ រកុមមស្តនតីសងឃខ្មែរ

ប្រកាមខ្ លជាកម្ចែ ភបិាលេកសកុមែុយនិសតប្វៀតណ្ដម បាន

ចលូប្ៅវតតប្សរតីាប្សក ប្ ើមបីចាេ់ រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ 

ប្ធឿន ផ្សឹកប្ហើយប្រកាយពីពួកប្គបានប្ចញប្សចក្ីរេ 

កាសមយួចះុនលៃទី ២៨ ខ្មកកកដា ឆ្ា ំ ២០១២ ប្នះ ថា នឹង 

ចាេ់រពះអងគផ្សឹកឲ្យបានកាុងអំ ុងប្ពល ០៣ នលៃចាេ់ពីនលៃ

ចះុហតាប្លខា ។ 

ប្យាងតាមប្សចក្ជីូន ណឹំង ពីរពះប្តជរពះគុណ 

សួន េូរា៉ា  គងប់្ៅរេប្ទសអូស្តស្នត លី តាមរយៈអុីខ្មលខ្ ល 

ស្នរព័ត៌ម្ចន នរពនគរ ទទលួបានប្ៅប្វោប្ម្ច៉ា ង ១០ និង 

៣០ នាទីរពឹក នលៃទី ០១ ខ្មសីហា ប្នះ ថា " ប្វោចងុប្រកាយ

សរម្ចេ់ការចាេ់ផ្សឹករពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន បានមក 

 ល់ប្ហើយ ។ ប្ពលប្នះអាជាញ ធរយួនរពមទំងមស្តនតីសងឃ

ប្មតតបាននាំគ្នា  ចូលប្ៅកាន់វតតប្សរតីាប្សក ប្ ើមបីចាេ់

រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន ផ្សឹកប្ហើយ ។ ប្ហើយប្គបាន

និយាយប្ទៀតថា ប្េើរពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន មនិរពម

សឹកប្ទប្នាះ ប្គនឹងចាេ់េកសបង ់ ចវីរ ប្បាះប្ ើងឡាន 

ប្ដាយកងកម្ចែ ំងរេស់ប្គ " ។ 

មិនទទលួស្គគ ល់ជាររះសង្ឃក្ររះបរំនធមែនុញ្ញ
សម្ចគមសង្ឃក្វៀតណាម៖  

តាមលិមិតមយួចាេ់ប្ចញប្ដាយគណៈកមែការរេត ិ

េតតរិពះពុទធស្នសនាប្វៀតណ្ដមប្មតតឃ្លែ ំងចះុនលៃទី ២៨       

ខ្មកកកដា បានសប្រមចថា "មនិទទលួស្នគ ល់ រពះភកិខុ ថាច់ 

ប្ធឿន រេសូតឆ្ា ំ ១៩៨៥ ប្ៅវតតតាប្សក  ំុវញិហា (Vinh 

Hai ) រសុកប្រជាយញរ (Vinh Chau) ប្មតតឃ្លែ ំង ថា ជារពះ 

សងឃននសម្ចគមរពះពុទធស្នសនា ប្វៀតណ្ដមប្ទៀតប្ទ "។ 

ររះក្ៅអធោិរវតតតាក្សកជទំាស់ោរផ្សឹកររះក្តជររះគុណ ថាច់ ក្ធឿន 

លិមិតខ្ លអាជាញ ធរប្វៀតណ្ដមប្ចញចះុនលៃទី ២៨ ខ្ម 

កកកដា ឆ្ា  ំ២០១២ ថា នឹងចាេ់ផ្សឹករពះភកិខ ុថាច់ ប្ធឿន ។  

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៨៩ ខ្មម្ថិ្នុា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១៣ 



មិនបានបញ្ជា ក់រកីហុំសចាស់លាស់ ៖ 
លិមិតប្នះបានេញ្ញា ក់អំពីមូលប្ហតខុ្ លចាេ់រពះ

ភកិខុ ថាច់ ប្ធឿន ផ្សឹកថា " បានេំ នធមែនញុ្ញ និងលកខនតិកៈ

ននសម្ចគមរពះពុទធស្នសនាប្វៀតណ្ដម  និងបានេំ នឱ្

វាទ, រពះវន័ិយននរពះពុទធស្នសនាគណៈប្លរវាទវាទខ្មែរ" ។  

រពះភកិខុ ថាច់ ប្ធឿន បានរចានប្ចាលការប្ចាទរេកាន់

ខាងប្លើថាការប្ចាទរេកាន់ពីរកុមមស្តនតីសងឃខ្ លម្ចនអាជាញ

ធរប្វៀតណ្ដមប្ៅពីប្រកាយប្នះ មិនម្ចនមលូដាឋ ន និងភសតិ៍

តាងចាស់ោស់ប្ ើយ " មលូប្ហតុ [ននការប្ចាទរេកាន់] 

ខាងប្លើអាតាែ ោពមិនទទលួស្នគ ល់ប្ទ ។ រេសិនប្េើអាតាែ  

ោពប្ធវើមុស រកុមមស្តនតីសងឃរតូវេញ្ញា ក់ឲ្យបានចាស់ថា 

អាតាែ ោពមុសរតងច់ំណុចណ្ដខ្ លអាតាែ ោពប្ធវើមុស, ប្េើ

អាតាែ ោពេំ នរពះពុប្ទធ វាទ ក៏គរួខ្តសរប្សរឲ្យបានចាស់

ថា មុសរតងម់្ចរតាទីេ៉ាុនាែ នខ្ រ ។ កាុងករណីអាតាែ ោពេំ ន

នឹងចាេ់រេប្ទសប្វៀតណ្ដម អាជាញ ធរប្វៀតណ្ដម 

ក៏ ចូជានគរបាលប្មតត ក៏រតូវខ្តេញ្ញា ក់ឲ្យបានចាស់ថា 

អាតាែ ោពមុសកខ្នែងណ្ដខ្ រ ។ រេសិនប្េើអាតាែ ោព ប្ធវើ

មុស គអឺាតាែ ោពសឹកប្ដាយអងគឯង មនិចំាបាច់ម្ចនអាកមក

ចាេ់េងខបំ្ ើយ ។ ប្នះប្េើប្យាងតាប្លរ ីការេស់រពះប្តជ 

រពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន បានរបាេ់វទិយុអាសីុប្សរខី្ផ្ាកោស្ន 

ប្វៀតណ្ដមប្ចញផ្ាយកាលពីនលៃទី ៣១ ខ្មកកកដា  ។ 

មិនបានបរំនវន័ិយ ៖ 
រពះប្តជរពះគណុ លឺវ នី រពះប្ៅអធិការវតតប្សរតីា

ប្សក បានខ្លែងជទំស់ចបំ្ ះប្សចក្សីប្រមចរេស់សម្ច 

គមសងឃប្វៀតណ្ដមថា រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន មនិ

ម្ចនប្ទសគរួ ល់ចាេ់ផ្សឹកប្ទ ប្រ ះរពះប្តជរពះគណុ ថាច់ 

ប្ធឿន មិនបានរតូវអាេតតេិរាជកិកាុងវន័ិយរពះពុទធស្នសនា

ប្ ើយ ។ 

រពះប្តជរពះគណុ  ឺវ នី ខ្លែង ថា៖ "តាមអាតាែ ោព 

រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្ធឿន មនិសមនឹងចាេ់ ផ្សឹកប្ទ ។ 

េំ នឹងរពះវន័ិយទំង ០៤ រេការ គ ឺ សម្ចែ េ់មនសុស, លួច

រទពយប្គ , ប្សពប្មលុនធមែ និង និយាយឧតតរមិនសុសធមែ ប្ទើេ

រតូវចាេ់ផ្សឹក" ។ 

ក្ ើមបីបបំាក់ស្គែ រតរីរះសង្ឃខ្មែរក្រោម ៖ 

ប្ោក រតងឹ ម្ច៉ា ន់ រនិា នាយកខ្ផ្នការណ៍សហព័នធខ្មែរ

កមពុជាប្រកាម បានេញ្ញា ក់ថា ការចាេ់ រពះប្តរពះគុណ ថាច់ 

ប្ធឿន ផ្សឹកប្នះ ជាការគរំាមកខំ្ហងេំបាក់ស្នែ រតរីពះសងឃ

ខ្មែរប្រកាមខ្ លម្ចនអាជាញ ធរប្វៀតណ្ដមប្ៅពីប្រកាយមាង ។ 

ប្ោក ម្ច៉ា ន់ រនិា ខ្លែងថា៖ "រពះសងឃខ្ លប្ធវើការប្ៅ

កាុងសម្ចគមរពះពុទធស្នសនាប្វៀតណ្ដមប្នាះ ជាមនសុស 

ខ្ លអាជាញ ធរប្វៀតណ្ដមបានេនតុេប្ ើង ប្ ើមបីប្ធវើអវីប្ៅតាម

អវីខ្ លេកសកមុែុយនិសតចងប់ាន ។  មញុំចាត់ទកុថា ប្នះជាអំប្ពើ

ប្ភរវកមែមយួប្ ើមបីេំបាក់ស្នែ រតរីពះសងឃខ្មែរប្រកាម..." ។ 

សូមេញ្ញា ក់ថា ប្ៅកមពុជាប្រកាម េចាុនេបនា រចនាស

មពន័ធ កឹនារពះពុទធស្នសនា ឋិតប្ៅប្រកាមសម្ចគម រពះពុទធ

ស្នសនាប្វៀតណ្ដម (Giao Hoi Phat Giao Viet Nam) ខ្ លជា

សម្ចគមមយួបានេប្ងកើតប្ ើងប្ដាយរណសិរសម្ចតភុូមបិ្វៀត

ណ្ដម ប្ហើយរណសិរសម្ចតភុមូបិ្វៀតណ្ដមឋិតប្ៅប្រកាម

េកសកុមែុយនិសតប្វៀតណ្ដម ។ 

រពះសងឃខ្មែរប្រកាមជាញឹកញេ់ រតូវបានអាជាញ ធរ   

ប្វៀតណ្ដមចាេ់ផ្សឹកនិងដាក់ពនធនាគ្នរ  ចូជាកាលពីឆ្ា ំ

២០០៧ រពះប្តជរពះគណុ ទឹម ស្នមន អតតីរពះប្ៅអធីការ

វតតភា ំនិខាងប្ជើង ននប្មតតតាខ្កវ រតូវបានមស្តនតីសងឃខ្មែរនន

រេប្ទសកមពុជាចាេ់ផ្សឹក ប្ហើយេញ្ាូនប្ៅដាក់គកុយួនប្ៅ

ប្មតតម្ចត់រជូក ឬ ប្មតតអាងយា៉ា ង និង រពះសងឃទំង ៥ អងគប្ៅ

ប្មតតឃ្លែ ំងរតូវបានចាេ់ផ្សឹកប្ហើយដាក់គុកពី ២ ប្ៅ ៤ ឆ្ា ំ 

ប្រកាយពីសមណសិសសជាង ២០០ អងគ ននស្នោមធយម

សិកាេំប្ពញវជិាា ណ្ដមេូ ឬ អតតីស្នោបាលីជាន់មពស់

ប្មតតឃ្លែ ំង បានប្ធវើបាតកុមែប្ៅមមុការយិាល័យនគរបាល  

ប្វៀតណ្ដមប្មតតឃ្លែ ំងកាលពីនលៃទី ០៨ ខ្មកមុភៈ ឆ្ា ំ ២០០៧ 

កនែងប្ៅប្នះ ៕ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១៤ 

រជុង្គនំតិ 
អ ោកម្ៃិរតវូរណាដ យឲ្យការភយ័ខាែចររស់អ ោកម្ករារា ាំងអ ោកក្ធ វើៃវូ

អ វខី្ដ្លអ ោកយលថ់ាជាការរតមឹ្រតវូក្ ើយ ។ 
You should never let you fears prevent you 

from doing what you know is right.  
( Aung San Suu Kyi ) 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ទាំពរ័  ១៥ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

នថ្ ៃទ ី២៧ ខ្ម សហីា នោ ាំ ២០១២ 
ក្ដាយ ររជីា ក្គឿៃ l សារពត័ម៌ាៃនរពៃគរ 

រពះ វហិារវតតេឹងកក់ ឋិតប្ៅកាុងភមូេិឹង
កក់ រសុកពងទឹក ប្មតតឃ្លែ ំង (ấp Bưng 

Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) រតូវបានប្ភែើង

ប្ ះប្ទៀតប្ហើយ េនាា េ់ពីរពះវហិារវតតរេស្នទគង ់ ខ្ ល

ម្ចនអាយុជិត ៨០០ ឆ្ា ំ រតូវប្ ះប្ដាយប្ភែើងប្ទៀនប្ៅកាុង ខ្ម

សីហាប្នះខ្ រ ។  ប្នះជាប្លើក ទី ២ ប្ហើយ ខ្ លរពះវហិារ 

វតតខ្មែរប្ៅកមពុជាប្រកាម រតូវប្ ះប្ដាយប្ភែើងប្ទៀនកាុងប្ទស 

កាលចលូរពះវសាជាេនតេនាា េ់ កាុងអំ ុងប្ពល ២           

សប្ាហ៍ខ្តេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ ។ 

រេភពព័តម៌្ចនប្វៀតណ្ដមកាុងរសុកបានរាយការណ៍

ថា ប្ៅនលៃទី ២៥ ខ្មសីហា មសិលមញិប្នះប្វោ ប្ម្ច៉ា ងេីកនែះ 

រប្សៀល (ប្ម្ច៉ា ង ១៥:៣០ នាទី) ប្ភែើងបានចាេ់ប្ផ្្ើមឆ្េ់ប្ ះ

រពះវហិារវតតេឹងកក់ ប្ដាយប្ទៀនរពះវសា រលំប្ហើយប្ ះ

រាលតគ្នា  ។ 

ប្ោក រតឹង វុាំង ហាវ ង (Trần Văn Quang) ប្លខាធកិារ

 ំុភមូុ ី (xã Phú Mỹ) បានរបាេ់ ស្នរព័ត ៌ម្ចនប្វៀតណ្ដមអំពី

មលូប្ហតនុនការប្ ះប្នះថា ប្ដាយស្នរប្ទៀនរពះវសារលំ 

ប្ហើយប្ ះរាលប្ៅ ប្ទៀន ប្ផ្សងខ្ លប្ៅកាុងរពះវហិារ ។ 

ប្ោកបានេនតប្ទៀតថា មុនប្ពលប្ភែើងប្ ះ ម្ចនប្ទៀន

ចនំនួ ២៤ ប្ ើមកាុង មយួប្ ើមៗទមៃន់រេម្ចណពី ៩ ប្ៅ ១០ 

គ ីូរកាម  ប្ៅកាុងរពះវហិារប្នះ  ។ 

មនសុសរាេ់រយនាក់ កាុងប្នាះម្ចនពុទធេរស័ិទខ្ ល

ប្ៅជុវំញិវតត និងកម្ចែ ំងសនតិសុមសប្ស្តងាគ ះអគគភិយ័ ននអាជាញ

ធរ ប្វៀតណ្ដម ផ្ងខ្ រ បានមកជយួពនែត់ប្រគ្នះអគគភិយ័ប្នះ 

។ រយៈប្ពលពីរប្ម្ច៉ា ង ននការ ប្ ះប្ភែើងរតូវបានពនែត់ ខ្តវតាុ

ប្ផ្សងៗកាុងរពះវហិារ  ចូជា រពះពុទធរេួ ជាប្ ើមរតូវបាន ប្ ះ

កប្ម្ចែ ច ។ 

វតតេឹងកក់ បានកប្កើតប្ ើងកាុង ព. ស. ២២៧១ គ. 

ស. ១៧២៧ គតិមកទល់ប្ពលប្នះ ម្ចនអាយុកាល ២៨៥ 

ឆ្ា ំ ប្ហើយ ។ 

ប្នះជាប្លើកទី ២ ប្ហើយ ខ្ លវតតខ្មែរប្ៅប្មតតឃ្លែ ំង 

រតូវបានប្ ះកាុងរ វូរពះវសាប្នះជាេនតេនាា េ់ កាុងរយៈ 

ប្ពលពីរ សប្ាហ៍កនែងមកប្នះ ប្រកាយពីវតតរបាស្នទគង ់ជា

វតតេុរាណខ្ លម្ចនអាយុកាល ៧៨៨ ឆ្ា ំ រតូវបានប្ ះ

កាលពីរពឹកនលៃទី ១៣ ខ្មសីហា កនែងប្ៅប្នះ ។ 

សូមរឭំកប្ ើងវញិផ្ងខ្ រថា កាលពីនលៃទី ១៥ ខ្ម

សីហា ឆ្ា ំ ២០០៧ រពះវហិារវតតប្សរបី្តប្ជាមហាទេុ ឋិត

ប្ៅកាុងប្មតតឃ្លែ ំង រតូវបានប្ ះ ប្ដាយករណីប្ភែើងប្ទៀន រពះ

វសាប្នះខ្ រ ។ 

ប្មតតឃ្លែ ំងម្ចនវតតទំងអស់ចំននួ ៩១  ខ្ លជាកខ្នែង

សកាក រេូជារេស់ពលរ ឋខ្មែរប្រកាម  កខ្នែងរពះ សងឃ សិកា 

រេតេិតតិតាមពុប្ទធ វាទ  និងជាមជឈមណឌ លអកសរ ស្នស្តសតខ្មែរ

ប្ៅខ្ ន កីមពុជាប្រកាម ៕  

រពោះវិហារវតតេឹងកក់ ក្មតតឃ្ែ ាំង រតូវក្ ោះក្ោយក្ ែ្ើងក្ទៀន្វសា 

របាស្នទគង ់ជាវតតេុរាណខ្ លម្ចនអាយុកាល ៧៨៨ ឆ្ា ំ 

រតូវបានប្ ះកាលពីរពឹកនលៃទី ១៣ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

រពះវហិារ វតតេឹងកក់ រតូវប្ ះប្ដាយប្ភែើងប្ទៀនកាលពីនលៃ 

ទី ២៥ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

http://vokk.net/?p=9827


ក្ដាយ ថាច់ ររជីា ក្គឿៃ l សារពត័ម៌ាៃ នរពៃគរ 
( បាងកក, រេប្ទសនល ) ប្ោក ថាច់ លីប្ោ និងរគួ 

ស្នររតូវបានឧតម្សាងការអងគការសហរេជាជាតទិទលួជន

ប្ភៀសមែួន ប្ៅរេប្ទសនល ប្ៅកាត់ថា UNHCR េញ្ាូនប្ៅ

តំាងទីលំ ប្ៅៗទឹក ីសហ  រ ឋអាប្មរកិ ជារេប្ទសទី ៤ ប្ៅ

រារតនីលៃទី ២០ ខ្មសីហា ប្នះ េនាា េ់ពីប្ោកបានមកសំុសិទធិ

រជកប្កាន ជាអាកប្ភៀសមែួននប្យាបាយ ប្ៅកាុងអងគការមួយ

ប្នះ អស់រយៈប្ពល ៥ ឆ្ា ំ កនែងមក ។  

មនុប្ពលប្ចញ  បំ្ណើ រប្ៅតំាងទីលំប្ៅៗប្ៅសហរ ឋ

អាប្មរកិ តាមរពោនយនតប្ហាះសុវណណ ភូម ិ នាទីរកុង

បាងកក ប្ៅប្វោប្ម្ច៉ា ង ៨ យេ់ ប្នះ ប្ដាយម្ចនការជនូ

 បំ្ណើ រប្ដាយមស្តនតីការយិាល័យ ឧតម្សាងការ អងគការសហ

រេជាជាតទិទលួេនាុកជនប្ភៀសមែួន រេចំារេប្ទសនល ផ្ង

ប្នាះ ប្ោក ថាច់ លីប្ោ បានរបាេ់ ស្នរព័ត៌ម្ចន នរពនគរ 

ថា ទីកខ្នែងខ្ លរគួស្នរប្ោករតូវតំាងទីលំប្ៅៗ សហរ ឋ

អាប្មរកិប្នាះ គរឺ ឋធ្លនី Washington ។ ប្ោកបានេនតប្ទៀត

ថា រគួស្នររេស់ប្ោករតូវ បានប្គេញ្ាូនប្ៅប្នាះម្ចន ៣ 

នាក់ គ ឺមែួនប្ោក ភរយិា និង កនូមយួ ។ 

ចបំ្ ះកចិាសងគមខ្មែរប្រកាម ប្ោក ថាច់ លីប្ោ បាន

េញ្ញា ក់ថា ប្ពលប្ៅ ល់សហរ ឋអាប្មរកិ ខ្ លជាទឹក  ីនន

ប្សរោីព និងលទធិរេជាធេិប្តយយប្នាះ ប្ោកប្ៅខ្តេនត

ចលូរមួកាុងការតស ូប្ ើមបី ជរមុញឲ្យប្វៀតណ្ដម ប្គ្នរពសិទធិ 

ខ្មែរប្រកាមម្ចា ស់រសុកននខ្ ន កីមពុជាប្រកាម  ខ្ ល ។ 

ប្ោក ខ្លែងថា « ប្ពលខ្ លមញុំប្ៅ ល់ហាឹ ង [ អាប្ម    

រកិ ] ប្រកាយពីប្រៀេចរំគួស្នរបានរសួលេួល ប្ហើយ  មញុំនឹង 

ចលូរមួកាុងការតស ូ ប្ ើមបីជរមុញឲ្យេកសកុមែុយនិសតប្វៀត

ណ្ដម ប្គ្នរពសិទធិជនជាតបិ្ ើម ខ្មែរប្រកាមប្យើង  ូចកាល

ខ្ លមញុំ ប្ៅរសុកចងឹខ្ របាទ » ។ 

ប្ោក ថាច់ លីប្ោ បានរបាេ់េេនតប្ទៀតថា ប្ោក

បាន អ.ស.េ. េញ្ាូនប្ចញប្ៅសហរ ឋអាប្មរកិ នលៃប្នះ  គឺ

ប្ោកបានមកសំុសិទធិរជកប្កានប្ៅកាុងអងគការអនតរជាតិ

មយួប្នះ អស់រយៈប្ពល ៥ ឆ្ា ំ មកប្ហើយ គចឺាេ់តំាងពី ឆ្ា ំ 

២០០៧ ។ 

ប្ោក ថាច់ លីប្ោ រតូវបានអាជាញ ធរប្វៀតណ្ដមចាេ់

ផ្សឹកកាលពីនលៃទី ២៤ ខ្មមីនា ឆ្ា ំ ២០០៥ ប្ៅវតតនិប្រគ្នធ

កពំងក់ានត ឋិតប្ៅកាុងទីរមួប្មតតរពះរត ំង ប្ហើយដាក់គុក

អស់រយៈប្ពល ៣ ខ្ម ១៨ នលៃ ពីេទប្ចាទថា ប្ោកបាន

ផ្សពវផ្ាយព័ត៌ម្ចនរេឆំ្ងរដាឋ ភបិាល ។ ប្រកាយបានប្ចញ

ពី ពនធនាគ្នរ ប្ោកបាន ប្ភៀសមែួនប្ ើងប្ៅរេប្ទសកមពុជា 

ខ្ លជារេប្ទសទីពីរស្នា ក់ប្ៅមយួរយៈ ក៏បានប្ភៀសមែួន

េនតប្ៅរេប្ទសនល ជារេប្ទសទីេី ប្ ើមបីសំុសិទធិរជកខ្ផ្ាក

ប្កាននប្យាបាយ ពីអងគការសហរេជាជាតទិទលួេនាុកជន

ប្ភៀសមែួន ។ 

ពលរ ឋខ្មែរប្រកាមរេម្ចណជាង ៨ ោននាក់ខ្ ល

កពុំងរស់ប្ៅកាុងខ្ ន កីមពុជាប្រកាម ឬ ោគខាងតបូង ប្វៀត

ណ្ដម ជាញយៗ រតូវបានប្គរាយការណ៍ថា អាជាញ ធរេកស

កមុែុយនិសតប្វៀតណ្ដមប្ធវើទកុខេុកប្មាញ ជាេនតេនាា េ់  ចូជា

ការចាេ់រពះសងឃផ្សឹកដាក់គុក និងការរបំ្ោភយក ីធែីពី

ពលរ ឋខ្មែរប្រកាម ខ្ចកឲ្យ ជនជាតយួិនជាប្ ើម ។ 

លែីៗ ប្នះ សហព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាម ខ្ លជាអងគការ

ប្រៅរដាឋ ភបិាលប្ៅប្រៅរេប្ទសរេស់ខ្មែរប្រកាមមយួ ខ្ ល 

ម្ចនមូលដាឋ នប្ៅសហរ ឋអាប្មរកិ រតូវបានរេប្ទសមហា

អំណ្ដចធំៗ ចំននួ ១៤ គំ្នរទឲ្យ ចលូជាសម្ចជិក ខ្ផ្ាកអាក

ផ្ល់្ប្យាេល់ពិប្សសរេស់រកុមរេឹកាប្ស ឋកចិា និងសងគម

កចិានន អ.ស.េ. ប្ៅកាត់ជាោស្ន អងប់្គែសថា ECOSOC ខ្ត

រតូវបានប្វៀតណ្ដម និងរេប្ទសចំននួ ២៧  នទប្ទៀត 

ជទំស់ ៕ 

ក្លាក ថាច់ លីក្ោ បានក្ចញក្ៅតាងំ្ក្ៅលកំ្ៅរបក្ទសទ ី៤ 

ប្ោក ថាច់ លីប្ោ (ទី២ ពីសំ្្ន) និងរកុមរគួស្នរប្ៅ 

រពោនយនតប្ហាះសុវណណ ភូម ិកាលពីនលៃទី ២០ ខ្មសីហា 

ឆ្ា ំ ២០១២ ។ រេូលត៖ ស្នរព័តម៌្ចន នរពនគរ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១៦ 
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ក្ដាយ ថាច់ ររជីា ក្គឿៃ l សារពត័ម៌ាៃ នរពៃគរ 
ប្នាះគជឺាប្ ើមអមពិល ះុ កាុងវតតចមា៉ា វន័ ឋិតប្ៅកាុង

ភមូចិមា៉ា  រសុកចវូថាញ់ ប្មតតឃ្លែ ំង (xã Phú Tâm, huyện 

Châu Thành, Sóc Trăng) ខ្ លម្ចនជវីតិរស់ប្ៅ ែងកាត់ ១៦ 

តណំននរពះប្ៅ អធកិារវតត ។ 

រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្សឿន រពះជនែ ៦៧ រពះ

វសា ជារពះប្ៅអាវាសទី ១៦ ននវតត ចមា៉ា វន័ បានម្ចនប្លរ

 កីាថា កាុងជនំាន់ រពះប្ៅអធកិារវតតទី ១ ប្គប្ ើញម្ចន

ប្ ើម អមពលិប្នះ រចួប្ៅប្ហើយ ។ រពះអងគេនតប្ទៀត ថា ប្ដាយ

ម្ចនការជយួខ្លររកាពីរពះសងឃ និងពុទធេរស័ិទ ប្ៅកាុងវតត

និងចំណុះប្ជើងវតត ប្ទើេប្ ើមអមពលិប្នះ អាចម្ចនជវីតិរស់ 

ប្ៅម្ចំមួនរហូត ល់សពវនលៃ ប្ហើយម្ចនខ្ផ្ែ ជាប្រចើនប្ទៀត

ផ្ង ។ 

ប្ ើមអមពិលប្នះ ម្ចនកមពស់រេខ្វងជាង ៣០ ខ្ម៉ារត 

ម្ចនខ្មកស្នខាធំៗ ចំននួ ៥ , ពីគល់ប្ ើង ល់ ខ្មករេខ្វង 

១០ ខ្ម៉ារត ទំហំរេម្ចណ ៤ ឱ្េមនសុស ។ 

វតតចមា៉ា វន័ កប្កើតប្ ើងកាុង ព. ស.  ២២២០ គ. ស. 

១៦៧៦ ខ្ លគតិមកទល់ ព. ស. ២៥៥៦ ប្នះ វតតម្ចន

អាយុកាល ៣៣៦ ឆ្ា ំ ប្ហើយ ។ 

ប្មតតឃ្លែ ំងម្ចនវតតរពះពុទធស្នសនាប្លរវាទខ្មែរប្រកាម

រេម្ចណ ៩១ វតត ប្រៅពីវតតចមា៉ា វន័ប្នះ កាុងប្នាះ ម្ចនវតត 

របាស្នទគង ់ខ្ លម្ចនអាយុកាល ៧៨៨ ឆ្ា ំ គបឺានកស្នង

ប្ ើង ព. ស. ១៧៦៨ គ. ស. ១២២៤ ៕ 

ក្ ើមអមពលិ វតតចមា៉ាវ័ន ម្ចនអាយុោល ៧០០ ឆ្ន  ំ

រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ ប្សឿន រពះជនែ ៦៧ រពះវសា ជា

រពះប្ៅអាវាសទី ១៦ ននវតត ចមា៉ា វន័ ។ 

ទិ ឋោពវាលខ្រសប្មតតម្ចត់រជូក ។ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១៧ 
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ក្ដាយ ថាច់ ររជីា ក្គឿៃ l សារពត័ម៌ាៃ នរពៃគរ 
រពះប្តជរពះគណុ សឺង ជនូ ( ឥនាប្ជាប្តា ) ជា

អតតីៈរពះប្ៅអធកិារវតតរពះពនាែ ជយ័ (ពនាែ  ) បាន 

ស្នងផ្ាួសជាសងឃចាេ់ពីអាយុ ១៩ ឆ្ា ំ ប្ហើយរពះ

អងគបានទទលួមមុនាទី ជារពះប្ៅអធកិារវតតរពះ 

ពនាែ ជយ័អស់ ៤ ឆ្ា ំ ចាេ់ពីឆ្ា ំ ១៩៧២  ល់ 

១៩៧៦ ។ ប្រកាយេកសកមុែុយនិសុតប្វៀតណ្ដម បាន

ចលូរតួតរតាខ្ ន កីមពុជាប្រកាម ប្ៅនលៃទី ៣០ ខ្ម

ប្មស្ន ឆ្ា ំ ១៩៧៥ ប្ៅឆ្ា ំ ១៩៧៦ អាជាញ ធរយួន

បានចាេ់រពះអងគផ្សឹករចួដាក់គកុ និងប្ធវើទរណុកមែ

អស់ ៦ ឆ្ា ំ ។ ប្រកាយបានប្ចញពីពនធនាគ្នររពះអងគ 

សវិតអស់ន ប្ជើង និងម្ចនជងំរំុឺានរ ៉ារេចាំកាយ ប្ហើយ

ស្នងផ្ាួសប្ ើងវញិរហូត ល់រពះជនែ ៧៧ បាន 

ទទលួអនិចាធមែប្ៅវតតរពះពនាែ ជយ័ ប្ៅវតត ពនាែ  

ឋិត ប្ៅកាុងរសុកកពំងធ់ ំ (Chau Thanh ) ប្មតតរពះ 

រត ំង ។ 

ោររបសូត៖ 
រពះប្តជរពះគណុ សឺង ជនូ ( ឥនាប្ជាប្តា ) 

រេសូត កាុង ព. ស. ២៤៧៩ គ. ស. ១៩៣៦ ប្ៅ

ភមូពិនាែ   ំុប្ ឿងហាវ  រសុកកពំងធ់ ំ (Chau Thanh) 

ប្មតតរពះរត ងំ ។ 

ស្គា នោររគួស្គរ៖ 
រពះប្តជរពះគណុ សងឺ ជនូ ជាេុរតរេស់ 

ប្ោកតា សឺង តចូ និង ប្ោកយាយ ថាច់ ធ ីស្នង 

ប្ៅភមូពិនាែ   ំុប្ ើឿងហាវ  រសុកកពំងធ់ ំ (Chau 

Thanh ) ប្មតតរពះរត ងំ ។ រពះអងគម្ចនេងេអនូ

េប្ងកើតទងំអស់ ៧ នាក់ កាុងប្នាះ រេុស ៥ រសី ២ ។ 

សម្ចជកិរគួស្គរទាងំ្ក្នះ រមួម្ចន៖ 
ទី ១. សឺង ចាង (រេុស គរឺពះប្តជរពះគណុ   

សឺង ជនូ ) 

ទី ២. សឺង ធ ីប្ចឿង (រសី) 

ទី ៣. សងឺ ធ ីប្ចៀង ( រស ី) ( ស្នែ េ់ ) 

ទី ៤. សឺង ចនូ  ( រេុស )  ( ស្នែ េ់ ) 

ទី ៥. សឺង ចវូ    ( រេុស )  ( ស្នែ េ់ ) 

ទី ៦. សងឺ ចងឹ  ( រេុស )  ( ស្នែ េ់ ) 

ទី ៧. សឺង ខ្លន ( រេុស ) ( ស្នែ េ់ )  

ស្គង្ផ្នួសជាស្គមក្ណរ នងិ្ ភិកខុ ៖ 
អាយុ ៩ ឆ្ា  ំ ម្្ចយឳពុកបាននំាប្ៅេួសប្ៅវតត

រពះពនាែ ជយ័ ( ពនាែ  ) ជាវតតកបំ្ណើ តរេស់រពះអងគ ។ 

េួសជាស្នមប្ណរបាន ៣ វសា ក៏បានេបំ្ពញ

ឧេសមបទជាភកិខុកាុងវតតរពះពនាែ ជយ័  ខ្ ល ។ 

ទទលួតួនាទជីាររះក្ៅអធោិរវតត៖ 
រពះប្តជរពះគណុ សឺង ជនូ បានទទលួនាទីជា

រពះប្ៅអធកិារវតតរពះពនាែ ជយ័ ចាេ់ពីឆ្ា ំ ១៩៧២ 

របវតតិ ររះក្តជររះគុណ សឺង្ ជូន អតតីររះក្ៅអធោិរវតតររះរនាា ជយ័  
ក្មតតររះរតរងំ្ 

ពិធ ីខ្ងាសពរពះប្តរពះគណុ  សឺង ជនូ រេទកសណិ

រពះវហិារវតតពនាែ ជយ័ ប្ ើមបីេូជារពះប្ភែើង ។  

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១៨ 



 ល់ ឆ្ា ំ ១៩៧៦  ប្ហើយរតូវបានេកសកមុែុយនិសត

ប្វៀតណ្ដមចាេ់ផ្សឹក និងដាក់ពនធនាគ្នរអស់រយៈ 

ប្ពល ៦ ឆ្ា ំ ។ 

បកសកុមែុយនសិត ក្វៀតណាមចាប់ផ្សឹកដាក់គុក៖ 
ឆ្ា ំ ១៩៧៦ រពះប្តជរពះគណុ សងឺ ជនូ រតូវ

បានអាជាញ ធរេកសកមុែុយនិសតប្វៀតណ្ដម ចាេ់ផ្សឹក

ទំងកពុំងប្ៅជារពះប្ៅអធកិារវតតទក់ទិននឹងរពឹតត ិ

ការណ៍ ១៦ វចិឆកិា ជារពឹតតកិារណ៍មយួខ្ លពលរ ឋ 

ខ្មែរប្រកាមប្ៅប្មតតរពះរត ំង  បានប្ងើេប្ ើងប្ដាយ 

កម្ចែ ំងរេដាេ់អាវធុ ប្ ើមបីផ្្ួលរលំំរដាឋ ភបិាល 

ប្វៀតណ្ដមកាលពីឆ្ា ំ ១៩៧៦ ។ កាុងរពឹតតកិារណ៍េះ

ប្បារេរាជយ័រេស់ខ្មែរប្រកាមមយួប្នះរពះសងឃ និង 

ពលរ ឋខ្មែរប្រកាមជាប្រចើន រតូវបានអាជាញ ធរប្វៀត

ណ្ដមបាញ់រេហារនិងកាត់ប្ទសរេហារជវីតិ និង 

ជាេ់គកុអស់មយួជវីតិជាប្រចើនអងគនិងរេូ ។ ប្រកាយ

ពីបានប្ៅកាុងគកុយួនអស់ ០៦ ឆ្ា ំ ប្ចញមករពះ 

អងគសវិតប្ជើងន ទងំសងខាង និងម្ចនជងំរឺងីនរប្រ ះ

រតូវអាជាញ ធរេកសកមុែុយនិសតប្វៀតណ្ដម ប្ធវើទរណុ 

កមែ ។ 

ទទលួអនចិាធមែ៖ 
រពះប្តជរពះគណុ សងឺ ជនូ ( ឥនាប្ជាប្តា ) អតី

តៈរពះប្ៅអធកិារវតតពនាែ ជយ័ បានទទលួអនិចាធមែ 

ប្ៅនលៃចនា ១២ ប្កើត ខ្មទតុយិាស្នឍ ឆ្ា បំ្រាង ចតាវ

ស័ក ព. ស. ២៥៥៦ រតូវនឹងនលៃទី ៣០ ខ្ម កកកដា    

គ. ស. ២០១២ កាងុរពះជនែ ៧៧ រពះវសា ៕ 

-------------------------------- 

ឯកស្គរក្ោង្ 
រេវតត ិ រពះប្តជរពះគណុ សឺង ជនូ សប្ងខេ 

(សំប្ណរន  ប្ដាយពលរ ឋខ្មែរប្រកាមម្ចា ក់ប្ផ្ញើមក

ស្នរព័តម៌្ចន នរពនគរ ។  

ពិធ ីខ្ងាសពរពះប្តរពះគណុ  សឺង ជនូ រេទកសណិរពះវហិារវតតពនាែ ជយ័ ប្ ើមបីេូជារពះប្ភែើង ។  

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័ ១៩ 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ទាំពរ័  ២០ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

 នថ្ ៃទ ី២៨ ខ្ម សហីា នោ ាំ ២០១២ 
 ក្ដាយ គមឹ្ ររូ ីl VOKK 

វ 
គគេណ្ុះេណ្្ដលជនំាញ វជិាា ជវីៈស្នរព័ត៌ម្ចន

ចនំនួពីរនលៃ ខ្ លបានប្រៀេចបំ្ ើង ប្ដាយកមែ

វធិេីណ្្ដញយុវជនខ្មែរកមពុជាប្រកាម បាន

ឈានចលូ ល់ទីេញ្ាេ់រេកេប្ដាយោពប្ជាគជយ័កាលពី

នលៃទី ២៦ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ កនែងប្ៅប្នះ។ 

 វគគេណ្ុះេណ្្ដលប្នះរតូវបានប្រៀេចបំ្ ើង និងរេ 

រពឹតតប្ៅប្ៅ ទីស្នា ក់ការរេស់កមែវធិេីណ្្ដញយុវជនខ្មែរ  

កមពុជាប្រកាម ឋិតកាុងសហគមន៍េុរនីរពនគរ ភមូបិ្គ្នកឃ្លែ ំង 

សងាក ត់ភាបំ្ពញលែ ី មណឌ ខ្សនសុម រាជធ្លនីភាបំ្ពញ ប្ដាយ

ម្ចនសិកាខ កាមទំងរពះសងឃសិសស និសសិតមកពីតាមេណ្្ដ

ប្មតតនានា ចូជាប្មតតតាខ្កវ ប្មតតកពំងធ់ ំប្មតតកណ្្ដល ប្មតត

កពំងស់ពឺ និងជាេុគគលិកមកពីស្នា េ័នព័ត៌ម្ចនមយួចនំនួប្ៅ

ភាបំ្ពញផ្ងរេម្ចណជា ៤៥ អងគ និងរេូចលូរមួ និងប្ដាយ

ម្ចនប្ោក គង ់សុឋានរទិធ ិនាយកកមែវធិីោស្នខ្មែររេស់វទិយុ

សំប្លងសហរ ឋអាប្មរកិ (VOA) រេចំាកមពុជា ជារគូេណ្ុះ

េណ្្ដល ។ 

ប្ោក គង ់ សុឋានរទិធ ិ ខ្ លជាអតតីនិសសិតខ្ផ្ាក

ព័តម៌្ចនមកពីរេប្ទសបារាំង និងជាអាកម្ចនេទពិប្ស្នធ 

ខ្ផ្ាកព័ត៌ម្ចនរយៈប្ពលជតិ ២០ ឆ្ា ំប្ហើយប្នាះ បានសែរគ

ចតិតមកេណ្ុះេណ្្ដលខ្ផ្ាកជនំាញវជិាា ជវីៈ ស្នរព័តម៌្ចន 

 ល់យុវជនខ្ លបានប្រៀេចបំ្ ើង ប្ដាយកមែវធិេីណ្្ដញ

យុវជនខ្មែរកមពុជាប្រកាម ប្ដាយឥតគតិនលែ ។ ប្ដាយស្នរ 

ការសិកាម្ចនរយៈប្ពលមែី ប្ោកបានប្លើយកចំណុចសំ  

ខាន់ៗមកេងាា ញ ល់សិកាខ កាម  ចូជាមលូដាឋ នរគះឹ ននស្នរ

ព័តម៌្ចន 5 Wh + How រពមទំងចំណុចសំខាន់ ចូជាការ

សិកាអំពីមុ ំការសិកាអំពីសំណួរ និងលំដាេ់ព័ត៌ម្ចន ។ 

“វាម្ចនករណីប្លើកខ្លងអតាេទខ្វង េ៉ាុខ្នអ្តាេទខ្វង

ហាឹ ងម្ចនមុ ំ ប្ៅកាុងអតាេទធំហាឹ ងខ្ រ េ៉ាុខ្នជ្ាមុតំូច” ។ ជា

យុទធស្នស្តស្េប្រងៀនរេស់ប្ោក ប្ោកក៏បានដាក់ជាលំ

ហាត់ឲ្យសិកាខ កាមប្រៀនសរប្សរជាព័តម៌្ចនមែី ប្ហើយឲ្យ

សិកាខ កាមប្ ើងអាននវូព័តម៌្ចនប្នាះ រចួប្ោកក៏ប្ធវើការខ្ក

សរមួលប្ដាយផ្ទា ល់ម្ចត់ “េ៉ាុលីសសប្ស្តងាគ ះមិនទន់ប្ដាយ 

ស្នរេ៉ាុលីសពិបាកប្ៅ ប្ដាយម្ចនលលកធំៗ កាុងមណៈ  

ប្នាះ” ។ 

ប្ោក សឺន ជុជំនួ រេធ្លនកមែវធិេីណ្្ដញយុវជនខ្មែរ

កមពុជាប្រកាម បានកណំត់សំគ្នល់ប្ ើញថា វគគេណ្ុះ

េណ្្ដលប្នះទទលួបានផ្លប្ជាគជយ័ធ ំ ប្ដាយម្ចនការ

ចលូរមួពីសំណ្ដក់សិកាខ កាមយា៉ា ងប្រចើនកះុករ និងជាកតិតិ 

យសប្ដាយបានការអប្ញ្ាើញ ចលូប្ធវើជារគូេណ្ុះេណ្្ដល

ពីសំណ្ដក់ ប្ោក គង ់ សុឋានរទិធ ិ “មញុំជាអាករគេ់រគងកមែវធិី

យុវជនផ្ង មញុំជានាយកកមែវធិរីេស់មម្ចគមផ្ង សូមខ្លែង

អំណរគណុប្ោករគូ ជាអប្នកេបការចបំ្ ះការលះេង់

ប្ពលប្វោ ៏ម្ចនតនមែ  ។ 

ប្លើកប្នះជាប្លើកទីពីរ មិនខ្មនជាប្លើកទីមយួប្ទ 

ប្លើកទីពីរឆ្ា ំ ២០០២ ប្ោករគូបានជយួរកុមយុវជនអស់

មតងខ្ រកាលមញុំម្ចនទីស្នា ក់ការប្ៅសាឹងម្ចនជយ័” ។  

ប្ោកបានម្ចនរេស្នសន៍ប្ទៀតថា ចបំ្ណះ ងឹខ្ផ្ាក

ស្នរព័ត៌ម្ចនប្នះសិកាខ កាមអាចយកប្ៅប្រេើរបាស់ ប្ៅតាម 

ស្នា េ័នព័ត៌ម្ចនខ្ លមែួនអាចម្ចនលទធោព និងម្ចនឱ្កាស

កមែវធិបីណាា ញយុវជនខ្មែរកមពុជាក្រោម  
ក្បើកវគគបណាុ ះបណាា លជនំាញវជិាា ជវីៈស្គររ័ត៌ម្ចន 

វគគេណ្ុះេណ្្ដលវជិាា ជវីៈស្នរព័ត៌ម្ចន ប្រៀេចបំ្ ើងប្ដាយ 

េណ្ដឌ ញយុវជនខ្មែរកមពុជាប្រកាម ប្ៅភាបំ្ពញកាលពីនលៃទី 

២៥ - ២៦ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។  

http://vokk.net/?p=9834
http://vokk.net/?p=9834


រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ទាំពរ័  ២១ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

អនវុតតបាន ។ 

និសសិតមួយរេូប្ឈាែ ះ គង ់ស្នរ ី ខ្ លបានចលូរមួវគគ

េណ្ុះេណ្្ដលបានម្ចនរេស្នសន៍ថា គ្នត់ចង ់ងឹ ចងប់្ចះ 

អំពីរប្េៀេយកព័ត៌ម្ចន ពីប្រ ះវាទក់ទងប្ៅនឹងជំនាញ

រេស់គ្នត់ខ្ផ្ាកសិការស្នវរជាវអកសរស្នស្តស្ និងរេវតត ិ    

ស្នស្តស្ “ប្ធវើឲ្យមញុំម្ចនការយល់ ងឹប្រចើន ជាក់ខ្ស្ង ូចគ្នត់

ពិប្ស្នធឲ្យប្យើងជាអតាេទមែីចង ់ងឹ សមតាោព រេស់ប្យើង 

ការយល់ ឹងរេស់ប្យើង នវូលកខណៈរគះឹរេស់ស្នរព័ត៌ម្ចន 

គកឺារយល់ ងឹរេស់ប្យើងហាឹ ងប្ម៉ាច គមឺញុំបានប្ធវើខ្តសសមតា

ោពមញុំ ប្ហើយបានប្រេៀេប្ធៀេប្ៅនឹងអវីខ្ លគ្នត់បានខ្ក

ផ្ទា ល់ម្ចត់រេស់គ្នត់ហាឹ ង មញុំប្មើលរេស់មញុំប្ៅគឺរេហាក់រេ 

ខ្ហលគ្នា  រគ្នន់ខ្តថាគណុោពវាមុសគ្នា ប្ដាយស្នរថាគ្នត់

ជាអាជពីយូរប្ហើយ មញុំស្នក ប្មើលលែីៗ ចងឹ េ៉ាុខ្នអ្ាចទទលួ

យកបានមែះខ្ រ” ។ 

សូមជរម្ចេថា ប្ដាយស្នរការសប្ងកតប្ ើញថា          

វស័ិយព័តម៌្ចន ការចាេ់អារមែណ៍ប្រចើនពីសំណ្ដក់យុវជន 

សិសស និសសិត និងមិនសូវម្ចនការប្េើកវគគេណ្ុះេណ្្ដល

ខ្ផ្ាកស្នរព័ត៌ម្ចន ប្ទើេកមែវធិេីណ្្ដញយុវជន ខ្មែរកមពុជា

ប្រកាម បាន ក់េញ្ាូលប្ៅកាុងខ្ផ្នការសកមែោពរេស់មែួន

រេចំាឆ្ា ំ ២០១២ ប្នះ ប្ហើយខ្ផ្នការ សកមែោពប្នះក៏

ទទលួបានប្ជាគជយ័ខ្លមមួយករមតិប្ទៀត ចូការប្រពៀងទកុ

ប្នះ ៕ 

របូថតទ ិឋោរវតតឃ្ា ងំ្របូថតទ ិឋោរវតតឃ្ា ងំ្របូថតទ ិឋោរវតតឃ្ា ងំ្   

ស្នមប្ណរកាុងវតត នលៃទី ១៩ ខ្មកមុភៈ ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

រពះសងឃនិមនតតាមប្មឿនរពះវហិារ  

 នលៃទី ១៩ ខ្មកុមភៈ ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 

រពះវហិារនលៃទី ២២ ខ្មមករា ឆ្ា ំ ២០១១ ។ 

វត តឃ្ែ ាំង ឋតិក្ៅក ោងុទរីមួ្ក្មត តឃ្ែ ាំង កក្ក ើតក្ ើងក ោងុ ព. ស. ២០៧៧ គ. ស. ១៥៣៣ ម្កដ្លន់ោ ាំ ២០១២ ក្ៃោះ មាៃអាយកុាល ៤៧៩ នោ ាំ  



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ទាំពរ័  ២២ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ 

នថ្ ៃទណី ០៩ ខ្ម សហីា នោ ាំ ២០១២ 

តា មរយៈការពនយល់េំភែរឺ ឋសោ អំពី

 បំ្ណើ រការប្បាះេប្ងាគ លកណំត់រពំខ្ ន 

កមពុជា-ប្វៀតណ្ដម នាប្ពលេចាុេបនាប្ៅកាុងកចិារេជុរំ ឋសោ 

នារពឹកនលៃទី ៩    ខ្មសីហា ឆ្ា  ំ ២០១២ ប្ោកនាយករ ឋ      

មស្តនតី ហ ុន ខ្សន បានម្ចនរេស្នសន៍ថា កមពុជាបានបាត់េង់

សិទធិទមទរយកខ្ ន  ី  កមពុជាប្រកាម និងប្កាះមយួចំននួពី

រេប្ទសប្វៀតណ្ដម ចាេ់តំាងពីសមយ័សងគមរាស្តសតនិយម

រេស់សប្មតចឪ នប្រាតតមសីហនមុកប្ម៉ាែះ ។ ក៏េ៉ាុខ្នត ប្ោក 

ហ ុន ខ្សន បានេញ្ញា ក់ថាប្គមនិអាចេប្នាា សថា រពះករណុ្ដ 

សប្មតចឪជាអាកប្ធវើឲ្យបាត់េងទឹ់ក កីមពុជាប្រកាម និងប្កាះ

មយួចំននួរាេ់ទំងប្កាះរតល់ប្នាះប្ទ ។ 

ចបំ្ ះមមុសម្ចជិករ ឋសោ និងខ្ លម្ចនការផ្ាយ

េនតផ្ទា ល់តាមកញ្ាក់ទរូទសសន៍រគេ់េ៉ាុសតិ៍រពមទំងវទិយុ នារពឹក

នលៃទី ៩ ខ្មសីហា ប្ោកនាយករ ឋមស្តនតី ហ ុន ខ្សន បាន

ប្លើកប្ ើងថា ប្រកាយពីរចួផ្តុពីអាណ្ដនិគមរេប្ទសជា

ប្រចើនរាេ់ទំងកមពុជាផ្ង បានប្រជើសយកប្គ្នលការណ៍ ៏

ម្ចនស្នរសំខាន់មយួមកអនវុតតន៍ ប្ ើមបីប្ដាះរស្នយេញ្ញា រពំ

ខ្ នជាមយួគ្នា  ប្ដាយរកាបាននវូសុមសនតិោពនិងទំនាក់

ទំនងជាអាកជតិខាងលអជាមយួគ្នា  ។ 

ប្ោកនាយករ ឋមស្តនតី ហ ុន ខ្សន បានប្លើកប្ ើងថា   

“ជប្រមើសយកប្គ្នលការណ៍ខ្មសរពំខ្ ន មនិខ្កខ្រេរវាង    

កមពុជានិងប្វៀតណ្ដម រតូវបានេញ្ាេ់ប្ៅកាុង ឆ្ា ំ ១៩៦៤    

សប្មតចរពះ នប្រាតតម សីហនជុារពះរេមមុរ ឋ ប្ៅប្ពល 

ប្នាះ បានយកខ្ផ្នទី េ ន ខាា ត ១ ប្លើ ១០០.០០០ ប្បាះពុមព

ប្ដាយរកុមភមូិស្នស្តសតឥណឌ ូចនិប្ៅតមកល់ ទកុប្ៅអងគការ

សហរេជាជាត ិ ប្ហើយតាមរយៈប្នះរពះអងគបានអំ វនាវ

ឲ្យម្ចនការធ្លនារា៉ា េ់រងពីសំណ្ដក់ មហាអំណ្ដចកាុងការ

ប្គ្នរពេូរណោពទឹក តីាមផ្ែូវចាេ់អនតរជាត ិ និងឲ្យទទលួ

ស្នគ ល់រពមទំងប្គ្នរពឯករាជយ អធេិប្តយយោព េូរណោព

ប្ៅកាុងរងវងខ់្មសរពំខ្ នេចាុេបនា ប្ដាយបានរេកាសដាច់

ខាតមិនអាចរះុប្រ ើ និង ខ្កខ្រេបាន ។   

 ប្រកាមការអំ វនាវប្នះ រេប្ទសជាប្រចើនជា

ពិប្សសរេប្ទសស្នម ី ខ្ លម្ចនការ ក់ព័នធបានរេកាស

ទទលួស្នគ ល់និងសនាប្គ្នរពេូរណោពទឹក កីមពុជាកាុងរងវង់

ខ្មសរពំខ្ នេចាុេបនា” ។ 

ជាមយួនឹងេទអនតរាគមន៍ អានប្សចកតរី ងទកុ បូ្ចាះ

សប្មតចនាយករ ឋមស្តនតី ហ ុន ខ្សន ក៏បានអងគុយប្ធវើអតាា        

ធេិាយប្ដាយចងអុលេងាា ញប្លើខ្ផ្នទី និងឯកស្នរតាមការ

េញ្ញា ំងស្នែ យជនូ ល់អងគសោ និងរេជាជនកមពុជាផ្ង    

ខ្ រ ។ 

ប្ោក ហ ុន ខ្សន បានប្លើកប្ ើងថា “ប្នះប្ហើយជា

ខ្មសរពំខ្ នមិនខ្កខ្រេ ប្ហើយខ្ លតមកល់ទកុប្ៅអងគការ

សហរេជាជាតឆិ្ា ំ ១៩៦៤ ។ អុីចងឹចណុំចប្នះជាជប្រមើស

មយួ ខ្ លេនសល់ទកុឲ្យប្យើងមក ល់នលៃប្នះ ។ សូម

េញ្ញា ក់ថា ប្តើម្ចននរណ្ដប្សាហាជាតជិាងសប្មតចរពះ 

នប្រាតតម សីហន ុ ប្ៅប្ទៀត? ប្ហតអុវបីានជារពះអងគ រតូវេងខំ

ចតិតប្រៀេចឯំកស្នរ? ប្ោក វា៉ា  គមី ហុង គជឺាមនសុសម្ចា ក់

ហ ុន្ ខ្សន្ ថា កម្ពុជាបាត់េងស់ិទធិទ្ធម្ទ្ធរខ្ដន្ដីកម្ពុជាក្រោម្  

ន្ិងខ្ដន្ក្ោោះពកី្វៀតណាម្ក្ហើយ 

នាយករ ឋមស្តនតី កមពុជាប្ោក ហ ុន ខ្សន ពនយល់េំភែរឺ ឋ

សោ អំពី បំ្ណើ រការប្បាះេប្ងាគ លកណំត់រពំខ្ ន កមពុជា-

ប្វៀតណ្ដម នាប្ពលេចាុេបនា     ប្ៅកាុងកចិារេជុរំ ឋសោ 

នារពឹកនលៃទី ៩    ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 
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រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៣ 

ខ្ លប្ៅសល់… ប្រៀេចឯំកស្នរទំងយេ់ឲ្យហួតសមបតតិចះុ

ហតាប្លខា ប្ ើមបីយកប្ៅតមកល់ប្ៅ អងគការសហរេជាជាតិ

។ខ្ផ្នទីខ្ លប្យើងប្រេើេចាុេបនាជាមយួប្វៀតណ្ដម គខឺ្ផ្នទី

ហាឹ ងឯង។ប្តើម្ចនអវមុីសប្ៅ?។ អុីចងឹអស់ប្ោកនវ៉ាមញុំម្ចន

តនមែប្សែើនឹងនវ៉ាសប្មតចរពះ នប្រាតតម សីហន ុ ប្ទ? ឬក៏អាជងំឺ

ឆ្ា ំ ១៩៧០ វាប្កើតប្ ើងវញិប្ ើមបីផ្តួលរលំំរាជេលែ័ងកខ្ត    

មតង   ? ។ េ៉ាុខ្នតអស់ ប្ោករតូវរលំងសពរេស់មញុំសិន ប្ទើេ

អាចឈាន ល់រលំំរាជេលែ័ងកបាន”។ 

ជាមយួនឹងរេស្នសន៍ បូ្ចាះ ប្ោកនាយករ ឋមស្តនតី 

ហ ុន ខ្សន បានគសូេញ្ញា ក់ថា “ទនាឹមនឹងប្នះ ក៏គរួកត់

សម្ចគ ល់ខ្ រថាេនាា េ់ពីកមពុជារេកាស ទទលួយកប្គ្នល

ការណ៍ខ្មសរពំខ្ នមនិខ្កខ្រេប្ៅប្ពលកមពុជាបាន ឯករាជយ 

ប្ៅឆ្ា ំ ១៩៥៣ និងេនាា េ់ពីកមពុជាបានយកខ្ផ្នទីប្ៅ

តមកល់ប្ៅអងគការសហរេជាជាត ិ និងរេកាសឲ្យអនតរជាតិ

ទទលួស្នគ ល់មកប្នាះសិទធិទមទរទឹក  ីនូតា ប្ៅខ្ ន ី   

កមពុជាប្រកាម ក៏រតូវបានផ្តុរលត់ប្ៅខ្ រប្ដាយស្នរថា       

កស័ូងសីុន ខ្ ន កីមពុជាប្រកាម រតូវបានកណំត់ថាជាទឹក ី

រេស់ប្វៀតណ្ដមរចួអស់ប្ៅ ប្ហើយតាមរយៈប្សចកតី

សប្រមចសតីពីការកណំត់រពំខ្ ន ឆ្ា ំ ១៨៧០ និងអនសុញ្ញញ

កណំត់រពំខ្ ន ឆ្ា ំ ១៨៧៣ ប្ហើយខ្លមទំង បានប្បាះ

េប្ងាគ លរពំខ្ នប្ៅប្លើ  ី បានចនំនួ ១២៤ េប្ងាគ លប្ទៀត

ផ្ង”។ 

រតងច់ណុំចប្នះ ប្ោកនាយករ ឋមស្តនតី ហ ុន ខ្សន 

បានគសូេញ្ញា ក់ថា “ប្ៅប្ពលប្ពលខ្ លប្យើងយកខ្ផ្នទី

ប្ៅតមកល់ប្ៅអងគការសហរេជាជាត ិទក់ទងនឹងខ្មសរពំខ្ ន

មនិខ្កខ្រេសិទធិទមទរទឹក បី្ៅកមពុជាប្រកាម រតូវផ្តុរលត់

ប្ៅ ប្ហើយប្រ ះប្យើងបានអំ វនាវឲ្យប្គទទលួស្នគ ល់រពំ

ខ្ នេចាុេបនាឯេនាា េ់មក គបឺ្កាះប្ៅប្ពលខ្ លប្យើងយក

ខ្ផ្នទីប្ៅតមកល់ប្ៅ អងគការសហរេជាជាតបិ្ដាយយកខ្មស

េនាា ត់ លីងប្រេ វបី្យ៉ា ជារពំខ្ នទឹកគសិឺទធិទមទរយកប្កាះ

រតល់ និងប្កាះ នទប្ទៀតគក៏ឺផ្តុរលត់ប្ៅប្ហើយខ្ រ ។     ខ្ត

ចណុំចប្នះ មញុំសូមេញ្ញា ក់ថា ប្យើងមិនអាចដាក់កហុំសប្លើ

សប្មតចរពះ នប្រាតតម សីហន ុ ជាអាកប្ធវើឲ្យបាត់េងខ់្ ន  ី   

កមពុជាប្រកាម និងប្កាះប្នាះប្ទប្រ ះគ្នែ នជប្រមើសណ្ដខ្ ល

លអជាងជប្រមើសខ្ លរពះអងគ សប្មតច រពះនប្រាតតម សីហន ុ

បានេូជាប្ធវើរពះរាជេូជនីយកចិាទមទរឯករាជយ និងបានេ ូ

ជាការ រទឹក បីានេ៉ាុណណ ឹ ងវាជាការលអណ្ដស់ប្ៅ ប្ហើយ ។ 

រហូត ល់ទំងអស់គ្នា ប្ៅថា ជារពះេិតាឯករាជយ

ជាត ិ។ប្តើនរណ្ដប្សាហាជាតជិាងរពះអងគ?” ៕  

 គ 
ណៈកម្ មការ សារពត័ម៌ាៃ នៃសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ សមូ្អាំពាវនាវដ្លម់្ន្តៃ តគីណៈកម្ មការនាយក, ររធាៃ
សាខាតាំរៃ់, រដ្ ឋ ៃងិ ររក្ទស នៃសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ក ោងុពភិពក្ោកឲ្យបាៃរជារថា  រាលស់កម្ មភាពររស់
សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ក្ៅរគរ់ទកីខ្ៃ ែងខ្ដ្លគរួៃងឹផ្ស្ព វផ្សាយ សមូ្អស់ក្ោកក្ម្តាត ជយួនលលកក្ផ្ស ាើររួថ្ត 

ៃងិ ពត័ម៌ាៃសក្ង េរ ( 5 Ws and one H ) ដ្លរ់កមុ្ការង្ហរ នៃគណៈកម្ មការ សារពត័ម៌ាៃររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ តាម្ការគរួ
ផ្សង ។ 
 ក្គលរាំណងររស់ក្យើងម ាុាំ គ ឺ ទមី្យួ ក្ដ្ ើម្បីផ្ស្ព វផ្សាយពត័ម៌ាៃទ្ធ ាំងក្ៃោះឲ្យទ្ធៃ់ក្ហតកុារណ៍ក្ៅក្ល ើវទិយុសាំក្ ងកម្ ពជុាក្រកាម្ 
( VOKK ) ខ្ដ្លជាសាំក្ ងខ្តម្យួគត់ររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ៃងិ ររស់ពលរដ្ ឋខ្ម មរក្រកាម្ក ោងុពភិពក្ោក ៃងិ ទពីរី ក្ដ្ ើម្បីរកា
ទកុ ក្ហើយចង់រកងជាកាលរបវត តសិកម្ មភាពក្ៅក ោងុរពតឹ តរិរត  “កម្ ពជុាក្រកាម្” ក្ចញផ្សាយររច ាំខ្មក្ដាយសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ។  

សមូ្ខ្ថ្ ែងអាំណរគណុ ៃងិ អររពោះគណុ 
គណៈកម្ មការ សារពត័ម៌ាៃ នៃសហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្  

រាលព់ត័ម៌ាៃសមូ្ក្ផ្ស ាើតាម្រយៈ 
Email: son.samrach@gmail.com (ក្ោក សងឺ សក្រម្ច) , info.dep@khmerkrom.org (គ.ក.ស.ស.ក.) 

ក្សចកាអីរំវនាវ 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៤ 

នថ្ ៃទ ី៣០ ខ្ម សហីា នោ ាំ ២០១២    
VOA l រដ្ ឋធាៃវី៉ាសុៃីក្តាៃ  

នលៃ 
ប្ៅរក៍នែងមកគជឺាេុណយមួេ ១០០នលៃរេស់

សពប្ោក សំ េូរនិា ខ្ លបានរបារពធប្ធវើប្ៅ

វតតពុទធិការាមកាុងរ ឋម្ច៉ា រខី្ ន ។ ប្ោក សំ េូរនិា អតតីអាក

កាខ្សត ប៏្ ាើមនិងម្ចនឥទធិពលម្ចា ក់បានប្ធវើមរណកមែប្ដាយ

ស្នរជងំមឺហារកីប្លែើមកាលពីនលៃទី ១១ ខ្មឧសោឆ្ា ំប្នះកាុង

ជនាែ យុ ៥៨ ឆ្ា  ំ ប្ៅប្គហដាឋ នរេស់ប្ោកប្ៅ សហរ ឋអា

ប្មរកិ ។ 

អាកកាខ្សតរេូប្នះរតូវបានប្គចងចំាថាជាអាកចលូរមួ

ចខំ្ណកជរំញុ  ល់ប្សរោីពស្នរព័ត៌ម្ចនតាមរយៈការជយួ 

ឧេតាមភ ល់ការេណត ុះេណ្ដត លអាក ស្នរព័ត៌ម្ចនជាប្រចើន   

នាក់ ។ 

ប្ោក ពិន សំមុន អតតីរេធ្លនវទិយុអាសីុប្សរខី្ ល

បានស្នគ ល់និងសហការការងារ ជាមយួប្ោកសំ េូរនិាតំាងពី

ឆ្ា ំ ១៩៩៣ មកបានេញ្ញា ក់ថាប្ោកេូរនិាគជឺាអាកខ្ ល

ចលូរមួចខំ្ណកតំាងពី េំូងកាុងការជរំញុឱ្យម្ចនស្នព័ត៌ម្ចន

ប្សរបី្ៅកមពុជាប្រកាយពីរេប្ទសប្នះ បាន ែងកាត់សស្តងាគ ម

ខ្ហកហួរគ្នា ឯងអស់រយៈប្ពលជាប្រចើនទសវតសរ ៍ ។ “ប្ៅ

ប្ពលខ្ លប្យើងប្ធវើសកមែោពកាខ្សត ប្ោកេូរនិាប្ៅ 

USAID ប្ហើយសកមែោពកាខ្សតប្ោកេូរនិាក៏តាម ដាន កាុង

នាមជាអាកប្ធវើការឱ្យស្នា នទតូអាប្មរកំិាង USAID ប្ហើយប្យើង

បានជេួគ្នា ប្ដាយស្នរសកមែោពកាខ្សតហាឹ ង ។ មញុំប្ៅខាង

ចលនាប្សរោីពស្នរព័ត៌ម្ចន។  

ប្ោកេូរនិាជាអាករកមនសុសប្ធវើកចិាការហាឹ ង ប្ហើយ

ប្យើងជេួគ្នា ប្ហើយ ប្ៅប្ពលហាឹ ងប្ហើយប្ោកេូរនិាម្ចន

គណុប្លើមញុំកត ី ប្លើអាកកាខ្សតជាទបូ្ៅ កតបី្ដាយស្នរខ្តរាយ

ការណ៍ប្ៅ ឱ្យខាងអាប្មរកំិាងថាម្ចនមនសុសប្ធវើការប្ ើមបីេុពវ

ប្ហតអុីចងឹ ម្ចនមនសុសឯករាជយ ប្ហើយេនាា េ់ពីប្នាះ មយួ

ឆ្ា ំមក ក៏បានទទលួមលូនិធពីិ USAID”។  

ប្ោក សំ េូរនិា បានេតូរមកប្ធវើការប្ៅ វទិយុអាសីុប្សរ ី

ពីខ្មមករា ឆ្ា ំ ២០០០  ល់ ខ្មតោុ ឆ្ា ំ ២០០៩ កាុងឋានៈជា 

នាយករង នាយកសតីទី ជាអាកពិនិតយការផ្ាយ (Senior     

Editor) និងជាអាកផ្ាយផ្ទា ល់ខាងខ្ផ្ាកោស្នខ្មែរ ។ ប្នះប្េើ

តាមរេវតតរិេូសប្ងខេខ្ លបានអានប្ដាយ កនូរេុសចបង

រេស់ប្ោកគ ឺ ប្ោកសំ រមែ័ន។ ប្ោកេូរនិាក៏ធ្លែ េ់ ជានិពនធ

នាយកកាខ្សតពលរ ឋខ្មែរកាលពីប្ៅ ជាជនប្ភៀសមែួនប្ៅ 

ឯជរំជំាយខ្ នខ្មែរ ។ 

ប្កើតកាុងរតកលូអាកខ្រសរករីកមយួ កាុងរសុកកពំង់

ខ្លង ប្មតតកពំងឆ់្ា ំង ប្ោកេូរនិាធ្លែ េ់បានេួសប្រៀនពី

កមុ្ចរោពប្ហើយ រតូវបានមជឈដាឋ ននានាទទលួស្នគ ល់ថាបាន

យកចបំ្ណះ ងឹប្នះមកជយួ េប្រមើ ល់សងគមជាតផិ្ងខ្ រ ។ 

ប្ោក ពិន សំមុន បានេខ្នាមប្ទៀតថាប្ទៀតថា៖ 

“ម្ចនការងារប្ ាើមមយួចនំនួ គមឺញុំអាចរកាបានថាគុណ

សមបតតបិ្ោក េូរនិា គបឺ្ៅប្ពលធជំាងប្គគជឺាអាកពិប្រគ្នះ 

ប្យាេល់ខាងប្រឿងស្នសនា” ។ ប្រៅពីប្នះប្ទៀតគកឺារប្ធវើការ

សិការស្នវរជាវរបំ្លចប្ ើងវញិនវូអវ ី ខ្ លជាមរតករេស់

ខ្មែរតាមរយៈការរចងរកង ជាេទសម្ចភ សជាមយួនឹងប្ោក 

ស្នស្តស្នត ចារយអកសស្នស្តសតខ្មែរ ប្កង វា៉ា ន់ ស្នក់ ។ ប្នះប្េើតាម

ការេញ្ញា ក់រេស់ប្ោក  ពិន សំមុន ។ 

ប្ោក សំ េូរនិា រតូវបានប្គទទលួស្នគ ល់ថាម្ចនការ

កស្នងទំនាក់ទំនងលអជាមយួ   និងមស្តនតីសំខាន់ៗទំងប្ៅកាុង 

ប្ោកសំ េូរនិ ជាមយួនឹងអតតីឯកអគគរាជទតូ

សហរ ឋអាប្មរកិប្ៅភាបំ្ពញ ប្ោកឆ្ល ប្រ ៉ាយ  

(Charles A. Ray)  ។  VOA 

ក្ោក សាំ េូរិន្ទ រតូវបាន្ចងចាាំថាជាអនករួយេណតុ ោះេណាត  អនកសារព័ត៌មន្ 

http://vokk.net/?p=9852


រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៥ 

រដាឋ ភបិាល គណេកសរេឆំ្ងនិងអងគការប្រៅរដាឋ ភបិាលក៏

 ចូជាសកមែជនសិទធិមនសុសនានា ។ 

ប្ោករសី ស ស្នប្ម៉ាន ជាភរយិាចងចំាថាកាុងរយៈ

ប្ពលជាង ៣២ ឆ្ា ំននចណំងអា ហ៍ពិ ហ៍ ប្ោក សំ      

េូរនិា ជាស្នវ មនិីងជាឱ្ពុកខ្ លម្ចនការយកចតិតទកុដាក់ខ្ល

រការេពនធនិងកនូនិង «ប្ស្នែ ះរតង»់ ប្េើប្ទះេជីាប្ោករសី 

ទទលួស្នគ ល់ថាស្នវ មបីានចណំ្ដយប្ពលប្ផ្ទត តប្លើ ការងារ

យា៉ា ងប្រចើនក៏ប្ដាយ ។ 

“េតមីញុំចណំ្ដយប្ពលប្ធវើការងារប្រចើនេំផ្តុ ជាជាង

ចណំ្ដយប្ពលជាមយួ រគួស្នរេ៉ាុខ្នតវាអត់េ៉ាះ ល់អវ ីល់មញុំ

និងកនូ េ៉ាុនាែ នប្ទ ប្រ ះមញុំក៏ម្ចនគនិំតរេហាក់រេខ្ហលនឹង

គ្នត់ខ្ រម្ចននិសស័យ រសប្ ៀងគ្នា ប្ហើយមញុំគំ្នរទអវខី្ លគ្នត់

ប្ធវើ ទំងអស់ប្ហើយជាមយួកនូ ប្យើងម្ចនប្ពលមែះប្ៅជា 

មយួគ្នា ខ្ រ”។ 

 រឯីនាង សំ រមែនី ជាកនូរសីខ្តមយួគត់កាុងចបំ្ណ្ដម

កនូទំងេួនរេស់ប្ោកបានេញ្ញា ក់ថា ឱ្ពុករេស់នាងជា

មនសុស គរំមូ្ចា ក់កាុងជវីតិនាង៖ “គ្នត់ជាមនសុសខ្ លសំខាន់

េំផ្តុខ្ លមញុំប្រៀនសូរតពីគ្នត់ទំងការ តស ូនិងជហំរ។ 

ឧេម្ចថាប្យើងប្ជឿជាក់ប្លើអវីមយួ ។ អាកមែះប្ជឿជាក់អុីចងឹ

ខ្មន េ៉ាុខ្នតម្ចនប្គនិយាយប្ៅការប្ជឿជាក់ប្នាះវាប្ៅជារ ំ

ស្នយខ្តគ្នត់អត់អុិចងឹប្ទ” ។ 

អតតីអាកកាខ្សតរេូប្នះ បានចណំ្ដយប្ពលចងុ

ប្រកាយជយួផ្សពវផ្ាយ និងប្លើកកមពស់ការយល់ ងឹពី

ចលនាតស ូទមទរសិទធិប្សរោីពរេស់ពលរ ឋខ្មែរប្រកាម

ប្ហើយបានរាេ់អានជាមយួនឹងសកមែជនចលនាប្នះហួសពី 

ករមិតននការងារ េ៉ាុខ្នតប្ោក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ រេធ្លនសហ

ព័នធខ្មែរកមពុជាប្រកាមេញ្ញា ក់ថា ទំនាក់ទំនងប្នះ មនិបាន

ប្រជៀតខ្រជក ល់ការងារវជិាា ជវីៈប្ទ ។ 

“មប្នាសប្ញ្ាតនាកាុងចតិតគ្នត់មញុំប្មើលមិន ងឹ េ៉ាុខ្នត

ការខ្ លគ្នត់សួរ ជាព័តម៌្ចនគសំឺណួរខ្ លគ្នត់សួរប្េើតាម 

ធមែតាពិបាកនឹងប្ដាះរស្នយពិបាក នឹងប្ ែើយខ្ រ បូ្ចាះវា

អត់ម្ចនប្រឿងយល់ប្យាគប្រឿងសអីហាឹ ងប្ទ គថឺា សួរប្ៅសួរ 

មកប្ហើយមញុំក៏អុីចងឹខ្ រ គថឺាចងឱ់្យគ្នត់សួរឱ្យចំៗ ចងឱ់្យមញុំ

រសួលនិយាយ ។  បូ្ចាះអវខី្ លប្យើងរបារស័យទក់ទងតាម

ខ្េេព័តម៌្ចនមនិខ្ លបានគតិ គថូាស្នគ ល់គ្នា មតិតភរ័កឬក៏

ប្ដាយស្នរគ្នត់ម្ចនមប្នាសប្ញ្ាតនា ជាមយួខ្មែរប្រកាម

ប្ទ”។ 

នាប្ពលចងុប្រកាយចបានចលូរមួេប្ងកើតវទិយុខ្មែរពិភព

ប្ោកខ្ លម្ចនមលូដាឋ នប្ៅរ ឋធ្លនី វា៉ា សីុនប្តាន ប្ហើយប្ធវើ

ការផ្ាយតាមរេព័នធអុីនធឺណិត ។ 

រកុមរគួស្នរបានេប្ងកើត មលូនិធមិយួសរម្ចេ់ជយួ

 ល់និសសិតរកីរក កមពុជាឱ្យម្ចនឱ្កាសបានសិកាេនតប្ៅ

កាុងរេប្ទស ។ 

ប្ោករសីស្នប្ម៉ានេញ្ញា ក់ថាប្ៅប្ពលឥ ូវប្នះបាន

ជយួ ល់និសសិតចនំនួពីរ នាក់េនតការសិកាប្ៅ មហាវទិា

ល័យកាងុរកុងភាបំ្ពញ ខ្ លជាការេំប្ពញេំណងរេស់

ប្ោក េូរនិា ខ្ លចងជ់យួជនរករីកប្ដាយស្នរ រេវតតជិាកនូ

ករំ រេស់ប្ោក និងម្ចនចតិតចងសិ់កាឱ្យបានប្រៅរជះ

ប្ហើយទីេំផ្តុប្ោកសិកាបាន  ល់ថាា ក់អនេុណឌ ិ តប្ៅ

ស្នកលវទិាល័យ Harvard ខាងខ្ផ្ាករ ឋបាលស្នធ្លរណ: ៕  

ប្ោក  សំ េូរនិា ។ 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៦ 

 នលៃទី ២៩ ខ្ម សីហា ឆ្ា ំ ២០១២  

 ប្ដាយ ថាច់ រេីជា ប្គឿន l ស្នរព័ត៌ម្ចន នរពនគរ 

 កា 
លពីនលៃចនា ទី ២៧ 

ខ្មសីហា អងគការ

អនតរជាត ិ ជាប្រចើន

បានប្ផ្ញើស្នរជនូប្ោកនាយករ ឋមស្តនតីប្វៀតណ្ដម ប្ ើមបីទម 

ទរឲ្យផ្្ល់ប្សរោីព  ល់រកុមយុវជនស្នសនា  រគសឹតចំននួ 

១៧ នាក់ ខ្ លកពុំងជាេ់ពនធនាគ្នរប្ៅប្វៀតណ្ដម ។  

ចាេ់ប្ដាយរបំ្ោភេ ំន ៖ 

អងគការមនិខ្មនរដាឋ ភបិាល កាុងពិភពប្ោកបានទម 

ទរឲ្យរដាឋ ភបិាលប្វៀតណ្ដមផ្ល់្ប្សរោីព ប្ដាយឥតលកខ 

មណឌ  និងជរមុញឲ្យលុេប្ចាលនវូការប្ចាទរេកាន់ប្ៅប្លើ

រកុមអាកសរប្សរេែក់ទំង ១៧ នាក់និងអាកចលនាសងគម 

ទំងឡាយខ្ លអាជាញ ធរបានចាេ់មែួន ប្ដាយការរបំ្ោភេំ 

 នកាលពី ខ្មកកកដា ឆ្ា ំ ២០១១ មក ល់េចាុេបនា ។ 

អាកខ្ លរតូវចាេ់មែួនទំងប្នះប្ៅមនិទន់នាំប្ចញមក

ជនំុំជរមះក្បី្ៅប្ ើយ ប្ដាយពួកប្គរគ្នន់ខ្តជាពលរ ឋ 

ស្នមញ្ញកាុងនាមជាអាកកាខ្សត  អាកការ រេរសិ្នា ន  អាករេ 

ឆំ្ងអំប្ពើពុករលួយនិងអាកការ រសិទធិមនសុសជាប្ ើម ។ 

កាុងអំ ុងប្ពលជាងមយួឆ្ា ំមកប្នះ សហគមន៍សិទធិ

មនសុសអនតជាតបិាន ងឹនវូអតតសញ្ញញ ណ រេស់ពួកប្គយា៉ា ង

ចាស់ោស់ ម្ចន ូចជា ប្ោក ដំាង សវឹង ប្យ៉ាវ ( Đặng 

Xuân Diệu) , ហូ  កឹ ហាវ  (Hồ Đức Hòa) , ប្  វុាំង ប្សុើង 

(Paulus Lê Văn Sơn) , ប្ងវៀង វុាំង ប្យ៉ាៀត (Nguyễn Văn Duy-

ệt),ណុង ហុង អាន់ (Nông Hùng Anh) , ប្ងវៀង វុាំង ហាវ យ 

(Nguyễn Văn Oai) , ថាយ វុាំង យ៉ាុង(Thái  Văn Dũng) , រតងឹ 

មនិ ញឹក (Trần Minh Nhật) , តា ផ្ងុ តងឹ (Tạ Phong 

Tần) ,  រតងឹប្ៅ អាន់ េិន (Trần Vũ Anh Bình) , ប្ងវៀង  និ 

ប្កឿង (Nguyễn Đình Cương), ជ ូម្ច៉ា ន់ប្សុើង (Chu  Mạnh Sơn) 

និង ប្ោក វា៉ា ង ផ្ងុ (Hoàng Phong)  ជាប្ ើម ។ 

ខាងប្លើជាប្សចក្បី្ផ្្ើម ននស្នរលិមិតរេស់អងគការ

ប្រៅរដាឋ ភបិាលទំង ១២ ប្ៅកាុងសកលប្ោកប្ផ្ញើជនូប្ោក

នាយករ ឋមស្តនតី ប្ងវៀង តងឹ យ៉ាុង ( Nguyễn Tấn Dũng ) ។ 

អងគការទំងប្នះ រមួម្ចនHuman Rights Watch, ACAT 

France, Access Now, សម្ចគមស្នែ េបា៉ា កកាអកសរស្នស្តសតប្វៀ

តណ្ដមប្ៅប្រៅរេប្ទស , Media Legal Defense Initiative, 

I n t e r n a t i o n a l  F r e e d o m  O f  E x p r e s s i o n , 

Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, 

Southeast  As ian Pres s  A l l i anc e  SEAPA, 

ជាប្ ើម ។ 

ប្ោក រសី Nina Jansen ទីរេឹកាចាេ់ននអងគការប្ផ្្ើម

គនិំត ប្ ើមបីការ រចាេ់និងព័តម៌្ចន( Media Legal Defense 

Initiative) ខ្ លម្ចន ទីស្នា ក់ការប្ៅអងប់្គែសបានខ្លែងថា ៖ 

"ប្យើងមញុំបាន សប្រមចចះុហតាប្លខារមួគ្នា  ប្លើស្នរលិមិតជា 

កចិាការេនតពីលិមិតខ្ លបានប្ផ្ញើប្ៅកាលពី ខ្មមនីា ឆ្ា ំ   

មនុ ។ ឆ្ា ំប្នះ ប្យើងប្ៅខ្តទទចូសំុឲ្យផ្្ល់ប្សរោីព ល់

រកុមអាកសរប្សរេែក់ខ្ លតាមទសសនៈរេស់ប្យើងមញុំ គពួឺក

ប្គរតូវចាេ់ ទំងរបំ្ោភ េំ នប្ៅប្លើចាេ់ ប្រ ះពួកប្គ

រគ្នន់ប្រេើរបាស់ប្សរោីព ននការេប្ញ្ាញមតខិ្តេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ។ 

ប្យើងមញុំ គតិថា ស្នលរកមខ្ លពួកប្គរតូវទទលួរងគឺ

ជាអំប្ពើអយុតតធិម,៌រកុមយុវជនទំងប្នះកំពុង ខ្តអនវុតតតាម

សិទធិននការេប្ញ្ាញគនិំត និងមតបិ្ដាយសនតិវធិ ី ខ្ លប្មើល

អងគោរអន្តរជាតិររមុ្ញឲ្យក្វៀតណាម្ផ្ដ ់ក្សរើភាពដ ់អនកេក្ចេញម្តិ  

ប្ោករសី Nina Jansen ។ 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៧ 

ប្ៅគ្នែ នសកមែោពណ្ដមយួ ខ្ លេណ្្ដលឲ្យពួកប្គរតូវ

បានពិន័យយា៉ា ងប្នះប្ទ ។ 

េញ្ញា ប្ផ្សងមយួប្ទៀត ខ្ លប្យើងមញុំប្ៅទីប្នះប្មើល

ប្ ើញថាចាេ់េ្ឹងផ្ល់្ប្ៅកាុងរេប្ទសប្វៀតណ្ដម មិនរតូវ

បានប្គប្គ្នរពប្ ើយ ។ ម្ចនអាកសរប្សរេែក់ជាប្រចើនមនិ

ម្ចនប្មធ្លវកីារ រក្មីិនម្ចនអាកណ្ដ ឹងបានថា ប្ពលណ្ដ

ពួករតូវនាំប្ចញមកជនំុំជរមះក្ ី និងម្ចនសកមែោពរបំ្ោភ

សិទធិមនសុសជាប្រចើនប្ទៀត រេស់អាជាញ ធរប្វៀតណ្ដមខ្ ល

សហគមន៍អនតរជាតយិកចតិតទកុដាក់ "។ 

សហគមន៍អនតរជាតយិកចតិតទកុដាក់៖ 

ពីទីរកុងបាងកក់ នាយកទទលួេនាុកកចិាការអាសីុនន

អងគការឃ្លែ ំប្មើលសិទធិមនសុស Human Rights Watch) ប្ោក 

Phil  Robertson បានខ្លែងថា ការប្ផ្ញើស្នរលិមិតជូនរតង់

ចបំ្ ះថាា ក់ កឹនាំកំពូលរេស់ប្វៀតណ្ដមប្នាះ ប្ ើមបីសខ្មង្

នវូក្បីារមភយា៉ា ងរជាលប្រៅ រេស់អងគការប្រៅរដាឋ ភបិាលប្ៅ

ប្រៅរេប្ទស កាុងឱ្កាសរឭំក ល់ការចាេ់មែួនទំងរបំ្ោភ

េំ នប្ៅប្លើមនសុសទំង ១៧ នាក់ខ្ លបានប្កើតប្ ើងជាង

មយួឆ្ា ំមកប្ហើយ ។ 

ប្ោក Phil  Robertson បានខ្លែងថា៖ " ប្យើងមញុំបានប្ធវើ

ការនឹងអងគការប្ផ្សងប្ទៀត កាុងទិសប្ៅជរម្ចេនវូេញ្ញា  ល់

នាយករ ឋមស្តនតីប្វៀតណ្ដម ថា ប្សរោីពននការេប្ញ្ាញមតិ

កាុងរេប្ទសរេស់ប្ោករតូវបានប្គជាន់ឈ្ែី ។ 

ប្យើងមញុំចងឲ់្យរគួស្នររេស់អាកទំង ១៧ ខ្ លរតូវប្គ

ចាេ់មែួនយល់ថាពិភពប្ោក ខាងប្រៅមនិខ្ លេំប្ភែច

ប្ចាលពួកប្គ និងសហគមន៍អនតរជាតបិ្ៅខ្តដាក់សម្ចព ធ

ប្លើអាជាញ ធរប្វៀតណ្ដម ឲ្យផ្ល់្ប្សរោីពជាេនាា ន់ ល់យុវ

និសសិតទំងប្នះ" ។ 

 ពីទីរកុងបាងកក់ប្ោករសី Gayathry Venkistes   

waran នាយករេតេិតតនិនសមព័នធស្នរព័តម៌្ចនអាសីុអាប្គាយ៍ 

(Southeast  Asian Press Alliance) ប្ៅកាត់ថា SEAPA បាន

ខ្លែងថាអងគការ មនិរតមឹខ្តចាេ់អារមែណ៍ ល់ប្សរោីពស្នរ

ព័តម៌្ចនប្សរោីពននការេប្ញ្ាញមត ិ និងការ រផ្ល

រេប្យាជន៍  ល់អាកកាខ្សតប្ៅកាុងតេំន់អាសីុអាប្គាយ៍

េ៉ាុប្ណ្ដណ ះប្ទ គខឺ្លមទំងចាេ់អារមែណ៍ ល់ករណីឯកជននន 

រកុមអាកសរប្សរេែក់   ផ្សពវផ្ាយប្ៅប្លើរេពនធអិនប្ធើណិត

ប្ ើមបីេងាា ញអំពីគនិំតរេស់ពួកប្គផ្ងខ្ រ ។ 

ប្ោករសី Gayathry Venkisteswaran ខ្លែងថា ៖ " 

ប្រ ះប្ហត ុបូ្ចាា ះ លិមិតខ្ លបានប្ផ្ញើប្ៅកាលពីមសិល      

មញិប្នាះ ប្យើងមញុំសងឃឹមថា អាចញំុង ឬ អាចចរមុញឲ្យរដាឋ

ភបិាលប្វៀតណ្ដមគិតគបូ្ ើងវញិអំពីអវីខ្ លប្យើងមញុំប្ៅថា 

«ការរបំ្ោភេំ ន»  ។ ប្រ ះថា រកុមអាកសរប្សរេែក់ និង

រកុមប្រេើរបាស់រេព័នធអិនប្ធើណិត    ខ្ លរតូវបានចាេ់ប្នាះ

ពួកប្គរគ្នន់ខ្តប្ធវើកចិាការមួយ ស៏្នមញ្ញគ ឺ ផ្សពវផ្ាយនវូ

គនិំតយល់ប្ ើញរេស់មែួនប្ ើងរេព័នធអិនប្ធើណិត ខ្ត

េ៉ាុប្ណ្ដណ ះ ។ 

ម្ចនវធិីស្នស្តសតសមរសេ និងរសេចាេ់ជាប្រចើន

ខ្ លរដាឋ ភបិាលអាចរេឈ្មមមុ នឹងរកុមអាកេប្ញ្ាញ

ប្យាេល់ខ្មវងគនិំត ខ្តអវីខ្ លប្ធវើឲ្យប្យើងមញុំម្ចនការរពួយ

បារមភប្នាះប្វៀតណ្ដមបានអនវុតតនវូចាេ់ ខ្ លម្ចន       

លកខណៈរសប្ពចរសពិលប្ ើមបីយកប្លសចាេ់ និងេំេិទ

ម្ចត់អាកមនិរពមនិយាយ មិនរពមគតិតាមមែួន ។ ប្នាះជាការ

េំ នប្លើចាេ់ជាន់ឈ្ែីប្លើសិទធិ និងផ្លរេប្យាជន៍ 

រេស់ពលរ ឋ" ។ 

ពី Dublin រេប្ទស Ireland នាយកកាខ្សត និងទំនាក់

ប្ោក Jim Loughran ។ 



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៨ 

ទំនងនន Front Line Defenders ប្ោក Jim 

Loughran បានខ្លែងថា ការេស្តងាក េ និងអំប្ពើហិងាខ្តងខ្ត

ប្កើតប្ ើង ចបំ្ ះអាកេប្ញ្ាញប្យាេល់ខ្មវងគំនិតប្ៅប្វៀត 

ណ្ដម ។ 

ប្ោក JimLoughran បានខ្លែងថា៖ " អាកទំង ១៧ 

នាក់ខ្ លរតូវបានចាេ់មែួននិងកពុំងរតូវបាន ំុឃ្លំងប្ៅកាុង

គកុប្នះ ជាឧទហរណ៍រស្នេ់ ។ ពួកប្គជារកុមអាកសរប្សរ

េែក់ជាពលរ ឋកាុងនាមជាអាកកាខ្សត និងជាអាកប្ធវើសកមែ 

ោពប្ៅកាុងសងគម។ស្នរលិមិត ខ្ លប្យើងមញុំរមួគ្នា ចះុហតា

ប្លខាប្ផ្ញើជូន ប្ម កឹនាំប្វៀតណ្ដមប្នាះ  ជាប្សចក្ ី ខ្លែង

ការណ៍រមួមយួរេស់ អងគការប្រៅរដាឋ ភបិាល ប្ហើយប្យើងមញុំ

ម្ចនការប្ស្នកស្្នយខ្ លអាចនិយាយបានថា មួយខ្ផ្ាក

ប្យើងមញុំឃ្លែ ំប្មើលប្វៀតណ្ដមថា ម្ចនការខ្កទរមងអ់ំពីេញ្ញា

សិទធិមនសុសខ្ រឬប្ទ គបឺ្ ើញខ្តការចាេ់ចង  សងកត់សងកនិ 

និងចាេ់ ំុមែួនមួយនលៃកាន់ខ្តប្កើនប្ ើង ជាលំដាេ់មិនម្ចន

លយចះុប្ ើយ" ។ 

តាមរេស្នសន៍រេស់ប្ោក Jim Loughran អវីខ្ ល

ប្ោក បានខ្លែងប្នាះ មិនខ្មនជាទសសនៈដាច់ប្ដាយរេស់ 

Front Line Defenders ប្ទ ខ្តជាសំប្ ងរមួរេស់អងគការប្រៅ

រដាឋ ភបិាលខ្ លខ្តងខ្តតវា៉ា ប្ ើមបីការ រ និងគំ្នរទ ល់

ពលរ ឋខ្ លឋិត ប្ៅកាុងរេប្ទសទំងឡាយណ្ដ ខ្ លមិន

រតូវបានប្គប្គ្នរពសិទធិមនសុសជាមូលដាឋ ន ៕  

ក្ដាយ ថាច់ ររជីា ក្គឿៃ l សារពត័ម៌ាៃ នរពៃគរ 

(រកុង Mantova, អុតីាលី ) ពុទធេរស័ិទខ្មែរប្ៅរេប្ទស   

អុីតាលីបានជេួជុំគ្នា ប្ៅការយិាល័យសម្ច គមពុទធស្នសនា

និងវេបធមខ៌្មែរអុីតាលី កាលពីនលៃទី ១៥ ខ្មសីហា មសិល     

មញិប្នះ ប្ ើមបីប្ធវើសងឃទនរេប្គនភតត ល់រពះសងឃ ខ្ ល

បានគងចំ់ារពះវសាប្ៅរេប្ទសប្នះជាប្លើក េំួង ។ 

ប្ោក រតឹង ស្នរ៉ាងុ រេធ្លនសម្ចគមពុទធស្នសនា និង 

វេបធមខ៌្មែរអុីតាលី បានរបាេ់ ស្នរព័ត៌ម្ចន នរពនគរ អំពី

មលូប្ហតបុ្ធវើពិធេីុណយសងឃទនប្នះ ថា ប្ដាយឆ្ា ំប្នះសម្ច 

គមរេស់ប្ោក បាននិមនតរពះសងឃមយួអងគមកគងចំ់ារពះ

វសាប្ៅទីប្នះជាប្លើក េំូង ប្ទើេពួកគ្នត់បានប្រៀេចកំមែ

វធិេីុណយប្នះប្ ើង ប្ ើមបីបានឱ្កាសជេួជុំគ្នា ប្ធវើេុណយ

សុនារទ៍នកាុងប្ទសកាលចលូរពះវសាផ្ងជាការជូន ណឹំង

 ល់ពុទធេរស័ិទខ្មែរប្ៅទីប្នះឲ្យបានរជាេ និងបានស្នគ ល់

រពះសងឃខ្ លប្ទើេមកគងចំ់ារពះវសាលែផី្ង ។ 

ប្ោក ស្នរ៉ាងុ បានរបាេ់េនតប្ទៀតថា កាុងកមែវធិបី្នះ 

ម្ចនការចូលរមួពីប្ោករពឹទធ ចារយ ឱ្ក ប្សឿម និង ប្ោក 

ស្ននត សុវទិយ ននវទិយុខ្មែរពិភពប្ោក ផ្ងខ្ រ ។ 

ប្ោក រតឹង ស្នរ៉ាងុ ម្ចនរេស្នសន៍ថា ប្នះជាប្លើក

 េំូងប្ហើយខ្ លពុទធេរស័ទខ្មែរប្ៅរេប្ទសអុីតាលី បាន

និមនតរពះសងឃមកគងចំ់ារពះវសាប្ៅទីប្នះ និងរពឹំងថា 

ពួកគ្នត់ នឹងនាំគ្នា កស្នងវតតរពះពុទធស្នសនាខ្មែរមយួកាុង

តេំន់មួយប្នះប្ ើមបីប្ធវើេុណយទនតាមរេនពណីជាត ិ។ 

រពះប្តជរពះគណុ ថាច់ វាសនា សមណនិសសិតខ្មែរ

ប្រកាមប្ទើេខ្តបានេញ្ាេ់ថាា ក់េរញិ្ញញ េ័រតននសកលវទិាល័

យមហាមងកុ ប្ៅរេប្ទសនល ខ្ លជារពះសងឃ េំូងរតូវ

បានសម្ចគមពុទធស្នសនា និងវេបធមខ៌្មែរធ្លនាមកគងចំ់ា

រពះវសាប្ៅទីប្នះ បានរបាេ់ ស្នរព័តម៌្ចន នរពនគរ ថា កាុង

រ វូរពះវសាប្នះ ម្ចនពុទធេរស័ិទមកប្ធវើេុណយប្រៀងរាល់នលៃ

សីល ប្ហើយរពះអងគក៏ម្ចនកមែវធិធីមែកថា ជាធមែទន 

សរម្ចេ់ពួកគ្នត់ ។ រពះអងគបានេនតប្ទៀតថា ប្ៅប្ពល

អនាគតរពះអងគនិងសម្ចគមនឹងប្េើកស្នោប្រៀន សរម្ចេ់

េប្រងៀនអកសរខ្មែរ ល់កនូខ្មែរប្ៅទីប្នះ ផ្ងខ្ រ ។ 

ប្េើតាមការេញ្ញា ក់ពីប្ោក ស្នរ៉ាងុ ថា ពុទធេរស័ិទខ្មែរ

មកពីកមពុជា និងខ្មែរប្រកាមមកពីខ្ ន កីមពុជាប្រកាមខ្ ល

កពុំងរស់ប្ៅកាុងតេំន់រេស់ប្ោកម្ចនរេម្ចណជាង ១០០ 

រគួស្នរ ៕ 

ខ្មែរក្ៅអុតីាលីម្ចនររះសង្ឃគង់្ចារំរះវសាក្លើក បូំង្ 

ពុទធេរស័ិទខ្មែរប្ធវើសងឃទនប្ៅសម្ចគមពុទធស្នសនា និង វេបធម៌

ខ្មែរអុីតាលី កាលពីនលៃទី ១៥ ខ្មសីហា ឆ្ា ំ ២០១២ ។ 



ោរបា៉ា ន្់រេមណចាំក្ ោះកចិេរេតិេតតិ ខ្ដ រេក្ទសក្វៀតណាម្

បាន្និ្ងម្ិន្បាន្ក្ វ្ ើ ក្ៅ កក់ណាត  ក្ព កាំណត់ក្ោយ UPR 

ខ្ររសរម្លួក្ដាយ  
សឺង្ សលរមច 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ២៩ 

កា រគ្នេសងកត់ចបំ្ ះប្សរោីពកាុងការេប្ញ្ាញមត ិម្ចនជានិចា និងកាន់ខ្តម្ចនកំ

រតិខាែ ំងប្ ើងប្ៅប្វៀតណ្ដម ។ ប្ដាយរពួយបារមភពីការ ែងរាល

ដាល ននចលនាការរេកួតរេខ្ជង ខ្ លប្ធវើឱ្យរបំ្ជើេរជំលួ

ពិភពអារា៉ា េរេេរកុងហាណូយ បានេំេិទសំប្ ងរេជារាស្តសត 

ប្ហើយពរងងឹការរតួតពិនិតយ     Internet ។ ប្ៅប្ពលប្នះអាជាញ ធ

របាន ពរងងឹការគ្នេសងកត់ចបំ្ ះអាករេឆំ្ងខ្ លម្ចន

និនាា ការរេជាធេិប្តយយ ខ្ លប្រេើ Internet  ឬ ស្នរព័តម៌្ចន 

ប្ ើមបីេប្ញ្ាញមត ិ។ Internet ជាកខ្នែងខ្ លអាករេឆំ្ងរសួល

េប្ញ្ាញគំនិត បានរតូវឃ្លែ ំប្មើលជាពិប្សសប្ដាយរេេប្នះ ។  

 អាករេឆំ្ងខ្កែងកាែ យ និងអាកចះុេែក់ចនំនួប្រចើន បាន

រតូវចាេ់មែួនប្រកាមប្លសប្ចាទរេកាន់ ចូជាថា “េរ ិ ហារប្ករ តិ៍

ចបំ្ ះេកស ’’ ប្ដាយ ’’ ប្ឃ្លសនារេឆំ្ងរ ឋ ’’ ឬ ក៏ “ដាក់សនតិ

សុមរេប្ទសជាតកិាុងប្រគ្នះថាា ក់’’ ។ ទីកខ្នែងជាប្រចើនបានរតូវ

េិទ ការវាយរេហារខ្កែងេនែំម្ចនកាន់ខ្ត    ប្រចើន ។ អាកចះុេែក់

បានរតូវគរម្ចមកខំ្ហង រតូវប្កាះហាវប្ដាយតោុការឬក៏ជាេ់

កាុងពនធនាគ្នរ ។ ការគ្នេសងកត់ប្ធវើឱ្យអាក់ខាន ល់ការេប្ងកើត

រកុមស្នរព័ត៌ម្ចនឯកជន មិនរតូវបានប្លើកខ្លងប្ទ ។ រដាឋ ភបិា

លម្ចនប្ចតនារតួតរតាព័ត ៌ ម្ចន ខ្ លផ្ាយកាុងរេប្ទស ។ 

ស្នរព័ត៌ម្ចនទំងអស់បានរតូវដាក់ឱ្យប្ៅប្រកាមការរគេ់រគង

រេស់អាជាញ ធរ ។ 

អនសុ្នសន៍ប្លម ៨៥  ផ្តល់ប្ដាយរេប្ទសអុតីាលី៖ 

ប្វៀតណ្ដមរតូវខ្តធ្លនាសិទធិននការទទលួ ខ្សវងយល់ 

និងខ្ចកចាយព័ត៌ម្ចន និងមតបិ្យាេល់ឱ្យសមរសេជា មយួ 

ម្ចរតា ១៩ នន ICCPR: 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការស្នមគគោីពអាករគសិាស្នសនា

អនតរជាត ិ( CSW ) ៖ 

កាុងឆ្ា ំ ២០១១ ប្វៀតណ្ដមបានចាត់វធិ្លនការេំបាត់មតង

ប្ទៀតប្ៅប្លើសកមែជន Internet ប្ហើយរេ ប្ទសប្នះម្ចន

ប្ឈាែ ះេនតជារេប្ទស ១ ប្ៅកាុងរេប្ទសខ្តរបាំេ៉ាុប្ណ្ដណ ះ 

ប្លើពិភពប្ោកខ្ លអាកចូលប្រេើរេព័នធ Online នាំឱ្យ

ជាេ់គកុ ។ អាករាយការណ៍គ្នែ នរពំខ្ ន RSF បានដាក់ងារ

ឱ្យប្វៀតណ្ដម ជារេប្ទសសរតូវជាមួយInternet ប្ដាយ

រេប្ទសប្នះបានលេ់េំបាត់អាកខ្ លចូលប្មើល ។ 

អនសុ្នសន៍ប្លម ៨៦ ផ្តល់ប្ដាយរេប្ទស         

អុតីាលី៖ 

ប្វៀតណ្ដមរតូវខ្តតប្មែើងការមិតមំរេឹងខ្រេងប្ ើមបី 

ធ្លនាការប្គ្នរពប្ដាយប្ពញប្លញ នវូប្សរោីព

ស្នសនា និងការប្គ្នរពេូជា ប្ដាយប្សើប្រ ើពិនិតយប្ ើង

វញិនវូចាេ់ស្នរព័ត៌ម្ចន និងសំវថិានវតាុប្ៅរគេ់ជាន់



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ៣០ 

ថាា ក់ខ្ លទក់ទងនឹងប្សរោីពស្នសនា ប្ ើមបីឱ្យបានសម

រសេជាមយួនឹងម្ចរតា ១៨ នន ICCPR ។ 

ការប្ ែើយតេ រេស់សហព័នធខ្មែរកមពជុាប្រកាម៖ 

ប្វៀតណ្ដមមិនបានរេតេិតតិតាម ម្ចរតា១៨ នន     

ICCPR ប្ទ ។ 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការUNPO:  

ម្ចន ូចកាុងការប្ ែើយតេចបំ្ ះអនសុ្នសន៍ប្លម 

៣៨ ។ 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការស្នមគគោីពអាករគសិា

ស្នសនាអនតរជាត ិ(CSW) : 

ប្វៀតណ្ដមេនតរបំ្ោភ ប្សរោីពស្នសនាតាមប្រចើន

រប្េៀេរាេ់ទំងការេងខឱំ្យប្បាះេងប់្ចាលនវូជបំ្នឿ ការគ្នេ 

សងកត់ប្ៅប្លើអាកប្ជឿរពះប្យស ូ និងគ្នេសងកត់ប្ៅប្លើប្សរី

ោពរមួរេជុបំានរេកាន់យករប្េៀេមយួ  ស៏ែុរគស្នែ ញ 

សរម្ចេ់ចះុប្ឈាែ ះរកុម និងនាមករណ៍ខ្ លប្ធវើឱ្យមូចផ្ល

រេប្យាជន៍ ជាឧទា ហរណ៍ តរមូវឱ្យនាមករណ៍ម្ចន  បំ្ណើ រ

ការ ២០ ឆ្ា ំសិនមុននឹងនាមករណ៍មយួអាចរតូវអនញុតឱ្យ

ចះុប្ឈាែ ះកាុងេញ្ាីបាន ។ រដាឋ ភបិាលប្ៅខ្តមិនទន់លេ់

ប្ចាលកបួនខ្ លេងាា ត់េប្រងៀន ខ្ លទក់ទងស្នសនារេូ 

ប្តសតងប់្ៅប្ ើយ ។ 

អនសុ្នសន៍ប្លម ៩៣ ផ្តល់ប្ដាយរេប្ទស ប្ បា   

ណុន៖ 

ប្វៀតណ្ដមរតូវខ្តប្លើកកពំស់ នវូការរកីចប្រមើន 

ខ្ លរេប្ទសប្នះសប្រមចបាន កាុងការធ្លនាប្សរោីព

ស្នសនាប្ ើមបីសហគមន៍ប្ផ្សងៗប្ហើយធ្លនាថា សកមែោព 

ស្នសនានិងជបំ្នឿ ប្ៅខ្តេនតរទងរ់ទយលូតោស់កាុង

សងគមប្វៀតណ្ដម ។ 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការ UNPO:  

ម្ចនអតាន័យ ចូគ្នា អនឹងការប្ ែើយតេអនសុ្នសន៍

ប្លម ៣៨ ខ្ រ ។ 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការស្នមគគោីពអាករគសិា

ស្នសនាអនតរជាត ិ(CSW) : 

ប្ៅប្ពលខ្ លចំននួ និងោពញឹកញេ់ននការរ ំ

ប្ោភេំ នយា៉ា ងធៃន់ធៃរប្ៅប្លើប្សរោីពស្នសនា ចបំ្ ះ

រកុមជនោគតិចរេ៉ាូប្តសតង ់ បានរតូវលយចះុកាុងេ៉ាុនាែ នឆ្ា ំ

ប្រកាយប្នះ េញ្ញា ប្ៅម្ចន ខ្ ល ។ រកុមជនោគតចិ  ចូជា 

ម៉ាងុ និងយា៉ា វខ្ លមិនរតូវបានចាត់ទកុជារេជាជនប្ស្នែ ះ

រតងនឹ់ងប្វៀតណ្ដមប្ៅប្ហើយប្នាះ ម្ចនោពផ្ុយរសួយចំ 

ប្ ះការរតូវវាយរេហារ ប្ៅប្លើប្សរោីពស្នសនារេសិន 

ប្េើពួកប្គេតូរស្នសនា ។ 

ស្នសនារគសិារតូវបានចាត់ ចលូជាស្នសនាេរប្ទស 

ប្ហើយអាកខ្ លេតូរពីការប្គ្នរព េូជារេនពណីពី ូនតាប្ៅ

ជាស្នសនារេ៉ាូប្តសតង ់ កាុងមណឌ លជនោគតចិ រតូវចាត់ទកុ

ថា ជារេជាជនមិនប្ស្នែ ះរតង ់ ។ ប្សៀវប្ៅេប្រងៀនសរម្ចេ់

ស្នសនារេ៉ាូប្តសតង ់ ខ្ លអនវុតប្ៅតេំន់មពងរ់ាេផ្តល់ ល់

អាជាញ ធរកាុងរសុក នវូការេងខឱំ្យេតូរស្នសនារេ៉ាូប្តសតងក់ាុង

សហគមន៍រេស់មែួន ឱ្យវលិរត េ់ប្ៅជបំ្នឿរេនពណីប្ ើម 

រេសិនប្េើគ្នែ នការចំាបាច់ខ្ លរតូវប្ធវើ ។   បំ្ណើ រជទំស់រេ 

ឆំ្ងកិចា សនាជាមយួប្វៀតណ្ដមប្ ើមបីប្សរោីពស្នសនា

និងជបំ្នឿ ប្េើកផ្ែូវឱ្យម្ចនការអនវុតតន៍របំ្ោភេំ នប្លើ

ចាេ់តាមភូមិរសុក ។ ឧេបតតបិ្ហតនុនការេងខតិេងខឱំ្យប្បាះ 

េងប់្ចាល បានរតូវរាយការណ៍ជាេនតេនាា េ់ ។ ប្លើសពី

ប្នាះ ប្ៅប្ទៀត អជាញ ធរកាុងតំេន់ខ្ លជនោគតិចរស់ប្ៅ ក៏

បានប្រេើខ្ រនវូមប្ធាបាយប្ ើមបីគ្នេសងកត់ប្លើរគួស្នរ ឬ

សម្ចជកិរកុម ប្ ើមបីេងខេំុគគល់ម្ចា ក់ ឱ្យប្បាះេងប់្ចាលខ្ រ។ 

ករណីប្នះ បានប្េើកផ្ែូវឱ្យអាជាញ ធរ រចួផ្តុពីការ ទទលួមុស

រតូវខ្ រ ។ 

អនសុ្នសន៍ប្លម១១២ ផ្តល់ប្ដាយរេប្ទស Nether-

lands ឬ ហុលលែង៖់ 

ឱ្យប្វៀតណ្ដមប្លើកខ្លងវញិ នវូការដាក់ករំតិប្ៅប្លើ

ការប្រេើរបាស Internet  ចូជាការប្រចាះរតងនិងការតាមដាន

ឃ្លែ ំប្មើល ។ 

កណំត់រេស់វជិាា ស្នា នសិទធមិនសុស៖ 

ប្វៀតណ្ដមមិនបានរេតេិតតិតាមប្ស្នះប្ទ។ 

រេតកិមែរេស់អងគការ UNPO: 

របាយការណ៍រេស់អាកយកការគ្នែ នរពំខ្ ន (RSF) 

បានេងាា ញថា ប្វៀតណ្ដមជារេប្ទសមយួខ្ លម្ចន “ស្នា ន

ោពធៃន់ធៃរ’’ ប្ៅកាុងចំណ្ដត់ថាា ក់ជិតប្រកាមប្គេងអស់ (ជា



រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ៣១ 

រេប្ទសទី ១៧២ កាុងចបំ្ណ្ដមរេប្ទស ១៧៩) កាុងឆ្ា ំ

២០១១-២០១២ កាុងតារា៉ា ងប្សរោីពស្នរព័តម៌្ចនពិភព  

ប្ោក ។ 

អាកយកការណ៍គ្នែ នរពំខ្ នក៏បានេញ្ាូលប្វៀតណ្ដម

កាុងេណ្ដត រេប្ទសជា “សរតូវរេស់ Internet” ប្ធវើការកត់

សំគ្នល់ប្ៅឆ្ា ំ ២០១១ ថា រេេរគេ់រគងននរេប្ទសប្នះ 

បានរេរពឹតតអំប្ពើប្ឃ្លប្ៅប្ៅប្លើអាករះិគន់ ប្ដាយបាន

េប្ញ្ាញជាពិប្សសនវូរលកលែនីនការេស្តងាក េ ចបំ្ ះអាក

ខ្ លប្រេើប្សរោីពេប្ញ្ាញមត ិ រាេ់ទំងការវាយរេហារេំ 

េិទម្ចត់មតអិាករេឆំ្ង ប្ធវើឱ្យការចះុេែក់ឋិតកាុងប្រគ្នះថាា ក់។ 

រដាឋ ភបិាលបានេញ្ាូលកណំត់ចនំនួទីកខ្នែងខ្ លប្រេើរបាស់ 

Internet ប្ហើយេនតដាក់ករំតិប្លើរេព័នធប្គហទំព័រេរប្ទស 

រាេ់ទំងប្គហទំព័ររេស់អងគការឃ្លែ ំប្មើលសិទធិមនសុសអនតរ

ជាត ិនិងវទិយុអាសីុប្សរ ី។ 

អាកយកការណ៍គ្នែ នរពំខ្ នបានប្ធវើការកត់សំគ្នល់

កាុងឆ្ា ំ ២០១១ អំពីការប្កើនប្ ើងនវូ េប្ចាកប្ទាសេខ្ងវរយក

ព័តម៌្ចនឱ្យចលូ កាុងរេព័នធរតួតពិនិតយរេស់រដាឋ ភបិាល 

(Cyberattacks) រាេ់ទំងការ រេខ្កកនវូប្សវា៉ា  (DDoS) និងចារ

កចិាប្ ើមបីលួចយកអតតសញ្ញញ ណនិង កយសម្ចៃ ត់ ពីប្គហ

ទំព័រអាករេឆំ្ង ។ កាុងរបាយការណ៍ឆ្ា ំ ២០១១ ននពិភព

ប្ោក អងគការឃ្លែ ំប្មើលសិទធិមនសុសអនតរជាត ិ បានប្ធវើក ំ   

ណត់ថា ប្គហទំព័ររេស់អាករេឆំ្ងបានរតូវជាេ់គំ្នងតាម

េប្ចាកប្ទសរសូេយកប្ដាយ អាកប្រេើខ្ លម្ចនរេភពពីកាុង

រេប្ទសប្វៀតណ្ដម ។ 

អាកនិពនធ ការផ្ាយប្គហទំព័រ និងអាកប្រេើ Internet 

បានរេឈ្មនឹងរតូវប្ចាទរេកាន់ពីេទឧរក ិឋ រេសិនប្េើ

ផ្សពវផ្ាយឯកស្នរខ្ លនិយាយ អំពីការប្លើក បំ្កើងគនិំត 

“េ វិតតន៍’’ គរម្ចមកខំ្ហង ល់សនតិសុមជាត ិឬរេឆំ្ងរដាឋ ភិ

បាល ។   ប្ហតផុ្លខ្ លប្វៀតណ្ដមយកមកប្រេើ ប្ ើមបីេំ 

េិទព័តម៌្ចនកាុងប្គហទំព័រ គបឺ្ដាយសំអាងប្ៅប្លើប្រឿងរា៉ា វ

ខ្ លនិយាយពីផ្ែូវកាមជាក់ខ្សតង ជាប្គ្នលប្ៅេចាុេបនា

រេស់រេប្ទសប្នះប្ ើមបីការ រការរាលដាល ននឧេបករណ៍

នប្យាបាយ រ៏ប្សើេ ជាកចិាការខ្ លរដាឋ ភបិាលកពុំងមំរេឹង

ខ្រេងអនវុតត ។ 

អនសុ្នសន៍ប្លម ១១៣ ផ្តល់ប្ដាយរេប្ទស ប្ណលឺ

ខ្ ន ឬ ហុលែង៖់ 

កណំត់រេស់វជិាា ស្នា នសិទធមិនសុស៖ 

ប្វៀតណ្ដមមិនបានរេតេិតតិតាមប្ស្នះប្ទ ។ 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការ UNPO: 

ម្ចនមែឹមស្នរ ចូគ្នា នឹងការប្ ែើយតេអនសុ្នសន៍ប្លម

៤៤ ខ្ រ ។ 

មនិខ្ លម្ចនប្ស្នះប្ ើយ នវូស្នរព័តម៌្ចនឯករាជនិង

ឯកជនប្ៅប្វៀតណ្ដម ប្លើកខ្លងខ្តការផ្ាយរេឆំ្ង។ 

កាខ្សត វទិយុ និងទរូទសសន៍ សុទធខ្តប្ៅប្រកាមអាជាញ ធររកុង

ហាណូយ ។ ប្ទះជាយា៉ា ងណ្ដក៏ប្ដាយ ប្គគរួប្ធវើការកត់

សម្ចគ ល់ខ្ រថា ការខ្តងនិពនធបានរកីចបំ្រ ើន និងម្ចនការ

រេកតួរេខ្ជងផ្ងខ្ រ េ៉ាុខ្នតស្នរព័ត៌ម្ចនប្ៅខ្តឋិត ប្រកាម

ការគ្នេសងកត់រេស់អាជាញ ធរម្ចនជាអាទិ៍ េកសកុមែុយនិសត 

កងទ័ពោា ក់ងារស្នរព័ត៌ម្ចនរដាឋ ភបិាលឬធ្លនី ។  ប្លើសពី

ប្នាះប្ៅប្ទៀត “អងគការរដាឋ ភិបាល’’ ជាពិប្សស អងគការរេ 

ជាជនរពឹតតេិរតរេចំានលៃខ្ លម្ចនរហូតជាង ៦០០ ។ 

េ៉ាុខ្នតទំងប្នាះ គរឺតូវខ្តទទលួការរតួតពិនិតយ ចបំ្ ះ

ការ’’ របំ្ោភធៃន់ធៃរប្ៅប្លើចាេ់ស្នរព័ត៌ម្ចន។’’ 

អនសុ្នសន៍ប្លម ១១៧ ផ្តល់ប្ដាយរេប្ទស នខូ្វល

ប្ហស ងៈ់ 

 ឱ្យរេប្ទសប្វៀតណ្ដមអនញុតឱ្យម្ចនឯករាជយស្នរ

ព័តម៌្ចន ប្ធវើឱ្យម្ចនការរកីចបំ្រ ើននវូម្ចរតា១៩ នន ICCPR និង 

អនញុតឱ្យម្ចនការប្ចញស្នរព័តម៌្ចនឯកជន។ 

កណំត់រេស់វជិាា ស្នា នសិទធមិនសុស៖ 

ប្វៀតណ្ដមមិនបានរេតេិតតិតាមប្ស្នះប្ទ ។ 

ការប្ ែើយតេរេស់អងគការ UNPO:  

ម្ចនមែឹមស្នរ ចូគ្នា នឹងការប្ ែើយតេអនសុ្នសន៍ប្លម

៤៤ ។ 

ការប្ ែើតេរេស់ អាកយកការណ៍គ្នែ នរពំខ្ ន RSF: 

មនិខ្ លម្ចនប្ស្នះប្ ើយ នវូស្នរព័ត៌ម្ចនឯករាជ 

និងឯកជនប្ៅប្វៀតណ្ដម ប្លើកខ្លងខ្តការផ្ាយរេឆំ្ង។ 

ប្ហើយការេប្ងកើតឱ្យម្ចនស្នរព័តម៌្ចនឯកជន មិនរតូវបាន

អនញុតប្ទ ។ 



សាម្គគីសាងជាតសិាសន 
ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆ ិកា ឆ្ន ាំ ២០១១ 

ដោយ ថាច្់ ជ័យកុសល l ដែត្រត្រព ាំង-កម្ពុជាដត្កាម្ 

រពតឹ តរិរតររស់សហពៃ័ ធខ្ម មរកម្ ពជុាក្រកាម្ ក្លម ៩០ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ទាំពរ័  ៣២ 

១. សូមខេមរជនគ្របទ់សិទ ី    សាមគ្គា មូលមីរថែរក្សា 
 អក្សសរសាស្តសរជាតនិនខេមរា   គ្ទគ្ទងស់ាសនាភរវនរ    ។ 
២. មិនថាបព្វជិតរាជមន្តនរ ី    បណ្ឌិ ត ក្សវ ី បញ្ញ វន រ  
 វារមនិ នសិសិតគ្របត់បំន ់   បរសិ័ទគ្របជ់ានទ់ងំចាស់ខក្សេង   ។ 
៣. សិក្សាអក្សសរក្សខំណ្ើ តេ លនួ    ការពារថែធួនខោយគ្រងឹថគ្រង 
 ក្ស ុខំោភបណុ្យសក្សកឈិ្លក្សវ់ខងវង  ក្សបតជ់ាតសិាសនឯ៍ងគ្រខោជនេ៍ លនួ   ។ 
៤. គ្តូវខគ្រភីាសាថេ េរគ្របក់ាយ   ខទើបជាតពិ្ណ្ណរាយណាមាសសងួន 
 រក្សាទខំនៀមឲ្យខ្ជា បេ់ ានួ   វរបធមម៌ាមួំនតខរៀងខៅ    ។ 
៥. អារាមសាសនាគ្រនព្ណី្    ថេ េរខគ្កាមគ្រុសស្សីគ្របលំ់ខៅ 
 ការពារទបទ់លជ់នខោរខៅ  ទបយួ់នសគ្តូវចលូឈ្លល នពាន   ។ 
៦. គ្តូវសាា លល់បិចក្សលជ់នទចុ ចរតិ   ថែលខៅជុំជិតថែនវមិាន 
 សាមរាធីលុងមួយញាតខិគ្ព្ៀងោន  រារាងំយួនខ ៀនខលបទកឹ្សែី    ។ 
៧. សូមខោហិតជាតខិ្េ េរទងំអស ់   ស ូររូ រសាល បរ់ស់សាងបរុ ី
 គ្គពំារខេមរាខោយសាេ រត ី   សាា បនាទកឹ្សែីជាតសិាសនា              ៕ 

រកមុ្សង គហនារ ីនៃវត តអង គររាជររូ ី( អង គ ) ទរីមួ្ក្មត តរពោះរតពា ាំង ។ 



រកមុ្យវុជៃខ្ម មរក្រកាម្ក្ៅររក្ទសហ ូង់  ចលូរមួ្សកិាវគ គរណដុ ោះរណាដ លសទិ ធមិ្ៃសុ្ Speak Out  ខ្ដ្លបាៃរក្រងៀៃក្ដាយម្ន្តៃ ត ី  UNPO 
ក្ៅការយិលយ័ UNPO នាវជិាាសាា ៃទាំនាក់ទាំៃងអៃ តរជាត ិNetherlands Clingendael (Clingendael Netherlands Institute for 
International Relations ) ចរ់ពនីថ្ ៃទ ី០៨ ដ្ល ់១០  ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ។ វគ គរណដុ ោះរណាដ ល Speak Out នោ ាំក្ៃោះ  ក្ដដ តក្ល ើររធាៃ
រទ “លទ ធរិរជាធកិ្តយយជាម្យួអង គលុកី្លម” ( Digital Democracy) ក្ដាយមាៃអ ោកចលូរមួ្ររមាណ ៤០ នាក់ ជាជៃជាតកិ្ដ្ ើម្ភាគតចិនានា

ខ្ដ្លជាសមាជកិររស់អង គការ UNPO ដ្ចូជា Hmong,  Assyria, Afrikaners, Hmong ៃងិ Chittagong Hill Tracts ។  

ក្រ ៉ាងក្បា៉ាង ក្មៀវ ក្លឿង រកហម្ ត ាំណាងឲ្យពណ៌័ទ្ធ ាំង ៣ ររស់ទង់ជាតខិ្ម មរក្រកាម្ ខ្ដ្លរតវូបាៃក្គរក្ង្ហា ោះក្ ើងក្ៅក ោងុ “ទវិខ្ម មរក្រកាម្មាា ស់ស្សកុ” 
ក្ៅររក្ទសកាណាដា កាលពនីថ្ ៃទ ី០៤ ខ្មសហីា នោ ាំ ២០១២ ។ 


