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សិទិកា
្ធ ររ ួម

ជូននូវអ្វៗ
ី ទាំងអស់ ែដលេលាកមាន
អត្ថបទេនះ ជាការឧទ្ទិសចំេពាះវិ

េមប

ចំេពាះែខ្មរ
្ញ ណក្ខនេ្ធ លាក

្ជ ការកងទ័ពដមានល ីេឈា្មះមា្នក់

េលាក

ឧត្តមេសនីយ េដៀន ែដល ៃនសាធារណរដ្ឋែខ្មរពី
ឆា្នំ១៩៧០-១៩៧៥ និងៃនកងទ័ពជាតិរេំ ដាះ ្រប

និងទទួលបាននូវ

ជាពលរដ្ឋែខ្មរ។ េលាកេដៀន ែដល បានេធ្វកា
ើ រ្រប

គឺយួនមានបំណងក្នុងការបំបាត់ ពូជសាសន៍ែខ្មរពី

េដាយកងទ័ពេវៀតណាមពី ឆា្នំ ១៩៧៩-១៩៩០។

្របជុ

សិទិកា
្ធ រផ យ

ព័ តមា
៌ ន សិទិៃ្ធ នការេធ្វដ
ើ េណើ រ។ល។ េពាលឲ ចំ
េលើទឹកដីកម្ពជា
ុ េ្រកាមែតម្តង។

ចំែណកៃដមា្ខង

េទៀត េយើ ងែតងព យាមេធ្វអ
ើ ្វីៗទាំងអស់ លះបង

យុ ទត
្ធ តាំងជាមួយនឹងការកាន់ កាប់ ្របេទសកម្ពុជា
េកើតេ
េ

ឆា្ន១
ំ ៩៣២ េ

េខត្តឃា្លង
ំ (យួ នបានប្តូរ

ជា សុក្រតាំង) កម្ពជា
ុ េ្រកាម សព្វ ៃថ្ងជាេវៀត

អ្វីៗទាំងអស់ េដើម ីចល
ូ រ ួមការពារ្របេទសកម្ពុជា

ណាមខាងត ូង េលាក េដៀន ែដល បានទទួល

ខ្ញំស
ុ ូមអរគុណជាពន្លឹក ចំេពាះកំណត់ ្រតា

កុមៈ្ភ ឆា្នំ២០១៣។ សពរបស់ េលាកបាន្រតូវបូជា

បច្ចុប ន្នកឲ
ំុ ធា្លក់ េ

ដូចទឹកដីកម្ពជា
ុ េ្រកាមេទៀត

របស់ េលាកបណ្ឌិត

ហា្គហា្វ

សកម្មភាពអតីតកាល

ពាងេម៉ត

អំពី

ែដលេលាកបានចូលរ ួម

ជាមួយេលាកឧត្តមេសនីយ៍ែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមមា្នក់
េហើ យសង ម
ឹ ថា

អត្ថបទេនះយា៉ងេហាចណាស់

ក៏បានបន ល់ ទក
ុ ជាឯកសារដ្រតឹម្រតូវមួយ ែដល
កូនែខ្មរជនាន់ េ្រកាយ្រតូវចងចាំ

និងពិ ចារណា

ចំេពាះ្របវត្តព
ិ ិ តៃន្របេទសជាតិរបស់ ខ្លួន
បុព្វេហតុការរស់ រានមានជីវត
ិ

េដើម ី

របស់ ែខ្មរេ

កម្ពុ

ជាេ្រកាម ក៏ដច
ូ ជាចំេពាះ្របេទសកម្ពុជាេ

អនា

គត។
ៃថ្ងទី១ ែខមីនា ឆា្នំ២០១៣ ខ្ញំ្រុ ពះករ ុណា-ខ្ញំុ

សឺង សេ្រមច ខ្លឹមសារជាភាសាែខ្មរ ៃនអត្ថបទ
េដើមជាភាសាអងេគ្លស

េដាយបណ្ឌិត

ហា្គហា្វ

ពាងេម៉ត េលាកឧត្តមេសនីយ េដៀន ែដល បាន
ឯក

មរណភាពេ
េ

ទី្រកុងភ្នេំ ពញ កាលពី ៃថ្ងទី១៣ ែខ

ៃថ្ងទី១៧ ែខកុមៈ្ភ ។
ខ្ញំបា
ុ នសា្គល់ េលាក េដៀន ែដល ជាមិតភ
្ត ក្តិ

និងជាមិតរ្ត ួមអាវ ុធ។ េយើ ងបានជួបគា្នេ
កម្ពុជា

េ

េពលែដលខ្ញំបា
ុ នឈប់ ស្រមាកមួយ

ឆមាស េពលខ្ញំេុ រៀនេ
េ

េឡើយ

្របេទស

េដើម ីេ

សាកលមហាវិទ ល័យ

សេង្កតការណ៍ េ

សមរភូមិ

េ្រកាយៃថ្ងទី១៨ មីនា ឆា្នំ១៩៧០ ែដលមានការ
ទមា្លក់ ្រពះ្របមុខរដ្ឋ នេរាត្តម សីហនុ។ េ

េពល

េនាះ េលាក េដៀន ែដល ជាវរេសនីយឯក។
េយើ ងមិនបានជួបគា្នេទៀត

រហូ តទាល់ ែត

េ្រកាយែខឧសភា ឆា្នំ១៩៧៥ េ

សហរដ្ឋអាេម

រិក។ េ

េពលេនាះ េលាក េដៀន ែដល ជាជន

េភៀសខ្លួន។ សាធារណរដ្ឋែខ្មរបានដួលរលំេ

ៃថ្ង

ទី១៧ ែខេមសា េ្រកាយែដល តេទទំព័រ៣២

្រពឹតិប
្ត ្រតេចញផ យ្របចំែខរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម
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េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ទំព័រ០៣

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

្រពះបរមេមរុតមកល់ និងថ្វយ្រពះេភ្លើង

្រពះសងឃ និង្រកុមយុវជនែខមរកមពុជេ្រកម

ចូលរួមកន់្រពះ ជមរណទុកខ កនុងទិ ថ្វយ្រពះេភ្លើង

បូជ្រពះបរមសព ្រពះនេ ត្តម សីហនុ ្រពះបរមរតនៈេកដ្ឋ

តពីទំព័រ១ េដាយទឹកមុខេ្រកៀម្រកំនិងេសាកេ

ហ្វ ូងមនុស

ជាទីបំផត
ុ ។

ឋិ តក្នុងចំេណាមមនុស រាប់ មន
ឺុ នាក់ កំពុង

ែតឈរកកកុញេ

ពី មខ
ុ តុលាការកំពូល ឋិ តេ

្រជុងខាងត ូង េឆៀងខាងេកើត ៃន្រពះបរមរាជវាំង
េគេឃើញមាន្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
េ្រចើននាក់ ទាំងកំពុងែតរស់ េ
និងមកពី កម្ពុជាេ្រកាមផង

ជា

េលើទឹកដីកម្ពុជាផង

ក៏បានចូលរ ួមសំែដង

នូវការដឹងគុណ េគារព្រសឡាញ់ចេំ ពាះ្រពះបរម
រតនេកាដ្ឋផងែដរ។
េលាក សឺន ជុជួន ែដលជា្របធានកម្មវធ
ិ ី

បណា
្ដ ញយុ វជនែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាម បានដឹកនាំ្រកុម

យុ វជនែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម្របមាណជាជាង ១០ រ ូប
ចូលរ ួមក្នុង្រពះរាជពិ ធថា
ី ្វ យ្រពះេភ្លង
ើ
្របសាសន៍ថា
កូន ជាេ

បានមាន

ក្នុងនាមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមក៏ដច
ូ ជា

របស់ ្រពះអង្គែដរ េបើេទាះបីជាមិនបាន

ចូលរ ួមក្នុងក ួនដែង្ហរ្រពះបរមសពក៏េដាយ ក៏ែខ្មរ
េ្រកាមេ

ែតសែម្ដងនូវមេនាសេញ្ច តនា ចូលរ ួម

កាន់ ទក
ុ ច
្ខ េំ ពាះ្រពះអង្គ

ក្នុងឱកាសចុងេ្រកាយ

េនះ។ េលាក សឺន ជុជួន ែដលឈរេ
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

កណា
្ដ ល

េដាយមាន្រកុមយុ វជនែខ្មរេ្រកាម

ទាំង្របុសទាំង្រសី ឈរអមេ
បានរំឭកេឡើងខ្លះៗ

អំពីសា្ន្រពះហស្ថរបស់ ្រពះ

បាទនេរាត្តម សីហនុ ទាំងេ
ទាំងេ
ជា

ជុវិញផងែដរេនាះ

េលើទឹកដីកម្ពុជា និង

កម្ពុជាេ្រកាមថា ចំេពាះេ

េលើទឹកដីកម្ពុ

្រពះអង្គ្រទងបានបំេពញ្រពះរាជបូជនីយកិច្ច

ក្នុងការកសាងេហដា្ឋរចនាសមព័ ន្ធ បានជាេ្រចើន

ជាពិ េសសក្នុងសម័យសង្គមរា្រស្ដនិយម

ែដល

្របេទសកម្ពុជាឋិ តេ្រកាមការដឹកនាំរបស់ ្រពះអង្គ
មានដូចជា សាលាេរៀន វត្តអារាម សាកលវិទ
ល័យ េរាងច្រក និងអាគារៃនសា្ថប័នរដ្ឋជាេ្រចើន

េផ ងេទៀត។ ចំេពាះទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាម និង្របជា
ជាតិែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមវិញ ្រពះអង្គមន
ិ ែដលបំេភ្លច
ក្នុងការព យាម

ទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាម

មកវិញែដរ។ ្រពះអង្គែតងែតសេនា្ដស និងសព្វ
្រពះរាជហឫទ័យចំេពាះែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
មករស់ េ

ែដល

េលើទឹកដីកម្ពុជា និងចូលរ ួមឧបត្ថម្ភ គាំ

្រទជាេរៀងរាល់ ឆា្នំ

្រពមទាំងចាត់ ្រពះរាជតំណាង

ចូលរ ួម ក្នុងការ្របារព្ធ ពិធរី ឭ
ំ កខួប ទិវា៤ មិថនា
ុ
ឆា្នំ១៩៤៩

ទំព័រ០៤

ៃថ្ងបារាំងកាត់ ទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាមឲ

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ

្របេទសេវៀតណាម។ េលាកក៏បានសែម្ដងការ

េសាកសា្ដយ ចំេពាះគណៈកម្មការេរៀបចំ្រពះរាជ
ពិ ធប
ី ណ
ុ

មិនបានេរៀបចំឲ មានែផនរបស់ ែខ្មរ

កម្ពុជាេ្រកាមក្នុងក ួនដែង្ហ្រពះបរមសព។
្រពះេតជ្រពះគុណ េសៀង សុវណា
្ណ រា៉ ្រពះ
េ

អធិការវត្តសាមគ្គរី ង ី

និងជាអនុ្របធាន

សមាគម្រពះសង ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
និមន្តចល
ូ រ ួម

ក្នុង្រពះរាជពិ ធថា
ី ្វ យ្រពះេភ្លង
ើ ជា

មួយ្រកុមយុ វជនែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាម
បានសែម្ដងនូវការអាក់ អន់ ចត
ិ ្ត

ផងែដរេនាះ

េដាយគណៈកម្ម

ការេរៀបចំ្រពះរាជពិ ធប
ី ណ
ុ

មិនអនុ

សមាគម្រពះសង ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
េ្របងខ ល់

ែដលបាន

្ញ តឲ

ែចកជូននូវ

និងេ្របងកូឡាក្នុងឱកាសដែង្ហរ្រពះ

បរមសព។
រីឯបុរសមា្នក់ េទៀត េឈា្មះមុនី ែដលសា្កត់

មកពី ទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាម
េសាកសា្ដយ

បានសែម្ដងនូវការ

និងឲ តៃម្លខ្ពស់ចេំ ពាះ្រពះមហាវីរ

ក ្រតែខ្មរមួយអង្គដេឆ្នម
ើ
ែត្រតូវបានបាត់ បងេ
វិញ។ េលាក មុនី ែដលជាអ្នកេទើបែតេឡើងមកពី

េខត្តឃា្លំង ទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាម េដើម ីចល
ូ រ ួមក្នុង
្រពះរាជពិ ធថា
ី ្វ យ្រពះេភ្លង
ើ បានេលើកេឡើងនូវសា្ន
្រពះហស្ថមយ
ួ ចំនន
ួ េ

កម្ពុជាេ្រកាម ជាពិ េសស

ការកសាងសារមន្ទីរេ

េខត្តឃា្លង
ំ
ែដលសព្វ ៃថ្ង

ែខ្មរេ្រកាមេ

ទីេនាះែតងនិយមេ

សមាគម អាគារេនះស្ថិតេ

ថា

អាគារ

ទីរ ួមេខត្តឃា្លំង ជាប់

នឹងវត្តឃា្លំងបច្ចុប ន្ន។ េលាកបានមាន្របសាសន៍
ឲ ដឹងផងែដរថា

្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ

េ្រកាមក៏បាន្របារព្ធ ពិធកា
ី ន់ ទក
ុ ្ខ
្រពះរាជកុសល ថា្វយដូង្រពះវិ
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

កម្ពុជា

បង ុកល
ូ ឧទ្ទិស

្ញ ណក្ខន្រ្ធ ពះបាទ

នេរាត្តម

សីហនុ

្រពះបរមរតនេកាដ្ឋផងែដរ

បនា្ទប់ ពីការយាងចូលទិវង្គតរបស់ ្រពះអង្គ។

ការ្របារព្ធ ពិធេី នះ
មានេធ្វេើ

ែត

េលាកថាេបើតាមេលាកដឹង

តាមបណា
្ដ វត្តអារាមមួយចំនន
ួ េហើ យ

ពុ ទប
្ធ រិស័ទ ក៏បានអេញ្ជើ ញមកចូលរ ួមយា៉ងកុះករ
េនះប

្ជ ក់ ឲ េឃើញថា

្របជាជនែខ្មរេ

ទីេនាះ

ជនាន់ ថាជាេស្ដចរបស់ ខ្លួនជានិច្ច និងេ

ែត្រប

ដរាបណា

ក៏េ

ែតសមា្គល់ ្រពះមហាក ្រត្រគប់

កាន់ ខ្លួនឯងថា ជា្របជាជាតិែខ្មរែតមួយ។
សូមរំឭកផងែដរថា ្រពះករ ុណា ្រពះបាទ
សេម្ដច ្រពះនេរាត្តម សីហនុ ្រពះមហាវីរក ្រត
្រពះវររាជបិតាឯករាជ

បូរណភាពទឹកដី និងឯក

ភាពជាតិែខ្មរ បានយាងចូលទិវង្គត កាលពី ៃថ្ងទី
១៥ ែខតុលា ឆា្នំ២០១២ េ
ជរាពាធ។

ទី្រកុងេប៉កាំង េដាយ

្រពះសពរបស់ ្រពះអង្គ្រតូវបានយាង

មកកាន់ ទឹកដីកម្ពជា
ុ វិញ កាលពី ៃថ្ងទី១៧ ែខតុលា
េហើ យ្រតូវបានតម្កល់
បុណ េ

េដើម ី្របារព្ធ ្រពះរាជពិ ធី

តាម្របៃពណី ជាតិ និង្របៃពណី ្រពះពុ ទ ្ធ

សាសនាក្នុង្រពះបរមរាជវាំង រហូ តដល់ ៃថ្ងទី០២

ែខកុមៈ្ភ ឆា្ន២
ំ ០១៣ េទើបបាន្របារព្ធ ្រពះរាជពាធី
ដែង្ហ្រពះបរមសពេចញពី ្រពះបរមរាជវាំង េដើម ី
តម្កល់េ

្រពះបរមេមរ ុ និងថា្វយ្រពះេភ្លង
ើ េ

ៃថ្ងទី

០៤ ែខ ឆា្នដ
ំ ែដល។ អតីត្រពះមហាក ្រតែខ្មរអង្គ
េនះបនា្ទប់ ពីេសាយទិវង្គតេ
្រពះរាជមរណនាមថា

្រតូវបាន្របសិទិន
្ធ វូ

“្រពះបរមរតនេកាដ្ឋ”។

េហើ យ្រពះបរមអដ្ឋធា
ិ តុរបស់ ្រពះអង្គ

្រតូវបាន

តម្កល់ទក
ុ ក្នុង្រពះេចត្តយ
ី ៍ នាវត្តែកវមក៌ត ឋិ តក្នុង
្រពះបរមរាជវាំង៕
េ

ទំព័រ០៥

យ៖ គឹម បុរ ី VOKK
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ជនជតិយន
ួ ២១ នក់

ក ត់ផវ
្លូ
យ្រពះសងឃែខមរេ្រកម ២ អងគ
កនងៃថង
ចូលឆន ំយួន
ុ

្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម ២ អង្គ និង្រគហស្ថ

វត្តជាមួយគា្នមួយ្រពះអង្គេទៀត ្រតូវបាន្រកុមជន

មា្នក់ ្រតូវជនជាតិយួន២១នាក់ េចាមវាយតាមផ្លូវ

ជាតិយូន ២១ នាក់ សា្កត់ ផូវ្ល វាយ ខណៈែដល្រពះ

ការណ៍ េនះ បានេកើតេឡើងេ

វិញ្របមាណជាេមា៉ង ០៩ យប់ ។ ្របភពព័ តមា
៌ ន

ឲ រងរបួសជាទម្ងន់េ

ក្នុងៃថ្ងចល
ូ ឆា្នំយួន។ េហតុ
្រសុកកេ

្ច ង េខត្ត

្រពះ្រតពាំងកាលពី ៃថ្ងទី១១ ែខកុមៈ្ភ កន្លងេ
េនះ។

្រពះសង ែដលរងរបួស្រតូវបានយកេ

ព លបាលេ
Can)

ថ្មៗ
ី

មន្ទីរេពទ ្រសុកកេ

្ច ង

(Tieu

េហើ យបច្ចុប ន្នកព
ំ ុ ងស្រមាកព បាលេ

ក្នុងវត្ត
ចេម្លយ
ើ េ

សង ទាំងពី រអង្គេនះ េធ្វដ
ើ េណើ រពី ផះ្ទ ្រតឡប់ េ
បាន្របាប់ ពីមល
ូ េហតុ

ែដលនាំឲ ជនជាតិយួន

ទាំងេនះវាយ្រពះសង ថា
ជាតិយួនមួយ្រកុមេនះ
ជាភាសាយូ នថា

វត្ត

ដបូងេផ្ដម
ើ េចញពី ជន

បានែ្រសកេជរ្រពះសង

“អាេលាកសង ្រតេងាល”

េដើម ីរងចាំអាជា្ញធរេវៀតណាមសាកសួរ

(Thằng Thầy Chùa Đầu Trộc) ខណៈែដល្រពះ

ៃថ្ងែស្អកទី១៥ ែខកុមៈ្ភ េនះ។ ្របភព

សង កំពុងគងម៉ត
ូ តា
ូ មផ្លូវ។ េពលឮដូេច្នះ ្រពះ

ព័ តមា
៌ នស្និទនឹងជនរងេ្រគាះ

បាន្របាប់ សារព័ ត៌

មានៃ្រពនគរ ៃថ្ងទី១៤ ែខកុមៈ្ភ េនះថា ្រពះេតជ
្រពះគុណ ថាច់ តឹម ្រពះជន្ម២០្រពះវស

សង ក៏បានចុះពី មត
៉ូ ម
ូ កសួរពួ កជនជាតិយួនទាំង

េនះថា េហតុអ្វីបានេជរ្រពះសង យា៉ងេនះ ្រសាប់

្រពះ

ពួ កេនះរ ួមគា្នវាយ្រពះសង ែតម្ដង។ តាម្របភព

សង វត្តស្ទឹងមានជយេសរីឧត្ដម (អូរែវងថ្ម)ី ឋិ ត

ព័ តមា
៌ នដែដល ្រកុមជនជាតិយួនទាំងេនះ ្រតូវ

េ

ក្នុងភូមល
ិ ិចចាក

ឃុំតង
ឹ ហា្វ

្រសុកកេ

្ច ង

េខត្ត្រពះ្រតពាំង និងបង្របុសបេង្កត
ើ របស់ ្រពះអង្គ
មា្នក់ ជាអ្នកេបើកម៉ត
ូ ឌ
ូ ប
ុ ្រពមទាំង្រពះសង គងេ

ជនជតិយន
ួ

្រសុកកេ

េទាសចំេពាះ្រពះសង ជនរងេ្រគាះ

ែដលវាយ

្ច ង បានសុំ
េ

ចំេពាះ

េមើលពី ្រពះសង និងពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម ្រពមទាំង
េ

តំបន់ មយ
ួ េនះ

រាប់ រយនាក់ កាលពី ៃថ្ងទី១៥ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ២០១៣
េនះ។

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

្ហ េនះ េ

ៃថ្ងែស្អកទី១៥

ែខកុមៈ្ភ េនះ៕

មុខអាជា្ញធរេវៀតណាមេដាយមានការចូលរ ួមឃា្លំ
ម្រន្តីរដា្ឋភិបាល្រគប់ សា្ថប័ន

សមត្ថកច
ិ ន
្ច ឹងសួរនាំប

យ្រពះសងឃបនរ ួចេទស េ្រពះមិន្រគប់

មា្ដយឪពុ ក្រកុមជនជាតិយួន

្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម េ

បានអាជា្ញេវៀតណាមឃាត់ ខ្លួនភា្លមៗ េហើ យ្រកុម

យុ

្របភពព័ តមា
៌ ន ពី សង ែខ្មរេ្រកាមមួយអង្គ
ែដលឋិ តេ

ក្នុងេហតុការណ៍ េនះផា្ទល់

បាន

្របាប់ ឲ ដឹងថា មា្ដយ ឪពុ ក្រកុមជនជាតិយួនទាំង
២១នាក់ េនាះ បានសុំេទាសចំេពាះ្រពះសង េ
ចំេពាះមុខម្រន្តីរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម
ថា្នក់ ថា

កូនៗរបស់ ពួកេគេ

្រគប់ ជាន់

េក្មងមិនទាន់ ដង
ឹ ក្ដី

េទើបបង្កឲ មានេហតុការណ៍ េនះេកើតេឡើង។
បនា្ទប់ ការស្រមបស្រមួល

ទំព័រ០៦

តេទទំព៍រ១៣

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សមព័នធសមណនិស ិត-និស ិតែខមរកមពជេ្រកម
ុ

្របរពធពិធប
ី ុណយផករសមី

មគគី្រទ្រទង់សមណនិស ិត-និស ិត ្របច ំឆន ំ២០១៣
បទុមវតី

្រពមទាំងពុ ទប
្ធ រិស័ទទាំងក្នុង

្របេទស។ រីឯកម្មវធ
ិ ប
ី ណ
ុ
មានដូចជា េ
ៃថ្ង្រតង

និងេ្រ

េពល

មានការ្របេគនចងា្ហន់ ដល់ ្រពះសង

េដើម ីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ បព
ុ ្វ ការីជន។

េ

េវលាេមា៉ង២រេសៀល ជួបជុពុ ទប
្ធ រិស័ទជិតឆា្ងយ

និងេវលាេមា៉ង៤រេសៀល ្របារព្ធបទនមសា្ករ សមា
ទាននិចស
្ច ីល និមន្ត្រពះសង ចេ្រមើន្រពះបរិត្ត និង

សមណនិស ត
ិ ែខមរកមពុជេ្រកម កនុងពិធីបុណយផក

អារាធនាធម្មកថិកសែម្ដងធម្មវេិ សសេទសនាែ្រគ

េដាយអនុវត្តែផនការេគាលរបស់ ខ្លួន េ

ៃថ្ងអាទិត ទី៣ ែខមីនា ឆា្នំ២០១៣េនះ សម្ពន
័ ្ធ
សមណនិស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
មានមូលដា្ឋនេ
ច្រកកម្ពុជា

ទី្រកុងភ្នេំ ពញ

ែដល

ៃន្រពះរាជាណា

បាន្របារព្ធ ពិធប
ី ុណ ផា្ករស្មីសាមគ្គី

េដើម ី្របមូលថវិកា្រទ្រទងសមណនិស ិត-និស ិត
ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
ឆា្នំ២០១៣។

ក្នុងការសិក េរៀនសូ្រត្របចាំ

អង្គពិធេី ធ្វេើ ឡើងេ

កុដេិ លខ១៧

វត្តបទុមវតី សងា្កត់ ចតុមុខ
្ម ខណ្ឌដូនេពញ រាជ

ធានីភេ្នំ ពញ។ ការេរៀបចំពិធប
ី ុណ េនះេឡើង គឺ
េ្រពាះែតភាពខ្វះខាត

និងេសចក្ដ្រី តូវការរបស់

សមណនិស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
កំពុងសិក ទាំងេ

ក្នុង និងេ្រ

្របេទស។

ែដល

ពិ ធប
ី ុណ ផា្កេនះ្រតូវបានេផ្តម
ើ គំនិតេរៀបចំ

េឡើងេដាយ្រកុម្របឹក ភិបាល គណៈកម្មការ និង
សមាជិក

សមាជិកាៃនសម្ពន
័ ស
្ធ មណនិស ិត-

និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។
េយឿង

តារា

្រពះេតជ្រពះគុណ

ែដលជា្របធានសម្ពន
័ ស
្ធ មណ

និស ិត និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម, ្រពះេតជ្រពះ

គុណ ម៉ក់ សម ូណ៌ ្របធានកុដេិ លខ១៧ វត្ត

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ពី រ និងទីបញ្ច ប់ៃនធម៌េទសនា គឺការឧទ្ទិសភាគ
ផលជាកិចប
្ច េង្ហយ
ើ បុណ ។ ពិ ធប
ី ណ
ុ
មានមនុស
្របមាណជាជាងមួយពាន់ នាក់ ចល
ូ រ ួម។

្រពះេតជ្រពះគុណ ែក អ៊ក
ុ
ែដលជាអនុ

្របធានទី១ ៃនសម្ពន
័ ស
្ធ មណនិស ិត-និស ិតែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម

និងជាអង្គធម្មកថិកសែម្ដងធម៌

េទសនា ក្នុងងារជា្រពះអនុេត្ថរេនាះ បានមានេថរ
ដីកាក្នុងឱកាសសែម្ដងធម៌េទសនាថា
បុណ ផា្កេនះ

ការេធ្វើ

គឺកុង
្ន េគាលបំណងយកបច្ចយ
័ ក

សាងធនធានមនុស ។

្រ ស្ដី មា្ន ក់ ែ ដ ល រ ស់ េ

ភូ មិ ទួ ល ស ែ ង្ក

សងា្កត់ ទល
ួ េគាក ខណ្ឌឫស ីែកវ រាជធានីភេ្នំ ពញ
បានមាន្របសាសន៍ថា

គាត់ ែតងែតគាំ្រទជានិច្ច

ចំេពាះការ្របារព្ធ ពិធប
ី ុណ ផា្កេនះ េដើម ីែស្វងរក
ថវិកាជួយដល់ អ្នក្រកី្រក

មានឱកាសបន្តការ

សិក េរៀនសូ្រត។ គាត់ ថាកម្មវធ
ិ េី នះមានភាពល្អ
្របេសើ។

រីឯយុ វជនមា្នក់ េឈា្មះ

ែដលជាសិស ថា្នក់ ទី១២

ទំព័រ០៧

ស៊ុន

សុីណារាជ

ៃនវិទ ល័យ្រពះ

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

យុ គន្ធរ និងជាសិស េ

សាលាប

្ញ សា្រស្ដកម្ពុ

ជា ែដលបានចូលរ ួមចាប់ មគ្គផលក្នុងពិ ធប
ី ុណ
ផា្កេនាះ

បានមាន្របសសាសន៍យល់ ្រសបផង

ែដរថា ជាការល្អ និងជាការជួយគា្នេ

វិញេ

មក

ក្នុង្រគា្រក។ យុ វជនរ ូបេនះបានបន្តេទៀតថាគាត់
ែតងែតចូលរ ួម

ក្នុងសកម្មភាពជាហូ ែហមកែដរ

ជាមួយ្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម។

យុ វជនរ ូបេនះក៏

សែម្ដងនូវេសចក្ដស
ី ង ឹមថា សមណនិស ិត ឬ

និស ិតែដលទទួលបានជនួយ តាមរយៈបុណ ផា្ក
ៃថ្ងេនះ

នឹងខិតខ
្ត ំសិក ្រសបតាមេគាលបំណង

របស់ ពុទប
្ធ រិស័ទែដលចងបាន។

រីឯេលាក ៃក ចាន់ សុធា ែដលជា្របធាន

ការិយាល័យសិក ធិការ

ៃនសម្ពន
័ ស
្ធ មណ

និស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

បានឲ ដឹងផង

ដូចជា

សិក េ

ែដរថា

ែផនការសិក ្របចាំឆា្នំ២០១៣េនះមាន

្របេទស

ការបញ្ជ ូនសមាជិកេ

េ្រ

ការផ្តល់អាហារ ូបករណ៍ ដល់ សមាជិក

ែដលកំពុងសិក េ

ក្នុង្របេទស និងការេបើកវគ្គ

បណ្ដុះបណា
្ដ លែផ្នករដ្ឋបាល ដល់ សមាជិកគណៈ

បានមានេថរដីកាឲ ដឹងថា សមាជិក សមាជិកា

របស់ សម្ពន
័ ស
្ធ មណនិស ិត — និស ិតែខ្មរកម្ពុជា

េ្រកាមរហូ តមកដល់ េពលេនះ

មាន្របមាណជា

៣៥០រ ូប។ ក្នុងចំេណាមសមាជិក សមាជិកាទាំង
េនាះមានទាំងេ

ក្នុង និងេ្រ

្របេទសផង េហើ យ

សមាជិកទាំងេនាះភាគេ្រចើន គឺសិក ្រតឹមក្រមិត
បរិ

្ញ ប្រត និងបរិ

្ញ ប្រតជាន់ ខ្ពស់(អនុបណ្ឌិត)។

្រពះអង្គបានមានេថរដីកាបន្តថា

សមាជិកទាំង

អស់ មានភាពខ្វះខាតេស្ទើែតទាំង្រសុង េ្រពាះមក

ពី កម្ពុជាេ្រកាម
ផា្ទល់ ខ្លួន

ែដលជាអ្នកគា្មនទីលំេ

គឺភាគេ្រចើនរស់ េ

បណា
្ដ វត្តអារាម។

ឋាន

ពឹ ងអា្រស័យតាម

រីឯការេ្រជើសេរើសេបក្ខភាព

ែដលនឹង្រតូវបានទទួលអាហារ ូបករណ៍ េនាះ ្រពះ
អង្គបានមានេថរដីការឲ ដឹងថា គឺពិនិត េមើលេ

េលើសា្ថនភាពជាក់ ែស្ដង
ក្នុងសង្គម។

និងសកម្មភាពការងារ

សូមជ្រមាបផងែដរថា

និស ិត-និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

សម្ពន
័ ស
្ធ មណ

មានែផនការ

សកម្មភាពេគាលមួយេនះ ចាប់ តាំងពី ឆា្នំ២០១០

កម្មការ រ ួមទាំងែផនការែផ្នកអប់ រផ
ំ ងែដរ។ រីឯការ

មកេម្លះ េហើ យសម្ពន
័ ន
្ធ ឹងរក ែផនការសកម្មភាព

ចំណាយ្របមាណជាជាង មួយមុន
ឺ ដុលា្លរ សហរដ្ឋ

គឹម បុរ ី VOKK

ចំណាយ

គឺសម្ពន
័ បា
្ធ នគិតជារ ួមែដល្រតូវ

មួយេនះជាេរៀងរាល់ ឆា្នំ៕

អាេមរិក។ ចំែណកថវិកាែដលបានមក គឺតាមរ
យៈសប ុរសជន

និងការេធ្វព
ើ ិ ធប
ី ណ
ុ
ផា្កេនះជា

េដើម។ ក្នុងនាមជា្របធានសិក ធិការ េលាក ៃក
ចាន់ សុធា សង ឹមដល់ សមណនិស ិត និស ិត
នឹងខិតខ
្ត ំ្របឹងែ្របងសិក េរៀនសូ្រត ឲ បានេជាគ
ជយ េដើម ីកឲ
ំុ មា្ចស់ ទានមានការខកបំណង។

្រពះេតជ្រពះគុណ េយឿង តារា ្របធាន

សម្ពន
័ ស
្ធ មណនិស ិត — និស ិតែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ទំព័រ០៨

សបបុរសជនចូលចប់មគគផលកនុងពិធីបុណយផក

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ

ក ថច់

ង អតីត្របធនមិត្តសមគមែខមរកមពជេ្រកម
ុ

ទទួលអនិចចកមមកងជន
នុ
ម យុ ៦២ ឆន ំ

លុះដល់ ៃថ្ងពុធ ទី២០ ែខកុមៈ្ភ ឆា្ន២
ំ ០១៣
សពេលាក្រតូវបានរំកល
ិ

េ

វត្តអង្គតាមុញ
ិ

និងដែង្ហយកេ

បូជា

េដាយមានម្រន្ដីអង្គការ

សមាគមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

ឥស រជនែខ្មរកម្ពុជា

េ្រកាម អ្នកភូមផ
ិ ងរបងជាមួយ និងសាច់ ញាតិជា
េ្រចើននាក់
វត្ត
េ
(ក

មគគីរង ី ទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី២ ែខមីន ឆនំ២០០៧៖
ក ថច់

ង ្របធនមិត្តសមគមែខមរកមពុជេ្រកម

្ដ ល) ែថ្លងករណ៍េថកលេទសរ ្ឋ ភិបលេវៀត
ចប់ផ ឹកសមណសិស

ម

បលីេខត្តឃ្លំង

េលាក ថាច់ សាង ្របធានមិតស
្ត មាគមែខ្មរ
កម្ពុជាបានទទួលអនិចក
្ច ម្មេហើ យ

កាលពី ្រពឹ កៃថ្ងអាទិត ទី១៧ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ២០១៣
កន្លងេ

េនះ េដាយជរាពាធ។ េលាក ថាច់ សាង

ជាកម្មជនតស៊ូេដើម ីសិទិេ្ធ សរីភាពែខ្មរេ្រកាមមួយ
រ ូបតាំងពី េ
កម្ពុជា

េ

ែដនដីកម្ពុជាេ្រកាម េហើ យមកដល់

ើ រតស៊ូឥតឈប់ ឈរ
ែតេធ្វកា

សិទិមា
្ធ ្ច ស់ ការរបស់ ្របជាជាតិែខ្មរេ្រកាម េ

េដើម ី
ែដន

ដីកម្ពុជាេ្រកាម។
សពេលាក ថាច់ សាង ក៏្រតូវបានតម្កល់
េធ្វប
ើ ណ
ុ
តាម្របៃពណី ្រពះពុ ទសា
្ធ សនា

េគហដា្ឋនរបស់ េលាក

ឋិ តេ

េ

ភូមទ
ិ ល
ួ េគាក

សងា្កត់ ទល
ួ សែង្ក ខណ្ឌឫស ីែកវ ក្នុងភ្នេំ ពញ។
ពិ ធប
ី ុណ សព ក៏មានការអេញ្ជើ ញចូលរ ួមអុជធូប
េគារពវិ

្ញ ណក្ខនព
្ធ ី សំណាក់ ម្រន្ដីអង្គការ

គមែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមទាំងអស់ េ
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

កម្ពុជា។

ជាមួយ្រកុម្រគួសារសពេលាកផងែដរ។
េលាក ថាច់ សាង (េ
សា្គល់ ថា

្រគូ មា៉ន់ ) ែដលេគ

ជាវីរៈជនែខ្មរេ្រកាមដកា្លហានមួយរ ូប

បានឆ្លងកាត់ ពុះពារ្រគប់ េ្រគាះថា្នក់

កនុង្រពឹតិក
្ត រណ៍ ០៨ កុមភៈ ឆនំ ២០០៧ ។

កម្ពុជាេ្រកាមេ

បានចូលរ ួមែហរហមអមដេណើ រក ួន

សមា

ការងារពារអត្តស

្ញ ណជាតិែខ្មរេ្រកាម

ការពារសិទិេ្ធ សរីភាពែខ្មរេ្រកាម
គាប់ សង្កត់

ឧបសគ្គកុង
្ន
និង

ទប់ ទល់ នឹងការ

ឈា្លនពានពី សំណាក់ អាជា្ញធរេវៀត

ណាម។ េលាកបានេភៀសខ្លួនមករស់ េ
ដីកម្ពុជាកាលពី ឆា្នំ១៩៨៨។

េដាយសារែតសា្មរតីេស្នហាជាតិ

េលើទឹក
េលាក

បានចូលរ ួមសកម្មភាព បេ្រមើសង្គមជាតិែខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាមមិនែដលអាក់ ខាន

រហូ ត្រតូវបាន

មជ ដា្ឋនែខ្មរេ្រកាមេជឿជាក់ និងទុកចិត្ត ្រពមទាំង

្រតូវបានែតងតាំងជា ្របធានមិតស
្ត មាគមែខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាម

និងជា្របធានែផ្នកសង្គមកិចៃ្ច នសហ

ព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុ
ជា។ េលាកបានទទួលអនិចក
្ច ម្មេ

ៃថ្ង៧េកើត ែខ

មាឃ ឆា្នំេរាង ចតា្វស័ក ព.ស.២៥៥៦ ្រតូវនឹងៃថ្ង
អាទិត ទី១៧ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ២០១៣។

ទំព័រ០៩

េ្រកាមបរិយាកាស ដែសនក្តុកក្តួល្រសងួត
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

្រសងាត់ និងមហាែសនេសាកសា្ដយស្រមាប់ ែខ្មរ
េ្រកាម្រគប់ រ ូប

សពេលាកែដល្របដាប់ េដាយ

ម ូស និងដណ្ដប់ ទងជាតិែខ្មរេ្រកាម (េខៀវ េលឿង
្រកហម)

្រតូវបានដែង្ហេដាយរថយន្ដ

េទាច្រកយានយន្ដរាប់ សិបេ្រគឿង
េគហដា្ឋនឋិ តេ

និង
េចញពី

ភូមទ
ិ ល
ួ េគាក សងា្កត់ ទល
ួ សែង្ក

ខណ្ឌឫស ីែកវ រាជធានីភេ្នំ ពញ េដាយឆ្លងកាត់
តាមបេណា
្ដ យផ្លូវសហព័ នរ្ធ ស
៉ ូ ុី

និងផ្លូវៃម៉ដា

២០០៤ េឆា្ពះេ

កាន់ ឈាបនដា្ឋន ឋិ តេ

េសាភា

វត្តអង្គតាមុញ
ិ )

(េ

រូបថតអនុស វរ ីយ៍ ថតជុំគនរ ងម្រន្ដីអងគករ សមគមែខមរ
កមពុជេ្រកម ឥស រជនែខមរកមពុជេ្រកម ្រពះសងឃ និង
ច់ញតិរបស់សព េនពីមុខេមរុ តមកល់សពេ
ក

វត្តសិរ ី

ភូមេិ គាកចំបក់

ថច់

សងា្កត់ កាកាប ខណ្ឌេពាធិ៍ែសនជយ រាជធានីភ្នំ
េពញ។

ពិ ធដ
ី ែង្ហ និងបូជាសពេលាកថាច់
(េ

្រគូ មា៉ន់ ) ្រតូវបាន្រប្រពឹ តេ្ត

កូលេគារពដូងវិ

្ញ ណក្ខន្ធ

សាង

េដាយការបង ុ

និងការែថ្លងវិេយាគ

កថាេដាយេលាក សឺន េយឿង ្របធានេលខាធិ
ការដា្ឋន និងជានាយក្របតិបត្តិ ៃនសមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាមេដើម ីសិទិម
្ធ នុស

និងអភិវឌ ន៍

ែដលជាអ្នកជនួនមុខឲ អង្គការ សមាគមែខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាមទាំងអស់ េ

្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។

ការអាន្របវត្តរិ ូបសេង្ខបេដាយេលាក តាំង សារៈ
ែដលជាតំណាង សហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមពិ ភព
េលាក ្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ ្រពមទាំង
ការែថ្លងអំណរគុណចំេពាះញាតិសណា
្ដ ន និងអ្នក
ចូលរ ួមតំែលកទុក

េដាយតំណាង្រកុម្រគួសារ

សពេដាយបុរសមា្នក់ ែដលេគសា្គល់ ថា

ជាមិត្ត

ភក្តដ
ិ ជិតស្និទរបស់ េលាក ថាច់ សាង តាំងពី េ
កម្ពុជាេ្រកាមេនាះ។

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ង េនបរ ិេវណវត្តអងគ

មុិញ

ការបូជាសពេលាក ថាច់ សាង (េ
មា៉ន់ ) ្រតូវបានចាប់ េផ្តម
ើ េ

្រគូ

េវលាេមា៉ង ១០ ៃថ្ង

្រតងក្នុងបរិេវណវត្តអង្គតាមុញ
ិ
្របកបេដាយភាព
រំេជើបរំជល
ួ
េសាកសេ្រងង និងេសាកសា្ដយពី ទឹក
ចិតម
្ត នុស ្រគប់ គា្ន។ ក្នង
ុ ខណៈអណា
្ដ តេភ្លង
ើ កំពុង
ឆាប់ េឆះ រំលាយកាយេលាក ថាច់ សាង មនុស
្រគប់ រ ូបហួ សពី អ្វីនឹងែថ្លងេទៀតេហើ យ

លាគា្នេឆា្ពះេ

ែតសែម្ដងទឹកមុន្រសេពាន
េគហដា្ឋនេរៀងៗខ្លួន

បាន្រតឹម
កាន់

េដាយក្នុងចិតម
្ត ន
ិ ដាច់

អាល័យេលាក ថាច់ សាងេឡើយ។
តាមរយៈសារអុីែម៉លេលាក ថាច់ ងុក ថាច់

្របធាន

សហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមពិ ភពេលាក

បានមាន្របសាសន៍ថា េលាក ថាច់ សាង ជា
មនុស េសា្មះ្រតងគួរឲ េគារព
េ្រកាមពិ តៗ

និងជាកូនែខ្មរ

ែដលមួយជីវត
ិ របស់ គាត់ ឈរេលើ

េគាលការណ៍ "សិទិស
្ធ េ្រមចវាសនាខ្លួនេដាយខ្លួន
ឯង"

របស់ សហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមឥតងាកេរ

េសាះេឡើយ៕
ទំព័រ១០

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ ៍ េដៀន ែដល ទី្របឹក មិត្តសមគមែខមរកមពុជេ្រកម
ទទួលអនិចចកមមកងជន
នុ
ម យុ ៨៤ ឆន ំ

េលខ៤៧៨ ភូមទ
ិ ឹកថា្ល សងា្កត់់ ទឹកថា្ល ខណ្ឌែសន
សុខ រាជធានីភេ្នំ ពញ េដាយមានការចូលរ ួមសហ

ការជាមួយ្រកុម្រគួសារសពពី ម្រន្ដីអង្គការ

សមា

គមែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាម ជាពិ េសសមិតស
្ត មាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម

្រពមទាំងសមត្ថកច
ិ រា
្ច ជរដា្ឋភិបាល

ផងែដរ។

សពរបស់ េលាក

េគហដា្ឋនបូជាេ
២០១៣ េឆា្ពះេ

្រតូវបានដែង្ហេចញពី

ៃថ្ងអាទិត

ទី១៧ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ

កាន់ ឈាបនដា្ឋន េដើម ីបូជាេ

វត្តទឹកថា្ល សងា្កត់ ទឹក ខណ្ឌែសនសុខ រាជធានីភ្នំ
េ

េពញ។

កឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន ែដល

ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន ែដល បាន
ទទួលអនិចក
្ច ម្មេហើ យកាលៃថ្ងទី១៣ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ
២០១៣ កន្លងេ

េនះ េដាយជរាពាធ េ

ទី្រកុង

ភ្នេំ ពញ ក្នុងជនា្មយុ ៨៤ ឆា្នំ។
ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៍ េដៀន ែដល មាន
្រសុកកំេណើ ត

េ

ភូមព
ិ ងទឹកចាស់

សូមជ្រមាបផងែដរថា

េសនីយ៍ េដៀន ែដល ពី មន
ុ េ

ឯកឧត្តម

ឧត្តម

ក្នុងចលនារបស់

សេម្ដច បវរេសដា្ឋធិបតី សឺន សាន និងេ្រកាយ
មកចូលរ ួមេ

ក្នុងគណបក ហ្វ ុនសុិនបុិច េហើ យ

បច្ចុប ន្ន ជាទី្របឹក គណបក ្របជាជនកម្ពុជា៕

ឃុំពងទឹក

ចាស់ ្រសុកកំពងធំ េខត្តឃា្លំង េហើ យបានចូលរ ួម
េ

ក្នុងចលនានេយាបាយេផ ងៗេ

ក្នុង្របេទស

កម្ពុជាតាំងពី េដើមរហូ តមកដល់ សព្វ ៃថ្ង។ េហើ យ
និងក្នុងនាមែខ្មរេ្រកាមផងែដរ េលាកក៏ជាទី្របឹក
ៃនមិតស
្ត មាគមែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមផងែដរ។ េលាក

បានទទួលអនិចក
្ច ម្មមុនេលាក ថាច់ សាង ែដល
ជា្របធានែតប៉នា
ុ ្ម នៃថ្ងបុ៉េណា
្ណ ះ។
សពរបស់ េលាក ្រតូវបានតម្កល់ និងេធ្វើ
បុណ តាម្របៃពណី ្រពះពុ ទសា
្ធ សនា ឋិ តេ
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ផ្ទះ
ទំព័រ១១

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សមណសិស ថនក់ពុទធកវិទយល័យេនេខត្ត្រពះ្រតព ំង
្របឡងរ ួមេខត្តបញច ប់ថនក់
កុមៈ្ភ ឆា្នំ២០១៣េនះ។
េយាងតាមេសចក្ដ្រី បកាសរបស់ គណៈកម្ម

ការ្របឡងកាលពី រេសៀលទី២២ ែខកុមៈ្ភ េនះ ពិ ធី
្របកាសលទ្ធផល បានេធ្វេើ

រា្រតីៃថ្ងអាទិត ១៤

េកើត ែខមាឃ ឆា្នំេរាង ចតា្វស័ក ព.ស.២៥៥៦
្រតូវនឹងៃថ្ងទី២៤ ែខកុមៈ្ភ េនះ េ
កេ

បញ្ច ប់ថា្នក់

េវទិក្របកសលទធផល និង្របគល់សញញប្រត

េ

ៃថ្ងទី២២ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ២០១៣ ្រពះសង

អាចារ បេ្រងៀន

សមណសិស

សាលាពុ ទិក
្ធ សិក េ
្រតពាំង

ឋិ តេ

និងសិស ៃន

តាមវត្តនានា ក្នុងេខត្ត្រពះ

បានមកជួបគា្នេ
ក្នុងទីរ ួម្រសុកកេ

វត្តកេ

្ច ង

សមណសិស

្ច ងភ្នេំ ពញ

េខត្ត្រពះ្រតពាំង

េដើម ីចល
ូ រ ួមពិ ធ្រី បឡងរ ូមេខត្ត

របស់ េបក្ខ

និងសិស ថា្នក់ ពុទិក
្ធ មធ មសិក

បឋមភូមិ ឆា្មំទី ៤ (ថា្នក់ ទី៩) និងថា្នក់ ពុទិក
្ធ មធ ម
សិក ទុតយ
ិ ភូមិ ឆា្នំទី ៣ (ថា្នក់ ទី១២) រយៈេពល
៣ ៃថ្ង។
តាមេសចក្ដ្រី បកាស

របស់ គណៈកម្មការ

្របឡង ឆា្នស
ំ ិក ព.ស. ២៥៥៦ េនះ មានសមណ
សិស , យុ វន និងយុ វតីសិស ថា្នក់ មធ មសិក

បឋមភូមទ
ិ ី ០៤ (ទី ៩) សរ ុបទាំងអស់ ចន
ំ ន
ួ ២៥៨
អង្គ

និងរ ូប

និងថា្នក់ ពុទិក
្ធ មធ មសិក ទុតយ
ិ

ភូមិ (ទី ១២) ចំនន
ួ ៧៣ អង្គ និងរ ូប។

ពិ ធ្រី បឡងេនះ េធ្វេើ ឡើងរយៈេពល ៣ ៃថ្ង
គឺចាប់ ពីៃថ្ងសុ្រក ទី២២ ដល់ ៃថ្ងអាទិត ទី២៤ ែខ
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

្ច ងភ្នេំ ពញ

ក្នុងបរិេវណវត្ត

េដាយមានការផ្ដល់ស

្ញ ប្រត

និងរងា្វន់ េលើកទឹកចិតដ
្ត ល់ សិស ពី

គណៈកម្មការ្របឡង

និងពី ពុទប
្ធ រិស័ទផងែដល

មានសទា្ធផងែដរ។
វិ

្ញ សាែដលយកមក្របឡងស្រមាប់ ថា្នក់

ទី ៩ រ ួមមាន ១២ ដូចជា េវយ ករណ៍ បាលី, ែ្រប
េលាត្របេយាគធម្មបទដ្ឋកថា, ្រពះវិន័យ និងពុ ទ ្ធ
ប វត្តិ ជាេដើម។ ចំែណកថា្នក់ ទី ១២ មាន១០
វិ

្ញ សា ដូចជាែ្របេលាត្របេយាគមង្គលត្ថទីបនី,

អក រសា្រស្តែខ្មរ,

ភាសាអងេគ្លស

និង្រពះ

បាដិេមាក្ខ ជាេដើម។
មុនេពល្របឡងេនះ
សិក េ

តាមវត្តនានា

េ

សមណសិស ្រតូវ
តាមថា្នក់ េរៀងៗខ្លួន

រយៈេពល ៩ ែខ ចាប់ ពីៃថ្ង ១ េរាចែខពិ សាខេរៀង
រាល់ ឆា្នំ

េ្រកាមការចាត់ តាំងរបស់ ម្រន្តីសង ែខ្មរ

េ្រកាមៃនេខត្ត្រពះ្រតពាំង។
កាលពី ៃថ្ងអាទិត ទី២២ ែខកុមៈ្ភ កន្លងេ
េនះែដរ គណៈម្រន្តីសង ែខ្មរេ

េខត្ត្រពះ្រតពាំង

បាន្របេគន និងជូនអំេណាយេលើកទឹកចិត្ត ក្នុង
េនាះមានបណ្ណសរេសើរ និងវចនានុ្រកុមែខ្មរេរៀប

ទំព័រ១២

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េរៀងេដាយសេម្ដច្រពះសង រាជ
(េជាត

្ញ េណា)

ជួន

ណាត

ដល់ ្រគូបេ្រងៀនទាំង្រពះសង

និង្រគហស្ថ ៃនសាលាពុ ទិក
្ធ សិក

េ

េខត្ត្រពះ

្រតពាំង។
ពិ ធេី នះ

េធ្វេើ ឡើងេ

ក្នុងកម្មវធ
ិ ្រី បឡងរ ួម

េខត្តរបស់ សមណសិស
ស

និងសិស េដើម ីយក

្ញ ប្រតពុ ទិវ្ធ ទ
ិ ល័យបឋមភូមិ (បាលីរង) និង

ិ ភូមិ េ
ពុ ទិក
្ធ វិទ ល័យទុតយ
កេ

្ច ងភ្នេំ ពញ ្រសុកកេ

មណ្ឌល្របឡងវត្ត

្ច ង េខត្ត្រពះ្រតពាំង។

កម្មវធ
ិ ស
ី ិក េនះ

េ្រកាមការចាត់ តាំង

របស់ គណៈម្រន្តីសង េខត្ត្រពះ្រតពាំង ែដលមាន
មូលដា្ឋនេ

វត្តេពាធិសាលរាជ (កំពង) ទីរ ួមេខត្ត

្រពះ្រតពាំង
១៤១

េដាយបានចលនាឲ វត្តអារាមទាំង

វត្តេ

ក្នុងេខត្តេបើកសាលាភាសាបាលី

េរៀងរាល់ ឆា្នំ ស្រមាប់ ្រពះសង

េ្រកាមបាននិមន្តមកេរៀនសូ្រត

និងកូនេ

ែខ្មរ

តាមការបញ្ជ ូន

សិស ពី អគា្គធិការសិក សាលាេខត្ត។

កាល

បរិេច្ឆទសិក រយៈេពល ៩ ែខ គឺចាប់ ពីៃថ្ង១េរាច
ែខពិ សាខ េរៀងរាល់ ឆា្នំ េផា្ដតេលើវិ

្ញ សាទាក់ ទង

នឹងអក រសា្រស្តែខ្មរ , ភាលាបាលី និង្រពះពុ ទ ្ធ
សាសនា ជាេដើម។
ក្នុងកម្មវធ
ិ ្រី បកាសលទ្ធផល្របឡងរ ួមេខត្ត
គណៈកម្មការេរៀបចំការ្របឡង

បាន្របកាស

ចំនន
ួ សមណសិស និងសិស ្របចាំឆា្នំសិក

ពុ ទស
្ធ ករាជ២៥៥៦ រ ួមមាន៖

ឆា្នំ

ថា្នក់ ពុទិក
្ធ មធ មសិក បឋមភូមមា
ិ ន ១២
វត្ត េដាយមានសិស ចំនន
ួ ២៥៨ រ ូប ក្នុងេនាះ
សមណសិស មាន ១៩៧ អង្គ, សិស ្រសី ៤៦

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

នាក់ , និងសិស ្របុស ១៤ នាក់ ។
១. វត្តជម្ពូទីបវរារាម (េ្រជាយទន ) ១២ អង្គ
២. វត្តសាសនសាមគ្គរី ង ី (អូរ្រតាវ) ១៤ អង្គ
៣. វត្តេពាធិសិរ ី (ចុងេផា្នរ) ១២ អង្គ
៤. វត្តកងចកា្ករាម (ធ្លក) ២៧ អង្គ
៥. វត្តមង្គលឱទ ន (កិ

្ឆ ង) ១១ អង្គ

៦. វត្តេពាធិគរិ វី ង រាម (សា្វយេសៀមថ្ម)ី ២៩
អង្គ
៧. វត្តេពាធិភរិ ម រង ី (េពាធិ៍) ១៦ អង្គ
៨. វត្តកេ

្ច ងភ្នេំ ពញ ២៨ អង្គ

៩. វត្តសិលា្រទ (ថ្មទល់ ) ២៨ អង្គ

១០. វត្តេពាធិ្រពឹ ក (ថ្កូវ) ១៨ អង្គ

១១. វត្តកព
ំ ងនិេ្រគាធ (កំពងៃ្រជ) ១៩ អង្គ
១២. វត្តកព
ំ ងេពាធិ្រពឹ ក

(បឹងៃរ៉ចាស់ )

៣៩

អង្គ និងសិស ស្វ័យរិន ១ អង្គ។

ថា្នក់ ពុទិក
្ធ មធ មសិក ទុតយ
ិ ភូមរិ ួមមាន ២

វត្ត េដាយមានសិស រ ួមទាំងអស់ ៧២ រ ូប ក្នុង
េនាះមាន ៖
១. វត្តសំេរាងឯក ៤០ អង្គ

២. វត្ត្រពហ្ម ឥ្រន្ទឱទ ន (បឹងៃរ៉ថ)្មី ៣២ អង្គ
េនះ្រគាន់ ែតជាចំនន
ួ សិស
្របឡង

យកស

សិក បឋមភូមិ

ែដលបាន

្ញ ប្រតបញ្ច ប់ថា្នក់ ពុទិក
្ធ មធ ម
និងទុតយ
ិ ភូមិ

េ្រកាមការចាត់

តាំងរបស់ គណៈម្រន្ដីសង ថា្នក់ េខត្តែតប៉ុេណា
្ណ ះ។

ចំែណកថា្នក់ ពុទិក
្ធ អនុវទ
ិ ល័យទី១,២,៣ (ថា្នក់ ទី
៦,៧,៨) និងថា្នក់ ពុទិក
្ធ វិទ ល័យ ទី១,២ (ថា្នក់ ទី
១០,១១)
ែឡក

ទំព័រ១៣

មានកម្មវធ
ិ ្រី បឡងរ ួម្រសុកដាក់ េដាយ

ៃន្រសុកនីមយ
ួ ៗេ្រកាមការចាត់ តាំងរបស់

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សកលវិទ ល័យ

មហាចុឡាឡុងករណ៍ រាជវិទ

ល័យ ៃន្របេទសៃថ ទទួលសា្គល់ សមមូលេស្មើ

នឹងថា្នក់ ទី ១២ ែដលសមណសិស មកពី កម្ពុជា

េ្រកាម អាចចូលបន្តការសិក ថា្នក់ បរិ
សកលវិទ ល័យមួយេនះបាន
េបកខសមណសិស និងសិស ជជ័យ

ភីេឡើងទទួលរង្វន់

គណៈម្រន្ដីសង ្រសុកទាំង៨ ៃនេខត្ត្រពះ្រតពាំង។
សូមប

្ជ ក់ ថា

ស

្ញ ប្រតថា្នក់ ពុទិក
្ធ

សិក ទុតយ
ិ ភូមិ ឬ ថា្នក់ ទី ១២ ែដលេចញេដាយ
គណៈម្រន្តីសង េ

េខត្ត្រពះ្រតពាំងេនះ ្រតូវបាន

តពីទំព៍រ៦ សួរេហតុផល

បានេលើកែលងេទាស

េដាយេលើកេហតុផលថា
េនះ

េ

េទាសេ

អាជា្ញធរេវៀតណាម
ឲ ជនជាតិយួនទាំងេនះ

្រកុមជនជាតិយូនទាំង

មិនទាន់ ្រគប់ អាយុ ១៨ឆា្នំ
តាមច ប់ េវៀតណាម។

េដើម ីកាត់
បុគល
្គ ិក

្របេទសកម្ពុជា

្ញ ប្រតៃន

ែតស្រមាប់

ែដលជា្របេទសរបស់ ែខ្មរដូចគា្ន

មិនបានទទួលសា្គល់ ស

្ញ ប្រតេនះ និងមិនបាន

ផ្ដល់ឱកាសឲ ្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម បានចូលបន្ត
ការសិក េ

សកលវិទ ល័យនានា

េ

ក្នុង

្របេទសកម្ពុជាេឡើយ៕
សង ទាំងពី រអង្គេនះ
្រតឡប់ េ

េធ្វដ
ើ េណើ រពី ្រសុកកេ

្ច ង

វត្តវញ
ិ ្របមាណជាេមា៉ង០៩យប់ ។

្របភពព័ តមា
៌ ន

បាន្របាប់ ពីមូលេហតុ

ែដលនាំឲ ជនជាតិយួនទាំងេនះវាយ្រពះសង ថា
ដបូង

េផ្ដម
ើ េចញពី ជនជាតិយួនមួយ្រកុមេនះ

នគរបាលេវៀតណាម ្របចាំេខត្ត្រពះ្រតពាំងមា្នក់

បានែ្រសកេជរ្របមាថ្រពះសង

ករណី េនះ មិនែមនជានាទីរបស់់ ខ្លួន ខណៈែដល

ទាំងេនះ ្រតូវបានអាជា្ញេវៀតណាម ឃាត់ ខ្លួនភា្លមៗ

មិនេធ្វអ
ើ តា្ថធិប យជុវិញេរឿងេនះ

េហើ យថា

សារព័ តមា
៌ នៃ្រពនគរបានសួរតាមទូរស័ព្ទ កាល
ពី រា្រតីទី១៥ ែខកុមៈ្ភ ឆា្ន២
ំ ០១៣េនះ។
សូមប

្ជ ក់ ថា កាលពី ៃថ្ងទី១១ ែខកុមៈ្ភ

្រពះេតជ្រពះគុណ ថាច់ តឹម ្រពះជន្ម២០្រពះវស
្រពះសង វត្តស្ទឹងមានជយេសរីឧត្ដម
ឋិ តេ

(អូរែវងថ្ម)ី

ក្នុងភូមល
ិ ិចចាក ឃុំតង
ឹ ហា្វ ្រសុកកេ

្ច ង

េខត្ត្រពះ្រតពាំង និងបង្របុសបេង្កត
ើ របស់ ្រពះអង្គ

មា្នក់ ជាអ្នកេបើកម៉ត
ូ ដ
ូ ប
ុ ្រពមទាំង្រពះសង គងេ

វត្តជាមួយគា្នមួយ្រពះអង្គេទៀត ្រតូវបាន្រកុមជន
ជាតិយូន ២១ នាក់ សា្កត់ ផូវ្ល វាយ ខណៈែដល្រពះ
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

សង កំពុងគងម៉ត
ូ តា
ូ មផ្លូវ។
រយៈេពលពី រេមា៉ង
េកើតេឡើង។

ខណៈែដល្រពះ

្រកុមជនជាតិយួន

បនា្ទប់ េហតុការណ៍ េនះបាន

្របភពព័ តមា
៌ នបាន្របាប់ ថា

ករណី េនះ

្រកុមជនជាតិយួនជាអ្នកមានកំហុស េហើ យអាជា្ញ
ធរេវៀតណាមកាត់ េទាសចំៗ

េដាយមិនចាំបាច់

េឡើងតុលាការេឡើយ។

ចំែណកមតិពលរដ្ឋែខ្មរ

រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម

ខុបខិតជាមួយ្រកុមជន

េ្រកាមមួយចំនន
ួ បានេលើកេឡើងថា េរឿងេនះអាច
ជាតិយួនទាំងេនាះ េដាយយកែលះថា មិន្រគប់
អាយុ េដើម បា
ី នរ ួចេទាស៕
្របភព៖

ទំព័រ១៤

រព័ត៌មន ៃ្រពនគរ
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ទី្រកុង Santa Ana អនុម័តេសចក្ដីសេ្រមច
ំងម្រន្តីកម
ុ យនិ
មុ
សេ្ត វៀត

មបំេពញទស នកិចច
េវៀតណាម្រតូវជូនដណឹ ងដល់ ប៉ូលីសទី្រកុង San-

ta Ana មុនយា៉ងេយាចណាស់ ២សបា្ដហ៍ ្របសិន
េបើពួកេគចងចូលកម ន ឬទស នកិចេ្ច

ទី្រកុង

េនះ េដើម ីប៉ូលីសរាយការណ៍ ដល់ េ

ហា្វយ្រកុង

េសចក្ដស
ី េ្រមចេនះ បានប

្ជ ក់ េទៀតថា

និង្រកុម្របឹក ្រកុងអំពីដេណើ ររបស់ ពួកេគ។
េ
េច

ក Miguel Pulido

ទី្រកុង

្វ យ្រកុង Santa Ana ៃនរដ្ឋកលីហញ
្វ ៉

Santa Ana ជាទី្រកុងមួយេ

សហរដ្ឋអាេម

រិក ែដលមានពលរដ្ឋអាេមរិកកំេណើ តេវៀតណាម
រស់ េ

េ្រចើនជាងេគ េទើបែតបានអនុមត
័ េសចក្ដី

សេ្រមចមួយ

េដើម រា
ី រាំងដេណើ ររបស់ ម្រន្តីបក

កុមុយ
្ម និស្តេវៀតណាមមកបំេពញទស នកិច្ច

កម ន្តែដលឆ្លងកាត់ ទី្រកុងមួយេនះ។
េសចក្ដស
ី េ្រមច

ឬ

្រតូវបានគណៈកម្មការទី

្រកុង Santa Ana ៃនរដ្ឋកាលីហ័ ្វ រញា៉ េបាះេឆា្នតគាំ
្រទែដលមានចំនន
ួ េលើសលប់

ែខកុមៈ្ភ

កន្លងេ

Miguel Pulido េ
ប

េនះ

កាលពី ៃថ្ងទី១៩

េហើ យ្រតូវបានេលាក

ហា្វយ្រកុងចុះហត្ថេលខា។

េសចក្ដស
ី េ្រមចេលខ
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បានគូស

្ជ ក់ ថា Santa Ana មិនសា្វគមន៍ដេណើ ររបស់

រដា្ឋភិបាលបក គុមុយ
្ម នីស្ដេវៀតណាម មកទីេនះ

រហូ តដល់ ្រកសួងការបរេទសសហរដ្ឋអាេមរិក ឬ
អង្គការសិទិម
្ធ នុស អន្តរជាតិប
េវៀតណាម

មនុស

ពលរដ្ឋ។

្ជ ក់ ថា

្របេទស

មានការផា្លស់ ប្ដូរក្នុងការេគារពសិទិ ្ធ

និងេគារពសិទិជា
្ធ មូលដា្ឋនរបស់ ្របជា

តាមេសចក្ដស
ី េ្រមច ម្រន្ដីបក គុមុយ
្ម នីស្ដ

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

Santa

Ana

មានសិទិចា
្ធ ប់ សងសំណង

ចំេពាះបុគល
្គ ណា ែដលេចញមុខធានាម្រន្ដីេវៀត
ណាមចូលទី្រកុងេ
ចំណាយេ
ta

េពលខាងមុខ

េលើដេណើ រេនះ។

េលាក Miguel Pulido េ

Ana

បានែថ្លងថា

សេ្រមចេនះ

ស្រមាប់ ការ

ហា្វយ្រកុង San-

“សារសំខាន់ ៃនេសចក្ដី

េដើម ស
ី ែម្ដងនូវការ្រសុះ្រសួលគា្ន

ជាមួយនឹងសហគមន៍េវៀតណាម

ទូទាំងពិ ភព

េលាក មិនសា្វគមន៍ចេំ ពាះវត្តមាន ឬដេណើ រទស

នកិចរ្ច បស់ ម្រន្ដីរដា្ឋភិបាល បក គុមុយ
្ម នីស្ដេវៀត
ណាម

និងេដើម ីជទាស់ ការរំេលាភសិទិម
្ធ នុស

របស់រដ្ឋការ្រកុងហាណូយេលើពលរដ្ឋេវៀតណាមេ

ក្នុង្របេទស។ សហរដ្ឋអាេមរិកមានេគាលជហរ
ឲ តៃម្លេលើសិទិរ្ធ បស់ មនុស ទូទាំងពិ ភពេលាក។
េយើ ងេ

ែតបន្ត ដាក់ សមា្ពធឥតឈប់ ឈរេដើម ី

ឲ េវៀតណាមមានការផា្លស់ ប្ដូរសិទិម
្ធ នុស ។ រវាង

្របេទសទាំងពី រគឺសហរដ្ឋអាេមរិក និងេវៀតណាម
មានទំនាក់ ទំនងពាណិ ជ្ជកម្ម
េ្រចើនេទៀត។

ប

និងប

្ហ េផ ងៗជា

្ហ ែដលជាអាទិភាព្រតូវេលើក

យកមកេដាះ្រសាយមុន។ ខ្ញំស
ុ ង ឹមថា ទី្រកុង និង

រដ្ឋេផ ងនឹងេធ្វតា
ើ មេយើ ងខ្ញំុ េដើម អ
ី នុមត
័ េសចក្ដី

ទំព័រ១៥

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សេ្រមច្រសេដៀងគា្នេនះ េដើម ីជ្រមុញឲ មានការ
េគារពសិទិម
្ធ នុស េ

េវៀតណាម”។

ទី្រកុង Santa Ana ៃនរដ្ឋ California ជាទី

តាំងទីលំេ

ដបូង និងេ្រចើនជាងេគរបស់ ជនជាតិ

យួ នែដលបានេភៀសខ្លួនពី របបគុមុន
្ម ីស្ដយួន។
េសចក្ដស
ី េ្រមចេលខ

សមា្គល់ ថា

55B

បានកត់

រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម

រំេលាភសិទិម
្ធ នុស

ែតងែត

និងបានក ត់ នឹងសន្ធិស

អន្តរជាតិស្ដីពីសិទិស
្ធ ុីវល
ិ

្ញ

និងនេយាបាយរបស់

ពលរដ្ឋ។ ដូេច្នះបានជា ដេណើ រទស នកិចជា
្ច ផ្លូវ

ការរបស់ ម្រន្ដីរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម មានការ្រប

ឆាំងពី សហគមន៍ជនជាតិយួន េ

សហរដ្ឋអាេម

រិក នាំឲ មានការខាតបងថវិកា និង្របេយាជន៍
ដល់ ទី្រកុង

ក្នុងការសហការរក សន្ដិសុខ

សណា
្ដ ប់ ធា្នប់ ។

និង

េ្រកាយេពល្រកុម្របឹក ទី្រកុង Santa Ana

េបាះេឆា្នត

យល់ ្រពមការ្រពាងេសចក្ដស
ី េ្រមច

េលខ 55B កាលពី ែសវិចកា
្ឆិ ឆា្នម
ំ ន
ុ
ម្រន្ដីទី្រកុង
មួយេនះរងការ្របឆាំងយា៉ងខា្លំងកា្ល

ម្រន្ដីសា្ថនទូតេវៀតណាម

េទាះជាយា៉ងេនះក្ដី

េ

ែតេប្ដជា្ញជ្រមុញ

សេ្រមចេនះ។

េ

ពី សំណាក់

សហរដ្ឋអាេមរិក។

សហគមន៍ពលរដ្ឋេ

ទីេនះ

ឲ មានការអនុមត
័ េសចក្ដី

មុនទី្រកុង Santa

Ana

ួ ២
ទី្រកុងចំនន

គឺ Garden Grove និង Westminster ែដលេ

ជិត

គា្ន ក៏បានអនុមត
័ េសចក្ដស
ី េ្រមចដូចខាងេលើេនះ
ែដរ។

Valley

ការិយាល័យពាណិ ជ្ជកម្មទី្រកុង

Fountain

េទើបែតបានលុបេចាលនូវការសា្វគមន៍

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ចំេពាះដេណើ រទស នកិចរ្ច បស់ ម្រន្តី
ករមកពី េវៀតណាមេ

និងពាណិ ជ្ជ

ែខមីនាខាងមុខេនះ ខណៈ

ែដលមានការជទាស់ ្របឆាំង

ពី េ

ហា្វយរងទី

្រកុងែដលមានេដើមកំេណើ តេវៀតណាម។

េលាក Michael Võ បានេលើកេហតុផលថា

សហគមន៍ជនជាតិយួនេ

សហរដ្ឋអាេមរិក មិន

សា្វគមន៍ចេំ ពាះដេណើ រទស នកិចជា
្ច ផ្លូវការរបស់

ម្រន្តីៃន្របេទសណា ែដលមិនមានការេគារពសិទិ ្ធ
េសរីភាពរបស់ ្របជាពលរដ្ឋ

និងេរឿងេនះវានឹង

នាំឲ ខាតបងដល់ ការចំណាយរបស់ ទី្រកុង
ការរក សន្តិសុខ

ក្នុង

និងសណា
្ដ ប់ ធា្នប់ ខណៈែដល

មានការេធ្វបា
ើ តុកម្ម្របឆាំងដេណើ រេនះ។
កាលពី ែខក

ពាន់ នាក់

្ញ ឆា្នំមន
ុ

បានេធ្វបា
ើ តុកម្ម្របឆាំងចំេពាះតារា

កំែប្លងជនជាតិយួនមា្នក់

បក កុមុយ
្ម និស្តេវៀតណាម
េ

ជនជាតិយួនរាប់

ែដលជាសមាជិកៃន
ែដលមកសែម្ដង

Saigon Performing Arts Center េធ្វឲ
ើ ទី

្រកុង Fountain Valley ចំណាយទឹក្របាក់ អស់ ចន
ំ ន
ួ
៨០០០ដូលា្លរ េដើម ីរក សន្តិសុខ។
េគេ

មិនទាន់ េភ្លច

ការេធ្វបា
ើ តុកម្មដធំ

មួយរបស់ ពលរដ្ឋេវៀតណាមជាង ១៥.០០០ នាក់
េ

ទី្រកុង Westminster កាលពី ឆា្នំ ១៩៩៩ អូស

បនា្លយជាង២ែខ េពលែដលទងជាតិយួនកុមុយ
្ម

និស្ត និងរ ូប ហូ ជីមញ
ិ
េមដឹកនាំកម
ុ ុយ
្ម និស្តយួន
បានេលើកេឡើងេ
មា្នក់ េ

ហាងវី េដអូ របស់ ជនជាតិយួន

សហរដ្ឋអាេមរិក។ ទី្រកុង

បានចំណាយទឹក្របាក់ ជត
ិ

េដើម ីសហការរក សន្តិសុខ
ក្នុង្រពឹ តកា
្តិ រណ៍ មួយេនះ៕

ទំព័រ១៦

Westminster

២០០.០០០

ដូលា្លរ

និងសណា
្ដ ប់ ធា្នប់

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ

ក John Kerry សមជិក្រពឹទធសភ

េ្រជើសេរ ើសបន្តដំែណងពីេ

ក្រសីហុ ី

រ ីក្លីនតុន

ការបរេទសដមានអនុភាព ចាប់ តាំងពី ៤ឆា្នក
ំ ន្លង

មកេ

ក្នុង្រពឹ ទស
្ធ ភាអាេមរិក

ជាទីែដលេលាក

បានស្នងដែណងពី េលាក Joe Biden បច្ចុប ន្នជា

អនុ្របធានាធិបតីអាេមរិកាំងេលាក John Kerry
្រតូវបានេគចាត់ ទក
ុ ថា

ជាឥស រជននេយាបាយ

មួយរ ូបដមាន្របជា្របិយភាព

តំែណងជា្របមុខការទូត
េ

ក John Kerry អតីតេបកខជន្របធនធិបតី
បនេ

កអូបម៉ េ្រជើស

េមរ ិក្រតូវ

ំងជ្របមុខករទូត

េមរ ិក

រូបថតREUTERS/Jason Reed/Files

េ

ក្របធនធិបតីសហរដ្ឋ េមរក
ិ ប ៉ ក អូ

បម៉ បនេ្រជើស ង
ំ េ

្រពឹទធសភជអនកសនងបន្តពីេ

ក John Kerry សមជិក
ក្រសីហុី

រ ី គ្លីនតុន

(Hillary Clinton) កនុងមុខតំែណងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ករបរេទស េមរ ិក
េនះេបើេយង មករជូន
ដំណឹងៃនប

្ត ញទូរទស ន៍

េមរ ិកំង CNN និង

់ ែនថមេលើពត
័ ម
៌ នរបស់ខន
ABC។ េដើមបីសងកតប
ួ្ល CNN

បនដក្រសង់ពកយសំដីរបស់សមជិកមនក់ ៃនបក
្របជធិបេតយយ

េមរ ិក ែដលបនេលើកនិយយពី

បច្ចុប ន្ន

ជាសមាជិក្រពឹ ទស
្ធ ភាៃនរដ្ឋ

េឈមះេ

ក John Kerry។

Massachusetts េលាកJohn Kerry ក៏ជាេបក្ខជន

ក្នុងពិ ភពេលាក

េលាក្រសី ស៊សា
ូ ន ៃរ៉ស៍ (Susan Rice) េ

ក្នង
ុ សបា្តហ៍

េមរិក្របចាំអសបបានដកេបក្ខភាព

របស់ ខ្លួន

េនះ។ េលាក្រសី Rice ែដលជា ឯកអគ្គរដ្ឋទត
ូ អា
េដាយេហតុ ែ តមានេរឿងរា៉ វដច្រមូ ង ច្រមាស
ជាមួយបក សាធារណរដ្ឋ។

្របកបេដាយបទពិ េសាធន៍េ្រចើន

វាយតៃម្លថា

្រទេ្រចើនជាងេលាក្រសី Susan Rice េ

ក្នុងស្រងា្គមេវៀតណាម

មុននឹងកា្លយជាសកម្មជន្របឆាំងនឹងស្រងា្គមបាន

ចូលដល់ អាយុ ៦៩ឆា្នេំ ហើ យ ចាប់ តាំងពី ៃថ្ង១១ ធ្នូ
កន្លងមកេនះ។

ជា្របធាន ៃនគណកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ច

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ក្នុងការ

បន្តស្នងពីេលាក្រសី ហុីឡារីក្លន
ី តុន។ ចំែណកេលាក
្រសី

ក្លន
ី តុន

ែដលបានដឹកនាំការទូតអាេមរិក

យា៉ងេពញទំហឹង តាំងពី រយៈេពល៤ឆា្នំកន្លងមក

របស់ េលាក្រសី

េ្រគឿងឥស រិយយស េ

ក្នុង

ជាេបក្ខជនមួយរ ូបែដលមានេគគាំ

េលាកJohn

ែដលជាវិរជនបំពាក់ េដាយ

េ

សភាអាេមរិកាំង េលាក John Kerry ្រតូវបានេគ

េហើ យេនាះបានែថ្លងថា

Kerry

ៃនមហាអំណាចទីមយ
ួ

េ្រកាយពី ការបដិេសធរបស់

អភព្វ កង
្ន ការេបាះេឆា្នត្របធានាធិបតីអាេមរិកេ

ឆា្ន២
ំ ០០៤ ្របែជងទល់នង
ឹ េលាក George W.Bush។

សំរាប់ ការស្នង

េដើម ីរយាលពី ការងារបន្តិច
មាត់ េ

េលាក្រសីចងសំរាក
េបើេទាះបីជាេឈា្មះ

្រតូវបានេគនិយាយេពញបបូរ

ទី្រកុងវាសុីេតានថា េលាក្រសីកន
្លី តុន

្របែហលជា

នឹងអាចឈរេឈា្មះជាេបក្ខជន

្របធានាធិបតីអាេមរិកជាយថាេហតុ
២០១៦ ខាងមុខ៕

េ

ក្នុងឆា្នំ

្របភព៖ RFI

ទំព័រ១៧

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ជរ ្ឋ ភិបលៃថចង់ជួបជែជកជមួយ្រកុមឧទទមេនែប៉កខងតបងកន
ង្របេទសម
៉ េឡសុី
ូ
ុ
កលពីៃថងពធ
ុ ទី២៧ ែខកុមៈភ អនកទទួលខុស្រតូវ
ជន់ខស
ព ៃ់ ថមនក់បនបញ
ជ ក់ឲយដឹងថ
ល្រកុងបងកក

ជរ ្ឋ ភិប

ចង់េរៀបចំកិច្រច បជុំសន្តិភពមួយ

ជមួយ ្រកុមឧទទមៃថអុី
ដីេនតំបន់ែប៉កខងតបូង

្ល មអនកទមទរផ្តច់ទឹក
្របេទសៃថ។

គេ្រមង

េរៀបចំជំនួបចរចសន្តិភពេនះ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេន
កនុងទី្រកុង កូ
ព
ំ ួរ ្របេទសម៉ េឡសុ។
ី មយ៉ ង
េទៀត ជំនួបចរចជមួយ្រកុមឧទទមេ្រគងនឹងេរៀប
ចំេឡើង ចំេពលែដលអំេពើហង
ិ េនតំបន់ែប៉កខង
តបូងបនេកើតមនេ្រចើនដងកនុងរយៈេពលប៉ុនមនែខ
ចុងេ្រកយេនះ។
ការ្របកាសឲ ដឹងពីគេ្រមាងជួបចរចារវាង
រាជរដា្ឋភិបាលៃថ និង្រកុមឧទា្ទមៃថអុីសា្លម អ្នក
ទាមទារផា្តច់ ទឹកដីនិយមេ

ែប៉កខាងត ូង

បាន

េកើតមានេឡើងមួយៃថ្ង មុនជនួបផ្លូវការរវាងេលាក
្រសីនាយកដ្ឋម្រន្តីៃថ

យី ងឡាក់

សុីណាវាត់ ្រតា

និងេលាកនាយករដ្ឋម្រន្តីមា៉េឡសុី

ណាយី ប

រា៉

ហ ៉ ក់ ក្នុងទី្រកុងកូឡាឡាំពួរ ្របេទសមា៉េឡសុី។

មានសំណុំេរឿងជាេ្រចើន
េ្រគាងនឹងេលើកយកេ

ែដលឥស រជនទាំងពី រ

ជែជកជាមួយគា្ន ក៏ប៉ុែន្ត

្របធានបទសំខាន់ មយ
ួ ែដលមិនអាចខ្វះបានេនាះ
គឺពាក់ ព័នន
្ធ ឹងចលនាបះេបាះ របស់ ្រកុមឧទា្ទមៃថ
អុីសា្លមអ្នកទាមទារផា្តច់ ទឹកដីនិយម
ៃថទាំង៣ ស្ថិតេ

េ

ក្នុងេខត្ត

ែប៉កខាងត ូងជាប់ ្រពំ ែដនរវាង

្របេទសជិតខាងទាំងពី រ។

ចលនាបះេបាះរបស់

្រកុមឧទា្ទមៃថអុីសា្លម បានបណា
្ត លឲ មានមនុស
សា្លប់ ្របមាណជា ៥.៥០០នាក់ េហើ យ គិតតាំងពី

ឆា្នំ២០០៤មក។ “ខ្ញំស
ុ ង ឹមថា ជនួបចរចារវាងរាជ

រដា្ឋភិបាល្រកុងបាងកក

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

និង្រកុមឧទា្ទមអាចនឹង

េ

ក្រសីនយកដ្ឋម្រន្តីៃថ យីង

ក់ សុី

៉ ត់្រ

រូបថត REUTERS/Damir Sagolj

ចាប់ េផ្តម
ើ នាេពលឆាប់ ៗខាងមុខ”

េនះជាែថ្លង

របស់ េលាកឧត្តមេសនីយបា៉រា៉ដន បា៉ត់ តាណាថា
ប៊ត
ុ

អគ្គេលខាធិការៃន្រកុម្របឹក សន្តិសុខជាតិ

ៃថ

និងែដលេលាក្រតូវជូនដេណើ រេលាក្រសីយីង

ឡាក់ េ
ប

្របេទសមា៉េឡសុី។ េលាកបា៉រា៉ដនបាន

្ជ ក់ េដាយលំអិតថា

ជាមា្ចស់ ផះ្ទ

្របេទសមា៉េឡសុីនឹងេធ្វើ

្រពមទាំងជួយស្រមួលឲ មានជនួប

រវាងរាជរដា្ឋភិបាលៃថ

និង្រកុមឧទា្ទមៃថអុីសា្លម

អ្នកទាមទារផា្តច់ ទឹកដីនិយមេ
ប៉ុែន្ត

ែប៉កខាងត ូង។ ក៏

មា៉េឡសុីនឹងមិនេដើរតួនាទីអ្វីេ

េនាះេទ។

គួរជ្រមាបជូនថា

ក្នុងជនួប

តាំងពី ៩ឆា្នម
ំ កេហើ យ

េពាលគឺតាំងែតពី ឆា្នំ២០០៤មកេម្លះ៉

ែដល្រកុម

ឧទា្ទមៃថអុីសា្លម បានវាយ្របហារេដាយមិនេរើស
មុខេលើ្របជាជនអ្នកកាន់ សាសនា្រពះពុ ទ ្ធ

ជាអ្នកកាន់ សាសនាអុីសា្លម
ត ូង ែដលបានស្ថិតេ

េ

ក៏ដច
ូ

តំបន់ ែប៉កខាង

េ្រកាមការ្រគប់ ្រគងរបស់

្របេទសមា៉េឡសុី រហូ តដល់ េដើមទសវត ទី២០។

ទំព័រ១៨

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ជាតំបន់ ែដលសម ូរេដាយ្របជាជនៃថអ្នកកាន់
សាសនាអុសា
ី ្ល មរស់េ

េ

ក្នុង្របេទសមួយែដល

្របជាជនភាគេ្រចើន ជាអ្នកកាន់ សាសនា្រពះពុ ទ។
្ធ
កាលពី ១០ៃថ្ងមន
ុ េនះ ការបំផុះ្ទ ្រគាប់ ែបកជាេ្រចើន

កែន្លងក្នុងេខត្តបា៉ត់ តានី បានផា្តច់ ជវី ត
ិ មនុស ៣
នាក់ ។

អស់ រយៈេពលជាេ្រចើនឆា្នំកន្លងមកេហើ យ

ែដលរដា្ឋភិបាល្រកុងបាងកកបានសេ្រមចេ្រជើស
យកដេណាះ្រសាយែតមួយ

គឺវាយ្របហារតាម

ផ្លូវេយាធាេលើពួកឧទា្ទមឲ ដល់ ឫសគល់ ែតម្តង។
ែតប

្ហ េ

្រតងថា

ដឹងច ស់ អំពីវត្តមាន

រដា្ឋភិបាលៃថេ

ឬមួយក៏រចនាសម្ពន
័ ព
្ធ ិ ត

កសិករេវៀត
សមាគមកសិករេវៀតណាម

្របជុគា្ន េ

មិនបាន

ក្នុងសន្និសីទមួយេ

ខាងត ូង្របេទសេវៀតណាម

ែដលបានជួប

កាលពី េពលថ្មៗ
ី េនះ

ក្នុងការផ្ដល់ដក
ី សិកម្ម

ែ្រសចមា្ករ

េ

ក្នុងកិច្រ្ច បជុកម្មវធ
ិ ្រី បឹក សហ

កសិកម្ម។

កិច្រ្ច បជុេនះបានេរៀបចំ

េដាយ វិទ សា្ថន្រសាវ្រជាវនិតសា
ី ្រស្ត និងអង្គការអូ

ហា្វម
េទៀត

រ ួមទាំងសហព័ នអ
្ធ ង្គការអន្តរជាតិចន
ំ ន
ួ ១៧

ែដលេធ្វកា
ើ រងារេដើម ីកាត់ បន្ថយភាព្រកី្រក

របស់ សហគមន៍កសិករ េ

ក្នុង្របេទសេវៀតណាម។

េបើេយាងតាមច ប់ ភម
ូ ិបាលកសិកម្ម

កសិករេវៀតណាម
២០ឆា្នំបេ៉ុ ណា
្ណ ះ។

ឆា្នំ១៩៩៣

អាចជួលដីរដ្ឋេធ្វក
ើ សិកម្មបានែត

ច ប់ ភម
ូ បា
ិ លឆា្នំ២០០៣

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ជាងេរៀមច ងរបស់ ពួកេគ។ អុីចង
ឹ េហើ យបាន្រកុម
អ្នកវិភាគនេយាបាយៃថ ហាក់ ដច
ូ ជាមិនសូវមាន

សុទិដន
្ឋិ ិយមប៉នា
ុ ្ម នេទ

អំពីកច
ិ ្រ្ច បជុែស្វងរកសន្តិ

ភាពជាមួយ្រកុមឧទា្ទមេនាះ

េ្រពាះថាជាចលនា

មួយែដលគា្មនរ ូបរាងច ស់ លាស់
សណា
្ធ នច្រមុះ

និងមានឯក

មិនខុសពី សេម្ល កបំពាក់ របស់

្របជាជនធម្មតាេទ៕
្របភព៖ RFI

ប

្ជ ក់ ថា

កសិករមួយ្រគួសារេគត្រមូវឲ មានដី

កសិកម្មែតបីហិចតាែតប៉េុ ណា
្ណ ះ។

ប៉ែុ ន្ត្រកុមកសិករ

ែដលបាន មកចូលរ ួមក្នុងសនិស
្ន ីទេនះ បាននិយាយ

ែដលមានលទ្ធភាពេ្រចើនជាងេគ គួរែតទទួលបានដីេធ្វើ

គមន៍ េដើម ីពិនិត េមើលេសចក្តេី ្រពៀងច ប់ ស្តីអំពី

ច ប់ ភម
ូ ិបាល

បញ្ចល
ូ យុ វជនសម័យថ្មែី ដលមានលក្ខណៈហិ ង

ស្រមាប់ កសិករជួលេធ្វើ

្រតូវបានេធ្វេើ ឡើងរ ួមគា្នេដាយេមដឹកនាំ

សមាគមកសិករ

ព្រងឹងបែន្ថ ម នូវកមា្លំងរបស់ ខ្លួនតាមរយៈការដាក់

ថា េគគួរែតែកត្រមូវ្រតងមា្រតាេនះេឡើងវិញ េហើ យ

ែដលមានរយៈេពលយា៉ងតិច៥០ឆា្នំ។

សំេណើ េនះ

មួយឆា្នំ ចលនាមួយេនះបាន

កាន់ រដា្ឋភិបា

លរបស់ ខ្លួន ឲ ព្រងីកដីកសិកម្ម និងបន្តរយៈេពលយូ រ

េ

េទៀត ពី មយ
ួ ឆា្នំេ

ម ៉ង

មចង់ឲយរ ្ឋ ភិបលព្រងីកដីកសិកមម

េខត្តឡុងអាន ភាគ

បានអំពាវនាវេដាយសំេឡងែតមួយ េ

្របាកដរបស់ ចលនាបះេបារមួយេនះេទ។

បាន

និយាយថា

កសិករមួយ្រគួសារជាពិ េសស្រគួសារ

កសិកម្មយា៉ងតិច ២០ហិ កតា េហើ យមានរយៈេពល

៥០ឆា្នំ ។ ប៉ែុ ន្ត្រកសួងធនធានធម្មជាតិបរិសា្ថនកសិកម្ម
បានឲ ដឹងកាលពី ចង
ុ សបា្តហ៍ េនះថា

ខ្លួនកំពុងែត

្របមូលទិនន
្ន ័យៃន ការស្ទងមតិពីកសិករេដើម ីចងដឹង
ថា េតើកសិករឬសហគមន៍កសិករ្របេភទណា ែដល

្រតូវការព្រងីកដីកសិកម្ម េហើ យការស្ទងមតិេនះ នឹង

្រតូវបញ្ច ប់េ

ៃថ្ងទី៣១ ែខមីនា។ លទ្ធផលៃនការស្ទង

២០១៣។

ការជួប្របជុរបស់ សហគមន៍កសិករេវៀត

មតិនឹង្របកាសឲ ដឹងយា៉ងយូ រ
ណាម

េ

ែខមិថនា
ុ ឆា្នំ

បានេធ្វេើ ឡើងចំេពលរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម

កំពុងេធ្វវើ េិ សាធនកម្មេលើច ប់ ភម
ូ បា
ិ ល និងែផ្នកមួយ

ចំនន
ួ ៃនដីស្រមាប់ េធ្វក
ើ សិកម្ម៕ ្របភព ៖ VOD

ទំព័រ១៩

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

របយករណ៍របស់អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស
អំពី្របេទសេវៀត
ទី្រកុងឡុង្រដៃថ្ងទី១ ែខកុមៈ្ភ ឆា្ន២
ំ ០១៣

អង្គការឃា្លំេមើលសិទិម
្ធ នុស អន្តរជាតិ

បានេធ្វើ

ម ឆន ំ២០១២
េលាក េ្រពដ អាដាម ជានាយកអង្គការឃា្លំ

េមើលសិទិម
្ធ នុស អន្តរជាតិ្របចាំទីប
្វ អាសុី

របាយការណ៍ ពិ ភពេលាករបស់ ខ្លួន អំពីរដា្ឋភិបា

មាន្របសាសន៍ថា

សិទិក
្ធ ុង
្ន ការបេញ្ច ញេយាបល់

ហា៊នេទៀតេ

លេវៀតណាម

ែដលបានចាត់ វធា
ិ នការបំបាត់

សិទិៃ្ធ នសមាគម

“សា្ថនភាពសិទិម
្ធ នុស េ

្របេទសេវៀតណាម

បានេដើរថយេ្រកាយមួយជ

ឆា្នំ២០១២ េដាយរដ្ឋអំណាចបាន

និងសិទិៃ្ធ នការរ ួម្របជុេដាយសន្តិភាព េហើ យេធ្វើ

អនុវត្តនេយាបាយមួយដតឹងរឹង

អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់ រដា្ឋភិបាល

បេញ្ច ញមតិ ចំេពាះេរឿងនេយាបាយ ប

ទារ ុណកម្ម ចំេពាះអ្នកែដលហា៊នសួរេដញេដាល
បេញ្ច ញជាសាធារណៈ

ហា៊ន

នូវអំេពើ ពុករលួយរបស់

ម្រន្តីរដ្ឋការ ឬក៏ហា៊នទាមទារឲ មានការផា្លស់ ប្តូរ
ពី ការែដលមានគណបក ែតមួយ

េ

្របជាធិបេតយ ពហុ បក ។

ជាលិទិ ្ធ

ក្នុងរបាយការណ៍ ែដលមាន៦៦៥ទំព័រ អង្គ

ការឃា្លំេមើលសិទិម
្ធ នុស អន្តរជាតិ

េសើេរើពិនិត

េ

បានេធ្វកា
ើ រ

េលើការវិវឌ ន៍ែផ្នកសិទិម
្ធ នុស

ក្នុងអម្លុងេពលដប់ ឆា្នំចង
ុ េ្រកាយេនះ
្របេទសចំនន
ួ ៩០
សា្ថនការណ៍

រាប់ ទាំងការេធ្វវើ ភា
ិ គចំេពាះ

េ្រកាយ្រពឹ តកា
្តិ រណ៍ រំេជើបរំជល
ួ េ

បណា
្ត ្របេទសអារា៉ប់ ។
េ

ឆា្នំ២០១២

អាជា្ញធរបានចាប់ ចង

សកម្មជនេដាយគា្មនេហតុផល

ទាំងេនាះ

េហើ យកាត់ កេ្តី ដាយ

េ្រកាមឥទ្ធិពលសំពាធនេយាបាយ

ែដលបានកាត់ េទាស
ឆា្នំ

េដាយគា្មនរក

ឬក៏ឲ ្រកុម្រគួសារអាចជួបសួរសុខទុក្ខ

េដាយេធ្វទា
ើ រ ុណកម្ម
តុលាការ

ឃុំឃាំងខ្លួនអ្នក

មិនឲ ជួប្របា្រស័យទាក់ ទងអ្នកណា

ទាំងអស់ កុង
្ន រយៈេពលដយូ រ
េមធាវី

ចំេពាះ

ឲ ជាប់ ពន្ធនាគារជាេ្រចើន

ពី បទេចាទ្របកាន់ មន
ិ ច ស់ លាស់

ថាបាន

រំេលាភេលើច ប់ សន្តិសុខ ឬក៏បទឧ្រកិដកម្មេផ ង
ៗេទៀត។

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

បាន

ចំេពាះការកាន់ ែតរីកដុះដាល
និងមិនេពញចិតច
្ត េំ ពាះប
េពលែដល្របេទសេ

មកពី មានបារម្ភ

នូវសកម្មភាព
្ហ សង្គម

្ហ េសដ្ឋកច
ិ ជា
្ច តិ។ េ

ជិតខាង

ែដលសមាជិក

្របេទសេអសា៊នដូចគា្នែដរ គឺ្របេទសភូមា បាន

េធ្វឲ
ើ មានការែ្រប្របួលរីកចំេរើន រដា្ឋភិបាលេវៀត
ណាមែបរជាេដើរេចញពី ជរួ

នេយាបាយធាក់ ថយមួយ
ចំេពាះសកម្មជន

របស់ ្របេទសេនះេ

និស្តកាន់ អំណាច។

មានការគាបសង្កត់

េហើ យទប់ ដេណើ េជឿនេលឿន
វិញ”។

ឆា្នំែដលកន្លងេ

ហូ រែហមិនដាច់

េដាយអនុវត្តនវូ

មានការេកើនេឡើងជា

នូវការរិះគន់ ចេំ ពាះបក កុមុយ
្ម

នាយករដ្ឋម្រន្តី េង្វ ង តាន់ យុ ង បាន

ទទួលការរិះគន់ វាយ្របហារ ទាំងេ

ក្នុងជួររដា្ឋភិ

បាល ទាំងពី សភាជាតិ នាំឲ មានការេកាះេ

ជា

សាធារណៈពី សំណាក់ សមាជិកសភា េយឿង ្រទុង
ក្វុក េ

ែខវិចកា
្ឆិ
ឲ េលាក យុ ង លាែលងពី

តំែណង។

ការរិះគន់ េកើតេឡើងេ្រកាយពី មានការ

ចាប់ ខ្លួនពួ កនាយទុនធំៗែដលមានែខ រយៈ
ពួ កអគ្គនាយក

និង

ៃន្រកុមហ៊ ុ នែដលរដ្ឋកាន់ កាប់

ទាក់ ទងអំេពើ ពុករលួយ

និងឧ្រកិដកម្មេសដ្ឋកច
ិ ្ច

េផ ងេទៀត ការធា្លក់ ចះុ ៃនទិនផ
្ន លរបស់ ្របេទស
ដល់ ថា្នក់ ទាបបំផត
ុ

ទំព័រ២០

ក្នុងអម្លុងេពល១៣ឆា្នំចង
ុ

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ្រកាយេនះ និងជេមា្លះរបស់ េលាក យុ ង ជាមួយ

បានេ្របើ Internet េ

កែន្លងរបស់ ខ្លួន។ េ

េលខាបក និង្របធានាធិបតីៃន្របេទសេវៀតណាម

េនះ

ចំេពាះរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសន្តិ

នឹងម្រន្តីចាស់ ទំៃុ នរដា្ឋភិបាលដៃទេទៀត

រាប់ ទាំង

គឺេលាក េ្រតឿង តាន់ សាង។

អ្នកចុះប្លក់្រពមទាំងអ្នកដៃទេទៀត

បាន

ចូលរ ួមក្នុងការរិះគន់ រដ្ឋម្រន្តី និងអ្នកនេយាបាយ។

្រពឹ តកា
្តិ រណ៍ េនះ បណា
្ត លឲ មានការចាប់ ខ្លួន និង

ដាក់ ពន្ធនាគារដេ្រចើនេលើសលប់ ។
២០១២

េ

ចុងឆា្នំ

សកម្មជនយា៉ងតិចណាស់ ៤០នាក់ ែដរ

ែដល្រតូវបានជាប់ េទាស

និងជាប់ ពន្ធនាគារជា

េ្រចើនឆា្នំ េ្រកាមមា្រតា៧៩ (ទាក់ ទងការបះេបារ)

មា្រតា៨៧ (ទាក់ ទងការបំែបកបំបាក់ សាមគ្គភា
ី ព)
មា្រតា៨៨

មា្រតា៨៩

(ទាក់ ទងការេឃាសនា្របឆាំងរដ្ឋ)

(ទាក់ ទងការរំខានដល់ សន្តិសុខជាតិ)

និងមា្រតា២៥៨

(ទាក់ ទងការេធ្វឲ
ើ ខូចខាតផល

ក

្ញ

េលាក យុ ង បានប

េដាយេកាះេ

្ជ ឲ ជ្រមុញការងារ

សុខសាធារណៈ ឲ េផា្តតការងារចំេពាះអ្នកចុះប្លក់
និងេគហទំពរ័ ែដលគា្មនអនុ

្ញ តពី អាជា្ញធរ េដើម ី

នឹ ងដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ចំ េពាះអ្ន ក ែដលបានបេង្កើត
េគហទំព័រទាំងេនាះ។
េលាក

អាដាម

“្របេទសែដលផ្តល់ជនួយ

បានមាន្របសាសន៍ថា
និងែដលយកចិតទ
្ត ក
ុ

ដាក់ កុង
្ន វឌ នភាពរបស់ េវៀតណាម បានផ្តល់នវូ

ជនួយេដាយចំនន
ួ យា៉ងេ្រចើន និងេធ្វវើ ន
ិ ិេយាគទុន
េដាយទឹកលុយដេ្រចើនេលើសលប់

បានេ្របើឥទ្ធិពលរបស់ ខ្លួនបន្តិចេសាះ

ណាស់

ែតងែតមានគណៈ្របតិភនា
ូ នា

ែដល ្រតូវបានចាប់ ខ្លួន និងជាប់ ឃំុឃាំងេដាយ
គា្មនការកាត់ េទាស

២០១២កន្លងេ

។

រដា្ឋភិបាល

រហូ តមកដល់ តណា
ំ
ច់ ឆា្នំ

មានេគាលេ

េសរីភាពក្នុងការេ្របើ្របាស់
គេ្រមាងេធ្វ្រើ កិត

ក្នុងការបំបាត់

Internet

តាមរយៈ

និងការតាក់ ែតងច ប់ របស់ ខ្លួន

និងេ្របើ្របាស់ នវូ ព័ តមា
៌ នពី េសវា

និងបណា
្ត ញ

Internet េដើម ីគ្រមាមកំែហងដល់ ការចុះផ យនូវ
អត្ថបទែដលេគឲ េឈា្មះថា្របឆាំងនឹងរដា្ឋភិបាល
ឬផ្ទុយពី សន្តិសុខជាតិ

លាត្រតដាងនូវការងារ

អាថកំបាំង ឬេផ្តម
ើ បង្ករឲ មានជាគំនិត្របតិកម្ម។
រដា្ឋភិបាល

បន្តបប
ំ ិទ្រចកផ្លូវចំេពាះេគហទំព័រ

ែដលទាក់ ទងនឹងនេយាបាយ េហើ យបានប
មា្ចស់ ហាងកាេហ្វ
Internet

្ជ ឲ

ែដលមានការេ្របើ្របាស់

ឲ កត់ េឈា្មះទុកក្នុងបញ្ជី នូវអ្នកែដល

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ក្នុងការ

េលាកបានបន្តថា “ចំេពាះេរៀងរាល់ របាយ

ការណ៍ ជាសាធារណៈ

ក៏មានសកម្មជន៣១នាក់ េផ ងេទៀត

េដាយមិន

បញ្ច ប់នវូ អំេពើ គាបសង្កត់អស់ ទាំងេនាះេទ”។

្របេយាជន៍្របេទស) ៃនច ប់ ្រពហ្ម ទណ្ឌ ជាអ្រតា

មួយែដលេឡើងខ្ពស់ឆា្ងយពី ឆា្នំ២០១១។ យា៉ងតិច

ែខ

ែដលេធ្វកា
ើ ររិះគន់ ចេំ ពាះ

សា្ថនភាពេនះពី សំណាក់ រដា្ឋភិបាល
ជាមួយនឹងរ ូបថត

េ

បរេទស

េធ្វទ
ើ ស នកិច្ច

និងការផ្តល់ភាព្រសបច ប់

ចំេពាះរដា្ឋភិបាលមួយ

្របកបេដាយស្ថិតៃិ នការ

រំេលាភសិទម
ិ ្ធ នុស ែដលមិនអាចទទួលយកបាន។”
ការគាបសង្កត់ ែដលកាន់ ែតេកើនេឡើង
មានភស្តុតាង

ការគាបសង្កត់

បងា្ហញពី ការេកើនេឡើងនូវ

េដើម ី្របឈមជាមួយនឹងការ

្របឆាំងជទាស់ ែដលកាន់ ែតេកើនេឡើង

បណា
្ត ល

បណា
្ត លឲ មានការចាប់ ឃំុឃាំងខ្លួន

អ្នកែដល

ឲ មានការកាត់ េទាសជាហូ រែហ ក្នុងឆា្នំ២០១២
ទាមទារសិទិជា
្ធ មូលដា្ឋនរបស់ ខ្លួន

ដូចមានក្នុង

របាយការណ៍ ពិ ភពេលាក របស់ អង្គការឃា្លំេមើល
សិទិម
្ធ នុស អន្តរាជាតិ្រសាប់ ។ ឧទា្ទហរណ៍ េ
មីនា

្រគូគងា្វលៃនសាសនា្រប៉ូែតស្តង

ែខ

េឈា្មះ

េង្វ ង កុងជីញ បាន្រតូវកាត់ េទាសឲ ជាប់ ពន្ធនា

គារ១១ឆា្នំ េដាយបទេចាទ្របកាន់ ថា បានេធ្វឲ
ើ

ទំព័រ២១

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

រំខានដល់ សាមគ្គភា
ី ពជាតិ”។

សកម្មជនសិទិ ្ធ

មនុស ហូ ្រទីេហ្វ និង េង្វ ង ប៊ិចធុយ បានទទួល
េទាសជាប់ ពន្ធនាគារ២ឆា្នំ ពី បទេចាទថាបានចូល
រ ួមេធ្វើ បាតុកម្មតវាអំពីេរឿងដីធេ្លី

តាយនិញ។

េខត្តេរាងដរី ឬ

ចំេពាះករណី ៃនការដាក់ េទាសទណ្ឌេផ ង

េទៀត េ

ែខមីនា ឧសភា និងែខក

្ញ សកម្មជន

សុទសា
្ធ ធ េ្រកាយេពលែដលេមធាវីេនាះបានសរ
េសរអត្ថបទរិះគន់ ចេំ ពាះតួនាទីដក
ឹ នាំ ែដលបាន
្រតូវ្របគល់ ទាំង្រសុងចំេពាះបក កុមុយ
្ម និស្ត
្របព័ នន
្ធ េយាបាយៃន្របេទសេវៀតណាម។
ប

ក្នុង

្ហ ដីធគ
្លី ជា
ឺ ចំណុចេ ្ត ែដលកសិករក្នុង

្រសុក និងអ្នកភូមនា
ិ នា កំពុងែត្របឈមជាមួយ
នឹងការរឹបអូសដីធរី្ល បស់ ពួកេគ េដាយម្រន្តីរបស់

សាសនាកាតូលិក្របាំនាក់ គឺ វ ូធីធធ
ូ យ
ុ េង្វ ងវាន់

រដា្ឋភិបាល និងពួ កឈ្ម ួញឯកជន។

បាន្រតូវកាត់ េទាសឲ ជាប់ ពន្ធនាគារពី ២ឆា្នំកន្លះ

ជេមា្លះដីធី្ល ែតងនាំបណា
្ត លឲ មានការ្របឈមគា្ន

េឃាសានាលិទិ្រ្ធ បជាធិបេតយ ។

កមា្លំងសន្តិសុខ

ថាញ់ ដាវវាន់ ដង
ួ ្រតាន់ ហ៊ូវឌុក និងជូមញ
ិ សុន
េ

៤ឆា្នំកុង
្ន មា្នក់ ៗ ពីបទថាបានែចកចាយខិតប័ណ្ណ

របស់ តលា
ុ ការចុះៃថ្ងទី២៤
េទាស

ែខក

ក្នង
ុ ដីការេកាះ
្ញ

បានកាត់

ចំេពាះសកម្មជនអ្នកចុះប្លក់្របឆាំងដល ី

េឈា្មះគឺេលាក េង្វ ងវាន់ ហាយ (េ

េដៀវ កាយ)

េលាក តាផុងតាន់ និងេលាក ផាន់ ថាញ់ហាយ
(េ

អាញ់បា) ពី បទថាបានរំេលាភេ

េលើមា្រតា

េលាក

អាដាម

េដាយអំេពើ ហឹង

បានមាន្របសាសន៍ថា

រវាងអ្នកភូមជា
ិ មា្ចស់ ដី និងកង

លុះ្រតាែតអាជា្ញធរេធ្វត
ើ េំ ណាះ

្រសាយេដាយវិជមា
្ជ ន ចំេពាះអ្នកតវាែដល្របកប
េដាយ្របជា្របីយ៍

េបើមន
ិ ដូេចា្នះេទប

រំជល
ួ ក្នុងសង្គម

នឹងផ្ទុះេឡើងក្នុងេពលអនាគត

េជៀសមិនផុតេឡើយ”។

អ្នកតាមដានឃា្លំេមើលសិទិម
្ធ នុស

៨៨ ៃន្រកម្រពហ្ម ទណ្ឌ េហើ យបានកាត់ េទាសអ្នក

យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់

និង៤ឆា្នំ តាមេលខេរៀង (ែដលេ្រកាយមក េលាក

យា៉ងេហាចណាស់ ក៏មានមនុស ១៥នាក់

ទាំងេនាះមា្នក់ ៗឲ ជាប់ ពន្ធនាគារ១២ឆា្នំ

១០ឆា្នំ

ផាន់ ថាញ់ហាយ បាន្រតូវកាត់ បន្ថយេទាស មក
េ

្រតឹម៣ឆា្នំវញ
ិ )។

អាជា្ញធរក៏បានេ្របើ្របាស់

្ហ រំេជើប

ចំេពាះប

ក៏បាន

្ហ ការេធ្វទា
ើ រ ុណកម្ម

និងការែដលពួ កនគរបាលេធ្វកា
ើ រងារមិន្រតឹម្រតូវ។
្រតូវសា្លប់ េ

ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង

ក្នុងអម្លុងេពល៩ែខ

បាន

របស់ នគរបាល

ៃនឆា្នំ២០១២

េដាយរាប់

មា្រតា៨៨ េដើម ីបំបិទអ្នកចុះប្លក់ និងសកម្មជន

បញ្ច ូលទាំងអ្នកែដល្រតូវេគវាយដ

និងវ ូមិញ្រទី

ព័ តមា
៌ ន្រគប់ ្រគងេដាយរដ្ឋ។ ឧទា្ទហរណ៍ េ

េផ ងេទៀត។ េ

ែខតុលា ត្រន្តក
ី រ ្រតាន់ វ ូអាញ់ប៊ីញ

(ែដលេគសា្គល់ ថាេឈា្មះេវៀតខាង)

បាន្រតូវកាត់ េទាសឲ ជាប់ ពន្ធនាគារ៦

ពី បទថា

និង៤ឆា្នំ

បានសរេសរទំនក
ុ េ្រចៀងរិះគន់ ចេំ ពាះ

របប្រគប់ ្រគង។

ឆា្នំចាស់ បានបញ្ច ប់េ

េដាយការវាយ

្របហារដធ្ងន់ធរ្ង មួយេទៀតចំេពាះសិទិម
្ធ នុស ការ
ចាប់ ខ្លួនេ

ៃថ្ងទី២៧ ែខធ្នូ ចំេពាះេមធាវីការពារ

សកម្មជនសិទិម
្ធ នុស េឡក្វុកកាន់ អំពីេរឿងេគច
ពន្ធ ែដលេមើលេ

ហាក់ ដច
ូ ជាេរឿងនេយាបាយ

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

សា្លប់

រហូ តដល់

េនះេបើតាមចំនន
ួ ែដលកត់ ្រតាេដាយសារ
ៃថ្ងទី

៥ ែខសីហា អាជា្ញធរបានេ្របើកមា្លំងប្រងា្កបចំេពាះ

្រកុមអ្នកេធ្វបា
ើ តុកម្មេដាយសន្តិភាព
េឡើងេ

ទី្រកុងហាណូយ

ែដលេធ្វើ

្របឆាំងតវាជាមួយរដា្ឋ

ភិបាលៃន្របេទសចិន ចំេពាះប

្ហ ែដល្របេទស

េនះអះអាងខ្លួនជាមា្ចស់ េលើេកាះបា៉រា៉ែសល
េកាះែ្រស្ពតលី

និង

ែដល្របេទសេវៀតណាមក៏បាន

្របកាសជាមា្ចស់ កម្មសិទិែ្ធ ដរេនាះ។

ទំព័រ២២

្រកិត េលខ៩២ របស់ រដា្ឋភិបាល េចញ
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ

ៃថ្ងទី៨ ែខវិចកា
្ឆិ
ព្រងឹងចំេពាះការ្រតួតពិ និត

េលើេសរីភាពសាសនា

េហើ យបានដាក់ េចញនូវ

េនះ េដាយគា្មនញេញើតចំេពាះែភ្នកពិ ភពេលាក

បន្តិចេសាះ េតើចេំ ពាះែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមវិញ កំពុង

ត្រមូវការទាំងឡាយ េដើម ឲ
ី ្រកុមអ្នកកាន់ សាសនា

មានភពវាសនាយា៉ងណាែដរេ

ែចងពី មន
ុ អំពីេរឿងថា

ុ ព
ំ ង
ុ ែតអង្គយ
ុ េ
ែដលខ្ញំ្រុ ពះករ ុណាខ្ញំក

អាច្រតូវបានទទួលសា្គល់ ដូចអ្វីែដលេគមិនបាន
សុខជាតិ។ ជាទួេ

េធ្វឲ
ើ ប៉ះពាល់ ដល់ សន្តិ

រដា្ឋភិបាលេធ្វកា
ើ រគាបសង្កត់

ចំេពាះេសរីភាពសាសនា

តាមរយៈ្រកិត ច ប់

ត្រមូវឲ មានការចុះេឈា្មះ េដាយការរ ុកគួនរំខាន
និងេដាយគ្រមាមកំ ែ ហងចំ េពាះ្រកុ ម សាសនា

ែដលមិនបាន្រតួតពិ និត និងជាប់ សង ័យពី េរឿង

េធ្វន
ើ េយាបាយ រាប់ ទាំងអ្នកកាន់ សាសនា្រពះពុ ទ ្ធ
សាសនា្រប៉ូែតស្តង សាសនាកាតូលិក និងអ្នក
មានជេនឿសង្គមេផ ងៗេទៀត។
ឆា្នំកន្លងេ

េនះ

េតឿនចំេពាះ្របេទសខ្លះ

គួរែតជាការរំលឹកដាស់

ដូចជារដា្ឋភិបាលៃន

្របេទសជប៉ន
ុ ែដលែតងមានទំនាក់ ទំនងពាណិ ជ្ជ
កម្មជាធម្មតា េ

េពលែដល្របជាជនៃន្របេទស

េវៀតណាមែតង្រតូវបានកាត់ េទាសឲ ជាប់ ពន្ធនា

គាររយៈេពលដយូ រឆា្នំ េដាយ្រគាន់ ែតបានេធ្វកា
ើ រ
បេញ្ច ញមតិរបស់ ខ្លួន។ េ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

កំណត់សមា្គល់របស់វិទ ស
ុ េំ ឡងកម្ពជា
ុ េ្រកាម
ពិ តែមនែតក្នុងរបាយការណ៍ េនះ

និយាយអំពីការេចាទ្របកាន់

ពុំ មាន

ការជាប់ ពន្ធនាគារ

ការរត់ េចាល្រសុក និង ការែដល្រតូវបានសមា្លប់
ចំេពាះ្រពះសង
ែដលរស់ េ

និងជនសុីវល
ិ ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

េ្រកាមការគាបសង្កត់បំបិទសិទិេ្ធ សរី

ភាពពី សំណាក់ រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម ប៉ុែន្ត្របសិន

េបើេយើ ង្រគាន់ ែតពិ ចារណាថា ្រគាន់ ែតចំេពាះជន
ជាតិយួនដូចគា្ន រដា្ឋភិបាលេនះបានេធ្វអ
ើ ំេពើ អស់
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

កម្ពុជាេ្រកាមសូមរំលឹកប
េ

?

្ជ ក់ ជន
ូ ថា

វិទ ុសំេឡង
េ

េពល

មុខកំព ូទ័រ

ៃថ្ងទី៧ ែខមីនា ឆា្ន២
ំ ០១៣ េដើម ីេធ្វកា
ើ របក

ែ្របអត្ថបទេនះ

េ

ឯទឹកដីកម្ពជា
ុ េ្រកាមឯេណាះ

វត្តៃ្រពជាប់ េខត្តឃា្លំង កម្ពុជាេ្រកាម កំពុងែត

ទទួលការហ៊ ព័ទ ្ធ េដាយកមា្លង
ំ នគរបាលយួ ន េហើ យ
្រពះេតជ្រពះគុណ្រពះនាម លី ចិនា្ត ៃនវត្តៃ្រព
ជាប់ េនាះ
ផ ឹក

កំពុងែតេ

េ្រកាមសមា្ពធៃនការចាប់

េដាយ្រគូអាចារ ែដលបានទទួលការប

្ជ

បង្ខពី អាជា្ញធរយួ ន។ សូមសា្តប់បទសមា្ភសន៍ផា្ទល់

ែដលបានេធ្វេើ ដាយេលាក លី ឈូន ៃនវិទ ុសំេឡង

កម្ពុជាេ្រកាម ជាមួយ្រពះេតជ្រពះគុណ លី ចិនា្ត
ផា្ទល់ កាលពី េមា៉ង៤ រេសៀល នាៃថ្ងទី០៧ ែខមីនា
ឆា្នំ២០១៣។

រីឯករណី ករណី ្រពះេតជ្រពះគុណ

លី សន និង្រពះេតជ្រពះគុណ ថាច់ េធឿន ៃនវត្ត
សិរតា
ី េសក េខត្តឃា្លំងដែដល ជាករណី រំេលាភ

េលើសិទិេ្ធ សរីភាព្រពះពុ ទសា
្ធ សនាដូចគា្ន េហើ យ
ក៏មានករណី េផ ងេ្រចើនេទៀត
េហើ យ្រពឹ តកា
្តិ រណ៍ េនះ

ក៏ប

រាប់ មន
ិ អស់ ។

្ជ ក់ ថា

េ

េពល

ែដល រដា្ឋភិបាលេវៀតណាមកាន់ ែតមានការគាប
សង្កត់េ

េលើសិទិេ្ធ សរីភាព្របជាពលរដ្ឋ វាសនា

ថា្នក់

េហើ យែខ្មរេ្រកាមែដលរស់ េ

របស់ ែខ្មរេ្រកាមកាន់

ែត្រតូវ្របឈមនឹងេ្រគាះ

េ្រជាយៃនពិ ភពេលាក

្រគប់ ្រជុង

កាន់ ែតមានការទទួល

ខុស្រតូវ ក្នុងការេធ្វឲ
ើ សកលេលាកបានដឹងឮពី
េរឿងេនះផង
មេធ បាយ

និងជួយេ្រជាមែ្រជងេដាយ្រគប់

េដើម ីរែំ លកទុកេ្ខ វទនាជនរ ួម

េលាហិ តរបស់ ខ្លួនផង៕
េ

ទំព័រ២៣

យ៖ េ

ក សឺន សេ្រមច VOKK
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េតើែខមរេ្រកមទទួលឥទធិពលពីភ
្របជាជាតិែខ្មរេ្រកាម រស់ េ
េ្រកាមសព្វ ៃថ្ង

េ

ែដនដីកម្ពុជា

ែតរក អត្តស

្ញ ណជាតិ

របស់ ខ្លួនជាែខ្មរជានិច។
្ច ការេនះ អាចឆ្លុះប

េសរជាអក រែខ្មរ
ស

្ញ ប័ណ្ណស

និងជាពិ េសស

ការសរ
េ

ក្នុងអត្ត

្ជ តិេវៀតណាមរបស់ ពួកេគ េ

ី េនះ មាន
ែតដាក់ ថា ជាជនជាតិែខ្មរដែដល។ ថ្មៗ
មតិមយ
ួ ចំនន
ួ បានេលើកេឡើងថា

ែខ្មរេ្រកាមបាន

ទទួលយកឥទ្ធិពលពី ភាសាយួ ន

េដាយពួ កេគ

និយាយចូលភាសាយួ នេ
“ែខ្មរេ

ក្នុងភាសាែខ្មរ និងថា

្របេទសៃថ” មានភ័ព្វសំណាងជាង “ែខ្មរ

េ្រកាម” េ

កម្ពុជាេ្រកាម។ ប

កម្ពុជាេ្រកាម អាចែចកេចញជាពី រ្របេភទ និង

ពី រជពូ កបុគល
្គ ដូចតេ

្ហ េនះសារព័ តមា
៌ ន

ៃ្រពនគរ កត់ សមា្គល់ េឃើញថា ការនិយាយភាសា

េនះ ៖

្របេភទផ្លវូ ការ និងមិនផ្លវូ ការណ៍ ៖

្ច ំង

តាមរយៈវប ធម៌ សាសនា និង្របៃពណី ជាេដើម
ក្នុងេនាះមានការនិយាយជាភាសាែខ្មរ,

េ

យួនទ ំង្រសុងែមនឬ?

្របេភទផ្លវូ ការេនាះ
ស្ដី

ការែថ្លងសុនរ្ទ កថា

េទសនារបស់ ្រពះសង
េផ ងៗ

បានដល់ ការនិយាយ
និងការសែម្ដង្រពះធម៌
េ

គឺសុទែ្ធ ត្របកបេ

េដាយពាក េពចន៍

េវាហារសា្រស្តជាភាសាែខ្មរសុទសា
្ធ ធ
លាយឡំភាសាយួ នេឡើយ។ េ្រ
វត្តអារាម ្រពះសង េ
របស់ ខ្លួនជានិច។
្ច

មិនផ្លវូ ការេនាះ

េ្រ

មានចូលពាក យួ នមួយចំនន
ួ

ពាក អសាធារណនាម

ពាក ថា

េនាះ

និងមិនផ្លួវការ។

រីឯជពូ កបុគល
្គ ទាំងពី រ

បានដល់ អ្នកេចះដឹង

និងអ្នកមិនេចះដឹង

ខាងអក រសា្រស្តែខ្មរ។
េទាះបីេ

េ្រកាមការ្រគប់ ្រគង របស់ របប

យួ នជាេ្រចើនឆា្នំមកេហើ យក្ដី
កម្ពុជាេ្រកាម េ
េ្របើអក រែខ្មរ

ែតែខ្មរេ្រកាមេ

ែតនិយាយគា្នជាភាសាែខ្មរ និង
េ

ក្នុងសហគមន៍របស់ ខ្លួនជានិច្ច

តាម

ចំេពាះែត

ែដលរដា្ឋភិបាលេវៀត

ផ្លូវការ

េពទ

ពី េនះ េ

បានដល់ ការសន្ទនាខាង

ណាមដាក់ េឈា្មះជាភាសាយួ ន

បានដល់

មិនមាន

ែតេ្របើអក រែខ្មរជាផ្លវូ ការ

ែខ្មររបស់ ែខ្មរេ្រកាមសព្វ ៃថ្ង មានពី រ្របេភទ និង
ពី រជពូ កបុគល
្គ ។ ្របេភទទាំងពី រេនាះ

ក្នុងពិ ធប
ី ណ
ុ
ទាន

េ

តាមមន្ទីរ

ឬកែន្លងសាធារណៈេផ ងៗជាេដើម ដូចជា
“េ ្របជុ”

អ្វីមយ
ួ ែដលេរៀបចំេឡើង

េដាយរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម

ែខ្មរេ្រកាមខ្លះេ

ថា “េ េហាប”។ ពាក “េហាប” េនះ ជាភាសា
ផ្លូវការេ

ើ ល
ក្នុងកិចកា
្ច រមួយេនះ, ពាក “េ េធ្វព

កម្ម” របស់ សិស

សាលារដ្ឋយួន កូនេ

ែខ្មរ

េ្រកាមមួយចំនន
ួ េ

តាមភាសាយួ នថា “េ ឡាវ

ដុង” (Lao Dong) េ្រពាះពាក “ឡាវដុង” េនះ ជា

េបើេទាះបីភាសា និងអក រជាផ្លូវការែផ្នករដ្ឋបាល

ភាសាផ្លូវការមួយេ

យួ នក្ដ។
ី

តាមភាសាយួ នថា “កុងអាង” (Cong An) ជាេដើម។

របស់ រដា្ឋភិបាលេវៀតណាមបច្ចុប ន្ន

ជាភាសា

ៃនសាលាេរៀន

របស់ េគ និងពាក “នគរបាល” ែខ្មរេ្រកាមខ្លះេ

ការេ្របើភាសាែខ្មរ របស់ ពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម
េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ី

ទំព័រ២៤

ស្រមាប់ ជពូ កបុគល
្គ េចះដឹង ខាងភាសា
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

និងអក រសា្រស្តែខ្មរវិញ ដូចជា្រពះសង និងអ្នក
ធា្លប់ បានបួសេរៀនេ្រ

្រជះជាេដើម

និយាយតាមភាសាយួ នេឡើយ
យួ នទាំងេនាះជាផ្លូវការក្ដី
ែខ្មរេដើម ីនិយាយេ

ពួ កេគមិន

េបើេទាះបីភាសា

ក៏េគេ

ែតែ្របមកជា

កាន់ ជនជាតិែខ្មរដូចគា្នែដរ។

រីឯ ជពូ កបុគល
្គ មិនេចះដឹង អក រសា្រស្ត

ែខ្មរ ឬមិនេចះអានអក រែខ្មរ ដូចជាេក្មងៗជាេដើម
េហើ យបានេ

េរៀនែតសាលារដ្ឋយួនេនាះ ពួ កេគ

ងាយនឹងនិយាយចូលភាសាយួនេ្រចើនណាស់

ប៉ែុ ន្ត

ពួ កេគេ

តាម

ែតនិយាយភាសាែខ្មរដែដល។

ការេសើបសួរ និងកត់ សមា្គល់ េឃើញថា េក្មងៗែខ្មរ

េ្រកាមទាំងេនាះ មិនចងនិយាយលាយឡំចល
ូ ភា
សាយួ នេទ

ែតពួ កេគរកនឹកពាក ែខ្មរែដលមាន

ក្រមិតខ្ពស់ ឬពាក វប ធម៌មន
ិ ទាន់ ។
េតើ “ែខ្ម រ េ

ៃថ” មានភ័ ព្វ សំ ណា ងជាង

“ែខ្ម រ េ្រកាម” យា៉ ងណា ? ៖

េបើេយើ ងេ្របៀបេធៀបជីវត
ិ ែខ្មរទាំងពី រេនះ
ែដលបច្ចុប ន្ន បានរស់ េ
ជាេនាះ គឺ “ែខ្មរេលើ” េ
មិនបានេ្របើអក រែខ្មរេ

េ្រ

រង្វង្របេទសកម្ពុ

ក្នុង្របេទសៃថ ពួ កេគ

ក្នុងសហគមន៍

របស់

ខ្លួនេទ េហើ យភាសាវិញ ក៏លាយចូលៃថេស្ទើនឹង
ទាំង្រសុងេ
េ

េហើ យ។ ចំែណក “ែខ្មរេ្រកាម” ែដល

កម្ពុជាេ្រកាម

េ្រកាមការ្រគប់ ្រគងរបស់ េវៀត

ណាមវិញ មានលក្ខណៈ ច ស់ លាស់ និង្របកាន់
គំនិតជាែខ្មរខា្លំងណាស់
និយាយភាសាែខ្មរ

េដាយពួ កេគេ

ែត

គណៈកមមករេម្របេយគ និងេបកខជន្របឡង កនងពិ
ុ ធ្រី បឡង
និង្របកសលទធផល េនវត្តកេញ
ច ងភនេំ ពញ ឆន២
ំ ០១៣

ពួ កេគអាចបានទទួលនូវសិទិេ្ធ ផ ងៗជាង
េ្រកាម”

ែដលជា្របេទសមួយ
ផា្ដច់ ការ
ជានិច្ច

្ញ ណជាតិរបស់ ខ្លួនជា

“ែខ្មរ”

េបើេទាះបីរបបយួ ន្រគប់ ជនាន់ ខំព យាម

េដើម ីឲ ែខ្មរេ្រកាម អាចនិយាយភាសាែខ្មរ
បាន្រតឹម្រតូវ

មិនលាយឡំចល
ូ ភាសាយួ នេនាះ

មានែតកតា្តមួយគត់

គឺកន
ូ េ

ែខ្មរេ្រកាមខំ្របឹង

េរៀនសូ្រតអក រសា្រស្តែខ្មរ

ឲ បានេ្រ

េរៀនេ

េ

្រជះ។

កតា្តេនះ ការនាំយុវជនែខ្មរេ្រកាមឲ ចូលវត្តបួស
ែតមានសារៈសំខាន់ ,

តាមវត្តអារាម

្រតូវបន្តេបើកសាលាេរៀនអក រសា្រស្តែខ្មរ ឲ កូន
េ

ែខ្មរេ្រកាមបានសិក េរៀនសូ្រត

សាលាេរៀនកម្មវធ
ិ ជា
ី ភាសាែខ្មរ

េ

និងមាន

តាមភូមិ

្រសុករបស់ ពួកេគជាេដើម៕

និងសរេសរអក រែខ្មរេរៀង

េសចក្ដី ែថ្លងអំណរគុ ណ

សូមែថ្លងអំ ណរគុណេ

ែដលជា្របេទសេសរីេនាះ

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

្របកាន់យករបបកុមយ
ុ្ម និស្ត

លុបបំបាត់ យា៉ងណាក៏េដាយ។

ស្រមាប់ ភព
័ ្វ សំណាងវិញ “ែខ្មរេលើ” រស់

ក្នុង្របេទសៃថ

ក្នង
ុ ្របេទសេវៀតណាម

ែតែខ្មរេ្រកាមមានសំណាងេ្រពាះមាន

សា្មរតីរក អត្តស

រហូ តមកដល់ បច្ចុប ន្ន។
េ

ែដលកំពង
ុ រស់េ

“ែខ្មរ

ទំព័រ២៥

បនចំ

ក សឺន សេ្រមច

យថវ ិកចំនួន 370 USD

ឧបត្តមភដល់ករេបះផ យ្រពឹតិប
្ត ្រតេនះ
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សន៍ដៃទ កំពុងជីកកប់វបបធម៌ខនឯង
្លួ

ករចម្លងសិលបៈពីជតិ

ទំេនៀមទមា្លប់ វប ធម៌ ជេនឿ និងសាសនា
ជាេដើម គឺតណា
ំ
ងឲ ជាតិសាសន៍មយ
ួ ។ អ្វីទាំង

អស់ េនះ វាបងា្ហញតាមរយៈអក រសិល ៍ សិល ៈ
និងមេធ បាយេផ ងេទៀតជាេ្រចើន។

ប៉ុែន្តេ

េពលបច្ចុប ន្ន សិល ៈចេ្រមៀង និងែខ ភាពយន្ត
ែខ្មរជាេ្រចើន

បានចម្លងពី ជាតិសាសន៍ដៃទេទៀត

ទាំង្រសុងែតម្តង រាប់ ទាំងការេ្របើពាក េពចន៍ ការ

េ្របើកាយវិការ

េ្របើអត្ថន័យៃនសាច់ េរឿង

ឬ

ចេ្រមៀងជាេដើម ែដលក្នុងេនាះចម្លងមកពី ចន
ិ កូ
េរ៉ ហ្វី លីពីន និងៃថជាេដើម។ បទចេ្រមៀងខ្លះ េគ
ថតជាចេ្រមៀងកាយវិការ
ចិន

ែដលមានតុបែតងជា

ឬអ្នកចេ្រមៀងខ្លះ

បានតុបែតងខ្លន
ួ តាមម៉ូ

ែដលកូរ ៉ ឬតុបែតងតាមរេបៀបហ្វី លីពីនផងែដរ។
េតើការចម្លងបទចេ្រមៀងឬែខ ភាពយន្តពីបរេទស
ទាំង្រសុងែបបេនះ

មានមានផលប៉ះពាល់ អ្វីខ្លះ

ដល់ សង្គមកម្ពុជា?
ទាក់ ទងនឹងប

្ហ េនះ ្របធានមជ មណ្ឌល

វប ធម៌ជាតិ និងសង្គម េលាក បូ សំណាង មាន
្របសាសន៍ថា

ពិ តជាមានផលប៉ះពាល់ សង្គម

យា៉ងខា្លំង ពី េ្រពាះចេ្រមៀងែបបេនះ បានជះឥទ្ធិ
ពលដល់ ្រសទាប់ យុវវយ េធ្វឲ
ើ យុ វវយចាប់ យក
វប ធម៌ដៃទ

េហើ យេបាះបងវប ធម៌ែខ្មរសិល ៈ

ែបបែខ្មរេចាលជាេដើម។
ប

េលាក

បូ

សំណាង

្ជ ក់ ថា ការចម្លងសិល ៈពី បរេទសេនះ គឺជា

ការជួយជរ ុញ ឬផ ព្វ ផ យវប ធម៌េគ េហើ យជីក
កប់ នវូ វប ធម៌ខ្លួនឯង។

េលាកប

ចូលវប ធម៌ពីបរេទសេនះ

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

្ជ ក់ ថា ការនាំ

គឺពាក់ ព័នន
្ធ ឹងសមត្ថ

ី
ភាពរបស់ អ្នកែតងនិពន្ធផងែដរ ៖ "ធនធានថ្មៗ
របស់ េយើ ង

គឺេយើ ងេស្ទើរែតមានទាំង្រសុង

កែន្លងហ្នឹ ងេហើ យ ែដលេធ្វឲ
ើ ប

ែតេកើនេឡើង

អា

្ហ ការចម្លងកាន់

េដាយសារែតធនធានថ្មៗ
ី របស់

េយើ ង ែដលថា ជាអ្នកែដលស្នង ជាអ្នកែដល
បណ្ឌិតេបើេយើ ងគា្មន ដូេច្នះេហើ យ េយើ ងេឃើញ

េហើ យថា ការនាំចល
ូ អរិយធម៌្របេទសេដាយមិន

ដឹងខ្លួន ប្អូនៗ ក្មួយៗខ្លះ េលាកមិនែដលបានឆ្លង

កាត់ នវូ វគ្គ

ជាអ្នកកវីនិពន្ធេទ

េលាកេចញបទ

ចេ្រមៀងអនាធិបេតយ តាមែតការនឹកេឃើញ"។
ែខ្មរមានអ្វីៗែដលជារបស់ ខ្លួនឯង

េដាយភាពសម ូរែបប

ែដលវាបងា្ហញតាមរយៈ

េករដ
្តិ៍ ែណលពី ដន
ូ តាមក
ហាក់ ដច
ូ កប់ េ

្របកប

ប៉ុែន្តអ្វីទាំងអស់ េនាះ

បាត់ តាមរយៈលំហូរចូលវប ធម៌

បរេទស។

នាយក្របតិបត្តិ ៃនអង្គការកម្មវធ
ិ អ
ី ភិវឌ ន៍

ធនធានយុ វជនេលាក ជាង សុខា មាន្របសាសន៍
ថា សិល ៈមានតួនាទីជាអ្នកអប់ រស
ំ ង្គម េហើ យថា
ថ្វត
ី ិតសិល ៈេ

េពលេនះ

មានការរីកចេ្រមើន

ប៉ុែន្តអ្នកនិពន្ធមយ
ួ ចំនន
ួ េឡើងែតង

ឬនិពន្ធេឡើង

េដើម ីបេ្រមើផល្របេយាជន៍ខ្លួន ឬ្រកុមហ៊ ុ ន របស់
ខ្លួនែតប៉េុ ណា
្ណ ះ េដាយមិនបានគិត្របេយាជន៍ដល់
សង្គមេទ។
ចេ្រមៀង

ច ប់ មយ
ួ

េលាកបន្តថា
ឬែខ ភាពយន្ត

ការែតងនិពន្ធបទ
គឺ្រតូវែតមាន្របព័ ន្ធ

េដើម ី្រតួតពិ និត េដើម ីឲ ្របាកដថា

ការែតងនិពន្ធទាំងេនាះមិនប៉ះពាល់ ដល់ សង្គម ៖

"រាល់ ព័តមា
៌ ន ែដលបេង្ហរើ តាមរយៈវិស័យសិល ៈ

ទំព័រ២៦

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ក៏ដច
ូ ជាចេ្រមៀងេនះេយើ ងគិតថាវាជាទ័ពអាកាស

វិបត្តេិ ស្នហា និងអំេពើ ហិង ជាេដើម។

បនា្ទប់

ៃហ មាន្របសាសន៍ថា េ

មួយ ែដលវាបន្លឺេ ្រគប់ ្រចកល្ហក េទាះបីេ
ែដលមានជ

កងទ័ពេនះ

ក្នុង

្ជ ំងបិទបាំងជិតែបបេម៉ចក៏

កងកមា្លំងេនះវាអាចៃវលុកចូលេ

បានែដរ អញ្ចឹ ងេហើ យកែន្លងេនះ គឺជាចំណុចមួយ
ែដលសំខាន់ ណាស់

ែដលអ្នកនិពន្ធទាំងឡាយ

្រតូវ្របយ័ ត្ន អំពីឥទ្ធិពលរបស់ វាហ្នឹ ង ថាេតើវាផ្តល់

នូវផលលំបាកែបបេម៉ច
ដល់ យុវជន

ែដលេធ្វឲ
ើ ប៉ះពាល់

ដូចជាចេ្រមៀងែដលខ្ញំធា
ុ ្ល ប់ សា្តប់ អី

អ្នកវិភាគឯករាជ េលាកបណ្ឌិត េ

ម៉ង
ុ

្របេទសដៃទែខ ភាព

យន្ត ឬបទចេ្រមៀងែបបអំេពើ ហិង

គឺមានដូចគា្ន

ប៉ុែន្តេគចាប់ េផ្តម
ើ ប

្ច ំងតាមទូរទស ន៍

ផ យមានក្រមិត

ែដលខុសពី ្របេទសកម្ពុជា។

េលាក េ

ឬផ ព្វ

ម៉ង
ុ ៃហ មាន្របសាសន៍ថា ប

ធម៌្រតូវែតគិត

្ហ វប

េហើ យ្រតូវចាប់ េផ្តម
ើ ពី ថា្នក់ ដក
ឹ នាំ

មុនេគ៖ "តាំងពី ភាសានិយាយដូចេយើ ងឥឡូវហ្នឹ ង

ដូចជា េដើរៃវៗេគ ចេ្រមៀងអស់ ហឹ ្ន ងវាហាក់ បីដច
ូ

ភាសាខុសគា្ន ខ្ញំេុ ឃើញេដើរតាមផ រ តាមអី េក្មងៗ

ែតេកើតមានេ្រចើនេទៀតេ

ស្អីជាភាសាអងេគ្លស

ជា កំពុងែតេលើកកម្ពស់ឲ ភាសាហិ ង ហ្នឹ ង កាន់
ក្នុងសង្គម"។

នាេពលបច្ចុប ន្ន បទចេ្រមៀងែខ្មរ េគែតង

បញ្ច ូលនូវអត្ថន័យ
ផឹក្រសា ការរស់ េ
ពាហ៍ ពិ ពាហ៍

និងរ ូបភាពយុ វជនចូលចិត្ត
រវាងគូេស្នហ៍្រសី្របុសមុនអា

ការសមា្លប់ ខ្លួនេដាយសារែតមាន

េទើបែត៦ឆា្នំអីហឹ ្ន ង សួរកូនេ

េឡាះេនះេគេ

របស់ េនះជាស្អីអងេគ្លសៗ

ខ្ញំថា
ុ ងាប់ េហើ យ ្រចបូក្រចបល់ ងាប់ េហើ យ ភាសា
ខ្លួនឯងមិនបានទាន់ ច ស់ លាស់ ផង
េ្រជើមេ ចឹងេ "។

វាេ ជា

្របភព៖ http://www.vodhotnews.com

របំអប

ពិធីដែង្ហជំនូន (ដែង្ហខន់

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

្ល ) េនកមពុជ

្រកុមនដករ ិនី

ទំព័រ២៧

រំ បំជូនពរ េនកមពុជេ្រកម

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

្រពះម

ក ្រតែខមរមិនបនកត់ដីកមពជសូ
មប ីមួយចំ
ុ

ការយាងេ

សេមា្ពធអាគារ

សាសនបណ្ឌិត រង េ

ពុទ ្ធ

កម្ពជា
ុ េ្រកាម៖

្រពះករ ុណា ្រពះបាទ សេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម

សីហនុ បានយាងចុះេ

េខត្តឃា្លំង ែដនដីកម្ពុជា

េ្រកាម េដើម ីសេមា្ពធ អាគារពុ ទសា
្ធ សនបណ្ឌិត
រង

ជាតិេ

ឬអាគារ្រកុមសមាគមសិក វិទ ល័យេខមរ
ែដនកូសាង
ំ សុន
ី នាឆា្នំ ១៩៤២ និងបាន

ឧបត្ថមទ
្ភ ឹក្របាក់ ស្រមាប់ កសាងអាអាគារេនះ ផង
ែដរ។

អាគារ ្រកុមសមាគមសិក វិទ ល័យេខមរ

ជាតិ េ

ែដនកូសាង
ំ សុន
ី
(L'association pour

មឲយេវៀត

ម

ឃា្លំងវិញ េដើម ីរក ទុកនូវេករដែណលដូនតាែខ្មរ

េ្រកាម ្រគប់ ជនាន់ មានដូចជា សា្រសា្តស្លឹករឹត,
សេម្ល កបំពាក់ ែខ្មរពី បរា
ុ ណ,

ផ្ទះែខ្មរសម័យ

បុរាណ, វត្តអារាម និងវងេភ្លងែខ្មរ ជាេដើម។

បានចូលទស នា សារមន្ទីរេនះ េយើ ងនឹង

បាន្រជាបនិងបាន យល់ ពីជវី ភាព រេបៀបរបបៃន
ការរស់ េ
ឃា្លំង។

របស់ ជនជាតិេដើមែខ្មរេ្រកាម េ

េខត្ត

មិ នបានកាត់ ែដនដី កម្ពជា
ុ េ្រកាម

ឲ េវៀតណាមសូម ម
ី ួយចំអាម៖

េយាងតាម្រពះរាជសារមួយច ប់ ចុះៃថ្ងទី

l'amélioration morale, intellectuelle et physique

១១ ែខធ្នូ ឆា្នំ២០០៣ របស់ ្រពះករ ុណា ្រពះបាទ

ពុ ទសា
្ធ សនបណ្ឌិត រង េ

ឧត្តម ថាច់ េសដា្ឋ សមាជិក្រពឹ ទស
្ធ ភាៃន្របេទស

des cambodgiens de Cochin chine ) ឬ វិទ សា្ថន
េ

ឆា្នំ១៩៣៨

ការេ

កា្លយេ

េ

និងសេមា្ពធឲ េ្របើ្របាសជាផ្លូវ

ឆា្នំ១៩៤២។

បច្ចុប ន្ន

អាគារេនះបាន

ជាសារមន្ទីរជនជាតិែខ្មរេខត្តឃា្លំង ែដល

មានទីតាំងឋិ តេ
ឃា្លំង។

េខត្តឃា្លង
ំ បានកសាង

ខាងត ូងវត្តឃា្លង
ំ

ទីរ ួមេខត្ត

សេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម សីហនុ បានជូនចំេពាះ ឯក
កម្ពុជាថា ្រពះអង្គមន
ិ ែដលបាន្របគល់ ទឹកដី ៃន
មាតុកភូមក
ិ ម្ពុជា សម ីែតមួយចំអាមជូនេ

ណាមេឡើយ។

រាជសារេនះ មានេសចក្ដេី ដើមថា៖

ជូន ឯកឧត្ដម ថាច់ េសដា្ឋ
សមាជិក្រពឹ ទស
្ធ ភា

េ្រកាយពី បារាំង បាន្របគល់ កម្ពុជាេ្រកាម

ជារដ្ឋចណ
ំ ុ ះេវៀតណាម នាៃថ្ងទី០៤ ែខមិថនា
ុ

េវៀត

ឯកឧត្ដមជាទី្រសឡាញ់ និងជាទីរាប់ អានដ

ឆា្នំ១៩៤៩ េនាះមក ទំនាក់ ទំនងរវាងែខ្មរេ្រកាម

្រជាលេ្រ

ផា្តច់ បន្តិចម្តងៗ។ កតា្តេនះេហើ យ បានេធ្វឲ
ើ វិទ

ឯកឧត្ដមចុះៃថ្ងទី០៨ ែខធ្នូ ឆា្នំ២០០៣ ្រពមទាំង

និង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា

្រតូវបានយួ នកាត់

សា្ថនពុ ទសា
្ធ សនបណ្ឌិត រង

ែលងដេណើ រការ។

េ្រកាយមក្រតូវបានេមដឹកនាំែខ្មរេ្រកាមក្នុងកងជួរ
ៃនរដា្ឋភិបាលបក កុមុយ
្ម និស្តយួន សំណូមពរឲ

ដាក់ អាគារេនះ

េធ្វជា
ើ សារមន្ទីរជនជាតិែខ្មរេខត្ត

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

!

ខ្ញំបា
ុ នទទួលរ ួចមកេហើ យ នូវលិខិតរបស់

ឯកសារមួយចំនន
ួ ។

ខ្ញំស
ុ ូមសែម្ដងនូវអំណរគុណ ដ្រជាលេ្រ

និងសូមជ្រមាបជាឱឡារិកថា មហាក ្រតៃនរាជា

ណាច្រកកម្ពុជា ជាបន្តបនា្ទប់ និងនេរាត្ដម សីហនុ

ទំព័រ២៨

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

មិនែដលបាន្របគល់ ទឹកដីមាតុភម
ូ ិកម្ពុជា

សូម ី

ែតមួយចំអាមជូនេ េវៀតណាម ឬៃថ ឬឡាវេនាះ
េទ។ េ

ក្នុងសម័យណាក៏េដាយ ្របេទសេវៀត

ណាម ្របេទសៃថ ្របេទសឡាវ មិនែដលមាន
គុណអ្វីមកេលើរាជាណាច្រកកម្ពុជា

េហើ យមហា

គុណ ទឹម សាខន ផ ឹក េហើ យបញ្ជ ូនេ
យួ នេ
ថា៖

ក ្រតែខ្មរ និងនេរាត្ដម សីហនុ មិនែដលក ត់ ជាតិ

្របជារា្រស្ត មាតុភម
ូ ក
ិ ម្ពុជា ម្ដងណាេឡើយ។
សូមឯកឧត្ដម

និង្រសឡាញ់ដ្រជាលេ្រ

ទទួលនូវេសចក្ដរា
ី ប់ អាន
អំពីខំ្ញ។
ុ

ជូន សេម្ដច ហ៊ ុ ន ែសន

្របមុខរាជរដា្ឋភិបាលកម្ពុជា

សេម្ដចជាទីរាប់ អានដខ្ពងខ្ពស់បំផត
ុ

្រសឡាញ់ដ្រជាលេ្រ

បំផត
ុ !

និង

ខ្ញំបា
ុ នទទួលលិខិតចុះៃថ្ងទី៣ ែខកក្កដា ឆា្នំ

២០០៧ របស់ ឯកឧត្ដម ថាច់ េសដា្ឋ ្របធាន

េយាងតាម្រពះរាជសារមួយច ប់ ចុះៃថ្ងទី

ខ្ញំស
ុ ូមេផ្ញល
ើ ិខិតខាងេលើ ជូនសេម្ដច្របមុខ

ែខ្មរេ្រកាម៖

្ជ តិ ែខ្មរ

២២ ែខធ្នូ ឆា្នំ១៩៩២ របស់ ្រពះករ ុណា ្រពះបាទ
សេម្ដច ្រពះនេរាត្ដម សីហនុ បាន្របកាសជាសា

ធារណៈថា

ពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាមែដលេកើតេ

ជាេ្រកាម ឬពលរដ្ឋែខ្មរែដលេកើតេ

កម្ពុ

ក្នុង្របេទស

េវៀតណាមមានសិទិ្រ្ធ គប់ ្រគាន់ ក្នុងការទទួលបាន

រស់ េ

េសចក្ដេី ដើមក្នុងរាជសារេនះ មានខ្លឹមសារ

ដល់ ពលរដ ្ឋ

ការផ្ដល់ស

ស

កម្ពុជាេ្រកាម។

ដាក់ គក
ុ

្ជ តិែខ្មរ្រសបច ប់ ្របសិនេបើពួកេគចងមក
េលើទឹកដីៃន្របេទសកម្ពុជា។

ជ្រមុញឲ រដា្ឋភិ បាល េលាក ហ៊ុន

ែសន ពិនិត េលើ ករណី ្រពះេតជ្រពះគុណ
ទឹ ម សាខន ៖

េយាងតាម្រពះរាជសារមួយច ប់ ចុះៃថ្ងទី

០៦ ែខកក្កដា ឆា្នំ២០០៧ របស់ ្រពះករ ុណា ្រពះ

សហគមន៍ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។

រាជរដា្ឋភិបាលកម្ពុជា េមតា្តពី និត ចំេពាះសំេណើ
ែដលឯកឧត្តមបានេលើកេឡើង។

េ្រកាយពី បានទទួលរាជសារេនះពី

្រពះ

ករ ុណា ្រពះបាទសេម្ដច ្រពះ នេរាត្ដម សីហនុ
ភា្លម េលាក ហ៊ ុ ន ែសន បានទូលថា្វយលិខិតមួយ

ច ប់ ចុះៃថ្ង២៨ ែខក

អតីត្រពះមហាក ្រត

្ញ ឆា្នំ២០០៧ តបចំេពាះ
េដាយេធ្វេើ សចក្ដរា
ី យ

ការណ៍ ពិ សា្ដរជុវិញការចាប់ ផ ឹក

គុណ ទឹម សាខន និងបានប

្រពះេតជ្រពះ

្ជ ក់ ថា ្រពះេតជ្រពះ

គុណ ទឹម សាខន កំពុង្រតូវបានឃុំខ្លួនេដាយរដា្ឋ

ភិបាលេវៀតណាម។

េលាក ហ៊ ុ ន ែសន បានប

្ជ ក់ េ

ក្នុង

សីហនុ ជូនចំេពាះ

សារលិខិតថា “តាមព័ តមា
៌ នអ្នកនាំពាក សា្ថនទូត

ជា េដើម ីពិនិត េឡើងវិញនូវសំេណើ របស់ េលាក

កាសថា េលាក ទឹម សាខន កំពុង្រតូវបានឃុំខ្លូន

ជុវិញករណី រដា្ឋភិបាលែខ្មរ

ណាម េហើ យមូលេហតុពិត្របាកដៃនការឃុំខ្លួន

បាទសេម្ដច

្រពះនេរាត្ដម

េលាក ហ៊ ុ ន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្របេទសកម្ពុ

េវៀតណាម្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា បាន្រប

ថាច់ េសដា្ឋ ្របធានសហគមន៍ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

េដាយអាជា្ញធរៃនសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមេវៀត

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ចាប់ ្រពះេតជ្រពះ

ទំព័រ២៩

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េនះ េយើ ងពុំ ដង
ឹ ច ស់ លាស់ េទ”។

ណាមេ

េទៀតថា “្រពះេ

សាល្រកម

លិខិតរបស់ េលាក ហ៊ ុ ន ែសន បានបន្ត

អធិការវត្តេបាក្ខណារាម ្រពះ

នាម ទឹម សាខន ស

្ជ តិែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ្រសុក

កំេណើ តភូមខា
ិ ្ល ្រគហឹ ម ឃុំបាជុក ្រសុកសា្វយទង
េខត្តអាងយា៉ង

េខត្តមាត់ ្រជូក

សង្គមនិយមេវៀតណាម គងេ
(ភ្នដ
ំ ន
ិ ខាងេជើង)

ស្ថិតេ

ៃនសាធារណរដ្ឋ

វត្តេបាក្ខណារាម

ក្នុងភូមផ
ិ រ

ឃុំភដ
ំ្ន ន
ិ

្រសុកគិរវី ង េខត្តតាែកវ បានយកវត្តអារាមេធ្វជា
ើ

ែតឃុំឃាំង ្រពះេតជ្រពះគុណ ទឹម សា

ខន ដែដលរហូ តដល់ ្រគប់ កណ
ំ ត់ ៃនការ្របកាស

របស់ តលា
ុ ការ្របជាជនេវៀតណាម

េទើបបានេដាះែលង។

្រកុមអង្គការសិទិម
្ធ នុស អន្តរជាតិ

បាន

េផា្ដលេទាសរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម និងកម្ពុជា ថា
រំេលាភសិទិម
្ធ នុស យា៉ងធ្ងន់ធរ្ង
េ្រកាម។ រីឯសង្គមសុីវល
ិ េ
ែខ្មរេ

េលើពលរដ្ឋែខ្មរ

្រសុកែខ្មរ និងពលរដ្ឋ

ក្នុងពិ ភពេលាកេមើលេឃើញថា ករណី រដា្ឋ

ទីែចកចាយ ្រពឹ តប
្តិ ្រតសហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

ភិបាលែខ្មរចាប់ ្រពះេតជគុណ ទឹម សាខន ផ ឹក

ទំព័រ

ឲ េឃើញថា

ែដលក្នុងមួយក លៗមានចំនន
ួ ពី ១៤ េ

២០

មានខ្លឹមសារេឃាសនាញុះញងក្នុងេគាល

បំណងបង្កជេមា្លះរវាងកម្ពុជា - េវៀតណាម....”។
េទាះបីមានរាជអន្តរាគមន៍

មហាក ្រតែខ្មរយា៉ងណាក៏េដាយ

ពី អតីត្រពះ

អាជា្ញធរេវៀត

បញ្ជ ូនេ

ដាក់ គក
ុ េ

េវៀតណាមេនះ ឆ្លុះប

េវៀតណាមេ

្ច ំង

ែតបន្តេ្រជៀតែ្រជក

ៃផ្ទកុង
្ន កិចកា
្ច រនេយាបាយរបស់ កម្ពុជា និងកម្ពុជា
ឋិ តេ

េ្រកាមឥទ្ធិពលនេយាបាយេវៀតណាម៕

្របភព៖

េខ្លងទ្វរ្រកុមសមគមសិក វ ិទយល័យេខមរជតិេនែដនកូ

រព័ត៌មន ៃ្រពនគរ

ងកនុងឆនំ១៩៣៨ និងសេមពធ
ឆនំ១៩៤២ មនករយងចូលជអធិបតីពី ្រពះបទ សេម្ដច ្រពះនេ ត្ដម សីហនុ។ គរេនះេនជប់ វត្តឃ្លំង
ទីរម
ួ េខត្តឃ្លំង បចចុបបននក្លយេទជ

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

គរ

ទំព័រ៣០

ំងសុីន បនក

រមនទីរជនជតិែខមរេខត្តឃ្លំង។
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

បឹងឈូ កអូ រខនរវស ទកជន
់
ឹ

លធំ្រជលងភូមិទួលអន ក

១

ែ្រពកឆងទកេ្រជ្រសី
េពតូចតន ់
ឹ

ឈរផ ងែបរបន ់រកទូកចម្លង។
បងច ំជនច
្ល
ិ ចច ំន ំ្រសីឆង

២ ទូកតូចជ គងគ្រជបេលច
នស
យេសន
័
ហ ៍កមមមម
៉ ុ បនផ្ត ំបង
ិ

សូម្របុសេសនហ ៍សនងកច
ុំ កេចលអូ ន។
ំ ឹ ងសូនយ
ព នថម្រី សីែ្របបត់ដណ

៣ ែ្រពកឆងទកហូ
រជំេនរេដម
ើ ែខ
ឹ
សងឃម្រច
ថបនន ំអូ ន
ឹ
៤

ែត្រសស់្រសីសួ ននងផ
ង
្ល ស់ចន
ិ ្ត ។

ព នែវងរយហតថខនតែបបជងថមី

លួ ងេ

ព នភជប់ជី ៉ អូ នេភ្លចបងេហើយ !

េចលទូកកំសត់កបត់ទួលអន ក
េ

មចត្ត្រសី
លង ់ក្តេសន
ិ
ី

យ ៖ ថច់ រូ ៉

េនះជ

ព នចូលេទវត្តែ្រពកពិនទង ្រសុកកំពង់ ធំ េខត្តឃ្លំង កមពុជេ្រកម

េលខ៩២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣

ទំព័រ៣១

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

តពីទំព័រ០៣ សហរដ្ឋអាេមរិក បានដកថយពី តំ

ភូមភា
ិ គឧត្តរទិស ៃនកម្ពុជា េ

េពលែដលពួ ក

បន់ េនាះ។ ភាគេ្រចើនៃនសមាជិករដា្ឋភិបាលបាន

ែខ្មរ្រកហមបានចូលកាន់ កាប់ ទី្របជុជន និងទី្រកុង

េមរិកបានផ្តល់ឲ

ភាពែដនដីគា្មនេស្ថភាព

្របែកក មិន្រពមេឡើងយន្តេហាះែដលសហរដ្ឋអា
េដើម ីដក
ឹ េ

ទីមានសុវត្ថភា
ិ ព

រាប់ ទាំងេមដឹកនាំមាន្រពះអង្គមា្ចស់ សុស
ី វុ ត្ថិ សិរ ិ

នានាេនាះ

្រតូវទទួលបរាជយេដាយសារសា្ថន
េហើ យឧទ្ធមា្ភគច្រក

ែដលដឹករ ូបេលាក និងអ្នកមួយចំនន
ួ េទៀត ក៏ បាន

មតៈ ែដល្រតូវបានែខ្មរ្រកហមសមា្លប់ ។ តារាេក្មង

ចុះចតក្នុងទឹកដីៃថ។

ផុសអែណ្តតេឡើង េលាក េដៀន ែដល កាលេនាះ

មួយភរិយា និងកូនពី រនាក់ ក្នុងឋានៈជាជនេភៀស

វយែដលផុសអែណ្តតេឡើង

ជាឧត្តមេសនីយ៍េទា េមប
២ េ

តារាមួយដួងែដល

្ជ ការកងពលធំេលខ

ឆា្ន១
ំ ៩៧២ េហើ យជាេមប

េជើងេគាក

្ជ ការកងទ័ព

និងជាអភិបាលេខត្តកណា
្ត ល

ពី ឆា្នំ

១៩៧៤ ដល់ ៃថ្ងទី១៦ ែខេមសា ឆា្នំ១៩៧៥។

ការយល់ ្រសៃមរបស់ េលាក និងអ្នកមួយ
ចំនន
ួ េទៀត ក្នុងការេរៀបចំមល
ូ ដា្ឋនេ្រកាយ េ

្រពះវ ិ

េ

ចុងឆា្នំ១៩៧៥ េលាក េដៀន ែដល ជា

ខ្លួន បានេ

ដល់ ទី្រកុង អាឡិចសង្រឌី យា៉ រដ្ឋេវៀរ

ហ ីនីញា៉

ខ្ញំបា
ុ នក៏ជប
ួ េលាកសារជាថ្ម។
ី

េ្រកាយមក េ

ែខឧសភាឆា្នំ១៩៧៧ េលាកបាន

ចាកេចញពី សហរដ្ឋអាេមរិក េ
េ

ពី រឆា្នំ

ទីេនាះេលាក

្របេទសបារាំង

និងរដ្ឋបរុ សេរៀមច ង

សាន បានេរៀបចំជាគណៈកម្ម

សឺន

តេទេលខេ្រកយ

រវត្ត នគវន ម (វត្តខឹង
ទ ) ឋិតកនុងទីរម
ួ េខត្ត្រពះ្រតពំង កមពុជេ្រកម

