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 នាេពលរេសៀល ៃថ្ងទី០៤ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ
២០១៣ កន្លងេ េនះ ែដលជាទិវាចងុេ្រកាយៃន
្រពះរាជពិធបុីណ ្រពះបរមសព របស់សេម្ដច្រពះ
នេរាត្តម សីហន ុ ្រពះបរមរតនេកាដ្ឋ។ េដាយ
សារែតមានទឹកចតិ្តអាេឡាះអាល័យ េសាកសា្ដ យ
ចេំពាះ្រពះអង្គ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មររាប់មុនឺនាក់មក
ពី្រគប់ទិសទី ្របមលូផ្តុគំា្ន យ៉ាងកកកញុេ ្រគប់
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អតីត្រពះម ក ្រតែខមរ 
្រពះករ ុ  ្រពះបទសេម្ដច ្រពះនេ ត្តម សហីនុ ្រពះម វីរៈក ្រត 
្រពះវរៈ ជបិ ឯក ជ បូរណភពទឹកដី និងឯកភពជតិែខមរ 
្រទង់យងចូលកន់្រពះបរមរតនេកដ្ឋជេរៀងរហូតេហើយ 

តេទទំព័រ០៤ 
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កំណត់របសវ់ិទយសុេំឡងកមពុជេ្រកម ៖ េ កឧត្តមេសនីយ ៍េដៀន ែដល 
ជកលុបុ្រតែខមរកមពុជេ្រកមមន ក់ 

 េដាយយល់េឃើញថា េលាកឧត្តម
េសនីយ៍ េដៀន ែដល ជាកលុបុ្រតែខ្មរកម្ពុជា
េ្រកាមមា្ន ក់ ែដលបានេធ្វើពលិកម្មសព្វែបបយ៉ាង
ក្នុងជវីតិរបស់េលាក េដើម ីបេ្រមើ និងការពារទឹក
ដកីម្ពុជាេ្រកាម ក៏ដចូជាក្នុងការបេ្រមើ និងការពារ
្របេទសកម្ពុជា។ ខ្ញុំបានេធ្វើការបកែ្របអត្ថបទ
របស់េលាកបណ្ឌ ិ ត ហា្គ ហា្វ  ពាងេមត៉ េនះមកពី
ភាសាអងេគ្លស ែដលេលាកសរេសរេឡើង
េ្រកាយមរណភាព របស់េលាកឧត្តមេសនីយ៍ 
ែដលខ្ញុំមានការេគារពជាេរៀមច ង និងជាអ្នក
េស្នហាជាតគិ្រមូមា្ន ក់។ 
 មលូេហត ុ ែដលខ្ញុំយកចតិ្តទកុដាក់ក្នុង
េរឿងេនះ គមឺ៉ ងេដាយខ្ញុំមានជហ៊រជាក់ច ស់េ
េលើឧត្តមគតមិយួថា ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរគរួែតបាន
ដងឹអំពី្របវត្តរិបស់ វរីជនអ្នកេស្នហាជាតពិិតៗ 
ែដលបានប្តូរជវីតិការពារ្របេទសជាត ិ មាតភុមូិ
្រគប់កាលសមយ័ ែដលមានការឈា្ល នពានពី
បរេទស និងម៉ ងេទៀតេដាយេមើលេឃើញថា 
្រពឹត្តកិារណ៍តសូ៊ ៃនរណសិរ ជាតរិេំដាះ្របជាពល
រដ្ឋែខ្មរ ែដលកលុបុ្រតកលុធតីាែខ្មរបានបូជាជវីតិ
ដេ្រចើនមហិមា ហាក់ដចូជាេស្ទើរែតរលុបបាត់ពី
ការយកចតិ្តទកុដាក់របស់ែខ្មរជាទេួ  សូម ី
មរណភាពរបស់េលាកវរីជនឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន 
ែដល ក៏មនិ្រតូវបានេគេរៀបចជំាធដំអុ្វីែដរ េហើយ
្របវត្តជិវីតិតសូ៊របស់េលាក   ក៏មនិ្រតូវបានេគ
ពិព័ណ៌នាេក ះក យែដរ។ ប៉ែុន្តេទាះជាយ៉ាង

ណាក៏េដាយ ្រពលឹងេស្នហាជាតេិ ែតសន្ធិតងុ
ក្នុងដងួចតិ្តែខ្មរមយួចនំនួ មានជាអាទិ៍អតតីយុទ្ធ
ជនែដលេ មានជវីតិរស់េ ្រគប់ទីកែន្លង ែដល
គរួែតផ្តល់នវូយុត្តធិមម៌យួដសមរម  ចេំពាះ 
វិ ្ញ ណក្ខន្ធ េលាកឧត្តមេសនីយ៍ែខ្មរដអងអាច
កា្ល ហាន ជាការេលើកតៃម្លដល់ែខ្មរអ្នកេស្នហា
ជាត្ិរគប់ៗជនាន់។ 
 េដាយែឡក ក្នុងនាមផា្ទ ល់ជាអតតីយុទ្ធ
ជន ៃនរណសិរ ជាតរិេំដាះ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរមា្ន ក់ 
ខ្ញុំែតងសេង្វគ នឹកគតិេ ដល់ជវីតិលំបាកលំបិន
្របកបេដាយេ្រគាះថា្ន ក់ក្នុងៃ្រពភ្ន្ំរកមថ្ម និងទឹក
ចតិ្តតសូ៊ប្តូរផា្ត ច់របស់កលុបុ្រតែខ្មរ ្រគាែដល
្របេទសជាត្ិរតូវទ័ពបរេទសវាយលុកកាន់កាប់។ 
 ែផ្នកមយួេទៀត ទាក់ទងេលាកឧត្តម
េសនីយ៍ េដៀន ែដល គេឺដាយេលាកឧត្តម
េសនីយ៍ជាែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមដចូគា្ន  េយើងបានឆ្លង
កាត់បទពិេសាធន៍រស់េ យ៉ាងអាមាស់ ឈឺចាប់
េខា្ល ចផ  េ្រកាមការ្រតួត្រតារបស់របប្រគប់្រគង
យួន្រគប់និនា្ន ការនិេយាបាយ។ ក្នុងសា្ថ នភាព 
េនះ ែដលេយើងជាែខ្មរេ្រកាម ែតងែបងភាគខ្លួនជា
ពីរ ៃដមា្ខ ងខំេធ្វើការេដើម ីជយួការពារបងប្អូនែខ្មរ
េ្រកាមដអភព្វជតិដប់លាននាក់ ្រពមទំាង្រពះ
សង រាប់មុនឺអង្គ ែដល្រតូវេគកាត់ផា្ត ច់េចញ
ជាមយួែដនដ ីេហើយេបាះេចាលេ ឲ យួនែដល
រាប់ថាជាស្រតូវ្របវត្តសិា្រស្ត េហើយែដលជានិច្ច
ជាកាល ែខ្មរែតងទទលួពីរដា្ឋ ភបិាលយួន នវូការ 
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ជះិជាន់សង្កត់សង្ិកនេដាយ្រគប់របូភាព មានការ
រេំលាភសិទ្ធិមនសុ ជាមូលដា្ឋ ន ការរេំលាភសិទ្ធិ
សាសនា ទំេនៀមទមា្ល ប់ ្របៃពណី សិទ្ធិៃនការ
េរៀន ការនិយាយ និងការេ្របើ្របាស់អក រ និង
ភាសាសា្រស្តជាតកិេំណើតរបស់ខ្លួន សិទ្ធិការរមួ
្របជ ុ សិទ្ធិការផ យ និងទទលួបាននវូ
ព័តម៌ាន  សិទ្ធិៃនការេធ្វើដេណើ រ។ល។  េពាលឲ ច ំ
គយួឺនមានបំណងក្នុងការបំបាត់ពូជសាសន៍ែខ្មរពី
េលើទឹកដកីម្ពជុាេ្រកាមែតម្តង។ ចែំណកៃដមា្ខ ង
េទៀត េយើងែតងព យាមេធ្វើអ្វីៗទំាងអស់ លះបង
អ្វីៗទំាងអស់ េដើម ីចលូរមួការពារ្របេទសកម្ពុជា
បច្ចុប ន្នកុឲំ ធា្ល ក់េ ដចូទឹកដកីម្ពជុាេ្រកាមេទៀត 
 ខ្ញុំសូមអរគណុជាពន្លឹក ចេំពាះកណំត់្រតា
របស់េលាកបណ្ឌ ិ ត ហា្គ ហា្វ  ពាងេមត៉ អំពី
សកម្មភាពអតតីកាល ែដលេលាកបានចលូរមួ
ជាមយួេលាកឧត្តមេសនីយ៍ែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមមា្ន ក់ 
េហើយសង មឹថា អត្ថបទេនះយ៉ាងេហាចណាស់ 
ក៏បានបន ល់ទកុជាឯកសារដ្រតមឹ្រតូវមយួ ែដល
កនូែខ្មរជនាន់េ្រកាយ្រតវូចងចាំ និងពិចារណា 
ចេំពាះ្របវត្តពិិតៃន្របេទសជាតរិបស់ខ្លួន េដើម ី
បុព្វេហតកុាររស់រានមានជវីតិ របស់ែខ្មរេ កម្ពុ
ជាេ្រកាម ក៏ដចូជាចេំពាះ្របេទសកម្ពុជាេ អនា
គត។ 
 ៃថ្ងទី១ ែខមីនា ឆា្ន ំ២០១៣ ខ្ញុំ្រពះករណុា-ខ្ញុំ 
សឺង សេ្រមច ខ្លឹមសារជាភាសាែខ្មរ ៃនអត្ថបទ
េដើមជាភាសាអងេគ្លស េដាយបណ្ឌ ិ ត ហា្គ ហា្វ  
ពាងេមត៉ េលាកឧត្តមេសនីយ េដៀន ែដល បាន

ជនូនវូអ្វីៗ ទំាងអស់ែដលេលាកមាន ចេំពាះែខ្មរ 
អត្ថបទេនះ ជាការឧទ្ទិសចេំពាះវិ ្ញ ណក្ខន្ធេលាក
េមប ្ជ ការកងទ័ពដមានល ីេឈា្ម ះមា្ន ក់ េលាក 
ឧត្តមេសនីយ េដៀន ែដល ៃនសាធារណរដ្ឋែខ្មរពី
ឆា្ន ំ១៩៧០-១៩៧៥ និងៃនកងទ័ពជាតរិេំដាះ ្រប
ជាពលរដ្ឋែខ្មរ។ េលាកេដៀន ែដល បានេធ្វើការ្រប
យុទ្ធតតាំងជាមយួនឹងការកាន់កាប់្របេទសកម្ពុជា
េដាយកងទ័ពេវៀតណាមពីឆា្ន ំ ១៩៧៩-១៩៩០។
េកើតេ ឆា្ន ១ំ៩៣២ េ េខត្តឃា្ល ងំ (យួនបានប្តូរ
េ ជា សុក្រតាំង) កម្ពជុាេ្រកាម សព្វៃថ្ងជាេវៀត
ណាមខាងត ូង េលាក េដៀន ែដល បានទទលួ
មរណភាពេ ទី្រកុងភ្នេំពញ កាលពីៃថ្ងទី១៣ ែខ
កមុ្ភៈ ឆា្ន ំ២០១៣។ សពរបស់េលាកបាន្រតូវបូជា
េ ៃថ្ងទី១៧ ែខកមុ្ភៈ។ 
 ខ្ញុំបានសា្គ ល់េលាក េដៀន ែដល ជាមតិ្តភក្ត ិ
និងជាមតិ្តរមួអាវធុ។ េយើងបានជបួគា្ន េ ្របេទស
កម្ពុជា េ េពលែដលខ្ញុំបានឈប់ស្រមាកមយួ
ឆមាស េពលខ្ញុំេរៀនេ សាកលមហាវទិ ល័យ
េ េឡើយ  េដើម ីេ សេង្កតការណ៍េ សមរភមូ ិ
េ្រកាយៃថ្ងទី១៨ មនីា ឆា្ន ំ១៩៧០ ែដលមានការ
ទមា្ល ក់្រពះ្របមខុរដ្ឋ នេរាត្តម សីហន។ុ េ េពល
េនាះ េលាក េដៀន ែដល ជាវរេសនីយឯក។ 
 េយើងមនិបានជបួគា្ន េទៀត រហូតទាល់ែត
េ្រកាយែខឧសភា  ឆា្ន ំ១៩៧៥  េ សហរដ្ឋអាេម
រកិ។ េ េពលេនាះ េលាក េដៀន ែដល ជាជន
េភៀសខ្លួន។ សាធារណរដ្ឋែខ្មរបានដលួរលំេ ៃថ្ង
ទី១៧ ែខេមសា េ្រកាយែដល តេទទំព័រ៣២ 



េដាយទឹកមខុេ្រកៀម្រកនិំងេសាកេ
ជាទីបំផតុ។    
 ឋិតក្នុងចេំណាមមនសុ រាប់មុនឺនាក់ កពុំង
ែតឈរកកកញុេ ពីមខុតលុាការកពូំល ឋិតេ
្រជុងខាងត ូង េឆៀងខាងេកើត ៃន្រពះបរមរាជវាំង 
េគេឃើញមាន្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ជា
េ្រចើននាក់ទំាងកពុំងែតរស់េ េលើទឹកដកីម្ពុជាផង 
និងមកពីកម្ពុជាេ្រកាមផង ក៏បានចលូរមួសំែដង
នវូការដងឹគណុ េគារព្រសឡាញ់ចេំពាះ្រពះបរម
រតនេកាដ្ឋផងែដរ។ 

េលាក សឺន ជជុនួ ែដលជា្របធានកម្មវធិី
បណា្ដ ញយុវជនែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាម បានដកឹនំា្រកុម
យុវជនែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម្របមាណជាជាង ១០ របូ
ចលូរមួក្នុង្រពះរាជពិធថីា្វ យ្រពះេភ្លើង បានមាន
្របសាសន៍ថា ក្នុងនាមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមក៏ដចូជា
កនូ ជាេ របស់្រពះអង្គែដរ េបើេទាះបីជាមនិបាន
ចលូរមួក្នុងក ួនដែង្ហរ្រពះបរមសពក៏េដាយ ក៏ែខ្មរ
េ្រកាមេ ែតសែម្ដងនវូមេនាសេញ្ចតនា ចលូរមួ
កាន់ទកុ្ខចេំពាះ្រពះអង្គ ក្នុងឱកាសចងុេ្រកាយ
េនះ។ េលាក សឺន ជជុនួ ែដលឈរេ កណា្ដ ល

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៤ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ហ្វ ូងមនសុ  េដាយមាន្រកុមយុវជនែខ្មរេ្រកាម
ទំាង្របុសទំាង្រសី ឈរអមេ ជវុញិផងែដរេនាះ
បានរឭំកេឡើងខ្លះៗ អំពីសា្ន ្រពះហស្ថរបស់្រពះ
បាទនេរាត្តម សីហន ុទំាងេ េលើទឹកដកីម្ពុជា និង
ទំាងេ កម្ពុជាេ្រកាមថា ចេំពាះេ េលើទឹកដកីម្ពុ
ជា ្រពះអង្គ្រទងបានបំេពញ្រពះរាជបូជនីយកចិ្ច
ក្នុងការកសាងេហដា្ឋ រចនាសមព័ន្ធ បានជាេ្រចើន 
ជាពិេសសក្នុងសមយ័សង្គមរា្រស្ដនិយម ែដល
្របេទសកម្ពុជាឋិតេ្រកាមការដកឹនាំរបស់្រពះអង្គ
មានដចូជា សាលាេរៀន វត្តអារាម សាកលវទិ
ល័យ េរាងច្រក និងអាគារៃនសា្ថ ប័នរដ្ឋជាេ្រចើន
េផ ងេទៀត។ ចេំពាះទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាម និង្របជា
ជាតែិខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមវញិ ្រពះអង្គមនិែដលបំេភ្លច
ក្នុងការព យាម ទាមទារយកទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាម
មកវញិែដរ។ ្រពះអង្គែតងែតសេនា្ដ ស និងសព្វ
្រពះរាជហឫទ័យចេំពាះែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ែដល
មករស់េ េលើទឹកដកីម្ពុជា និងចលូរមួឧបត្ថម្ភ គាំ
្រទជាេរៀងរាល់ឆា្ន ំ ្រពមទំាងចាត់្រពះរាជតណំាង
ចលូរមួ ក្នុងការ្របារព្ធពិធរីឭំកខួប ទិវា៤ មថិនុា 
ឆា្ន ំ១៩៤៩ ៃថ្ងបារំាងកាត់ទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាមឲ

្រពះបរមេមរតុមកល់ និងថ្វ យ្រពះេភ្លើង 
បូជ្រពះបរមសព ្រពះនេ ត្តម សីហនុ ្រពះបរមរតនៈេកដ្ឋ 

្រពះសងឃ និង្រកុមយុវជនែខមរកមពុជេ្រកម 
ចូលរមួកន់្រពះ ជមរណទុកខ កនុងទិ ថ្វ យ្រពះេភ្លើង 

តពីទំព័រ១ 



េ ្របេទសេវៀតណាម។ េលាកក៏បានសែម្ដងការ
េសាកសា្ដ យ ចេំពាះគណៈកម្មការេរៀបច្ំរពះរាជ
ពិធបុីណ  មនិបានេរៀបចឲំ មានែផនរបស់ែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាមក្នុងក ួនដែង្ហ្រពះបរមសព។ 
 ្រពះេតជ្រពះគណុ េសៀង សុវណា្ណ រ៉ា ្រពះ
េ អធកិារវត្តសាមគ្គរីង ី និងជាអន្ុរបធាន
សមាគម្រពះសង ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ែដលបាន
និមន្តចលូរមួ ក្នុង្រពះរាជពិធថីា្វ យ្រពះេភ្លើងជា
មយួ្រកុមយុវជនែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាម ផងែដរេនាះ
បានសែម្ដងនវូការអាក់អន់ចតិ្ត េដាយគណៈកម្ម
ការេរៀបច្ំរពះរាជពិធបុីណ  មនិអនុ ្ញ តឲ
សមាគម្រពះសង ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ែចកជនូនវូ
េ្របងខ ល់ និងេ្របងកឡូាក្នុងឱកាសដែង្ហរ្រពះ
បរមសព។ 
 រឯីបុរសមា្ន ក់េទៀត េឈា្ម ះមនីុ ែដលសា្ក ត់
មកពីទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាម បានសែម្ដងនវូការ
េសាកសា្ដ យ និងឲ តៃម្លខ្ពស់ចេំពាះ្រពះមហាវរី
ក ្រតែខ្មរមយួអង្គដេឆ្នើម ែត្រតូវបានបាត់បងេ
វញិ។ េលាក មនីុ ែដលជាអ្នកេទើបែតេឡើងមកពី
េខត្តឃា្ល ំង ទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាម េដើម ីចលូរមួក្នុង
្រពះរាជពិធថីា្វ យ្រពះេភ្លើង បានេលើកេឡើងនវូសា្ន
្រពះហស្ថមយួចនំនួេ កម្ពុជាេ្រកាម ជាពិេសស
ការកសាងសារមន្ទីរេ េខត្តឃា្ល ងំ ែដលសព្វៃថ្ង
ែខ្មរេ្រកាមេ ទីេនាះែតងនិយមេ ថា អាគារ
សមាគម អាគារេនះស្ថិតេ ទីរមួេខត្តឃា្ល ំង ជាប់
នឹងវត្តឃា្ល ំងបច្ចុប ន្ន។ េលាកបានមាន្របសាសន៍
ឲ ដងឹផងែដរថា ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ កម្ពុជា
េ្រកាមក៏បាន្របារព្ធពិធកីាន់ទកុ្ខ បង ុកលូឧទ្ទិស
្រពះរាជកសុល ថា្វ យដងូ្រពះវិ ្ញ ណក្ខន្ធ្រពះបាទ 

នេរាត្តម សីហន ុ ្រពះបរមរតនេកាដ្ឋផងែដរ
បនា្ទ ប់ពីការយាងចលូទិវង្គតរបស់្រពះអង្គ។ ែត
ការ្របារព្ធពិធេីនះ េលាកថាេបើតាមេលាកដងឹ
មានេធ្វើេ តាមបណា្ដ វត្តអារាមមយួចនំនួ េហើយ
ពុទ្ធបរស័ិទ ក៏បានអេញ្ជើញមកចលូរមួយ៉ាងកះុករ 
េនះប ្ជ ក់ឲ េឃើញថា ្របជាជនែខ្មរេ ទីេនាះ
ដរាបណា ក៏េ ែតសមា្គ ល់្រពះមហាក ្រត្រគប់
ជនាន់ ថាជាេស្ដចរបស់ខ្លួនជានិច្ច និងេ ែត្រប
កាន់ខ្លួនឯងថា ជា្របជាជាតែិខ្មរែតមយួ។ 
 សូមរឭំកផងែដរថា  ្រពះករណុា ្រពះបាទ
សេម្ដច ្រពះនេរាត្តម សីហន ុ ្រពះមហាវរីក ្រត 
្រពះវររាជបិតាឯករាជ   បូរណភាពទឹកដ ី និងឯក
ភាពជាតែិខ្មរ បានយាងចលូទិវង្គត កាលពីៃថ្ងទី
១៥ ែខតលុា ឆា្ន ំ២០១២ េ ទី្រកុងេប៉កាំង េដាយ
ជរាពាធ។ ្រពះសពរបស់្រពះអង្គ្រតូវបានយាង
មកកាន់ទឹកដកីម្ពុជាវញិ កាលពីៃថ្ងទី១៧ ែខតលុា 
េហើយ្រតូវបានតម្កល់ េដើម ី្របារព្ធ្រពះរាជពិធី
បុណ េ តាម្របៃពណីជាត ិ និង្របៃពណី្រពះពុទ្ធ
សាសនាក្នុង្រពះបរមរាជវំាង រហូតដល់ៃថ្ងទី០២ 
ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ២ំ០១៣ េទើបបាន្របារព្ធ្រពះរាជពាធី
ដែង្ហ្រពះបរមសពេចញពី្រពះបរមរាជវំាង េដើម ី
តម្កល់េ ្រពះបរមេមរ ុ និងថា្វ យ្រពះេភ្លើងេ ៃថ្ងទី
០៤ ែខ ឆា្ន ដំែដល។ អតតី្រពះមហាក ្រតែខ្មរអង្គ
េនះបនា្ទ ប់ពីេសាយទិវង្គតេ  ្រតូវបាន្របសិទ្ធិនវូ
្រពះរាជមរណនាមថា “្រពះបរមរតនេកាដ្ឋ”។ 
េហើយ្រពះបរមអដ្ឋធិាតរុបស់្រពះអង្គ  ្រតូវបាន
តម្កល់ទកុក្នុង្រពះេចត្តយ៍ី នាវត្តែកវមកត៌ ឋិតក្នុង
្រពះបរមរាជវំាង៕ 
េ យ៖ គឹម បុរ ីVOKK 

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៥ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៦ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

 ្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម ២ អង្គ និង្រគហស្ថ
មា្ន ក់្រតូវជនជាតយួិន២១នាក់ េចាមវាយតាមផ្លូវ
ឲ រងរបួសជាទម្ងន់េ ក្នុងៃថ្ងចលូឆា្ន ំយួន។ េហតុ
ការណ៍េនះ បានេកើតេឡើងេ ្រសុកកេ ្ច ង េខត្ត
្រពះ្រតពំាងកាលពីៃថ្ងទី១១ ែខកមុ្ភៈ កន្លងេ ថ្មីៗ
េនះ។ ្រពះសង ែដលរងរបួស្រតូវបានយកេ
ព លបាលេ មន្ទីរេពទ ្រសុកកេ ្ច ង (Tieu 
Can) េហើយបច្ចុប ន្នកពុំងស្រមាកព បាលេ
ក្នងុវត្ត េដើម ីរងចាអំាជា្ញ ធរេវៀតណាមសាកសួរ
ចេម្លើយេ ៃថ្ងែស្អកទី១៥ ែខកមុ្ភៈេនះ។ ្របភព
ព័តម៌ានស្និទនឹងជនរងេ្រគាះ បាន្របាប់សារព័ត៌
មានៃ្រពនគរ ៃថ្ងទី១៤ ែខកមុ្ភៈេនះថា ្រពះេតជ
្រពះគណុ ថាច់ តមឹ ្រពះជន្ម២០្រពះវស  ្រពះ
សង វត្តស្ទឹងមានជយេសរឧីត្ដម (អូរែវងថ្ម)ី ឋិត 
េ ក្នុងភមូលិិចចាក ឃំុតងឹហា្វ  ្រសុកកេ ្ច ង 
េខត្ត្រពះ្រតពំាង និងបង្របុសបេង្កើតរបស់្រពះអង្គ
មា្ន ក់ជាអ្នកេបើកម៉តូឌូបុ ្រពមទំាង្រពះសង គងេ

វត្តជាមយួគា្ន មយួ្រពះអង្គេទៀត ្រតូវបាន្រកុមជន 
ជាតយូិន ២១ នាក់សា្ក ត់ផ្លូវវាយ ខណៈែដល្រពះ
សង ទំាងពីរអង្គេនះ េធ្វើដេណើ រពីផ្ទះ្រតឡប់េ វត្ត
វញិ្របមាណជាេម៉ាង ០៩ យប់។ ្របភពព័តម៌ាន 
បាន្របាប់ពីមលូេហត ុ ែដលនាំឲ ជនជាតយួិន
ទំាងេនះវាយ្រពះសង ថា ដបូងេផ្ដើមេចញពីជន
ជាតយួិនមយួ្រកុមេនះ បានែ្រសកេជរ្រពះសង
ជាភាសាយូនថា “អាេលាកសង ្រតេងាល”
(Thằng Thầy Chùa Đầu Trộc) ខណៈែដល្រពះ
សង កពុំងគងម៉តូតូាមផ្លូវ។ េពលឮដេូច្នះ ្រពះ
សង ក៏បានចះុពីម៉តូមូកសួរពួកជនជាតយួិនទំាង
េនះថា េហតអុ្វីបានេជរ្រពះសង យ៉ាងេនះ ្រសាប់
ពួកេនះរមួគា្ន វាយ្រពះសង ែតម្ដង។ តាម្របភព
ព័តម៌ានដែដល ្រកុមជនជាតយួិនទំាងេនះ ្រតូវ
បានអាជា្ញ េវៀតណាមឃាត់ខ្លួនភា្ល មៗ េហើយ្រកុម
សមត្ថកចិ្ចនឹងសួរនំាប ្ហ េនះ េ ៃថ្ងែស្អកទី១៥ 
ែខកមុ្ភៈេនះ៕ 

ជនជតិយនួ ២១ នក់ ក ត់ផ្លូវ យ្រពះសងឃែខមរេ្រកម ២ អងគ 
កនងុៃថងចូលឆន យំនួ 

ជនជតិយនួ យ្រពះសងឃបនរចួេទស េ្រពះមិន្រគប់ យ ុ 

 មា្ដ យឪពុក្រកុមជនជាតយួិន ែដលវាយ
្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម េ ្រសុកកេ ្ច ង បានសំុ
េទាសចេំពាះ្រពះសង ជនរងេ្រគាះ េ ចេំពាះ
មខុអាជា្ញ ធរេវៀតណាមេដាយមានការចលូរមួឃា្ល ំ
េមើលពី្រពះសង  និងពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម ្រពមទំាង
ម្រន្តីរដា្ឋ ភបិាល្រគប់សា្ថ ប័ន េ តបំន់មយួេនះ
រាប់រយនាក់ កាលពីៃថ្ងទី១៥ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ២០១៣
េនះ។ 

 ្របភពព័តម៌ាន ពីសង ែខ្មរេ្រកាមមយួអង្គ
ែដលឋិតេ ក្នុងេហតកុារណ៍េនះផា្ទ ល់ បាន
្របាប់ឲ ដងឹថា មា្ដ យ ឪពុក្រកុមជនជាតយួិនទំាង 
២១នាក់េនាះ បានសំុេទាសចេំពាះ្រពះសង េ
ចេំពាះមខុម្រន្តីរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ្រគប់ជាន់
ថា្ន ក់ថា កនូៗរបស់ពួកេគេ េក្មងមនិទាន់ដងឹក្ដី
េទើបបង្កឲ មានេហតកុារណ៍េនះេកើតេឡើង។
 បនា្ទ ប់ការស្រមបស្រមួល តេទទំព៍រ១៣ 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៧ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

សមព័នធសមណនិស តិ-និស តិែខមរកមពុជេ្រកម 
្របរពធពិធបីុណយផក រសមី មគគី្រទ្រទង់សមណនិស តិ-និស តិ ្របចឆំន ២ំ០១៣  

 េដាយអនវុត្តែផនការេគាលរបស់ខ្លួន េ
ៃថ្ងអាទិត ទី៣ ែខមនីា ឆា្ន ំ២០១៣េនះ សម្ពន័្ធ
សមណនិស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ែដល
មានមលូដា្ឋ នេ ទី្រកុងភ្នេំពញ ៃន្រពះរាជាណា
ច្រកកម្ពុជា បាន្របារព្ធពិធបីុណ ផា្ក រស្មីសាមគ្ីគ 
េដើម ី្របមលូថវកិា្រទ្រទងសមណនិស ិត-និស ិត
ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ក្នុងការសិក េរៀនសូ្រត្របចាំ
ឆា្ន ំ២០១៣។ អង្គពិធេីធ្វើេឡើងេ កដុេិលខ១៧ 
វត្តបទមុវត ី សងា្ក ត់ចតមុ្មុខ ខណ្ឌ ដនូេពញ រាជ
ធានីភ្នេំពញ។ ការេរៀបចពិំធបីុណ េនះេឡើង គឺ
េ្រពាះែតភាពខ្វះខាត និងេសចក្ដ្ីរតូវការរបស់
សមណនិស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ែដល
កពុំងសិក ទំាងេ ក្នុង និងេ្រ ្របេទស។ 
 ពិធបីុណ ផា្ក េនះ្រតូវបានេផ្តើមគនិំតេរៀបចំ
េឡើងេដាយ្រកុម្របឹក ភបិាល គណៈកម្មការ និង
សមាជកិ សមាជកិាៃនសម្ពន័្ធសមណនិស ិត-
និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។ ្រពះេតជ្រពះគណុ 
េយឿង តារា ែដលជា្របធានសម្ពន័្ធសមណ
និស ិត និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម, ្រពះេតជ្រពះ
គណុ មក់៉ សម ូណ៌ ្របធានកដុេិលខ១៧ វត្ត

បទមុវត ី ្រពមទំាងពុទ្ធបរស័ិទទំាងក្នុង និងេ្រ
្របេទស។ រឯីកម្មវធិបុីណ មានដចូជា េ េពល
ៃថ្ង្រតង មានការ្របេគនចងា្ហ ន់ដល់្រពះសង  
េដើម ីឧទ្ទិសកសុលជនូដល់បុព្វការជីន។ េ
េវលាេម៉ាង២រេសៀល ជបួជពុុទ្ធបរស័ិទជតិឆា្ង យ 
និងេវលាេម៉ាង៤រេសៀល ្របារព្ធបទនមសា្ក រ សមា
ទាននិច្ចសីល និមន្ត្រពះសង ចេ្រមើន្រពះបរតិ្ត និង
អារាធនាធម្មកថកិសែម្ដងធម្មវេិសសេទសនាែ្រគ
ពីរ និងទីបញ្ចប់ៃនធមេ៌ទសនា គកឺារឧទ្ទិសភាគ
ផលជាកចិ្ចបេង្ហើយបណុ ។ ពិធបុីណ មានមនសុ
្របមាណជាជាងមយួពាន់នាក់ចលូរមួ។ 
 ្រពះេតជ្រពះគណុ ែក អ៊កុ ែដលជាអនុ
្របធានទី១ ៃនសម្ពន័្ធសមណនិស ិត-និស ិតែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម និងជាអង្គធម្មកថកិសែម្ដងធម៌
េទសនា ក្នុងងារជា្រពះអនេុត្ថរេនាះ បានមានេថរ
ដកីាក្នុងឱកាសសែម្ដងធមេ៌ទសនាថា ការេធ្វើ
បុណ ផា្ក េនះ គកឺ្នុងេគាលបំណងយកបច្ចយ័ក
សាងធនធានមនសុ ។ 
 ្រស្ដីមា្ន ក់ ែដលរស់ េ ភូមិ ទួលសែង្ក  
សងា្ក ត់ទលួេគាក ខណ្ឌ ឫស ីែកវ រាជធានីភ្នេំពញ 
បានមាន្របសាសន៍ថា គាត់ែតងែតគាំ្រទជានិច្ច
ចេំពាះការ្របារព្ធពិធបីុណ ផា្ក េនះ េដើម ីែស្វងរក
ថវកិាជយួដល់អ្នក្រក្ីរក មានឱកាសបន្តការ
សិក េរៀនសូ្រត។ គាត់ថាកម្មវធិេីនះមានភាពល្អ
្របេសើ។ 
 រឯីយុវជនមា្ន ក់េឈា្ម ះ សុ៊ន សីុណារាជ 
ែដលជាសិស ថា្ន ក់ទី១២ ៃនវទិ ល័យ្រពះ

សមណនិស តិែខមរកមពុជេ្រកម កនុងពិធីបុណយផក  



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៨ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

យុគន្ធរ និងជាសិស េ សាលាប ្ញ សា្រស្ដកម្ពុ
ជា ែដលបានចលូរមួចាប់មគ្គផលក្នុងពិធបីុណ
ផា្ក េនាះ បានមាន្របសសាសន៍យល់្រសបផង
ែដរថា ជាការល្អ និងជាការជយួគា្ន េ វញិេ មក
ក្នុង្រគា្រក។ យុវជនរបូេនះបានបន្តេទៀតថាគាត់
ែតងែតចលូរមួ ក្នុងសកម្មភាពជាហូែហមកែដរ
ជាមយួ្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម។ យុវជនរបូេនះក៏
សែម្ដងនវូេសចក្ដសីង ឹមថា សមណនិស ិត ឬ
និស ិតែដលទទលួបានជនយួ តាមរយៈបណុ ផា្ក
ៃថ្ងេនះ នឹងខិត្តខំសិក ្រសបតាមេគាលបំណង
របស់ពុទ្ធបរស័ិទែដលចងបាន។ 
 រឯីេលាក ៃក ចាន់សុធា ែដលជា្របធាន
ការយិាល័យសិក ធកិារ ៃនសម្ពន័្ធសមណ
និស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម បានឲ ដងឹផង
ែដរថា ែផនការសិក ្របចាំឆា្ន ំ២០១៣េនះមាន
ដចូជា ការបញ្ជូនសមាជកិេ សិក េ េ្រ
្របេទស ការផ្តល់អាហារបូករណ៍ដល់សមាជកិ
ែដលកពុំងសិក េ ក្នុង្របេទស និងការេបើកវគ្គ
បណ្ដ ុះបណា្ដ លែផ្នករដ្ឋបាល ដល់សមាជកិគណៈ
កម្មការ រមួទំាងែផនការែផ្នកអប់រផំងែដរ។ រឯីការ
ចណំាយ គសឺម្ពន័្ធបានគតិជារមួែដល្រតូវ
ចណំាយ្របមាណជាជាង មយួមុនឺដលុា្ល រ សហរដ្ឋ
អាេមរកិ។ ចែំណកថវកិាែដលបានមក គតឺាមរ
យៈសប ុរសជន និងការេធ្វើពិធបុីណ ផា្ក េនះជា
េដើម។ ក្នុងនាមជា្របធានសិក ធកិារ េលាក ៃក 
ចាន់សុធា សង ឹមដល់សមណនិស ិត និស ិត
នឹងខិត្តខំ្របឹងែ្របងសិក េរៀនសូ្រត ឲ បានេជាគ
ជយ េដើម ីកុឲំ មា្ច ស់ទានមានការខកបំណង។ 
 ្រពះេតជ្រពះគណុ  េយឿង តារា  ្របធាន 
សម្ពន័្ធសមណនិស ិត — និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 

បានមានេថរដកីាឲ ដងឹថា សមាជកិ សមាជកិា
របស់ សម្ពន័្ធសមណនិស ិត — និស ិតែខ្មរកម្ពុជា
េ្រកាមរហូតមកដល់េពលេនះ មាន្របមាណជា
៣៥០របូ។ ក្នុងចេំណាមសមាជកិ សមាជកិាទំាង
េនាះមានទាំងេ ក្នុង និងេ្រ ្របេទសផង េហើយ
សមាជកិទំាងេនាះភាគេ្រចើន គសិឺក ្រតមឹក្រមតិ
បរ ិ ្ញ ប្រត និងបរ ិ ្ញ ប្រតជាន់ខ្ពស់(អនបុណ្ឌ ិ ត)។ 
្រពះអង្គបានមានេថរដកីាបន្តថា សមាជកិទំាង
អស់មានភាពខ្វះខាតេស្ទើែតទំាង្រសុង េ្រពាះមក
ពីកម្ពុជាេ្រកាម ែដលជាអ្នកគា្ម នទីលំេ ឋាន
ផា្ទ ល់ខ្លួន គភឺាគេ្រចើនរស់េ ពឹងអា្រស័យតាម
បណា្ដ វត្តអារាម។ រឯីការេ្រជើសេរ ើសេបក្ខភាព
ែដលនឹង្រតូវបានទទលួអាហារបូករណ៍េនាះ ្រពះ
អង្គបានមានេថរដកីារឲ ដងឹថា គពិឺនិត េមើលេ
េលើសា្ថ នភាពជាក់ែស្ដង និងសកម្មភាពការងារ
ក្នុងសង្គម។ 
 សូមជ្រមាបផងែដរថា សម្ពន័្ធសមណ
និស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម មានែផនការ
សកម្មភាពេគាលមយួេនះ ចាប់តាំងពីឆា្ន ំ២០១០
មកេម្លះ េហើយសម្ពន័្ធនឹងរក ែផនការសកម្មភាព
មយួេនះជាេរៀងរាល់ឆា្ន ំ៕ 
គឹម បុរ ីVOKK  

សបបុរសជនចូលចប់មគគផលកនុងពិធីបុណយផក  



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៩ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េ ក ថច់ ង អតីត្របធនមិត្តសមគមែខមរកមពុជេ្រកម 
ទទួលអនិចចកមមកនងុជនម យ ុ៦២ ឆន  ំ

វត្ត មគគីរង ី ទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី២ ែខមីន ឆន ំ២០០៧៖ 
េ ក ថច់ ង ្របធនមិត្តសមគមែខមរកមពុជេ្រកម 

(ក ្ដ ល) ែថ្លងករណ៍េថក លេទសរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម
ចប់ផ ឹកសមណសិស បលីេខត្តឃ្ល ំង 

កនុង្រពឹត្តិករណ៍ ០៨ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៧ ។ 

 េលាក ថាច់ សាង ្របធានមតិ្តសមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាមេ កម្ពុជាបានទទលួអនិច្ចកម្មេហើយ
កាលពី្រពឹកៃថ្ងអាទិត  ទី១៧ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ២០១៣
កន្លងេ េនះ េដាយជរាពាធ។ េលាក ថាច់ សាង 
ជាកម្មជនតសូ៊េដើម ីសិទ្ធិេសរភីាពែខ្មរេ្រកាមមយួ
របូតាំងពីេ ែដនដកីម្ពុជាេ្រកាម េហើយមកដល់
កម្ពុជា េ ែតេធ្វើការតសូ៊ឥតឈប់ឈរ េដើម ី
សិទ្ធិមា្ច ស់ការរបស់្របជាជាតែិខ្មរេ្រកាម េ ែដន
ដកីម្ពុជាេ្រកាម។ 
 សពេលាក ថាច់ សាង ក៏្រតូវបានតម្កល់
េធ្វើបុណ តាម្របៃពណី្រពះពុទ្ធសាសនា េ
េគហដា្ឋ នរបស់េលាក ឋិតេ ភមូទិលួេគាក 
សងា្ក ត់ទលួសែង្ក ខណ្ឌ ឫស ីែកវ ក្នុងភ្នេំពញ។ 
ពិធបីុណ សព ក៏មានការអេញ្ជើញចលូរមួអុជធបូ
េគារពវិ ្ញ ណក្ខន្ធពីសំណាក់ម្រន្ដីអង្គការ សមា
គមែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមទាំងអស់េ កម្ពុជា។  

 លុះដល់ៃថ្ងពុធ ទី២០ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ២ំ០១៣ 
សពេលាក្រតូវបានរកំលិ និងដែង្ហយកេ បូជា
េ វត្តអង្គតាមុញិ េដាយមានម្រន្ដីអង្គការ 
សមាគមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ឥស រជនែខ្មរកម្ពុជា
េ្រកាម អ្នកភមូផិងរបងជាមយួ និងសាច់ញាតជិា
េ្រចើននាក់ បានចលូរមួែហរហមអមដេណើ រក ួន
ជាមយួ្រកុម្រគួសារសពេលាកផងែដរ។  
 េលាក ថាច់ សាង (េ ្រគូ ម៉ាន់) ែដលេគ
សា្គ ល់ថា ជាវរីៈជនែខ្មរេ្រកាមដកា្ល ហានមយួរបូ
បានឆ្លងកាត់ពុះពារ្រគប់េ្រគាះថា្ន ក់ ឧបសគ្គក្នុង
ការងារពារអត្តស ្ញ ណជាតែិខ្មរេ្រកាម និង
ការពារសិទ្ធិេសរភីាពែខ្មរេ្រកាម ទប់ទល់នឹងការ
គាប់សង្កត់ ឈា្ល នពានពីសំណាក់អាជា្ញ ធរេវៀត
ណាម។ េលាកបានេភៀសខ្លួនមករស់េ េលើទឹក
ដកីម្ពុជាកាលពីឆា្ន ំ១៩៨៨។  
 េដាយសារែតសា្ម រតេីស្នហាជាត ិ េលាក
បានចលូរមួសកម្មភាព បេ្រមើសង្គមជាតែិខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាមមនិែដលអាក់ខាន រហូត្រតូវបាន
មជ ដា្ឋ នែខ្មរេ្រកាមេជឿជាក់ និងទកុចតិ្ត ្រពមទំាង
្រតូវបានែតងតាំងជា ្របធានមតិ្តសមាគមែខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាម និងជា្របធានែផ្នកសង្គមកចិ្ចៃនសហ
ព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុ
ជា។ េលាកបានទទលួអនិច្ចកម្មេ ៃថ្ង៧េកើត ែខ
មាឃ ឆា្ន ំេរាង ចតា្វ ស័ក ព.ស.២៥៥៦ ្រតូវនឹងៃថ្ង
អាទិត  ទី១៧ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ២០១៣។ 
 េ្រកាមបរយិាកាស ដែសនក្តុកក្តួល្រសងតួ



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១០ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

្រសងាត់ និងមហាែសនេសាកសា្ដ យស្រមាប់ែខ្មរ
េ្រកាម្រគប់របូ សពេលាកែដល្របដាប់េដាយ
ម ូស និងដណ្ដ ប់ទងជាតែិខ្មរេ្រកាម (េខៀវ េលឿង 
្រកហម) ្រតូវបានដែង្ហេដាយរថយន្ដ និង
េទាច្រកយានយន្ដរាប់សិបេ្រគឿង េចញពី
េគហដា្ឋ នឋិតេ ភមូទិលួេគាក សងា្ក ត់ទលួសែង្ក 
ខណ្ឌ ឫស ីែកវ រាជធានីភ្នេំពញ េដាយឆ្លងកាត់
តាមបេណា្ដ យផ្លូវសហព័ន្ធរ ៉សូ ុី និងផ្លូវៃមដ៉ា
២០០៤ េឆា្ព ះេ កាន់ឈាបនដា្ឋ ន ឋិតេ វត្តសិរ ី
េសាភា (េ វត្តអង្គតាមុញិ) ភមូេិគាកចបំក់ 
សងា្ក ត់កាកាប ខណ្ឌ េពាធិ៍ែសនជយ រាជធានីភ្នំ
េពញ។ 
 ពិធដីែង្ហ និងបូជាសពេលាកថាច់ សាង 
(េ ្រគូ ម៉ាន់) ្រតូវបាន្រប្រពឹត្តេ េដាយការបង ុ
កលូេគារពដងូវិ ្ញ ណក្ខន្ធ និងការែថ្លងវេិយាគ
កថាេដាយេលាក សឺន េយឿង ្របធានេលខាធិ
ការដា្ឋ ន និងជានាយក្របតបិត្ត ិ ៃនសមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាមេដើម ីសិទ្ធិមនសុ  និងអភវិឌ ន៍ 
ែដលជាអ្នកជននួមខុឲ អង្គការ សមាគមែខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាមទាំងអស់ េ ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។
ការអាន្របវត្តរិបូសេង្ខបេដាយេលាក តាំង សារៈ 
ែដលជាតណំាង សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមពិភព
េលាក ្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ ្រពមទំាង
ការែថ្លងអំណរគណុចេំពាះញាតសិណា្ដ ន និងអ្នក
ចលូរមួតែំលកទកុ េដាយតណំាង្រកមុ្រគួសារ
សពេដាយបុរសមា្ន ក់ែដលេគសា្គ ល់ថា ជាមតិ្ត
ភក្តដិជតិស្និទរបស់េលាក ថាច់ សាង តាំងពីេ
កម្ពុជាេ្រកាមេនាះ។ 

 ការបូជាសពេលាក ថាច់ សាង (េ ្រគូ 
ម៉ាន់) ្រតូវបានចាប់េផ្តើមេ េវលាេម៉ាង ១០ ៃថ្ង
្រតងក្នុងបរេិវណវត្តអង្គតាមុញិ ្របកបេដាយភាព
រេំជើបរជំលួ េសាកសេ្រងង និងេសាកសា្ដ យពីទឹក
ចតិ្តមនសុ ្រគប់គា្ន ។ ក្នងុខណៈអណា្ដ តេភ្លើងកពុំង
ឆាប់េឆះ រលំាយកាយេលាក ថាច់ សាង មនសុ
្រគប់របូហួសពីអ្វីនឹងែថ្លងេទៀតេហើយ បាន្រតមឹ
ែតសែម្ដងទឹកមនុ្រសេពាន លាគា្ន េឆា្ព ះេ កាន់
េគហដា្ឋ នេរៀងៗខ្លួន េដាយក្នុងចតិ្តមនិដាច់
អាល័យេលាក ថាច់ សាងេឡើយ។ 
 តាមរយៈសារអុីែមល៉េលាក ថាច់ ងកុ ថាច់ 
្របធាន សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមពិភពេលាក 
បានមាន្របសាសន៍ថា េលាក ថាច់ សាង ជា
មនសុ េសា្ម ះ្រតងគរួឲ េគារព និងជាកនូែខ្មរ
េ្រកាមពិតៗ ែដលមួយជវីតិរបស់គាត់ឈរេលើ
េគាលការណ៍ "សិទ្ធិសេ្រមចវាសនាខ្លួនេដាយខ្លួន
ឯង" របស់សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមឥតងាកេរ
េសាះេឡើយ៕ 

របូថតអនុស វរយ៍ី ថតជំុគន រ ងម្រន្ដីអងគករ សមគមែខមរ
កមពុជេ្រកម ឥស រជនែខមរកមពុជេ្រកម ្រពះសងឃ និង

ច់ញតិរបស់សព េនពីមុខេមរ ុតមកល់សពេ ក 
ថច់ ង េនបរេិវណវត្តអងគ មិុញ 
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ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ ៍េដៀន ែដល ទី្របឹក មិត្តសមគមែខមរកមពុជេ្រកម
ទទួលអនិចចកមមកនងុជនម យ ុ៨៤ ឆន  ំ

េ កឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន ែដល 

 ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន ែដល បាន
ទទលួអនិច្ចកម្មេហើយកាលៃថ្ងទី១៣ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ
២០១៣ កន្លងេ េនះ េដាយជរាពាធ េ ទី្រកុង
ភ្នេំពញ ក្នុងជនា្ម យុ ៨៤  ឆា្ន ំ។ 
 ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន ែដល មាន
្រសុកកេំណើត េ ភមូពិងទឹកចាស់ ឃំុពងទឹក
ចាស់ ្រសុកកពំងធ ំេខត្តឃា្ល ំង េហើយបានចលូរមួ
េ ក្នុងចលនានេយាបាយេផ ងៗេ ក្នុង្របេទស
កម្ពុជាតាំងពីេដើមរហូតមកដល់សព្វៃថ្ង។ េហើយ
និងក្នុងនាមែខ្មរេ្រកាមផងែដរ េលាកក៏ជាទី្របឹក
ៃនមតិ្តសមាគមែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមផងែដរ។ េលាក
បានទទលួអនិច្ចកម្មមុនេលាក ថាច់ សាង ែដល
ជា្របធានែតប៉នុា្ម នៃថ្ងប៉ុេណា្ណ ះ។ 
 សពរបស់េលាក ្រតូវបានតម្កល់ និងេធ្វើ
បុណ តាម្របៃពណី្រពះពុទ្ធសាសនា ឋិតេ ផ្ទះ 

េលខ៤៧៨ ភមូទឹិកថា្ល  សងា្ក ត់់ទឹកថា្ល  ខណ្ឌ ែសន
សុខ រាជធានីភ្នេំពញ េដាយមានការចលូរមួសហ
ការជាមយួ្រកុម្រគួសារសពពីម្រន្ដីអង្គការ សមា
គមែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាម ជាពិេសសមតិ្តសមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម ្រពមទំាងសមត្ថកចិ្ចរាជរដា្ឋ ភបិាល
ផងែដរ។ 
 សពរបស់េលាក ្រតូវបានដែង្ហេចញពី
េគហដា្ឋ នបូជាេ ៃថ្ងអាទិត  ទី១៧ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ
២០១៣ េឆា្ព ះេ កាន់ឈាបនដា្ឋ ន េដើម ីបូជាេ
វត្តទឹកថា្ល  សងា្ក ត់ទឹក ខណ្ឌ ែសនសុខ រាជធានីភ្នំ
េពញ។ 
 សូមជ្រមាបផងែដរថា ឯកឧត្តម ឧត្តម
េសនីយ៍ េដៀន ែដល ពីមនុេ ក្នុងចលនារបស់
សេម្ដច បវរេសដា្ឋ ធបិត ី សឺន សាន និងេ្រកាយ
មកចលូរមួេ ក្នុងគណបក  ហ្វ ុនសិុនបិុច េហើយ
បច្ចុប ន្ន ជាទី្របឹក គណបក ្របជាជនកម្ពុជា៕ 
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សមណសសិ ថន ក់ពុទធកវិទយលយ័េនេខត្ត្រពះ្រតពងំ 
្របឡងរមួេខត្តបញចប់ថន ក់  

 េ ៃថ្ងទី២២ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ២០១៣ ្រពះសង  
អាចារ បេ្រងៀន សមណសិស  និងសិស ៃន
សាលាពុទ្ធិកសិក េ តាមវត្តនានា ក្នុងេខត្ត្រពះ
្រតពំាង បានមកជបួគា្ន េ វត្តកេ ្ច ងភ្នេំពញ 
ឋិតេ ក្នុងទីរមួ្រសុកកេ ្ច ង េខត្ត្រពះ្រតពំាង
េដើម ីចលូរមួពិធ្ីរបឡងរមូេខត្ត របស់េបក្ខ
សមណសិស  និងសិស ថា្ន ក់ពុទ្ធិកមធ មសិក
បឋមភមូ ិ ឆា្ម ំទី ៤ (ថា្ន ក់ទី៩) និងថា្ន ក់ពុទ្ធិកមធ ម
សិក ទតុយិភមូ ិឆា្ន ំទី ៣ (ថា្ន ក់ទី១២) រយៈេពល 
៣ ៃថ្ង។ 
 តាមេសចក្ដ្ីរបកាស របស់គណៈកម្មការ
្របឡង ឆា្ន សិំក ព.ស. ២៥៥៦ េនះ មានសមណ
សិស  , យុវន និងយុវតសិីស ថា្ន ក់មធ មសិក
បឋមភមូទីិ ០៤ (ទី ៩) សរបុទំាងអស់ចនំនួ ២៥៨ 
អង្គ និងរបូ និងថា្ន ក់ពុទ្ធិកមធ មសិក ទតុយិ
ភមូ ិ(ទី ១២) ចនំនួ ៧៣ អង្គ និងរបូ។ 
 ពិធ្ីរបឡងេនះ េធ្វើេឡើងរយៈេពល ៣ ៃថ្ង 
គចឺាប់ពីៃថ្ងសុ្រក ទី២២ ដល់ៃថ្ងអាទិត  ទី២៤ ែខ

េវទិក្របកសលទធផល និង្របគល់សញញ ប្រត 

កមុ្ភៈ ឆា្ន ំ២០១៣េនះ។ 
 េយាងតាមេសចក្ដ្ីរបកាសរបស់គណៈកម្ម
ការ្របឡងកាលពីរេសៀលទី២២ ែខកមុ្ភៈេនះ ពិធី
្របកាសលទ្ធផល បានេធ្វើេ រា្រតៃីថ្ងអាទិត  ១៤ 
េកើត ែខមាឃ ឆា្ន ំេរាង ចតា្វ ស័ក ព.ស.២៥៥៦ 
្រតូវនឹងៃថ្ងទី២៤ ែខកមុ្ភៈ េនះ េ ក្នុងបរេិវណវត្ត
កេ ្ច ងភ្នេំពញ េដាយមានការផ្ដល់ស ្ញ ប្រត
បញ្ចប់ថា្ន ក់   និងរងា្វ ន់េលើកទឹកចតិ្តដល់សិស ពី
គណៈកម្មការ្របឡង និងពីពុទ្ធបរស័ិទផងែដល
មានសទា្ធ ផងែដរ។ 
 វិ ្ញ សាែដលយកមក្របឡងស្រមាប់ថា្ន ក់
ទី ៩ រមួមាន ១២ ដចូជា េវយ ករណ៍បាលី, ែ្រប
េលាត្របេយាគធម្មបទដ្ឋកថា, ្រពះវន័ិយ និងពុទ្ធ
ប វត្ត ិ ជាេដើម។ ចែំណកថា្ន ក់ទី ១២ មាន១០ 
វិ ្ញ សា ដចូជាែ្របេលាត្របេយាគមង្គលត្ថទីបនី, 
អក រសា្រស្តែខ្មរ, ភាសាអងេគ្លស និង្រពះ
បាដេិមាក្ខ ជាេដើម។ 
 មនុេពល្របឡងេនះ សមណសិស ្រតូវ
សិក េ តាមវត្តនានា      េ តាមថា្ន ក់េរៀងៗខ្លួន
រយៈេពល ៩ ែខ ចាប់ពីៃថ្ង ១ េរាចែខពិសាខេរៀង
រាល់ឆា្ន ំ េ្រកាមការចាត់តាំងរបស់ម្រន្តីសង ែខ្មរ
េ្រកាមៃនេខត្ត្រពះ្រតពំាង។ 
 កាលពីៃថ្ងអាទិត  ទី២២ ែខកមុ្ភៈ កន្លងេ
េនះែដរ គណៈម្រន្តីសង ែខ្មរេ េខត្ត្រពះ្រតពំាង 
បាន្របេគន និងជនូអំេណាយេលើកទឹកចតិ្ត ក្នុង
េនាះមានបណ្ណ សរេសើរ និងវចនាន្ុរកុមែខ្មរេរៀប
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េរៀងេដាយសេម្ដច្រពះសង រាជ ជនួ ណាត 
(េជាត ្ញ េណា) ដល់្រគូបេ្រងៀនទំាង្រពះសង
និង្រគហស្ថ ៃនសាលាពុទ្ធិកសិក  េ េខត្ត្រពះ
្រតពំាង។ 
 ពិធេីនះ េធ្វើេឡើងេ ក្នុងកម្មវធិ្ីរបឡងរមួ
េខត្តរបស់សមណសិស  និងសិស េដើម ីយក
ស ្ញ ប្រតពុទ្ធិវទិ ល័យបឋមភមូ ិ (បាលីរង) និង
ពុទ្ធិកវទិ ល័យទតុយិភមូ ិ  េ មណ្ឌ ល្របឡងវត្ត
កេ ្ច ងភ្នេំពញ ្រសុកកេ ្ច ង េខត្ត្រពះ្រតពំាង។ 
 កម្មវធិសិីក េនះ េ្រកាមការចាត់តាំង
របស់គណៈម្រន្តីសង េខត្ត្រពះ្រតពំាង ែដលមាន
មលូដា្ឋ នេ វត្តេពាធសិាលរាជ (កពំង) ទីរមួេខត្ត
្រពះ្រតពំាង េដាយបានចលនាឲ វត្តអារាមទំាង 
១៤១ វត្តេ ក្នុងេខត្តេបើកសាលាភាសាបាលី
េរៀងរាល់ឆា្ន ំ ស្រមាប់្រពះសង  និងកនូេ ែខ្មរ
េ្រកាមបាននិមន្តមកេរៀនសូ្រត តាមការបញ្ជូន
សិស ពីអគា្គ ធកិារសិក សាលាេខត្ត។ កាល
បរេិច្ឆទសិក រយៈេពល ៩ ែខ គចឺាប់ពីៃថ្ង១េរាច 
ែខពិសាខ េរៀងរាល់ឆា្ន ំ េផា្ដ តេលើវិ ្ញ សាទាក់ទង
នឹងអក រសា្រស្តែខ្មរ , ភាលាបាលី និង្រពះពុទ្ធ
សាសនា ជាេដើម។ 
 ក្នុងកម្មវធិ្ីរបកាសលទ្ធផល្របឡងរមួេខត្ត
គណៈកម្មការេរៀបចកំារ្របឡង បាន្របកាស
ចនំនួសមណសិស  និងសិស ្របចាំឆា្ន ំសិក  ឆា្ន ំ
ពុទ្ធសករាជ២៥៥៦ រមួមាន៖ 
 ថា្ន ក់ពុទ្ធិកមធ មសិក បឋមភមូមិាន ១២
វត្ត េដាយមានសិស ចនំនួ ២៥៨ របូ ក្នុងេនាះ
សមណសិស មាន ១៩៧ អង្គ, សិស ្រសី ៤៦ 

នាក់, និងសិស ្របុស ១៤ នាក់។ 
១. វត្តជម្ពូទីបវរារាម (េ្រជាយទន ) ១២ អង្គ 
២. វត្តសាសនសាមគ្ីគរង ី (អូរ្រតាវ) ១៤ អង្គ 
៣. វត្តេពាធសិិរ ី(ចងុេផា្ន រ) ១២ អង្គ 
៤. វត្តកងចកា្ក រាម (ធ្លក) ២៧ អង្គ 
៥. វត្តមង្គលឱទ ន (កិ ្ឆ ង) ១១ អង្គ 
៦. វត្តេពាធគិរិវីង រាម (សា្វ យេសៀមថ្ម)ី ២៩ 
អង្គ 
៧. វត្តេពាធភិរិម រង ី (េពាធិ៍) ១៦ អង្គ 
៨. វត្តកេ ្ច ងភ្នេំពញ ២៨ អង្គ 
៩. វត្តសិលា្រទ (ថ្មទល់) ២៨ អង្គ 
១០. វត្តេពាធ្ិរពឹក  (ថ្កូវ) ១៨ អង្គ 
១១. វត្តកពំងនិេ្រគាធ (កពំងៃ្រជ) ១៩ អង្គ 
១២. វត្តកពំងេពាធ្ិរពឹក  (បឹងៃរច៉ាស់) ៣៩ 
អង្គ និងសិស ស្វ័យរនិ ១ អង្គ។ 
 ថា្ន ក់ពុទ្ធិកមធ មសិក ទតុយិភមូរិមួមាន ២ 
វត្ត េដាយមានសិស រមួទំាងអស់ ៧២ របូ ក្នុង
េនាះមាន ៖ 
១. វត្តសំេរាងឯក ៤០ អង្គ 
២. វត្ត្រពហ្មឥ្រន្ទឱទ ន (បឹងៃរថ៉្ម)ី ៣២ អង្គ 

 េនះ្រគាន់ែតជាចនំនួសិស  ែដលបាន
្របឡង យកស ្ញ ប្រតបញ្ចប់ថា្ន ក់ពុទ្ធិកមធ ម
សិក បឋមភមូ ិ និងទតុយិភមូ ិ េ្រកាមការចាត់
តាំងរបស់គណៈម្រន្ដីសង  ថា្ន ក់េខត្តែតបុ៉េណា្ណ ះ។ 
ចែំណកថា្ន ក់ពុទ្ធិកអនវុទិ ល័យទី១,២,៣ (ថា្ន ក់ទី
៦,៧,៨) និងថា្ន ក់ពុទ្ធិកវទិ ល័យ ទី១,២ (ថា្ន ក់ទី
១០,១១) មានកម្មវធិ្ីរបឡងរមួ្រសុកដាក់េដាយ
ែឡក   ៃន្រសុកនីមយួៗេ្រកាមការចាត់តាំងរបស់
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សួរេហតផុល អាជា្ញ ធរេវៀតណាម 
បានេលើកែលងេទាស ឲ ជនជាតយួិនទំាងេនះ 
េដាយេលើកេហតផុលថា ្រកុមជនជាតយូិនទំាង
េនះ េ មនិទាន់្រគប់អាយុ១៨ឆា្ន ំ េដើម ីកាត់
េទាសេ តាមច ប់េវៀតណាម។ បុគ្គលិក
នគរបាលេវៀតណាម ្របចាំេខត្ត្រពះ្រតពំាងមា្ន ក់ 
មនិេធ្វើអតា្ថ ធបិ យជវុញិេរឿងេនះ េហើយថា
ករណីេនះ មនិែមនជានាទីរបស់់ខ្លួន ខណៈែដល
សារព័តម៌ានៃ្រពនគរបានសួរតាមទរូស័ព្ទ កាល
ពីរា្រតទីី១៥ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ២ំ០១៣េនះ។ 
 សូមប ្ជ ក់ថា កាលពីៃថ្ងទី១១ ែខកមុ្ភៈ
្រពះេតជ្រពះគណុ ថាច់ តមឹ ្រពះជន្ម២០្រពះវស  
្រពះសង វត្តស្ទឹងមានជយេសរឧីត្ដម (អូរែវងថ្ម)ី 
ឋិតេ ក្នុងភមូលិិចចាក ឃំុតងឹហា្វ  ្រសុកកេ ្ច ង 
េខត្ត្រពះ្រតពំាង និងបង្របុសបេង្កើតរបស់្រពះអង្គ
មា្ន ក់ជាអ្នកេបើកម៉តូដូបុ ្រពមទំាង្រពះសង គងេ
វត្តជាមយួគា្ន មយួ្រពះអង្គេទៀត ្រតូវបាន្រកុមជន
ជាតយូិន ២១ នាក់សា្ក ត់ផ្លូវវាយ ខណៈែដល្រពះ

សង ទំាងពីរអង្គេនះ េធ្វើដេណើ រពី្រសុកកេ ្ច ង
្រតឡប់េ វត្តវញិ ្របមាណជាេម៉ាង០៩យប់។ 
 ្របភពព័តម៌ាន បាន្របាប់ពីមូលេហតុ
ែដលនាំឲ ជនជាតយួិនទំាងេនះវាយ្រពះសង ថា 
ដបូង េផ្ដើមេចញពីជនជាតយួិនមយួ្រកុមេនះ 
បានែ្រសកេជរ្របមាថ្រពះសង  ខណៈែដល្រពះ
សង កពុំងគងម៉តូតូាមផ្លូវ។ ្រកុមជនជាតយួិន
ទំាងេនះ ្រតូវបានអាជា្ញ េវៀតណាម ឃាត់ខ្លួនភា្ល មៗ
រយៈេពលពីរេម៉ាង បនា្ទ ប់េហតកុារណ៍េនះបាន
េកើតេឡើង។ 
 ្របភពព័តម៌ានបាន្របាប់ថា ករណីេនះ 
្រកុមជនជាតយួិនជាអ្នកមានកហុំស េហើយអាជា្ញ
ធរេវៀតណាមកាត់េទាសចំៗ  េដាយមនិចាំបាច់
េឡើងតលុាការេឡើយ។ ចែំណកមតពិលរដ្ឋែខ្មរ
េ្រកាមមយួចនំនួបានេលើកេឡើងថា េរឿងេនះអាច
រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ខុបខិតជាមយួ្រកុមជន
ជាតយួិនទំាងេនាះ េដាយយកែលះថា មនិ្រគប់ 
អាយុេដើម បីានរចួេទាស៕ 
្របភព៖ រព័ត៌មន ៃ្រពនគរ 

តពីទំព៍រ៦ 

គណៈម្រន្ដីសង ្រសុកទំាង៨ ៃនេខត្ត្រពះ្រតពំាង។ 
 សូមប ្ជ ក់ថា ស ្ញ ប្រតថា្ន ក់ពុទ្ធិក
សិក ទតុយិភមូ ិឬ ថា្ន ក់ទី ១២ ែដលេចញេដាយ
គណៈម្រន្តីសង េ េខត្ត្រពះ្រតពំាងេនះ ្រតូវបាន

សកលវទិ ល័យ មហាចឡុាឡុងករណ៍រាជវទិ
ល័យ ៃន្របេទសៃថ ទទលួសា្គ ល់សមមលូេស្មើ
នឹងថា្ន ក់ទី ១២ ែដលសមណសិស មកពីកម្ពុជា
េ្រកាម អាចចលូបន្តការសិក ថា្ន ក់បរ ិ ្ញ ប្រតៃន
សកលវទិ ល័យមយួេនះបាន ែតស្រមាប់
្របេទសកម្ពុជា ែដលជា្របេទសរបស់ែខ្មរដចូគា្ន  
មនិបានទទលួសា្គ ល់ស ្ញ ប្រតេនះ និងមនិបាន
ផ្ដល់ឱកាសឲ ្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម បានចលូបន្ត
ការសិក េ សកលវទិ ល័យនានា េ ក្នុង
្របេទសកម្ពុជាេឡើយ៕  

េបកខសមណសិស  និងសិស ជជ័យ ភីេឡើងទទួលរង្វ ន់ 
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ទី្រកុង Santa Ana អនុម័តេសចក្ដីសេ្រមច 
ងំម្រន្តីកមុមុយនិស្តេវៀត មបំេពញទស នកិចច  

េ ក  Miguel Pulido 
េច ្វ យ្រកុង Santa Ana ៃនរដ្ឋកលីហ្វញ៉   

 Santa Ana ជាទី្រកុងមយួេ សហរដ្ឋអាេម
រកិ ែដលមានពលរដ្ឋអាេមរកិកេំណើតេវៀតណាម
រស់េ េ្រចើនជាងេគ េទើបែតបានអនមុត័េសចក្ដី
សេ្រមចមយួ េដើម រីារំាងដេណើ ររបស់ម្រន្តីបក
កមុ្មុយនិស្តេវៀតណាមមកបំេពញទស នកចិ្ច  ឬ 
កម ន្តែដលឆ្លងកាត់ទី្រកុងមយួេនះ។ 
 េសចក្ដសីេ្រមច ្រតូវបានគណៈកម្មការទី
្រកុង Santa Ana ៃនរដ្ឋកាលីហ្វ័ រញ៉ា  េបាះេឆា្ន តគាំ
្រទែដលមានចនំនួេលើសលប់ កាលពីៃថ្ងទី១៩ 
ែខកមុ្ភៈ កន្លងេ េនះ េហើយ្រតូវបានេលាក 
Miguel Pulido េ ហា្វ យ្រកុងចះុហត្ថេលខា។ 
 េសចក្ដសីេ្រមចេលខ 55B បានគសូ
ប ្ជ ក់ថា  Santa Ana  មនិសា្វ គមន៍ដេណើ ររបស់
រដា្ឋ ភបិាលបក គមុ្មុយនីស្ដេវៀតណាម មកទីេនះ 
រហូតដល់្រកសួងការបរេទសសហរដ្ឋអាេមរកិ ឬ
អង្គការសិទ្ធិមនសុ អន្តរជាតបិ ្ជ ក់ថា ្របេទស
េវៀតណាម មានការផា្ល ស់ប្ដូរក្នុងការេគារពសិទ្ធិ
មនសុ  និងេគារពសិទ្ធិជាមលូដា្ឋ នរបស់្របជា
ពលរដ្ឋ។  
 តាមេសចក្ដសីេ្រមច ម្រន្ដីបក គមុ្មុយនីស្ដ

េវៀតណាម្រតូវជនូដណឹងដល់ប៉ូលីសទី្រកុង San-
ta Ana មនុយ៉ាងេយាចណាស់២សបា្ដ ហ៍ ្របសិន
េបើពួកេគចងចលូកម ន ឬទស នកចិ្ចេ ទី្រកុង
េនះ េដើម ីប៉ូលីសរាយការណ៍ដល់េ ហា្វ យ្រកុង
និង្រកុម្របឹក ្រកុងអំពីដេណើ ររបស់ពួកេគ។ 
 េសចក្ដសីេ្រមចេនះ បានប ្ជ ក់េទៀតថា 
ទី្រកុង Santa Ana មានសិទ្ធិចាប់សងសំណង
ចេំពាះបុគ្គលណា ែដលេចញមខុធានាម្រន្ដីេវៀត
ណាមចលូទី្រកុងេ េពលខាងមុខ ស្រមាប់ការ
ចណំាយេ េលើដេណើ រេនះ។ 
 េលាក Miguel Pulido េ ហា្វ យ្រកងុ San-
ta Ana បានែថ្លងថា “សារសំខាន់ៃនេសចក្ដី
សេ្រមចេនះ េដើម សីែម្ដងនវូការ្រសុះ្រសួលគា្ន
ជាមយួនឹងសហគមន៍េវៀតណាម ទទំូាងពិភព
េលាក មនិសា្វ គមន៍ចេំពាះវត្តមាន ឬដេណើ រទស
នកចិ្ចរបស់ម្រន្ដីរដា្ឋ ភបិាល បក គមុ្មុយនីស្ដេវៀត
ណាម និងេដើម ីជទាស់ការរេំលាភសិទ្ធិមនសុ  
របស់រដ្ឋការ្រកងុហាណូយេលើពលរដ្ឋេវៀតណាមេ
ក្នុង្របេទស។  សហរដ្ឋអាេមរកិមានេគាលជហរ
ឲ តៃម្លេលើសិទ្ធិរបស់មនសុ ទទំូាងពិភពេលាក។ 
េយើងេ ែតបន្ត ដាក់សមា្ព ធឥតឈប់ឈរេដើម ី
ឲ េវៀតណាមមានការផា្ល ស់ប្ដូរសិទ្ធិមនសុ ។ រវាង
្របេទសទំាងពីរគសឺហរដ្ឋអាេមរកិ និងេវៀតណាម
មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងប ្ហ េផ ងៗជា
េ្រចើនេទៀត។ ប ្ហ ែដលជាអាទិភាព្រតូវេលើក
យកមកេដាះ្រសាយមនុ។ ខ្ញុំសង ឹមថា ទី្រកុង និង
រដ្ឋេផ ងនឹងេធ្វើតាមេយើងខ្ញុំ េដើម អីនមុត័េសចក្ដី



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៦ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

សេ្រមច្រសេដៀងគា្ន េនះ េដើម ីជ្រមុញឲ មានការ
េគារពសិទ្ធិមនសុ េ េវៀតណាម”។ 
 ទី្រកុង Santa Ana ៃនរដ្ឋ California ជាទី
តាំងទីលំេ ដបូង និងេ្រចើនជាងេគរបស់ជនជាតិ
យួនែដលបានេភៀសខ្លួនពីរបបគមុ្មុនីស្ដយួន។ 
 េសចក្ដសីេ្រមចេលខ 55B បានកត់
សមា្គ ល់ថា រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ែតងែត
រេំលាភសិទ្ធិមនសុ  និងបានក ត់នឹងសន្ធិស ្ញ  
អន្តរជាតសិ្ដីពីសិទ្ធិសីុវលិ និងនេយាបាយរបស់
ពលរដ្ឋ។ ដេូច្នះបានជា ដេណើ រទស នកចិ្ចជាផ្លូវ
ការរបស់ម្រន្ដីរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម មានការ្រប
ឆាំងពីសហគមន៍ជនជាតយួិន េ សហរដ្ឋអាេម
រកិ នាំឲ មានការខាតបងថវកិា និង្របេយាជន៍
ដល់ទី្រកុង ក្នុងការសហការរក សន្ដិសុខ និង
សណា្ដ ប់ធា្ន ប់។ 
 េ្រកាយេពល្រកុម្របឹក ទី្រកុង Santa Ana 
េបាះេឆា្ន ត យល់្រពមការ្រពាងេសចក្ដសីេ្រមច
េលខ 55B កាលពីែសវចិ្ឆកិាឆា្ន មំនុ ម្រន្ដីទី្រកុង
មយួេនះរងការ្របឆាំងយ៉ាងខា្ល ំងកា្ល     ពីសំណាក់
ម្រន្ដីសា្ថ នទតូេវៀតណាម េ សហរដ្ឋអាេមរកិ។ 
េទាះជាយ៉ាងេនះក្ដ ី សហគមន៍ពលរដ្ឋេ ទីេនះ 
េ ែតេប្ដជា្ញ ជ្រមុញ ឲ មានការអនមុត័េសចក្ដី
សេ្រមចេនះ។ 
 មនុទី្រកុង Santa Ana ទី្រកុងចនំនួ២ 
គឺ   Garden Grove និង Westminster ែដលេ ជតិ 
គា្ន  ក៏បានអនមុត័េសចក្ដសីេ្រមចដចូខាងេលើេនះ
ែដរ។ 

 ការយិាល័យពាណិជ្ជកម្មទី្រកុង Fountain 
Valley  េទើបែតបានលុបេចាលនវូការសា្វ គមន៍ 

ចេំពាះដេណើ រទស នកចិ្ចរបស់ម្រន្តី និងពាណិជ្ជ
ករមកពីេវៀតណាមេ ែខមនីាខាងមុខេនះ ខណៈ
ែដលមានការជទាស់្របឆាំង ពីេ ហា្វ យរងទី
្រកុងែដលមានេដើមកេំណើតេវៀតណាម។ 

 េលាក Michael Võ បានេលើកេហតផុលថា 
សហគមន៍ជនជាតយួិនេ សហរដ្ឋអាេមរកិ មនិ
សា្វ គមន៍ចេំពាះដេណើ រទស នកចិ្ចជាផ្លូវការរបស់
ម្រន្តីៃន្របេទសណា ែដលមនិមានការេគារពសិទ្ធិ
េសរភីាពរបស់្របជាពលរដ្ឋ និងេរឿងេនះវានឹង
នាំឲ ខាតបងដល់ការចណំាយរបស់ទី្រកុង ក្នុង
ការរក សន្តិសុខ និងសណា្ដ ប់ធា្ន ប់ខណៈែដល
មានការេធ្វើបាតកុម្ម្របឆាំងដេណើ រេនះ។ 

 កាលពីែខក ្ញ ឆា្ន ំមនុ ជនជាតយួិនរាប់
ពាន់នាក់ បានេធ្វើបាតកុម្ម្របឆាំងចេំពាះតារា
កែំប្លងជនជាតយួិនមា្ន ក់ ែដលជាសមាជកិៃន
បក កមុ្មុយនិស្តេវៀតណាម ែដលមកសែម្ដង
េ  Saigon Performing Arts Center េធ្វើឲ ទី
្រកងុ Fountain Valley ចណំាយទឹក្របាក់អស់ចនំនួ
៨០០០ដលូា្ល រ េដើម ីរក សន្តិសុខ។ 

 េគេ មនិទាន់េភ្លច ការេធ្វើបាតកុម្មដធំ
មយួរបស់ពលរដ្ឋេវៀតណាមជាង ១៥.០០០ នាក់ 
េ ទី្រកុង Westminster កាលពីឆា្ន  ំ១៩៩៩ អសូ
បនា្ល យជាង២ែខ េពលែដលទងជាតយួិនកមុ្មុយ
និស្ត និងរបូ ហូ ជមីញិ េមដកឹនាំកមុ្មុយនិស្តយួន 
បានេលើកេឡើងេ ហាងវីេដអូរបស់ជនជាតយួិន
មា្ន ក់េ សហរដ្ឋអាេមរកិ។ ទី្រកុង Westminster
បានចណំាយទឹក្របាក់ជតិ ២០០.០០០ ដលូា្ល រ
េដើម ីសហការរក សន្តិសុខ និងសណា្ដ ប់ធា្ន ប់
ក្នុង្រពឹត្តកិារណ៍មយួេនះ៕ 
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េ ក John Kerry សមជិក្រពឹទធសភ 
េ្រជើសេរ ើសបន្តដំែណងពីេ ក្រសហុីី រកី្លីនតុន 

េ ក John Kerry អតីតេបកខជន្របធនធិបតី េមរកិ្រតូវ
បនេ កអូបម៉េ្រជើស ំងជ្របមុខករទូត េមរកិ  

របូថតREUTERS/Jason Reed/Files 

 េ ក្របធនធិបតីសហរដ្ឋ េមរកិ ប ៉ក អូ
បម៉ បនេ្រជើស ងំេ ក  John Kerry សមជិក
្រពឹទធសភជអនកសនងបន្តពីេ ក្រសីហីុ រ ី គ្លីនតុន 
(Hillary Clinton) កនុងមុខតំែណងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ករបរេទស េមរកិ េនះេបើេយង មករជូន
ដំណឹងៃនប ្ត ញទូរទស ន៍ េមរកំិង CNN និង 
ABC។ េដើមបសីងកត់បែនថមេលើព័ត៌មនរបស់ខ្លនួ CNN 
បនដក្រសង់ពកយសំដីរបស់សមជិកមន ក់ ៃនបក
្របជធិបេតយយ េមរកិ ែដលបនេលើកនិយយពី
េឈម ះេ ក John Kerry។ 
 បច្ចុប ន្ន ជាសមាជកិ្រពឹទ្ធសភាៃនរដ្ឋ 
Massachusetts េលាកJohn Kerry ក៏ជាេបក្ខជន
អភព្វក្នងការេបាះេឆា្ន ត្របធានាធបិតអីាេមរកិេ  
ឆា្ន ២ំ០០៤ ្របែជងទល់នឹងេលាក George W.Bush។ 
េលាកJohn Kerry ែដលជាវរិជនបំពាក់េដាយ
េ្រគឿងឥស រយិយស េ ក្នុងស្រងា្គ មេវៀតណាម 
មនុនឹងកា្ល យជាសកម្មជន្របឆាំងនឹងស្រងា្គ មបាន
ចលូដល់អាយុ៦៩ឆា្ន េំហើយ ចាប់តាំងពីៃថ្ង១១ ធ្នូ
កន្លងមកេនះ។ 
 ជា្របធាន ៃនគណកម្មការទទលួបន្ទុកកចិ្ច

ការបរេទសដមានអនភុាព ចាប់តាំងពី៤ឆា្ន កំន្លង
មកេ ក្នុង្រពឹទ្ធសភាអាេមរកិ ជាទីែដលេលាក
បានស្នងដែណងពីេលាក Joe Biden បច្ចុប ន្នជា
អន្ុរបធានាធបិតអីាេមរកិាំងេលាក John Kerry
្រតូវបានេគចាត់ទកុថា ជាឥស រជននេយាបាយ
មយួរបូដមាន្របជា្របិយភាព សំរាប់ការស្នង
តែំណងជា្របមខុការទតូ ៃនមហាអំណាចទីមយួ
ក្នុងពិភពេលាក េ្រកាយពីការបដេិសធរបស់
េលាក្រសី សូ៊សាន ៃរស៍៉ (Susan Rice) េ ក្នងុសបា្ត ហ៍
េនះ។ េលាក្រសី Rice ែដលជា ឯកអគ្គរដ្ឋទតូអា
េមរកិ្របចាអំសបបានដកេបក្ខភាព របស់ខ្លួន
េដាយេហតុែតមានេរឿងរ៉ាវដច្រមូងច្រមាស
ជាមយួបក សាធារណរដ្ឋ។  
 ្របកបេដាយបទពិេសាធន៍េ្រចើន េ ក្នុង
សភាអាេមរកិាំង េលាក John Kerry ្រតូវបានេគ
វាយតៃម្លថា ជាេបក្ខជនមយួរបូែដលមានេគគាំ
្រទេ្រចើនជាងេលាក្រសី Susan Rice េ ក្នុងការ
បន្តស្នងពីេលាក្រសី ហីុឡារកី្លនីតនុ។ ចែំណកេលាក
្រសី ក្លនីតនុ ែដលបានដកឹនាំការទតូអាេមរកិ
យ៉ាងេពញទំហឹង តាំងពីរយៈេពល៤ឆា្ន ំកន្លងមក
េហើយេនាះបានែថ្លងថា េលាក្រសីចងសំរាក
េដើម ីរយាលពីការងារបន្តិច  េបើេទាះបីជាេឈា្ម ះ
របស់េលាក្រសី ្រតូវបានេគនិយាយេពញបបូរ
មាត់េ  ទី្រកុងវាសីុេតានថា េលាក្រសីក្លនីតនុ
្របែហលជា នឹងអាចឈរេឈា្ម ះជាេបក្ខជន 
្របធានាធបិតអីាេមរកិជាយថាេហត ុ េ ក្នុងឆា្ន ំ
២០១៦ ខាងមខុ៕  
្របភព៖ RFI 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៨ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ជរ ្ឋ ភបិលៃថចង់ជួបជែជកជមួយ្រកុមឧទទ មេនែប៉កខងតបងូកនងុ្របេទសម៉េឡសុ ី

 កលពីៃថងពុធ ទី២៧ ែខកុមភៈ អនកទទួលខុស្រតូវ
ជន់ខពស់ៃថមន ក់បនបញជ ក់ឲយដឹងថ ជរ ្ឋ ភិប
ល្រកុងបងកក ចង់េរៀបចំកិចច្របជំុសន្តិភពមួយ
ជមួយ ្រកុមឧទទ មៃថអីុ ្ល មអនកទមទរផ្ត ច់ទឹក
ដីេនតំបន់ែប៉កខងតបូង ្របេទសៃថ។ គេ្រមង
េរៀបចំជំនួបចរចសន្តិភពេនះ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេន
កនុងទី្រកុង កូ ពួំរ ្របេទសម៉េឡសីុ។ មយ៉ង
េទៀត ជំនួបចរចជមួយ្រកុមឧទទ មេ្រគងនឹងេរៀប
ចំេឡើង ចំេពលែដលអំេពើហិង េនតំបន់ែប៉កខង
តបូងបនេកើតមនេ្រចើនដងកនុងរយៈេពលបុ៉នម នែខ
ចុងេ្រកយេនះ។ 

 ការ្របកាសឲ ដងឹពីគេ្រមាងជបួចរចារវាង
រាជរដា្ឋ ភបិាលៃថ និង្រកុមឧទា្ទ មៃថអុីសា្ល ម អ្នក
ទាមទារផា្ត ច់ទឹកដនិីយមេ ែប៉កខាងត ូង បាន
េកើតមានេឡើងមយួៃថ្ង មនុជនបួផ្លូវការរវាងេលាក
្រសីនាយកដ្ឋម្រន្តីៃថ យីងឡាក់ សីុណាវាត់្រតា 
និងេលាកនាយករដ្ឋម្រន្តីម៉ាេឡសីុ ណាយីប រ៉ា
ហ ៉ ក់ ក្នុងទី្រកុងកឡូាឡំាពួរ ្របេទសម៉ាេឡសីុ។ 
មានសំណំុេរឿងជាេ្រចើន ែដលឥស រជនទាំងពីរ
េ្រគាងនឹងេលើកយកេ ជែជកជាមយួគា្ន  ក៏ប៉ុែន្ត 
្របធានបទសំខាន់មយួ ែដលមនិអាចខ្វះបានេនាះ 
គពឺាក់ព័ន្ធនឹងចលនាបះេបាះ របស់្រកុមឧទា្ទ មៃថ
អុីសា្ល មអ្នកទាមទារផា្ត ច់ទឹកដនិីយម េ ក្នុងេខត្ត
ៃថទំាង៣ ស្ថិតេ ែប៉កខាងត ូងជាប់្រពំែដនរវាង
្របេទសជតិខាងទំាងពីរ។ ចលនាបះេបាះរបស់
្រកុមឧទា្ទ មៃថអុីសា្ល ម បានបណា្ត លឲ មានមនសុ  
សា្ល ប់្របមាណជា ៥.៥០០នាក់េហើយ គតិតាំងពី
ឆា្ន ំ២០០៤មក។ “ខ្ញុំសង ឹមថា ជនបួចរចារវាងរាជ
រដា្ឋ ភបិាល្រកុងបាងកក និង្រកុមឧទា្ទ មអាចនឹង

េ ក្រសីនយកដ្ឋម្រន្តីៃថ យីង ក់ សីុ ៉ត់្រ  
របូថត REUTERS/Damir Sagolj 

ចាប់េផ្តើមនាេពលឆាប់ៗខាងមខុ” េនះជាែថ្លង
របស់េលាកឧត្តមេសនីយប៉ារ៉ាដន ប៉ាត់តាណាថា
ប៊តុ អគ្គេលខាធកិារៃន្រកុម្របឹក សន្តិសុខជាតិ
ៃថ និងែដលេលាក្រតវូជនូដេណើ រេលាក្រសីយីង
ឡាក់ េ ្របេទសម៉ាេឡសីុ។ េលាកប៉ារ៉ាដនបាន
ប ្ជ ក់េដាយលំអិតថា ្របេទសម៉ាេឡសីុនឹងេធ្វើ
ជាមា្ច ស់ផ្ទះ ្រពមទំាងជយួស្រមួលឲ មានជនបួ
រវាងរាជរដា្ឋ ភបិាលៃថ និង្រកុមឧទា្ទ មៃថអុីសា្ល ម
អ្នកទាមទារផា្ត ច់ទឹកដនិីយមេ ែប៉កខាងត ូង។ ក៏
ប៉ុែន្ត ម៉ាេឡសីុនឹងមនិេដើរតនួាទីអ្វីេ ក្នុងជនបួ
េនាះេទ។ 
 គរួជ្រមាបជនូថា តាំងពី៩ឆា្ន មំកេហើយ 
េពាលគតឺាំងែតពីឆា្ន ំ២០០៤មកេម្លះ៉ ែដល្រកុម
ឧទា្ទ មៃថអុីសា្ល ម បានវាយ្របហារេដាយមនិេរ ើស
មខុេលើ្របជាជនអ្នកកាន់សាសនា្រពះពុទ្ធ ក៏ដចូ
ជាអ្នកកាន់សាសនាអីុសា្ល ម េ តបំន់ែប៉កខាង
ត ូង ែដលបានស្ថិតេ េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់
្របេទសម៉ាេឡសីុ រហូតដល់េដើមទសវត ទី២០។ 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៩ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ជាតបំន់ែដលសម ូរេដាយ្របជាជនៃថអ្នកកាន់
សាសនាអុសីា្ល មរស់េ  េ ក្នុង្របេទសមយួែដល
្របជាជនភាគេ្រចើន ជាអ្នកកាន់សាសនា្រពះពុទ្ធ។ 
កាលពី១០ៃថ្ងមនុេនះ ការបំផ្ទុះ្រគាប់ែបកជាេ្រចើន
កែន្លងក្នុងេខត្តប៉ាត់តានី បានផា្ត ច់ជវីតិមនសុ  ៣
នាក់។ 
 អស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆា្ន ំកន្លងមកេហើយ 
ែដលរដា្ឋ ភបិាល្រកុងបាងកកបានសេ្រមចេ្រជើស
យកដេណាះ្រសាយែតមយួ គវឺាយ្របហារតាម
ផ្លូវេយាធាេលើពួកឧទា្ទ មឲ ដល់ឫសគល់ែតម្តង។ 
ែតប ្ហ េ ្រតងថា រដា្ឋ ភបិាលៃថេ មនិបាន
ដងឹច ស់អំពីវត្តមាន ឬមយួក៏រចនាសម្ពន័្ធពិត

្របាកដរបស់ចលនាបះេបារមយួេនះេទ។ ម ៉ ង
េទៀត ពីមយួឆា្ន ំេ មយួឆា្ន ំ ចលនាមយួេនះបាន
ព្រងងឹបែន្ថមនវូកមា្ល ំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ 
បញ្ចលូយុវជនសមយ័ថ្មែីដលមានលក្ខណៈហិង
ជាងេរៀមច ងរបស់ពួកេគ។ អុីចងឹេហើយបាន្រកុម
អ្នកវភិាគនេយាបាយៃថ ហាក់ដចូជាមនិសូវមាន 
សុទិដ្ឋនិិយមប៉នុា្ម នេទ អំពីកចិ្ច្របជែុស្វងរកសន្តិ
ភាពជាមយួ្រកុមឧទា្ទ មេនាះ េ្រពាះថាជាចលនា
មយួែដលគា្ម នរបូរាងច ស់លាស់  និងមានឯក
សណា្ធ នច្រមុះ មនិខុសពីសេម្ល កបំពាក់របស់
្របជាជនធម្មតាេទ៕  
្របភព៖ RFI 

កសកិរេវៀត មចង់ឲយរ ្ឋ ភិបលព្រងីកដីកសកិមម 
 សមាគមកសិករេវៀតណាម ែដលបានជបួ
្របជគុា្ន  េ ក្នុងសន្និសីទមយួេ េខត្តឡុងអាន ភាគ
ខាងត ូង្របេទសេវៀតណាម កាលពីេពលថ្មីៗ េនះ 
បានអំពាវនាវេដាយសំេឡងែតមយួ េ កាន់រដា្ឋ ភបិា
លរបស់ខ្លួន ឲ ព្រងកីដកីសិកម្ម និងបន្តរយៈេពលយូរ 
េ ក្នុងការផ្ដល់ដកីសិកម្ម ស្រមាប់កសិករជលួេធ្វើ
ែ្រសចមា្ក រ ែដលមានរយៈេពលយ៉ាងតចិ៥០ឆា្ន ំ។ 
សំេណើ េនះ ្រតូវបានេធ្វើេឡើងរមួគា្ន េដាយេមដកឹនាំ
សមាគមកសិករ េ ក្នុងកចិ្ច្របជកុម្មវធិ្ីរបឹក សហ
គមន៍ េដើម ីពិនិត េមើលេសចក្តេី្រពៀងច ប់ ស្តីអំពី
ច ប់ភមូិបាល កសិកម្ម។ កចិ្ច្របជេុនះបានេរៀបចំ
េដាយ វទិ សា្ថ ន្រសាវ្រជាវនិតសីា្រស្ត និងអង្គការអូ
ហា្វ ម រមួទាំងសហព័ន្ធអង្គការអន្តរជាតចិនំនួ១៧
េទៀត ែដលេធ្វើការងារេដើម ីកាត់បន្ថយភាព្រក្ីរក 
របស់សហគមន៍កសិករ េ ក្នុង្របេទសេវៀតណាម។ 
េបើេយាងតាមច ប់ភមូិបាលកសិកម្ម ឆា្ន ំ១៩៩៣ 
កសិករេវៀតណាម អាចជលួដរីដ្ឋេធ្វើកសិកម្មបានែត
២០ឆា្ន ំប៉េុណា្ណ ះ។ ច ប់ភមូបិាលឆា្ន ំ២០០៣ បាន

ប ្ជ ក់ថា កសិករមយួ្រគួសារេគត្រមូវឲ មានដី
កសិកម្មែតបីហិចតាែតប៉េុណា្ណ ះ។ ប៉ែុន្ត្រកុមកសិករ
ែដលបាន មកចលូរមួក្នុងសនិ្នសីទេនះ បាននិយាយ
ថា េគគរួែតែកត្រមូវ្រតងមា្រតាេនះេឡើងវញិ េហើយ
និយាយថា កសិករមយួ្រគួសារជាពិេសស្រគួសារ
ែដលមានលទ្ធភាពេ្រចើនជាងេគ គរួែតទទលួបានដេីធ្វើ
កសិកម្មយ៉ាងតចិ ២០ហិកតា េហើយមានរយៈេពល
៥០ឆា្ន ំ ។ ប៉ែុន្ត្រកសួងធនធានធម្មជាតបិរសិា្ថ នកសិកម្ម 
បានឲ ដងឹកាលពីចងុសបា្ត ហ៍េនះថា ខ្លួនកពុំងែត
្របមលូទិន្នន័យៃន ការស្ទងមតពីិកសិករេដើម ីចងដងឹ
ថា េតើកសិករឬសហគមន៍កសិករ្របេភទណា ែដល
្រតូវការព្រងកីដកីសិកម្ម េហើយការស្ទងមតេិនះ នឹង
្រតូវបញ្ចប់េ ៃថ្ងទី៣១ ែខមនីា។ លទ្ធផលៃនការស្ទង
មតនឹិង្របកាសឲ ដងឹយ៉ាងយូរ េ ែខមថិនុាឆា្ន ំ 
២០១៣។ ការជបួ្របជរុបស់សហគមន៍កសិករេវៀត
ណាម បានេធ្វើេឡើងចេំពលរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម
កពុំងេធ្វើវេិសាធនកម្មេលើច ប់ភមូបិាល និងែផ្នកមយួ
ចនំនួៃនដសី្រមាប់េធ្វើកសិកម្ម៕ ្របភព ៖ VOD 
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របយករណ៍របសអ់ងគករឃ្ល េំមើលសទិធិមនុស  
អំពី្របេទសេវៀត ម ឆន ២ំ០១២ 

 ទី្រកុងឡុង្រដៃថ្ងទី១ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ២ំ០១៣ 
អង្គការឃា្ល ំេមើលសិទ្ធិមនសុ អន្តរជាត ិ បានេធ្វើ
របាយការណ៍ពិភពេលាករបស់ខ្លួន អំពីរដា្ឋ ភបិា
លេវៀតណាម ែដលបានចាត់វធិានការបំបាត់
សិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញេយាបល់ សិទ្ធិៃនសមាគម 
និងសិទ្ធិៃនការរមួ្របជេុដាយសន្តិភាព េហើយេធ្វើ
ទារណុកម្ម ចេំពាះអ្នកែដលហ៊ានសួរេដញេដាល 
អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់រដា្ឋ ភបិាល ហ៊ាន
បេញ្ចញជាសាធារណៈ  នវូអំេពើពុករលួយរបស់
ម្រន្តីរដ្ឋការ ឬក៏ហ៊ានទាមទារឲ មានការផា្ល ស់ប្តូរ 
ពីការែដលមានគណបក ែតមយួ េ ជាលិទ្ធិ
្របជាធបិេតយ ពហុបក ។ 
 ក្នុងរបាយការណ៍ែដលមាន៦៦៥ទំព័រ អង្គ
ការឃា្ល ំេមើលសិទ្ធិមនសុ អន្តរជាត ិ បានេធ្វើការ
េសើេរ ើពិនិត  េ េលើការវវិឌ ន៍ែផ្នកសិទ្ធិមនសុ  
ក្នុងអម្លុងេពលដប់ឆា្ន ំចងុេ្រកាយេនះ ចេំពាះ
្របេទសចនំនួ៩០ រាប់ទំាងការេធ្វើវភិាគចេំពាះ
សា្ថ នការណ៍ េ្រកាយ្រពឹត្តកិារណ៍រេំជើបរជំលួេ
បណា្ត ្របេទសអារ៉ាប់។ 
 េ ឆា្ន ំ២០១២ អាជា្ញ ធរបានចាប់ចង
សកម្មជនេដាយគា្ម នេហតផុល ឃំុឃំាងខ្លួនអ្នក
ទំាងេនាះ មនិឲ ជបួ្របា្រស័យទាក់ទងអ្នកណា
ទំាងអស់ក្នុងរយៈេពលដយូរ េដាយគា្ម នរក
េមធាវ ី ឬក៏ឲ ្រកុម្រគួសារអាចជបួសួរសុខទកុ្ខ 
េដាយេធ្វើទារណុកម្ម  េហើយកាត់ក្តេីដាយ
តលុាការ េ្រកាមឥទ្ធិពលសំពាធនេយាបាយ 
ែដលបានកាត់េទាស ឲ ជាប់ពន្ធនាគារជាេ្រចើន
ឆា្ន ំ ពីបទេចាទ្របកាន់មនិច ស់លាស់ ថាបាន
រេំលាភេលើច ប់សន្តិសុខ ឬក៏បទឧ្រកដិកម្មេផ ង
ៗេទៀត។ 

 េលាក េ្រពដ អាដាម ជានាយកអង្គការឃា្ល ំ
េមើលសិទ្ធិមនសុ អន្តរជាត្ិរបចាំទ្វីបអាសីុ បាន
មាន្របសាសន៍ថា  “សា្ថ នភាពសិទ្ធិមនសុ េ
្របេទសេវៀតណាម បានេដើរថយេ្រកាយមយួជ
ហ៊ានេទៀតេ ឆា្ន ំ២០១២  េដាយរដ្ឋអំណាចបាន
អនវុត្តនេយាបាយមយួដតងឹរងឹ មកពីមានបារម្ភ
ចេំពាះការកាន់ែតរកីដះុដាល នវូសកម្មភាព 
បេញ្ចញមត ិចេំពាះេរឿងនេយាបាយ ប ្ហ សង្គម 
និងមនិេពញចតិ្តចេំពាះប ្ហ េសដ្ឋកចិ្ចជាត។ិ េ
េពលែដល្របេទសេ ជតិខាង ែដលសមាជកិ
្របេទសេអស៊ានដចូគា្ន ែដរ គ្ឺរបេទសភមូា បាន
េធ្វើឲ មានការែ្រប្របួលរកីចេំរ ើន  រដា្ឋ ភបិាលេវៀត
ណាមែបរជាេដើរេចញពីជរួ េដាយអនវុត្តនវូ
នេយាបាយធាក់ថយមយួ មានការគាបសង្កត់
ចេំពាះសកម្មជន េហើយទប់ដេណើ េជឿនេលឿន 
របស់្របេទសេនះេ វញិ”។ 
 ឆា្ន ំែដលកន្លងេ  មានការេកើនេឡើងជា
ហូរែហមនិដាច់ នវូការរះិគន់ចេំពាះបក កមុ្មុយ
និស្តកាន់អំណាច។ 
 នាយករដ្ឋម្រន្តី េង្វ ង តាន់ យុង បាន
ទទលួការរះិគន់វាយ្របហារ ទំាងេ ក្នុងជរួរដា្ឋ ភិ
បាល ទំាងពីសភាជាត ិនាំឲ មានការេកាះេ ជា
សាធារណៈពីសំណាក់សមាជកិសភា េយឿង ្រទុង
ក្វុក េ ែខវចិ្ឆកិា ឲ េលាក យុង លាែលងពី
តែំណង។ ការរះិគន់េកើតេឡើងេ្រកាយពីមានការ
ចាប់ខ្លួនពួកនាយទនុធំៗ ែដលមានែខ រយៈ និង
ពួកអគ្គនាយក ៃន្រកុមហុ៊នែដលរដ្ឋកាន់កាប់ 
ទាក់ទងអំេពើពុករលួយ និងឧ្រកដិកម្មេសដ្ឋកចិ្ច
េផ ងេទៀត ការធា្ល ក់ចះុៃនទិន្នផលរបស់្របេទស
ដល់ថា្ន ក់ទាបបំផតុ ក្នុងអម្លុងេពល១៣ឆា្ន ំចងុ
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េ្រកាយេនះ និងជេមា្ល ះរបស់េលាក យុង ជាមយួ
នឹងម្រន្តីចាស់ទុំៃនរដា្ឋ ភបិាលដៃទេទៀត  រាប់ទំាង
េលខាបក  និង្របធានាធបិតៃីន្របេទសេវៀតណាម 
គេឺលាក េ្រតឿង តាន់សាង។ 
 អ្នកចះុប្លក់្រពមទំាងអ្នកដៃទេទៀត បាន
ចលូរមួក្នុងការរះិគន់រដ្ឋម្រន្តី និងអ្នកនេយាបាយ។ 
្រពឹត្តកិារណ៍េនះ បណា្ត លឲ មានការចាប់ខ្លួន និង
ដាក់ពន្ធនាគារដេ្រចើនេលើសលប់។ េ ចងុឆា្ន ំ
២០១២ សកម្មជនយ៉ាងតចិណាស់៤០នាក់ែដរ 
ែដល្រតូវបានជាប់េទាស និងជាប់ពន្ធនាគារជា
េ្រចើនឆា្ន ំ េ្រកាមមា្រតា៧៩ (ទាក់ទងការបះេបារ) 
មា្រតា៨៧ (ទាក់ទងការបំែបកបំបាក់សាមគ្គភីាព) 
មា្រតា៨៨ (ទាក់ទងការេឃាសនា្របឆាំងរដ្ឋ) 
មា្រតា៨៩ (ទាក់ទងការរខំានដល់សន្តិសុខជាត)ិ 
និងមា្រតា២៥៨ (ទាក់ទងការេធ្វើឲ ខូចខាតផល
្របេយាជន៍្របេទស) ៃនច ប់្រពហ្មទណ្ឌ  ជាអ្រតា
មយួែដលេឡើងខ្ពស់ឆា្ង យពីឆា្ន ំ២០១១។ យ៉ាងតចិ
ណាស់ ក៏មានសកម្មជន៣១នាក់េផ ងេទៀត 
ែដល ្រតូវបានចាប់ខ្លួន និងជាប់ឃំុឃំាងេដាយ
គា្ម នការកាត់េទាស រហូតមកដល់តណំាច់ឆា្ន ំ
២០១២កន្លងេ ។ 
 រដា្ឋ ភបិាល មានេគាលេ ក្នុងការបំបាត់
េសរភីាពក្នុងការេ្របើ្របាស់ Internet តាមរយៈ
គេ្រមាងេធ្វើ្រកតិ  និងការតាក់ែតងច ប់របស់ខ្លួន 
និងេ្របើ្របាស់នវូព័តម៌ានពីេសវា និងបណា្ត ញ
Internet េដើម ីគ្រមាមកែំហងដល់ការចះុផ យនវូ
អត្ថបទែដលេគឲ េឈា្ម ះថា្របឆាំងនឹងរដា្ឋ ភបិាល 
ឬផ្ទុយពីសន្តិសុខជាត ិ លាត្រតដាងនវូការងារ 
អាថកបំាំង ឬេផ្តើមបង្ករឲ មានជាគនិំត្របតកិម្ម។ 
រដា្ឋ ភបិាល បន្តបំបិទ្រចកផ្លូវចេំពាះេគហទំព័រ 
ែដលទាក់ទងនឹងនេយាបាយ េហើយបានប ្ជ ឲ
មា្ច ស់ហាងកាេហ្វ  ែដលមានការេ្របើ្របាស់
Internet ឲ កត់េឈា្ម ះទកុក្នុងបញ្ជី នវូអ្នកែដល

បានេ្របើ Internet េ កែន្លងរបស់ខ្លួន។ េ ែខ
ក ្ញ  េលាក យុង បានប ្ជ ឲ ជ្រមុញការងារ
េនះ េដាយេកាះេ ចេំពាះរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសន្តិ
សុខសាធារណៈ ឲ េផា្ត តការងារចេំពាះអ្នកចះុប្លក់ 
និងេគហទំព័រែដលគា្ម នអនុ ្ញ តពីអាជា្ញ ធរ េដើម ី
នឹងដាក់ទណ្ឌ កម្ម  ចំេពាះអ្នកែដលបានបេង្កើត
េគហទំព័រទំាងេនាះ។ 
 េលាក អាដាម បានមាន្របសាសន៍ថា 
“្របេទសែដលផ្តល់ជនយួ និងែដលយកចតិ្តទកុ
ដាក់ក្នុងវឌ នភាពរបស់េវៀតណាម បានផ្តល់នវូ
ជនយួេដាយចនំនួយ៉ាងេ្រចើន និងេធ្វើវនិិេយាគទនុ
េដាយទឹកលុយដេ្រចើនេលើសលប់ េដាយមនិ
បានេ្របើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្តិចេសាះ ក្នុងការ
បញ្ចប់នវូអំេពើគាបសង្កត់អស់ទំាងេនាះេទ”។ 
 េលាកបានបន្តថា “ចេំពាះេរៀងរាល់របាយ
ការណ៍ជាសាធារណៈ ែដលេធ្វើការរះិគន់ចេំពាះ
សា្ថ នភាពេនះពីសំណាក់រដា្ឋ ភបិាល បរេទស 
ែតងែតមានគណៈ្របតភិនូានា េ េធ្វើទស នកចិ្ច 
ជាមយួនឹងរបូថត និងការផ្តល់ភាព្រសបច ប់
ចេំពាះរដា្ឋ ភបិាលមយួ ្របកបេដាយស្ថិតៃិនការ
រេំលាភសិទ្ធមិនសុ ែដលមនិអាចទទលួយកបាន។” 
 ការគាបសង្កត់ ែដលកាន់ែតេកើនេឡើង 
 មានភស្តុតាង បងា្ហ ញពីការេកើនេឡើងនវូ
ការគាបសង្កត់ េដើម ី្របឈមជាមយួនឹងការ
្របឆាំងជទាស់ែដលកាន់ែតេកើនេឡើង បណា្ត ល
ឲ មានការកាត់េទាសជាហូរែហ ក្នុងឆា្ន ំ២០១២ 
បណា្ត លឲ មានការចាប់ឃំុឃំាងខ្លួន អ្នកែដល
ទាមទារសិទ្ធិជាមលូដា្ឋ នរបស់ខ្លួន ដចូមានក្នុង
របាយការណ៍ពិភពេលាក របស់អង្គការឃា្ល ំេមើល
សិទ្ធិមនសុ អន្តរាជាត្ិរសាប់។ ឧទា្ទ ហរណ៍ េ ែខ
មនីា ្រគូគងា្វ លៃនសាសនា្រប៉ូែតស្តង េឈា្ម ះ 
េង្វ ង កងុជញី បាន្រតូវកាត់េទាសឲ ជាប់ពន្ធនា
គារ១១ឆា្ន ំ េដាយបទេចាទ្របកាន់ថា បានេធ្វើឲ



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២២ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

រខំានដល់សាមគ្គភីាពជាត”ិ។ សកម្មជនសិទ្ធិ
មនសុ  ហូ ្រទីេហ្វ  និង េង្វ ង ប៊ិចធយុ បានទទលួ
េទាសជាប់ពន្ធនាគារ២ឆា្ន ំ ពីបទេចាទថាបានចលូ
រមួេធ្វើ បាតកុម្មតវាអំពីេរឿងដធី្លេី េខត្តេរាងដរ ីឬ
តាយនិញ។ 
 ចេំពាះករណី ៃនការដាក់េទាសទណ្ឌ េផ ង
េទៀត េ ែខមនីា ឧសភា និងែខក ្ញ  សកម្មជន
សាសនាកាតលិូក្របាំនាក់ គ ឺវធូធីធូយុ េង្វ ងវាន់
ថាញ់ ដាវវាន់ដងួ ្រតាន់ហូ៊វឌកុ និងជមូញិសុន 
បាន្រតូវកាត់េទាសឲ ជាប់ ពន្ធនាគារពី២ឆា្ន ំកន្លះ
េ ៤ឆា្ន ំក្នុងមា្ន ក់ៗ ពីបទថាបានែចកចាយខិតបណ័្ណ
េឃាសានាលិទ្ធិ្របជាធបិេតយ ។ ក្នងុដកីារេកាះ
របស់តលុាការចះុៃថ្ងទី២៤ ែខក ្ញ  បានកាត់
េទាស ចេំពាះសកម្មជនអ្នកចះុប្លក់្របឆាំងដល ី 
េឈា្ម ះគេឺលាក េង្វ ងវាន់ហាយ (េ  េដៀវ កាយ) 
េលាក តាផងុតាន់ និងេលាក ផាន់ថាញ់ហាយ 
(េ អាញ់បា) ពីបទថាបានរេំលាភេ េលើមា្រតា
៨៨ ៃន្រកម្រពហ្មទណ្ឌ  េហើយបានកាត់េទាសអ្នក
ទំាងេនាះមា្ន ក់ៗឲ ជាប់ពន្ធនាគារ១២ឆា្ន ំ ១០ឆា្ន ំ 
និង៤ឆា្ន ំ តាមេលខេរៀង (ែដលេ្រកាយមក េលាក 
ផាន់ថាញ់ហាយ បាន្រតូវកាត់បន្ថយេទាស មក
េ ្រតមឹ៣ឆា្ន ំវញិ)។ អាជា្ញ ធរក៏បានេ្របើ្របាស់
មា្រតា៨៨ េដើម ីបំបិទអ្នកចះុប្លក់ និងសកម្មជន
េផ ងេទៀត។ េ ែខតលុា ត្រន្តកីរ ្រតាន់វអូាញ់ប៊ីញ 
និងវមូញិ្រទី (ែដលេគសា្គ ល់ថាេឈា្ម ះេវៀតខាង)
បាន្រតូវកាត់េទាសឲ ជាប់ពន្ធនាគារ៦ និង៤ឆា្ន ំ 
ពីបទថា បានសរេសរទំនកុេ្រចៀងរះិគន់ចេំពាះ
របប្រគប់្រគង។ 
 ឆា្ន ំចាស់បានបញ្ចប់េ  េដាយការវាយ
្របហារដធ្ងន់ធ្ងរមយួេទៀតចេំពាះសិទ្ធិមនសុ  ការ
ចាប់ខ្លួនេ ៃថ្ងទី២៧ ែខធ្នូ ចេំពាះេមធាវកីារពារ
សកម្មជនសិទ្ធិមនសុ  េឡក្វុកកាន់ អំពីេរឿងេគច
ពន្ធ ែដលេមើលេ ហាក់ដចូជាេរឿងនេយាបាយ

សុទ្ធសាធ េ្រកាយេពលែដលេមធាវេីនាះបានសរ
េសរអត្ថបទរះិគន់ចេំពាះតនួាទីដកឹនាំ ែដលបាន 
្រតូវ្របគល់ទំាង្រសុងចេំពាះបក កមុ្មុយនិស្ត ក្នុង
្របព័ន្ធនេយាបាយៃន្របេទសេវៀតណាម។ 
 ប ្ហ ដធី្លគីជឺាចណុំចេ ្ត  ែដលកសិករក្នុង
្រសុក និងអ្នកភមូនិានា កពុំងែត្របឈមជាមយួ
នឹងការរបឹអូសដធី្លរីបស់ពួកេគ  េដាយម្រន្តីរបស់
រដា្ឋ ភបិាល និងពួកឈ្មួញឯកជន។ 
 េលាក អាដាម បានមាន្របសាសន៍ថា  
ជេមា្ល ះដធី្ល ីែតងនំាបណា្ត លឲ មានការ្របឈមគា្ន
េដាយអំេពើហឹង  រវាងអ្នកភមូជិាមា្ច ស់ដ ី និងកង
កមា្ល ំងសន្តិសុខ លុះ្រតាែតអាជា្ញ ធរេធ្វើតេំណាះ
្រសាយេដាយវជិ្ជមាន ចេំពាះអ្នកតវាែដល្របកប
េដាយ្របជា្របីយ៍ េបើមនិដេូចា្ន ះេទប ្ហ រេំជើប
រជំលួក្នុងសង្គម នឹងផ្ទុះេឡើងក្នុងេពលអនាគត 
េជៀសមនិផតុេឡើយ”។ 
 អ្នកតាមដានឃា្ល ំេមើលសិទ្ធិមនសុ  ក៏បាន
យកចតិ្តទកុដាក់ ចេំពាះប ្ហ ការេធ្វើទារណុកម្ម 
និងការែដលពួកនគរបាលេធ្វើការងារមនិ្រតមឹ្រតូវ។ 
យ៉ាងេហាចណាស់ក៏មានមនសុ ១៥នាក់ បាន
្រតូវសា្ល ប់េ ក្នុងមន្ទីរឃំុឃំាង របស់នគរបាល 
ក្នុងអម្លុងេពល៩ែខ ៃនឆា្ន ំ២០១២ េដាយរាប់
បញ្ចូលទំាងអ្នកែដល្រតូវេគវាយដ រហូតដល់
សា្ល ប់ េនះេបើតាមចនំនួែដលកត់្រតាេដាយសារ
ព័តម៌ាន្រគប់្រគងេដាយរដ្ឋ។ ឧទា្ទ ហរណ៍ េ ៃថ្ងទី
៥ ែខសីហា អាជា្ញ ធរបានេ្របើកមា្ល ំងប្រងា្ក បចេំពាះ
្រកុមអ្នកេធ្វើបាតកុម្មេដាយសន្តិភាព ែដលេធ្វើ
េឡើងេ ទី្រកុងហាណូយ ្របឆាងំតវាជាមយួរដា្ឋ
ភបិាលៃន្របេទសចនិ ចេំពាះប ្ហ ែដល្របេទស
េនះអះអាងខ្លួនជាមា្ច ស់េលើេកាះប៉ារ៉ាែសល និង 
េកាះែ្រស្ពតលី ែដល្របេទសេវៀតណាមក៏បាន
្របកាសជាមា្ច ស់កម្មសិទ្ធិែដរេនាះ។ 
 ្រកតិ េលខ៩២ របស់រដា្ឋ ភបិាល េចញ



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៣ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េ ៃថ្ងទី៨ ែខវចិ្ឆកិា ព្រងងឹចេំពាះការ្រតួតពិនិត
េលើេសរភីាពសាសនា េហើយបានដាក់េចញនវូ
ត្រមូវការទំាងឡាយ េដើម ឲី ្រកុមអ្នកកាន់សាសនា
អាច្រតូវបានទទលួសា្គ ល់ ដចូអ្វីែដលេគមនិបាន
ែចងពីមនុអំពីេរឿងថា េធ្វើឲ ប៉ះពាល់ដល់សន្តិ
សុខជាត។ិ ជាទេួ  រដា្ឋ ភបិាលេធ្វើការគាបសង្កត់
ចេំពាះេសរភីាពសាសនា តាមរយៈ្រកតិ ច ប់ 
ត្រមូវឲ មានការចះុេឈា្ម ះ េដាយការរកុគនួរខំាន 
និងេដាយគ្រមាមកំែហងចំេពាះ្រកុមសាសនា
ែដលមនិបាន្រតួតពិនិត  និងជាប់សង ័យពីេរឿង
េធ្វើនេយាបាយ រាប់ទំាងអ្នកកាន់សាសនា្រពះពុទ្ធ 
សាសនា្រប៉ូែតស្តង សាសនាកាតលិូក និងអ្នក
មានជេនឿសង្គមេផ ងៗេទៀត។ 
 ឆា្ន ំកន្លងេ េនះ គរួែតជាការរលឹំកដាស់
េតឿនចេំពាះ្របេទសខ្លះ ដចូជារដា្ឋ ភបិាលៃន
្របេទសជបុ៉ន ែដលែតងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ
កម្មជាធម្មតា េ េពលែដល្របជាជនៃន្របេទស
េវៀតណាមែតង្រតូវបានកាត់េទាសឲ ជាប់ពន្ធនា
គាររយៈេពលដយូរឆា្ន ំ េដាយ្រគាន់ែតបានេធ្វើការ
បេញ្ចញមតរិបស់ខ្លួន។ េលាក េ្រពដ អាដាម បាន
មាន្របសាសន៍។ To read Human Rights Watch’s 
World Report 2013 chapter on Vietnam, please 
visit: www.hrw.org/world-report/2013/country-
chapters/world-report-2013-vietnam 
 កណំត់សមា្គ ល់របស់វទិ សំុេឡងកម្ពជុាេ្រកាម 
 ពិតែមនែតក្នុងរបាយការណ៍េនះ ពំុមាន
និយាយអំពីការេចាទ្របកាន់ ការជាប់ពន្ធនាគារ 
ការរត់េចាល្រសុក និង ការែដល្រតូវបានសមា្ល ប់ 
ចេំពាះ្រពះសង  និងជនសីុវលិែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 
ែដលរស់េ េ្រកាមការគាបសង្កត់បំបិទសិទ្ធិេសរ ី
ភាពពីសំណាក់រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ប៉ុែន្ត្របសិន
េបើេយើង្រគាន់ែតពិចារណាថា ្រគាន់ែតចេំពាះជន
ជាតយួិនដចូគា្ន  រដា្ឋ ភបិាលេនះបានេធ្វើអំេពើអស់

េនះ េដាយគា្ម នញេញើតចេំពាះែភ្នកពិភពេលាក
បន្តិចេសាះ េតើចេំពាះែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមវញិ កពុំង
មានភពវាសនាយ៉ាងណាែដរេ ? វទិ ុសំេឡង
កម្ពុជាេ្រកាមសូមរលឹំកប ្ជ ក់ជនូថា េ េពល
ែដលខ្ញុំ្រពះករណុាខ្ញុំកពុំងែតអង្គយុេ មខុកពំ ូទ័រ 
េ ៃថ្ងទី៧ ែខមនីា ឆា្ន ២ំ០១៣ េដើម ីេធ្វើការបក
ែ្របអត្ថបទេនះ េ ឯទឹកដកីម្ពជុាេ្រកាមឯេណាះ 
វត្តៃ្រពជាប់ េខត្តឃា្ល ំង កម្ពុជាេ្រកាម កពុំងែត
ទទលួការហ៊ព័ទ្ធ េដាយកមា្ល ងំនគរបាលយួន េហើយ
្រពះេតជ្រពះគណុ្រពះនាម លី ចនិា្ត  ៃនវត្តៃ្រព
ជាប់េនាះ កពុំងែតេ េ្រកាមសមា្ព ធៃនការចាប់
ផ ឹក េដាយ្រគូអាចារ ែដលបានទទលួការប ្ជ
បង្ខពីអាជា្ញ ធរយួន។ សូមសា្ត ប់បទសមា្ភសន៍ផា្ទ ល់
ែដលបានេធ្វើេដាយេលាក លី ឈូន ៃនវទិ ុសំេឡង
កម្ពុជាេ្រកាម ជាមយួ្រពះេតជ្រពះគណុ លី ចនិា្ត  
ផា្ទ ល់កាលពីេម៉ាង៤ រេសៀល នាៃថ្ងទី០៧ ែខមនីា
ឆា្ន ំ២០១៣។ រឯីករណីករណី្រពះេតជ្រពះគណុ 
លី សន និង្រពះេតជ្រពះគណុ ថាច់ េធឿន ៃនវត្ត
សិរតីាេសក េខត្តឃា្ល ំងដែដល ជាករណីរេំលាភ
េលើសិទ្ធិេសរភីាព្រពះពុទ្ធសាសនាដចូគា្ន  េហើយ
ក៏មានករណីេផ ងេ្រចើនេទៀត រាប់មនិអស់។ 
េហើយ្រពឹត្តកិារណ៍េនះ ក៏ប ្ជ ក់ថា េ េពល
ែដល រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាមកាន់ែតមានការគាប
សង្កត់េ េលើសិទ្ធិេសរភីាព្របជាពលរដ្ឋ វាសនា
របស់ែខ្មរេ្រកាមកាន់ ែត្រតូវ្របឈមនឹងេ្រគាះ
ថា្ន ក់ េហើយែខ្មរេ្រកាមែដលរស់េ ្រគប់្រជុង
េ្រជាយៃនពិភពេលាក កាន់ែតមានការទទលួ 
ខុស្រតូវ ក្នុងការេធ្វើឲ សកលេលាកបានដងឹឮពី
េរឿងេនះផង និងជយួេ្រជាមែ្រជងេដាយ្រគប់
មេធ បាយ េដើម ីរែំលកទកុ្ខេវទនាជនរមួ
េលាហិតរបស់ខ្លួនផង៕ 

េ យ៖ េ ក សឺន សេ្រមច VOKK 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៤ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េតើែខមរេ្រកមទទួលឥទធិពលពីភ យនួទងំ្រសុងែមនឬ? 
 ្របជាជាតែិខ្មរេ្រកាម រស់េ ែដនដកីម្ពុជា
េ្រកាមសព្វៃថ្ង េ ែតរក អត្តស ្ញ ណជាតិ
របស់ខ្លួនជាែខ្មរជានិច្ច។ ការេនះ អាចឆ្លុះប ្ច ំង
តាមរយៈវប ធម ៌ សាសនា និង្របៃពណីជាេដើម 
ក្នុងេនាះមានការនិយាយជាភាសាែខ្មរ, ការសរ
េសរជាអក រែខ្មរ និងជាពិេសស េ ក្នុងអត្ត
ស ្ញ ប័ណ្ណ ស ្ជ តេិវៀតណាមរបស់ពួកេគ េ
ែតដាក់ថា ជាជនជាតែិខ្មរដែដល។  ថ្មីៗ េនះ មាន
មតមិយួចនំនួបានេលើកេឡើងថា ែខ្មរេ្រកាមបាន
ទទលួយកឥទ្ធិពលពីភាសាយួន េដាយពួកេគ
និយាយចលូភាសាយួនេ ក្នុងភាសាែខ្មរ និងថា 
“ែខ្មរេ ្របេទសៃថ” មានភព័្វសំណាងជាង “ែខ្មរ
េ្រកាម” េ កម្ពុជាេ្រកាម។ ប ្ហ េនះសារព័តម៌ាន 
ៃ្រពនគរ កត់សមា្គ ល់េឃើញថា ការនិយាយភាសា
ែខ្មររបស់ែខ្មរេ្រកាមសព្វៃថ្ង មានពីរ្របេភទ និង
ពីរជពូកបុគ្គល។ ្របេភទទាំងពីរេនាះ  បានដល់
ផ្លូវការ និងមនិផ្លួវការ។ រឯីជពូកបុគ្គលទំាងពីរ
េនាះ បានដល់អ្នកេចះដងឹ និងអ្នកមនិេចះដងឹ 
ខាងអក រសា្រស្តែខ្មរ។ 

 េទាះបីេ េ្រកាមការ្រគប់្រគង របស់របប
យួនជាេ្រចើនឆា្ន ំមកេហើយក្ដ ី ែតែខ្មរេ្រកាមេ  
កម្ពុជាេ្រកាម េ ែតនិយាយគា្ន ជាភាសាែខ្មរ និង
េ្របើអក រែខ្មរ េ ក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនជានិច្ច 
េបើេទាះបីភាសា និងអក រជាផ្លូវការែផ្នករដ្ឋបាល 
របស់រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាមបច្ចុប ន្ន ជាភាសា
យួនក្ដ។ី  
 ការេ្របើភាសាែខ្មរ របស់ពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម

េ កម្ពុជាេ្រកាម អាចែចកេចញជាពីរ្របេភទ និង
ពីរជពូកបុគ្គល ដចូតេ េនះ ៖ 
 ្របេភទផ្លវូការ និងមនិផ្លវូការណ៍៖ 
 ្របេភទផ្លវូការេនាះ បានដល់ការនិយាយ
ស្ដី ការែថ្លងសុន្ទរកថា និងការសែម្ដង្រពះធម៌
េទសនារបស់្រពះសង   េ ក្នុងពិធបុីណ ទាន
េផ ងៗ គសុឺទ្ធែត្របកបេ េដាយពាក េពចន៍ 
េវាហារសា្រស្តជាភាសាែខ្មរសុទ្ធសាធ មនិមាន
លាយឡំភាសាយួនេឡើយ។ េ្រ ពីេនះ េ តាម
វត្តអារាម ្រពះសង េ ែតេ្របើអក រែខ្មរជាផ្លវូការ
របស់ខ្លួនជានិច្ច។ 
 មនិផ្លវូការេនាះ បានដល់ការសន្ទនាខាង
េ្រ  មានចលូពាក យួនមយួចនំនួ ចេំពាះែត
ពាក អសាធារណនាម ែដលរដា្ឋ ភបិាលេវៀត
ណាមដាក់េឈា្ម ះជាភាសាយួន េ តាមមន្ទីរ
េពទ  ឬកែន្លងសាធារណៈេផ ងៗជាេដើម ដចូជា
ពាក ថា “េ ្របជ”ុ អ្វីមយួែដលេរៀបចេំឡើង
េដាយរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ែខ្មរេ្រកាមខ្លះេ
ថា “េ េហាប”។  ពាក  “េហាប” េនះ ជាភាសា
ផ្លូវការេ ក្នុងកចិ្ចការមយួេនះ, ពាក  “េ េធ្វើពល
កម្ម” របស់សិស  សាលារដ្ឋយួន កនូេ ែខ្មរ
េ្រកាមមយួចនំនួេ តាមភាសាយួនថា “េ ឡាវ
ដងុ” (Lao Dong) េ្រពាះពាក  “ឡាវដងុ” េនះ ជា
ភាសាផ្លូវការមយួេ ក្នងុកម្មវធិ ី ៃនសាលាេរៀន
របស់េគ និងពាក  “នគរបាល” ែខ្មរេ្រកាមខ្លះេ
តាមភាសាយួនថា “កងុអាង” (Cong An) ជាេដើម។ 
 ស្រមាប់ ជពូកបគុ្គលេចះដងឹ ខាងភាសា 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៥ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

និងអក រសា្រស្តែខ្មរវញិ ដចូជា្រពះសង  និងអ្នក
ធា្ល ប់បានបួសេរៀនេ្រ ្រជះជាេដើម ពួកេគមនិ
និយាយតាមភាសាយួនេឡើយ េបើេទាះបីភាសា
យួនទំាងេនាះជាផ្លូវការក្ដ ី ក៏េគេ ែតែ្របមកជា
ែខ្មរេដើម ីនិយាយេ កាន់ជនជាតែិខ្មរដចូគា្ន ែដរ។ 
 រឯី ជពូកបគុ្គលមនិេចះដងឹ អក រសា្រស្ត
ែខ្មរ ឬមនិេចះអានអក រែខ្មរ ដចូជាេក្មងៗជាេដើម 
េហើយបានេ េរៀនែតសាលារដ្ឋយួនេនាះ ពួកេគ
ងាយនឹងនិយាយចលូភាសាយួនេ្រចើនណាស់ ប៉ែុន្ត
ពួកេគេ ែតនិយាយភាសាែខ្មរដែដល។ តាម
ការេសើបសួរ និងកត់សមា្គ ល់េឃើញថា េក្មងៗែខ្មរ
េ្រកាមទំាងេនាះ មនិចងនិយាយលាយឡំចលូភា 
សាយួនេទ ែតពួកេគរកនឹកពាក ែខ្មរែដលមាន
ក្រមតិខ្ពស់ ឬពាក វប ធមម៌និទាន់។ 
 េតើ “ែខ្មរេ ៃថ” មានភ័ព្វសំណាងជាង 
“ែខ្មរេ្រកាម” យ៉ាងណា ? ៖ 
 េបើេយើងេ្របៀបេធៀបជវីតិ ែខ្មរទំាងពីរេនះ 
ែដលបច្ចុប ន្ន បានរស់េ េ្រ រង្វង្របេទសកម្ពុ
ជាេនាះ គ ឺ “ែខ្មរេលើ” េ ក្នុង្របេទសៃថ ពួកេគ
មនិបានេ្របើអក រែខ្មរេ ក្នុងសហគមន៍ របស់
ខ្លួនេទ េហើយភាសាវញិ ក៏លាយចលូៃថេស្ទើនឹង
ទំាង្រសុងេ េហើយ។ ចែំណក “ែខ្មរេ្រកាម” ែដល
េ កម្ពុជាេ្រកាម េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់េវៀត
ណាមវញិ មានលក្ខណៈ ច ស់លាស់ និង្របកាន់
គនិំតជាែខ្មរខា្ល ំងណាស់ េដាយពួកេគេ ែត 
និយាយភាសាែខ្មរ និងសរេសរអក រែខ្មរេរៀង
រហូតមកដល់បច្ចុប ន្ន។ 
 ស្រមាប់ភព័្វសំណាងវញិ “ែខ្មរេលើ” រស់
េ ក្នុង្របេទសៃថ ែដលជា្របេទសេសរេីនាះ 

ពួកេគអាចបានទទលួនវូសិទ្ធិេផ ងៗជាង “ែខ្មរ
េ្រកាម” ែដលកពុំងរស់េ ក្នងុ្របេទសេវៀតណាម 
ែដលជា្របេទសមយួ ្របកាន់យករបបកមុ្មយុនិស្ត 
ផា្ដ ច់ការ ែតែខ្មរេ្រកាមមានសំណាងេ្រពាះមាន
សា្ម រតរីក អត្តស ្ញ ណជាតរិបស់ខ្លួនជា “ែខ្មរ” 
ជានិច្ច េបើេទាះបីរបបយួន្រគប់ជនាន់ខំព យាម
លុបបំបាត់យ៉ាងណាក៏េដាយ។ 
 េដើម ីឲ ែខ្មរេ្រកាម អាចនិយាយភាសាែខ្មរ
បាន្រតមឹ្រតូវ មនិលាយឡំចលូភាសាយួនេនាះ  
មានែតកតា្ត មយួគត់ គកឺនូេ ែខ្មរេ្រកាមខំ្របងឹ
េរៀនសូ្រតអក រសា្រស្តែខ្មរ ឲ បានេ្រ ្រជះ។ 
កតា្ត េនះ ការនាំយុវជនែខ្មរេ្រកាមឲ ចលូវត្តបួស
េរៀនេ ែតមានសារៈសំខាន់, េ តាមវត្តអារាម 
្រតូវបន្តេបើកសាលាេរៀនអក រសា្រស្តែខ្មរ ឲ កនូ
េ ែខ្មរេ្រកាមបានសិក េរៀនសូ្រត និងមាន
សាលាេរៀនកម្មវធិជីាភាសាែខ្មរ េ តាមភមូិ
្រសុករបស់ពួកេគជាេដើម៕ 

គណៈកមមករេម្របេយគ និងេបកខជន្របឡង កនងុពិធី្របឡង 
និង្របកសលទធផល េនវត្តកេញច ងភនេំពញ ឆន ២ំ០១៣ 

េសចក្ដី ែថ្លងអំណរគុណ 
សូមែថ្លងអំណរគុណេ ក សឺន សេ្រមច 

បនចំ យថវកិចំនួន 370 USD 
ឧបត្តមភដល់ករេបះផ យ្រពឹត្តិប្រតេនះ 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៦ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ករចម្លងសលិបៈពជីតិ សន៍ដៃទ កពំុងជីកកប់វបបធម៌ខ្លួនឯង 

 ទំេនៀមទមា្ល ប់ វប ធម ៌ជេនឿ និងសាសនា 
ជាេដើម គតឺណំាងឲ ជាតសិាសន៍មយួ។ អ្វីទំាង
អស់េនះ វាបងា្ហ ញតាមរយៈអក រសិល ៍ សិល ៈ 
និងមេធ បាយេផ ងេទៀតជាេ្រចើន។ ប៉ុែន្តេ
េពលបច្ចុប ន្ន សិល ៈចេ្រមៀង និងែខ ភាពយន្ត
ែខ្មរជាេ្រចើន បានចម្លងពីជាតសិាសន៍ដៃទេទៀត
ទំាង្រសុងែតម្តង រាប់ទំាងការេ្របើពាក េពចន៍ ការ
េ្របើកាយវកិារ េ្របើអត្ថន័យៃនសាច់េរឿង ឬ
ចេ្រមៀងជាេដើម ែដលក្នុងេនាះចម្លងមកពីចនិ កូ
េរ ៉ ហ្វី លីពីន និងៃថជាេដើម។ បទចេ្រមៀងខ្លះ េគ
ថតជាចេ្រមៀងកាយវកិារ ែដលមានតបុែតងជា
ចនិ ឬអ្នកចេ្រមៀងខ្លះ បានតបុែតងខ្លនួតាមម៉ូ
ែដលករូ ៉ឬតបុែតងតាមរេបៀបហ្វី លីពីនផងែដរ។  
េតើការចម្លងបទចេ្រមៀងឬែខ ភាពយន្តពីបរេទស
ទំាង្រសុងែបបេនះ មានមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ 
ដល់សង្គមកម្ពុជា? 
 ទាក់ទងនឹងប ្ហ េនះ ្របធានមជ មណ្ឌ ល
វប ធមជ៌ាត ិ និងសង្គម េលាក បូ សំណាង មាន
្របសាសន៍ថា ពិតជាមានផលប៉ះពាល់សង្គម
យ៉ាងខា្ល ំង ពីេ្រពាះចេ្រមៀងែបបេនះ បានជះឥទ្ធិ
ពលដល់្រសទាប់យុវវយ េធ្វើឲ យុវវយចាប់យក
វប ធមដ៌ៃទ េហើយេបាះបងវប ធមែ៌ខ្មរសិល ៈ
ែបបែខ្មរេចាលជាេដើម។ េលាក បូ សំណាង 
ប ្ជ ក់ថា ការចម្លងសិល ៈពីបរេទសេនះ គជឺា
ការជយួជរញុ ឬផ ព្វផ យវប ធមេ៌គ េហើយជកី
កប់នវូវប ធមខ៌្លួនឯង។  េលាកប ្ជ ក់ថា ការនាំ
ចលូវប ធមពី៌បរេទសេនះ គពឺាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថ

ភាពរបស់អ្នកែតងនិពន្ធផងែដរ ៖ "ធនធានថ្មីៗ
របស់េយើង គេឺយើងេស្ទើរែតមានទំាង្រសុង អា
កែន្លងហ្នឹ ងេហើយ ែដលេធ្វើឲ ប ្ហ  ការចម្លងកាន់
ែតេកើនេឡើង េដាយសារែតធនធានថ្មីៗ របស់
េយើង ែដលថា ជាអ្នកែដលស្នង ជាអ្នកែដល
បណ្ឌ ិ តេបើេយើងគា្ម ន ដេូច្នះេហើយ េយើងេឃើញ
េហើយថា ការនាំចលូអរយិធម្៌របេទសេដាយមនិ
ដងឹខ្លួន ប្អូនៗ ក្មួយៗខ្លះ េលាកមនិែដលបានឆ្លង
កាត់នវូវគ្គ ជាអ្នកកវនិីពន្ធេទ េលាកេចញបទ
ចេ្រមៀងអនាធបិេតយ តាមែតការនឹកេឃើញ"។  
 ែខ្មរមានអ្វីៗែដលជារបស់ខ្លួនឯង ្របកប
េដាយភាពសម ូរែបប ែដលវាបងា្ហ ញតាមរយៈ
េករ ្តិ៍ដែណលពីដនូតាមក ប៉ុែន្តអ្វីទំាងអស់េនាះ 
ហាក់ដចូកប់េ បាត់ តាមរយៈលំហូរចលូវប ធម៌
បរេទស។ 
 នាយក្របតបិត្ត ិៃនអង្គការកម្មវធិអីភវិឌ ន៍
ធនធានយុវជនេលាក ជាង សុខា មាន្របសាសន៍
ថា សិល ៈមានតនួាទីជាអ្នកអប់រសំង្គម េហើយថា
ថ្វតី ិតសិល ៈេ េពលេនះ មានការរកីចេ្រមើន 
ប៉ុែន្តអ្នកនិពន្ធមយួចនំនួេឡើងែតង ឬនិពន្ធេឡើង 
េដើម ីបេ្រមើផល្របេយាជន៍ខ្លួន ឬ្រកុមហុ៊ន របស់
ខ្លួនែតបុ៉េណា្ណ ះ េដាយមនិបានគតិ្របេយាជន៍ដល់
សង្គមេទ។ េលាកបន្តថា ការែតងនិពន្ធបទ
ចេ្រមៀង ឬែខ ភាពយន្ត គ្ឺរតូវែតមាន្របព័ន្ធ
ច ប់មយួ េដើម ី្រតួតពិនិត េដើម ីឲ ្របាកដថា 
ការែតងនិពន្ធទំាងេនាះមនិប៉ះពាល់ដល់សង្គម ៖ 
"រាល់ព័តម៌ាន ែដលបេង្ហើរតាមរយៈវស័ិយសិល ៈ



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៧ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ក៏ដចូជាចេ្រមៀងេនះេយើងគតិថាវាជាទ័ពអាកាស
មយួ ែដលវាបន្លឺេ ្រគប់្រចកល្ហក េទាះបីេ ក្នុង
បនា្ទ ប់ ែដលមានជ ្ជ ំងបិទបំាងជតិែបបេមច៉ក៏
កងទ័ពេនះ កងកមា្ល ំងេនះវាអាចៃវលុកចលូេ
បានែដរ អញ្ចឹ ងេហើយកែន្លងេនះ គជឺាចណុំចមយួ
ែដលសំខាន់ណាស់ ែដលអ្នកនិពន្ធទំាងឡាយ
្រតូវ្របយ័ត្ន អំពីឥទ្ធិពលរបស់វាហ្នឹ ង ថាេតើវាផ្តល់
នវូផលលំបាកែបបេមច៉ ែដលេធ្វើឲ ប៉ះពាល់
ដល់យុវជន ដចូជាចេ្រមៀងែដលខ្ញុំធា្ល ប់សា្ត ប់អី 
ដចូជា េដើរៃវៗេគ ចេ្រមៀងអស់ហ្នឹ ងវាហាក់បីដចូ
ជា កពុំងែតេលើកកម្ពស់ឲ ភាសាហិង ហ្នឹ ង កាន់
ែតេកើតមានេ្រចើនេទៀតេ ក្នុងសង្គម"។  
 នាេពលបច្ចុប ន្ន បទចេ្រមៀងែខ្មរ េគែតង
បញ្ចូលនវូអត្ថន័យ និងរបូភាពយុវជនចលូចតិ្ត
ផកឹ្រសា ការរស់េ រវាងគេូស្នហ៍្រសី្របុសមនុអា
ពាហ៍ពិពាហ៍ ការសមា្ល ប់ខ្លួនេដាយសារែតមាន

វបិត្តេិស្នហា និងអំេពើហិង ជាេដើម។ 
 អ្នកវភិាគឯករាជ  េលាកបណ្ឌ ិ ត េ  ម៉ងុ
ៃហ មាន្របសាសន៍ថា េ ្របេទសដៃទែខ ភាព
យន្ត ឬបទចេ្រមៀងែបបអំេពើហិង  គមឺានដចូគា្ន  
ប៉ុែន្តេគចាប់េផ្តើមប ្ច ំងតាមទរូទស ន៍ ឬផ ព្វ
ផ យមានក្រមតិ ែដលខុសពី្របេទសកម្ពុជា។ 
េលាក េ  ម៉ងុៃហ មាន្របសាសន៍ថា ប ្ហ វប
ធម្៌រតូវែតគតិ េហើយ្រតូវចាប់េផ្តើមពីថា្ន ក់ដកឹនាំ
មនុេគ៖ "តាំងពីភាសានិយាយដចូេយើងឥឡូវហ្នឹ ង
ភាសាខុសគា្ន  ខ្ញុំេឃើញេដើរតាមផ រ តាមអី េក្មងៗ
េទើបែត៦ឆា្ន ំអីហ្នឹ ង សួរកនូេ  េឡាះេនះេគេ
ស្អីជាភាសាអងេគ្លស របស់េនះជាស្អីអងេគ្លសៗ 
ខ្ញុំថាងាប់េហើយ ្រចបូក្រចបល់ងាប់េហើយ ភាសា
ខ្លួនឯងមនិបានទាន់ច ស់លាស់ផង វាេ ជា
េ្រជើមេ ចងឹេ "។ 
្របភព៖ http://www.vodhotnews.com 

របំអប  

ពិធីដែង្ហជំនូន (ដែង្ហខន់ ្ល ) េនកមពុជ ្រកុមនដករនីិ រំបំជូនពរ េនកមពុជេ្រកម 



្រពះម ក ្រតែខមរមិនបនកត់ដីកមពុជសមូបមីួយចំ មឲយេវៀត ម 
 ការយាងេ សេមា្ព ធអាគារ  ពទុ្ធ
សាសនបណ្ឌ ិត រង េ កម្ពជុាេ្រកាម៖ 
 ្រពះករណុា ្រពះបាទ សេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម 
សីហន ុ បានយាងចះុេ េខត្តឃា្ល ំង ែដនដកីម្ពុជា
េ្រកាម េដើម ីសេមា្ព ធ អាគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត
រង ឬអាគារ្រកុមសមាគមសិក វទិ ល័យេខមរ
ជាតេិ ែដនកសំូាងសីុន នាឆា្ន ំ ១៩៤២ និងបាន
ឧបត្ថម្ភទឹក្របាក់ស្រមាប់កសាងអាអាគារេនះ ផង
ែដរ។ 
 អាគារ ្រកុមសមាគមសិក វទិ ល័យេខមរ
ជាត ិ េ ែដនកសំូាងសីុន (L'association pour 
l'amélioration morale, intellectuelle et physique 
des cambodgiens de Cochin chine ) ឬ វទិ សា្ថ ន
ពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត រង េ េខត្តឃា្ល ងំ បានកសាង
េ ឆា្ន ំ១៩៣៨ និងសេមា្ព ធឲ េ្របើ្របាសជាផ្លូវ
ការេ ឆា្ន ំ១៩៤២។ បច្ចុប ន្ន អាគារេនះបាន
កា្ល យេ ជាសារមន្ទីរជនជាតែិខ្មរេខត្តឃា្ល ំង ែដល
មានទីតាំងឋិតេ ខាងត ូងវត្តឃា្ល ងំ ទីរមួេខត្ត
ឃា្ល ំង។ 
 េ្រកាយពីបារំាង បាន្របគល់កម្ពុជាេ្រកាម
េ ជារដ្ឋចណុំះេវៀតណាម នាៃថ្ងទី០៤ ែខមថិនុា 
ឆា្ន ំ១៩៤៩ េនាះមក ទំនាក់ទំនងរវាងែខ្មរេ្រកាម 
និង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា   ្រតវូបានយួនកាត់
ផា្ត ច់បន្តិចម្តងៗ។ កតា្ត េនះេហើយ បានេធ្វើឲ វទិ
សា្ថ នពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត រង ែលងដេណើ រការ។ 
េ្រកាយមក្រតូវបានេមដកឹនាំែខ្មរេ្រកាមក្នុងកងជរួ 
ៃនរដា្ឋ ភបិាលបក កមុ្មុយនិស្តយួន សំណូមពរឲ
ដាក់អាគារេនះ េធ្វើជាសារមន្ទីរជនជាតែិខ្មរេខត្ត

ឃា្ល ំងវញិ េដើម ីរក ទកុនវូេករដែណលដនូតាែខ្មរ
េ្រកាម ្រគប់ជនាន់ មានដចូជា សា្រសា្ត ស្ឹលករតឹ, 
សេម្ល កបំពាក់ែខ្មរពីបុរាណ, ផ្ទះែខ្មរសមយ័
បុរាណ, វត្តអារាម និងវងេភ្លងែខ្មរ ជាេដើម។ 
 បានចលូទស នា សារមន្ទីរេនះ េយើងនឹង
បាន្រជាបនិងបាន យល់ពីជវី ភាព រេបៀបរបបៃន
ការរស់េ របស់ជនជាតេិដើមែខ្មរេ្រកាម េ េខត្ត
ឃា្ល ំង។ 
 មិនបានកាត់ែដនដ ី កម្ពជុាេ្រកាម 
ឲ េវៀតណាមសូម មួីយចំអាម៖ 
 េយាងតាម្រពះរាជសារមយួច ប់ ចះុៃថ្ងទី 
១១ ែខធ្ន ូ ឆា្ន ំ២០០៣ របស់្រពះករណុា ្រពះបាទ
សេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម សីហន ុបានជនូចេំពាះ ឯក
ឧត្តម ថាច់ េសដា្ឋ  សមាជកិ្រពឹទ្ធសភាៃន្របេទស
កម្ពុជាថា ្រពះអង្គមនិែដលបាន្របគល់ទឹកដ ី ៃន
មាតកុភមូកិម្ពុជា សម ីែតមយួចអំាមជនូេ េវៀត
ណាមេឡើយ។ 
 រាជសារេនះ មានេសចក្ដេីដើមថា៖  
 ជនូ ឯកឧត្ដម ថាច់ េសដា្ឋ  
 សមាជកិ្រពឹទ្ធសភា 
 ឯកឧត្ដមជាទី្រសឡាញ់ និងជាទីរាប់អានដ
្រជាលេ្រ  ! 
 ខ្ញុំបានទទលួរចួមកេហើយ នវូលិខិតរបស់
ឯកឧត្ដមចះុៃថ្ងទី០៨ ែខធ្នូ ឆា្ន ំ២០០៣ ្រពមទំាង
ឯកសារមយួចនំនួ។ 
 ខ្ញុំសូមសែម្ដងនវូអំណរគណុ ដ្រជាលេ្រ  
និងសូមជ្រមាបជាឱឡារកិថា មហាក ្រតៃនរាជា
ណាច្រកកម្ពុជា ជាបន្តបនា្ទ ប់ និងនេរាត្ដម សីហន ុ

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៨ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 



មនិែដលបាន្របគល់ទឹកដមីាតភុមូិកម្ពុជា សូម ី
ែតមយួចអំាមជនូេ េវៀតណាម ឬៃថ ឬឡាវេនាះ
េទ។ េ ក្នុងសមយ័ណាក៏េដាយ ្របេទសេវៀត
ណាម ្របេទសៃថ ្របេទសឡាវ មនិែដលមាន
គណុអ្វីមកេលើរាជាណាច្រកកម្ពុជា េហើយមហា
ក ្រតែខ្មរ និងនេរាត្ដម សីហន ុមនិែដលក ត់ជាត ិ
្របជារា្រស្ត មាតភុមូកិម្ពុជា ម្ដងណាេឡើយ។ 
 សូមឯកឧត្ដម ទទលួនវូេសចក្ដរីាប់អាន 
និង្រសឡាញ់ដ្រជាលេ្រ អំពីខ្ញុំ។ 
 ការផ្ដល់ស ្ជ តិែខ្មរ ដល់ពលរដ្ឋ
ែខ្មរេ្រកាម៖ 
 េយាងតាម្រពះរាជសារមយួច ប់ ចះុៃថ្ងទី 
២២ ែខធ្នូ ឆា្ន ំ១៩៩២ របស់្រពះករណុា ្រពះបាទ
សេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម សីហន ុបាន្របកាសជាសា
ធារណៈថា ពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាមែដលេកើតេ កម្ពុ
ជាេ្រកាម ឬពលរដ្ឋែខ្មរែដលេកើតេ ក្នុង្របេទស
េវៀតណាមមានសិទ្ធិ្រគប់្រគាន់ ក្នុងការទទលួបាន
ស ្ជ តែិខ្មរ្រសបច ប់ ្របសិនេបើពួកេគចងមក
រស់េ េលើទឹកដៃីន្របេទសកម្ពុជា។ 
 ជ្រមុញឲ រដា្ឋ ភិបាល េលាក ហុ៊ន 
ែសន ពិនិត េលើករណី្រពះេតជ្រពះគុណ 
ទឹម សាខន ៖ 
 េយាងតាម្រពះរាជសារមយួច ប់ ចះុៃថ្ងទី 
០៦ ែខកក្កដា ឆា្ន ំ២០០៧ របស់្រពះករណុា ្រពះ
បាទសេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម សីហន ុ ជនូចេំពាះ 
េលាក ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្របេទសកម្ពុ
ជា េដើម ីពិនិត េឡើងវញិនវូសំេណើ  របស់ េលាក 
ថាច់ េសដា្ឋ  ្របធានសហគមន៍ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 
ជវុញិករណីរដា្ឋ ភបិាលែខ្មរ ចាប់្រពះេតជ្រពះ

គណុ ទឹម សាខន ផ ឹក េហើយបញ្ជូនេ ដាក់គកុ
យួនេ កម្ពុជាេ្រកាម។ 
 េសចក្ដេីដើមក្នុងរាជសារេនះ មានខ្លឹមសារ
ថា៖  
 ជនូ សេម្ដច ហុ៊ន ែសន 
 ្របមខុរាជរដា្ឋ ភបិាលកម្ពុជា 
 សេម្ដចជាទីរាប់អានដខ្ពងខ្ពស់បំផតុ និង
្រសឡាញ់ដ្រជាលេ្រ បំផតុ ! 
 ខ្ញុំបានទទលួលិខិតចះុៃថ្ងទី៣ ែខកក្កដា ឆា្ន  ំ
២០០៧ របស់ ឯកឧត្ដម ថាច់ េសដា្ឋ  ្របធាន
សហគមន៍ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។ 
 ខ្ញុំសូមេផ្ញើលិខិតខាងេលើ ជនូសេម្ដច្របមខុ
រាជរដា្ឋ ភបិាលកម្ពុជា េមតា្ត ពីនិត ចេំពាះសំេណើ  
ែដលឯកឧត្តមបានេលើកេឡើង។ 
 េ្រកាយពីបានទទលួរាជសារេនះពី ្រពះ
ករណុា ្រពះបាទសេម្ដច ្រពះ នេរាត្ដម សីហន ុ
ភា្ល ម េលាក ហុ៊ន ែសន បានទលូថា្វ យលិខិតមយួ
ច ប់ ចះុៃថ្ង២៨ ែខក ្ញ  ឆា្ន ំ២០០៧ តបចេំពាះ
អតតី្រពះមហាក ្រត េដាយេធ្វើេសចក្ដរីាយ
ការណ៍ពិសា្ដ រជវុញិការចាប់ផ ឹក ្រពះេតជ្រពះ
គណុ ទឹម សាខន និងបានប ្ជ ក់ថា ្រពះេតជ្រពះ
គណុ ទឹម សាខន កពុំង្រតូវបានឃំុខ្លួនេដាយរដា្ឋ
ភបិាលេវៀតណាម។ 
 េលាក ហុ៊ន ែសន បានប ្ជ ក់េ ក្នុង
សារលិខិតថា “តាមព័តម៌ានអ្នកនាំពាក សា្ថ នទតូ
េវៀតណាម្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា បាន្រប
កាសថា េលាក ទឹម សាខន កពុំង្រតូវបានឃំុខ្លូន
េដាយអាជា្ញ ធរៃនសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមេវៀត
ណាម េហើយមលូេហតពិុត្របាកដៃនការឃំុខ្លួន

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៩ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 



េនះ  េយើងពំុដងឹច ស់លាស់េទ”។ 
 លិខិតរបស់ េលាក ហុ៊ន ែសន បានបន្ត
េទៀតថា “្រពះេ អធកិារវត្តេបាក្ខណារាម ្រពះ
នាម ទឹម សាខន ស ្ជ តែិខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ្រសុក
កេំណើតភមូខិា្ល ្រគហឹម ឃំុបាជកុ ្រសុកសា្វ យទង 
េខត្តអាងយ៉ាង េខត្តមាត់្រជូក ៃនសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមេវៀតណាម គងេ វត្តេបាក្ខណារាម 
(ភ្នដំនិខាងេជើង) ស្ថិតេ ក្នុងភមូផិ រ ឃំុភ្នដំនិ 
្រសុកគរិវីង  េខត្តតាែកវ  បានយកវត្តអារាមេធ្វើជា
ទីែចកចាយ ្រពឹត្តបិ្រតសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 
ែដលក្នុងមយួក លៗមានចនំនួពី ១៤ េ  ២០ 
ទំព័រ មានខ្លឹមសារេឃាសនាញុះញងក្នុងេគាល
បំណងបង្កជេមា្ល ះរវាងកម្ពុជា - េវៀតណាម....”។ 
 េទាះបីមានរាជអន្តរាគមន៍ ពីអតតី្រពះ
មហាក ្រតែខ្មរយ៉ាងណាក៏េដាយ អាជា្ញ ធរេវៀត

ណាមេ ែតឃំុឃំាង ្រពះេតជ្រពះគណុ ទឹម សា
ខន ដែដលរហូតដល់្រគប់កណំត់ ៃនការ្របកាស
សាល្រកម របស់តលុាការ្របជាជនេវៀតណាម 
េទើបបានេដាះែលង។ 
 ្រកុមអង្គការសិទ្ធិមនសុ អន្តរជាត ិ  បាន
េផា្ដ លេទាសរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម និងកម្ពុជា ថា 
រេំលាភសិទ្ធិមនសុ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ េលើពលរដ្ឋែខ្មរ
េ្រកាម។ រឯីសង្គមសីុវលិេ ្រសុកែខ្មរ និងពលរដ្ឋ
ែខ្មរេ ក្នុងពិភពេលាកេមើលេឃើញថា ករណីរដា្ឋ  
ភបិាលែខ្មរចាប់្រពះេតជគណុ ទឹម សាខន ផ ឹក
បញ្ជូនេ ដាក់គកុេ េវៀតណាមេនះ ឆ្លុះប ្ច ំង
ឲ េឃើញថា េវៀតណាមេ ែតបន្តេ្រជៀតែ្រជក
ៃផ្ទក្នុងកចិ្ចការនេយាបាយរបស់កម្ពុជា និងកម្ពុជា
ឋិតេ េ្រកាមឥទ្ធិពលនេយាបាយេវៀតណាម៕ 
្របភព៖ រព័ត៌មន ៃ្រពនគរ 

េខ្ល ងទ្វ រ្រកុមសមគមសិក វទិយល័យេខមរជតិេនែដនកូ ំងសីុន បនក ងកនុងឆន ំ១៩៣៨ និងសេមព ធ 
ឆន ំ១៩៤២ មនករយងចូលជអធិបតីពី ្រពះបទ សេម្ដច ្រពះនេ ត្ដម សីហនុ។ គរេនះេនជប់វត្តឃ្ល ំង 

ទីរមួេខត្តឃ្ល ំង បចចុបបននក្ល យេទជ គរ រមនទីរជនជតិែខមរេខត្តឃ្ល ំង។  

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ៣០ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 



េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ៣១ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

១១១   លធ្ំរជលងភមិូទលួអនកលធ្ំរជលងភមិូទលួអនកលធ្ំរជលងភមិូទលួអនក    បឹងឈូកអូរខន រវស ទកឹជន ់បឹងឈូកអូរខន រវស ទកឹជន ់បឹងឈូកអូរខន រវស ទកឹជន ់  

   ែ្រពកឆងទកឹេ្រជ្រសីេពតចូតន ់ែ្រពកឆងទកឹេ្រជ្រសីេពតចូតន ់ែ្រពកឆងទកឹេ្រជ្រសីេពតចូតន ់  ឈរផ ងែបរបនរ់កទកូចម្លង។ឈរផ ងែបរបនរ់កទកូចម្លង។ឈរផ ងែបរបនរ់កទកូចម្លង។   

២២២   ទកូតចូជ គងគ ្រជបេលចទកូតចូជ គងគ ្រជបេលចទកូតចូជ គងគ ្រជបេលច   បងចជំនចិ ចចនំ្ំរសីឆ្លងបងចជំនចិ ចចនំ្ំរសីឆ្លងបងចជំនចិ ចចនំ្ំរសីឆ្លង   

   នសិ យ័េសនហក៍មមម៉មុបនផ្ត បំងនសិ យ័េសនហក៍មមម៉មុបនផ្ត បំងនសិ យ័េសនហក៍មមម៉មុបនផ្ត បំង                  សូម្របុសេសនហស៍នងក ុចំកេចលអូន។សូម្របុសេសនហស៍នងក ុចំកេចលអូន។សូម្របុសេសនហស៍នងក ុចំកេចលអូន។   

៣៣៣ ែ្រពកឆងទកឹហរូជំេនរេដើមែខែ្រពកឆងទកឹហរូជំេនរេដើមែខែ្រពកឆងទកឹហរូជំេនរេដើមែខ                     ព នថម្ីរសីែ្របបតដំ់ណឹងសូនយព នថម្ីរសីែ្របបតដំ់ណឹងសូនយព នថម្ីរសីែ្របបតដំ់ណឹងសូនយ   

   សងឃឹម្រច ថបននអូំនសងឃឹម្រច ថបននអូំនសងឃឹម្រច ថបននអូំន   ែត្រសស្់រសីសងួននងផ្ល សច់និ្ត ។ែត្រសស្់រសីសងួននងផ្ល សច់និ្ត ។ែត្រសស្់រសីសងួននងផ្ល សច់និ្ត ។   

៤៤៤ ព នែវងរយហតថខន តែបបជងថមីព នែវងរយហតថខន តែបបជងថមីព នែវងរយហតថខន តែបបជងថម ី  លួងេ មចតិ ្ត្រសីលងក់ ្តេីសនលួងេ មចតិ ្ត្រសីលងក់ ្តេីសនលួងេ មចតិ ្ត្រសីលងក់ ្តេីសន    

   េចលទកូកសំតក់បតទ់លួអនកេចលទកូកសំតក់បតទ់លួអនកេចលទកូកសំតក់បតទ់លួអនក                      ព នភជ បជី់ ៉អូនេភ្លចបងេហើយ !ព នភជ បជី់ ៉អូនេភ្លចបងេហើយ !ព នភជ បជី់ ៉អូនេភ្លចបងេហើយ !   

 េ យ ៖ ថច់ រ ៉ ូ

េនះជ ព នចូលេទវត្តែ្រពកពិនទងេនះជ ព នចូលេទវត្តែ្រពកពិនទងេនះជ ព នចូលេទវត្តែ្រពកពិនទង   ្រសុកកំពង់ធំ្រសុកកំពង់ធំ្រសុកកំពង់ធំ   េខត្តឃ្ល ំងេខត្តឃ្ល ំងេខត្តឃ្ល ំង   កមពុជេ្រកមកមពុជេ្រកមកមពុជេ្រកម   



 

សហរដ្ឋអាេមរកិ បានដកថយពីតំ
បន់េនាះ។ ភាគេ្រចើនៃនសមាជកិរដា្ឋ ភបិាលបាន
្របែកក មនិ្រពមេឡើងយន្តេហាះែដលសហរដ្ឋអា
េមរកិបានផ្តល់ឲ  េដើម ីដកឹេ ទីមានសុវត្ថភិាព
រាប់ទំាងេមដកឹនាំមាន្រពះអង្គមា្ច ស់ សីុសុវត្ថ ិ សិរ ិ
មតៈ ែដល្រតូវបានែខ្មរ្រកហមសមា្ល ប់។ តារាេក្មង
វយែដលផសុអែណ្ត តេឡើង តារាមយួដងួែដល
ផសុអែណ្ត តេឡើង េលាក េដៀន ែដល កាលេនាះ
ជាឧត្តមេសនីយ៍េទា េមប ្ជ ការកងពលធេំលខ
២ េ ឆា្ន ១ំ៩៧២ េហើយជាេមប ្ជ ការកងទ័ព
េជើងេគាក និងជាអភបិាលេខត្តកណា្ត ល ពីឆា្ន ំ
១៩៧៤ ដល់ៃថ្ងទី១៦ ែខេមសា ឆា្ន ំ១៩៧៥។ 
 ការយល់្រសៃមរបស់េលាក និងអ្នកមយួ
ចនំនួេទៀត ក្នុងការេរៀបចមំលូដា្ឋ នេ្រកាយ េ

ភមូភិាគឧត្តរទិស ៃនកម្ពុជា េ េពលែដលពួក
ែខ្មរ្រកហមបានចលូកាន់កាប់ទី្របជជុន និងទី្រកុង
នានាេនាះ ្រតូវទទលួបរាជយេដាយសារសា្ថ ន
ភាពែដនដគីា្ម នេស្ថភាព េហើយឧទ្ធមា្ភ គច្រក
ែដលដកឹរបូេលាក និងអ្នកមយួចនំនួេទៀត ក៏បាន
ចះុចតក្នុងទឹកដៃីថ។ 
 េ ចងុឆា្ន ំ១៩៧៥ េលាក េដៀន ែដល ជា
មយួភរយិា និងកនូពីរនាក់ ក្នុងឋានៈជាជនេភៀស
ខ្លួន បានេ ដល់ទី្រកុង អាឡិចសង្រឌីយ៉ា រដ្ឋេវៀរ
ហ ីនីញ៉ា ខ្ញុំបានក៏ជបួេលាកសារជាថ្ម។ី ពីរឆា្ន ំ
េ្រកាយមក េ ែខឧសភាឆា្ន ំ១៩៧៧ េលាកបាន
ចាកេចញពីសហរដ្ឋអាេមរកិ េ ្របេទសបារំាង 
េ ទីេនាះេលាក និងរដ្ឋបុរសេរៀមច ង សឺន 
សាន បានេរៀបចជំាគណៈកម្ម

តពីទំព័រ០៣ 

តេទេលខេ្រកយ 
 

្រពះវ ិ រវត្ត្រពះវ ិ រវត្ត្រពះវ ិ រវត្ត   នគវន មនគវន មនគវន ម   (((វត្តខទឹងវត្តខទឹងវត្តខទឹង) ) ) ឋិតកនុងទីរមួេខត្ត្រពះ្រតពំងឋិតកនុងទីរមួេខត្ត្រពះ្រតពំងឋិតកនុងទីរមួេខត្ត្រពះ្រតពំង   កមពុជេ្រកមកមពុជេ្រកមកមពុជេ្រកម   


