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ចាយផលិតផល។ ករណី ែដលេគេដាះដូរ គា្នេនះ
្រតូវបានសួរថា េតើវាអាចមានតុល ភាពែដរឬេទ?
តាមធម្មតាវាមិនមានតុល ភាពេឡើយ។
ភាពេនះ វាឋិ តេ

អតុល

េលើកតា្តេផ ងៗជាេ្រចើន ែត

កតា្តែដលេលចេធា្លជាងេគេនាះ

គឺវស
ិ ័យសមត្ថ

ភាពកមា្លង
ំ ពលកម្មរបស់្របេទសនីមួយៗេនះឯង។
ដូចបានជរាបខាងេលើមកេហើ យថា

េនះជាសម័យថាមពលកុព
ំ ូទ័រ។
ចំេណះទូេ

បេច្ចកេទ្ទស

សម័យ

សមត្ថភាពៃន

ជាពិេសសចំេណះវិជា្ជខាងវិទ សា្រស្ត

គឺជាកមា្លំងផលិតដសំខាន់ កុង
្ន

សម័យេនះ

េបើ្របេទសណាមួយមិនេរៀបចំឱ

មានចំេណះវិជា្ជខាងវិស័យេនះ ឱ បានទាន់ េពល

េវលាេទ កមា្លំងពលកម្មៃន្របេទសេនាះ នឹង្រតូវ
េ

សល់ េ្រពាះពលករខ្វះសមត្ថភាព។

ការសហ្របតិបត្តកា
ិ រខាងវិស័យេសដ្ឋកច
ិ ្ច

អាចបណា
្ដ លឱ មានភាពអេនា្ដបេវសន៍ ៃនបណា
្ដ

្របជាជាតិេផ ងៗគា្នក្នុង្របេទសនិមួយៗ។ ការេធ្វើ
អេនា្ដបេវសន៍ៃន្របជាជាតិ

ពី ្របេទសមួយេ

្របេទសមួយេនះ

បាននាំចល
ូ មកកាន់ ្របេទសថ្មី

េហើ យការេនះ

វាអាចបណា
្ដ លឱ មានផលប៉ះ

យួ ន តាមការទូលសុំរបស់ មេហសីរបស់ ្រពះអង្គ)

ហូ រ

ចូលមក្របេទសែខ្មរជាហូ រែហ េដាយេដើមេឡើយ
្រកាន់ ែតមានពពួ កខ្ញំក
ុ ដ
ំ ររបស់ ្រពះនាង ងុក វាន

ជាមេហសីរបស់ េស្ដចជយេជដា្ឋទីពីរ ែដលតាម
ែហរ្រពះនាងចូលមក្របេទសែខ្មរេយើ ង

េពលែដល្រពះនាង

េ្រកាយ

បានេរៀបការជាមួយេស្ដច

ជយេជដា្ឋទីពរី រចមក។
ួ
ខាងេ្រកាយមក េង្វ ន អាញ
(Nguyen Anh) តំណេ្រកាយរបស់ េង្វ ន ហា្វង
(Nguyen Hoang) េ

មួយពួ កៃតសឺន
េកាះ្រតឡាច

េពលែដលេធ្វក
ើ លយុ ទជា
្ធ

ក៏បានមកសុំ្រជកេកានេ

ឯ

និងែដនដីកម្ពុជាេ្រកាមម្ដែុំ ខ្រត្រពះ

្រតពាំងេនះផងែដរ។ េ

ទីបផ
ំ ត
ុ ជនអេនា្ដបេវសន៍

យួ នដេ្រចើនេលើសលុប បានេធ្វឱ
ើ មហាណាច័្រក

ែខ្មរមួយភាគធំ កា្លយជាែដនដីកម្ពុជាេ្រកាម ជា

ែដនដីែដលក្នុងបច្ចុប ន្នេនះ

សា្គល់ ថា្របេទសេយៀតណាម

ជនបរេទសេគ

ឫេយៀតណាម

ខាងត ូង(កាលែដលេយៀតណាម្រតូវ

បានែបង

ែចកជាពី រ តាមកិច្រ្ច ពមេ្រពៀងទី្រកុងហ ឺែណវឆា្នំ
១៩៥៤) េទាះបីេ

េលើទឹកដីេនះ េ

លាននាក់ កព
ំ ុ ងែតរស់ េ

មានែខ្មររាប់

េហើ យមានវត្តអារាម

នូវទំេនៀមទមា្លប់ ្របៃពណី របស់ ខ្លួនជាមួយផងែដរ

ែខ្មររាប់ រយ ែដលជាទីបួសេរៀន និងជាទីរក ទុក

ពាល់ ដល់ វស
ិ ័យវប ធម៌េនាះផង។ ភាពទីៃទពី គា្ន

េ្រគឿងសមា្គល់ ៃន្របជាជាតិែខ្មរក៏េដាយ។ េពាល

ខាងវិស័យវប ធម៌េនះ

អេស្ថរភាពសង្គមផងែដរ

ក៏ជាេដើមចមនាំឱ មាន

េ្រកាម ្របវត្តសា
ិ ្រស្ដបានប

ឧទាហរណ៍ េ

្ជ ក់ ថា ចិតស
្ត ប ុរស

របស់ ែខ្មរទាំងេស្ដចទាំងម្រន្តី (េស្ដចបានប

ឯក

កម្ពុជា
្ជ េ

ជាទីផ ព្វ ផ យទំេនៀមទមា្លប់ ្របៃពណី
គឺ េទាះបីេយើ ងជាែខ្មរកំពុងែតរស់ េ
របស់ េយើ ងក៏េដាយ

ែដលជា

ក្នុង្របេទស

ែតថាេបើវប ធម៌អារ ធម៌

របស់ េយើ ង ធា្លក់ ចះុ កាន់ ភាពទន់ េខ យេហើ យ វា
នឹង្រតូវវប ធម៌មយ
ួ េទៀតមក

តេទទំព័រ១០

្រពឹតិប
្ត ្រតេចញផ យ្របចំែខរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net និង www.vokk.net

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ទំព័រ០៣

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

តពីទំព័រ១ ៃនកិច្រ្ច បជុ្របចាំឆា្នំ េដើម ីផល
្ត ់ នវូ ផល

្រប េយាជន៍ចម ង និងប

្ហ ទាំងឡាយណា ែដល

េកើតមានេឡើងចំេពាះែខ្មរេ្រកាមេ
ឆា្នំម ញ់បញ្ច ស័ក

ក្នុង្រសុក។

ព.ស.២៥៥៧

បាន

ចូលមកដល់ េហើ យេយើ ងបានដឹង និងកំណត់ ែផន
ការ

ផល្របេយាជន៍ែដលសហព័ នមា
្ធ នចំេពាះ

ែខ្មរេ្រកាមេ

ក្នុង្រសុក េដើម ីែស្វងរកសិទិស
្ធ ំេរច

វាសនាខ្លួនេដាយខ្លួនឯងេនាះមិនផា្លស់ ប្តូរេឡើយ។
ជាពិ េសស សហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
និងបន្តែផនការទាំង៣ដូចមានខាងេ្រកាម

េដើម ី

បញ ប់ នវូ រាល់ អំេពើ រេំ លាភសិទិម
្ធ នុស

ែដល

គំរាមកំែហងជីវត
ិ ្របចាំៃថ្ងទទា
ូ ំងកម្ពុជាេ្រកាម។
១. ករងរអន្តរជតិ
បន្តទំនាក់ ទំនងអន្តរជាតិ

េដាយផ្តល់ព័ត៌

មានេលើរាល់ ការរំេលាភសិទិម
្ធ នុស

មានេសរី

ភាព ក្នុងការបេញ្ច ញមតិ សិទិក
្ធ មា
ុ រ សិទិ្រ្ធ ស្តី សិទិ ្ធ
សិក អប់ រ ំ ្របកាន់ ពូជសាសន៍ ជេនឿសាសនា ដី
ធ្លី និងការែ្រប្របួលធាតុអាកាស ែដលកំពុងែត
គំរាមកំែហងនាេពលបច្ចុប ន្ន

េដាយេចតនាៃន

ការអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកច
ិ ្ច បង្ហូរទឹកសមុ្រទចូលដីែ្រស
ចំការែខ្មរ។

ផ្ត ល់ ឯកសារជូ ន ្រកសួ ង អន្ត រ សាសនា
របស់ សហរដ្ឋអាេមរិក េ

ែខមករា ២០១៣។

២០១៣។

្របេទសស្វិស

េ

ែខមករា

២០១៣។
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ែខកុមៈ្ភ ២០១៣។

ចូលរ ួម្របជុេវទិកាជនជាតិេដើម

េ

ែខ

កុមៈ្ភ ២០១៣។
េធ្វកា
ើ រទំនាក់ ទំនងជាមួយរដា្ឋភិបាលនានា
េដើម ីដាក់ ពាក សុំចល
ូ ជាសមាជិក្រកុម

េសដ្ឋកច
ិ ្ច និងសង្គមកិច។
្ច

្របឹក

២. ករងរេនកមពជ
ុ

បន្តទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយរដា្ឋភិបាល ្រគប់គណៈ

បក នេយាបាយ ្រគប់ អង្គការេ្រ

រដា្ឋភិបាល ក្នុង

បំណងេអាយបានសា្គល់ ច ស់

និងយល់ ដង
ឹ នូវ

បំណងពិតៗរបស់ែខ្មរេ្រកាម និងពីសកម្មភាពអហឹ ង
របស់ សហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។

បន្តេធ្វទា
ើ ក់ទងជាមួយសមាគមែខ្មរេ្រកាម និង
្រកុមយុ វជនែខ្មរេ្រកាម េ

្របេទសកម្ពុជា េដើម ី

សហការេលើការងារទាំងឡាយ
មានេ

្របេទសកម្ពុជា។

ែដលែខ្មរេ្រកាម

បន្តការផ ព្វផ យដល់ជនរមឈាមែខ្ម
ួ
រ
ែខ្មរេ្រកាមេ

និង

កម្ពុជា អំពី្របវត្តសា
ិ ្រស្តៃនការបាត់

បងទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាម និងសកម្មភាពរំេលាភសិទិ ្ធ
មនុស

មេធ បាយបំបាត់ ែខ្មរេ្រកាមែបបឃាត

កម្ម វប ធម៌ និងសង្គមរបស់ រដា្ឋភិបាលយួ នេ
៣. ករងរកនង្រសុ
ក
ុ

ឆា្នំ

េ ធ្វើ កា រ ទំ ទា ក់ ទ ង ជា មួ យ ្រ ក សួ ង កា រ
បរេទស និងពាណិ ជ្ជកម្ម អូ្រសា្តលី េ

ញ៉ូវយក េ

បូរ ី

កម្ពុជាេ្រកាម។

ផ្តល់ឯកសារ្របវត្តសា
ិ ្រស្ត ជូនអង្គការេ្រ
រដា្ឋភិបាលេ

ចូលរ ួមកិច្រ្ច បជុយុ វជនពិ ភពេលាកេ

ែខកុមៈ្ភ

បន្តការផ ព្វ ផ យច ប់ សិទិម
្ធ នុស

ជនរ ួមឈាមេ

ដល់

ក្នុង្រសុក និងផ្តល់របាយការណ៍

ជូនសង្គមអន្តរជាតិ រាល់ អំេពើ រេំ លាភសិទិម
្ធ នុស
េដាយវិធសា
ី ្រស្តបំបាក់ សា្មរតី

គំរាមកំែហង

្របមាថទូទាំងកម្ពុជាេ្រកាម។

ទំព័រ០៤

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

តាមសេង្កតប

្ហ េលាក េ

តាមសេង្កត ប

េហន សកម្មជនធ្ល។
ី

្ហ េលាក្រសី ្រតឹង ធី ចូវ សកម្ម

ជនដីធ។
្លី
តាមសេង្កត ប

្ហ ្រកុមយុ វជន យួ ន

វាយ្រពះសង ែខ្ម រេ្រកាមេ

េខត្ត ្រពះ្រតពាំ ង

តាមសេង្កតប

្ហ

្រពះសង េ

វត្តេសរីតាេសក

និងវត្តៃ្រពជាប់ ។ តាមសេង្កតប

្ហ

វិញ បា សកម្មដធ
ី ។
ី្ល សហព័ នេ្ធ

ែតបន្តែផនការ

របស់ ខ្លួនេដើម ីេអាយែខ្មរេ្រកាមេ

ក្នុង្រសុកមាន

កម្ពុជាេ

្រពះសង ពី

កម្ពុជាេ្រកាម។ តាមសេង្កតប

្ហ េលាក

សិទិេ្ធ សរីភាព េលើេសចក្តស
ី ំេរចវាសនាអនាគត
របស់ ខ្លួន ដូចែដលមានែចងក្នុងេសចក្ត្រី បកាស
ៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ

និងេសចក្ត្រី បកាស

េដាយែឡកែខ្មរេ្រកាម

ឈឺ ចាប់ ទទា
ូ ំងកម្ពុជាេ្រកាម េយើ ងខ្ញំជា
ុ កូនេ

េ្រកាម

េឡើងនូវអ្វីែដលេកើតមានកាលឆា្នំចាស់

សូមេអាយេទវតាឆា្នំថ្មី

ែខ្មរ

េមតា្ត្របទាននូវ

សំេឡងេសរីភាព និងសំេឡងយុ តធ
្តិ ម៌។
េយើ ងខ្ញំុ សូ ម េធ្វើ គា រវកិ ច្ច ចំ េពាះ្រពះភិ កុ្ខ
សង បុរស ្រស្តី យុ វជន យុ វតី ទាំងេ
កម្ពុជា និងេ

ក្នុង្រសុក

្របេទសទី៣ ែដលបានបូជាជីវត
ិ

កមា្លំងកាយចិត្ត ថវិកា ប

្ញ

េដើម ីជាតិ និង

សាសនា ក្នុងបុព្វេហតុសិទិេ្ធ សរីភាព សិទិស
្ធ ំេរច
វាសនាខ្លួនេដាយខ្លួនឯង បានជួប្របទះែតនិងពុ ទ ្ធ
ពរទាំ ង ឡាយ៤្របការគឺ អាយុ

និងពលៈ កំបីេឃ្ល ងឃា្លតេឡើយ៕

វណ្ណ ៈ សុ ខ ៈ

ទី្រកុងឡុនដុន េខត្តអនធារីយ៉ូ កាណាដា

សិទិជ
្ធ នជាតិេដើម។
ៃថ្ងេនះែខ្មរេយើ ងទទួលេទវតាឆា្នំថ្មី

បានបេង្ហស
ើ ំេឡង

ៃថ្ងទី៤ ែខេមសា ឆា្នំ២០១៣

រំលឹក

សូមអរគុណ

រ ួចនាំគា្ន

ថាច់ ងុក ថាច់

បួងសួងសូមសីរ ីសួស្តី និងសុភមង្គលឆា្នំថផ
្មី ងែដរ។

េ្រកាមចំនន
ួ ១២ ែដលមានមូលដា្ឋនេ
ណាច្រកកម្ពុជា

្រពះរាជា

បានេបើកសិកា្ខសាលាពិ េ្រគាះ

េយាបល់មយ
ួ ស្តព
ី ី “សិទិេ្ធ សរីភាពក្នុងការបេញ្ច ញ
មតិ និងទទួលបានពត៌មាន” េដាយមានការអេញ្ជើ ញ
ចូលរ ួមជាវាគ្មន
ិ ពី េលាកេមធាវី
្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម
ចូលរួមអងគសិកខ
ពិេ្រគះេយបល់សីព
្ដ ី េសរ ីភពកនុង
ករបេញចញមតិ និងទទួលបនព័ត៌មន េរៀបចំេឡើងេ យ
េលខធិករ ្ឋ ន ៃនអងគករ សមគមែខមរកមពុជេ្រកម

តពីទំព័រ១ ពី ៃថ្ងទី២៥ ែខមីនា ឆា្នំ២០១៣ េ

សាល្របជុរបស់ សមាគមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម េដើម ី

សិទិម
្ធ នុស

និងអភិវឌ ន៍ េ

រយៈេពលមួយៃថ្ងេពញ

រាជធានីភេ្នំ ពញ។

អង្គការសមាគមែខ្មរកម្ពជា
ុ

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

សុក

សំេអឿន

នាយក្របតិបត្តិ ្រកុមអ្នកច ប់ ការពារសិទិក
្ធ ម្ពុជា

និងេលាក សឺន សាលី ម្រន្តីែផ្នកេលើកស្ទួយៃន
ការិយាល័យ ឧត្តមស្នងការ អង្គការសហ្របជា
ជាតិទទួលបន្ទុកសិទិម
្ធ នុស ្របចាំ។

េយាងេ

តាមការឱ ដឹ ង ក្នុ ង ឱកាសសិ កា្ខ សាលាកាលពី
ៃថ្ង ចន
័ ម
្ទ ិលមិញេនះថា សិកា្ខសាលាមានេគាល
បំណងចំនន
ួ ៤គឺ៖

ទំព័រ០៥

អ្នកចូលរ ួមទាំងអស់ នឹងបាន

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

្រជាបបែន្ថមពី ្របភពប

្ហ

និងឬសគល់ ែដល

បណា
្ត លឱ េកើ ត មានេឡើ ង ចំ េពាះបងប្អូ ន ែខ្ម រ
េ្រកាម

អ្នកចូលរ ួមទាំងអស់ នឹងបាន្រជាបបែន្ថម

ពី ការវិភាគសា្ថនភាព្រសប
របស់ បងប្អន
ូ ែខ្មរេ្រកាម

ច ប់ ៃនការរស់ េ

អ្នកចូលរ ួមទាំងអស់ នឹង

បាន្រជាបបែន្ថមពី ការវិភាគផ្លូវច ប់ ពាក់ ព័ នន
្ធ ិង
ប

្ហ របស់ ែខ្មរេ្រកាម្របឈម

និងនីតវិ ធ
ិ ៃី នការ

េដាះ្រសាយ និង៤.អ្នកចូលរ ួមនឹងបាន្របមូលទិន្ន
ន័យែដលជាប
ឈម

្ហ បច្ចុប ន្នៃនែខ្មរេ្រកាមកំពុង្រប

និ ងបានព្រងាងរបាយការណ៍ ដាក់ ជូ ន

សន្នបា
ិ តអង្គការសហ្របជាជាតិនាេពលខាងមុខ។

េលាក សឺន េយឿង នាយក្របតិបត្តស
ិ មាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម េដើម ីសិទិម
្ធ នុស និងអភិវឌ ន៍ និង
ជា្របធានេលខាធិការដា្ឋនៃនអង្គការសមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម បានេលើកេឡើងពី សា្ថនភាពរស់ េ

របស់ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម ែដលកំពុងរស់ ្រពះ
េ្រកាមថា៖

និងរស់ េ

ឯែដនដីកម្ពុជា

“េយាងតាមបទពិ េសាធន៍េធ្វកា
ើ រ

ជាមួយែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមផា្ទល់ និងែផ្អកេ
ការ្រសាវ្រជាវ

និង្របមូលព័ តមា
៌ ន

ជាក់ លាក់ មយ
ួ ចំនន
ួ ែដល្របឈមេ
េ

តាម

អង្គការ

បានកំណត់ នវូ ប

សមាគមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

្ហ

នឹងការរស់

របស់ ែខ្មររកម្ពុជាេ្រកាម បច្ចុប ន្នកព
ំ ុ ងរស់ េ

្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា
ការរស់ េ
រស់ េ

ប

្ហ ទាំងេនាះដូចជា៖

េដាយគា្មនអត្តស

្ញ ណ្រសបច ប់

តាមតំបន់ សំណងបេណា
្ត ះអាសន្ន (តំបន់

អាណាធិបេតយ ដូចជាភ្ល្រឺ បឡាយភ្លអា
ឺ ងជាេដើម)
េដាយគា្មនដីសាងសងលំេ
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

កបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវត
ិ
រកចំណូលបានតិចជាងចំ

ណាយ ប

្ហ អំេពើ ហិង ក្នុង្រគួសារ និងខ្វះការរ ួប

រ ួមសាមគ្គគា
ី ្ន មានទំនាស់ កុង
្ន សហគមន៍
មានអំណាច េក្មងមិនបានេ

និងអ្នក

សាលា ខ្លះេបាះបង

េចាលសាលា និងខ្លះមិនេចះអក រ”។ ក្នុងរបាយ
ការណ៍ ែដលបានអានេនាះ

បានប

្របជាពលរដ្ឋែខ្មរែដលកំពុងេ
ពួ កគាត់ កំ ពុ ង្របឈមេ
វិស័យទាំងអស់

្ជ ក់ េទៀតថា

ឯកម្ពុជាេ្រកាមវិញ

និ ងប

ក្នុងេនាះមានប

្ហ េស្ទើរែត្រគប់
្ហ ការរំេលាភ

សិទិម
្ធ នុស ៃនជុេនឿ និង្របតិបត្តសា
ិ សនា សិទិ ្ធ

្របភពរបាយការណ៍ ែដលអានេដាយ

រាជាណាច្រកកម្ពុជា

ការ ្រកី្រកគា្មនជនាញ និងចំេណះដឹងស្រមាប់ ្រប

សា្ថន និងេធ្វែើ ្រសចំ

ទទួលបានការសិក អប់ រ ំ សិទិេ្ធ សដ្ឋកច
ិ ្ច សង្គម
និងវប ធម៌

និងសិទិព
្ធ លរដ្ឋ

ទាក់ ទងនិងសិទិជ
្ធ េនឿ

និងនេយាបាយ។

និង្របតិបត្តសា
ិ សនា

េលាក សឺន េយឿង បានេលើកបែន្ថមេទៀតថា វត្ត
អារាម្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជាកែន្លងស្រមាប់ ្រពះសង
គងេ

បួសេរៀនេគារព ្របតិបត្តន
ិ វូ ពុ ទវ្ធ ចនៈ គឺ

ជាកែន្លងរក នូវអត្តស
វប ធម៌

ទំេនៀមទំលាប់

ដូេច្នះបច្ចុប ន្នេនះ
េ

្ញ ណជាតិអរិយធម៌ និង

តាមវត្តនីមយ
ួ ៗេ

អាជា្ញធរេវៀតណាម

មានកិចកា
្ច រ្រពះពុ ទសា
្ធ សនា
ទូទាំងែដនដីកម្ពុជាេ្រកាម

បានលូកៃដចូលកិចកា
្ច រៃផ្ទ

ក្នុងយា៉ងធ្ងន់ធរ្ង ជាទីបំផត
ុ
េវៀតណាមេ

េលើជ

វត្ត្រពមទាំង្រតា្រពះេ

្របៃពណី របស់ ែខ្មរ។

ដូចជាសរេសរអក រ

្ជ ំង្រពះវិហារ និងេកា្លងទា្វរ

អធិការៃនវត្តនីមយ
ួ ៗ ែដល

ពី េដើមមកពុំ ធា្លប់ មានទាល់ ែតេសាះ។ សព្វ ៃថ្ងេនះ
អាជា្ញធរេវៀតណាមេខត្តឃា្លំង ឬេខត្ត SocTrang
បានប៉ុ ន ប៉ងចាប់ ផ ឹក្រពះសង ែខ្មរេ្រកាមបួន្រពះ

អង្គ្រពះនាម ្រពះេតជគុណ លី ចិនា្ត ្រពះេតជ

ទំព័រ០៦

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

គុណ សឺន ថាញ់ ្រពះេតជគុណ ថាច់ ធា និង្រពះ
េតជគុណ សឺន ខាយ គងេ

វត្តវត្តេទពា្វរាមៃ្រព

ជាប់ ភូមៃិ ្រពជាប់ ឃុំទឹកសាប ្រសុកេ្រជាយញរ
េខត្តឃា្លំង

េដាយសារ្រពះសង ទាំងបួន្រពះអង្គ

េនាះបានេ្រកាកេឡើងេធ្វបា
ើ តុកម្ម្របឆាំង
្រពះេ

ជាមួយ

អធិការវត្ត ្រពះនាម ថាច់ ហូ ន ែដលបាន

េបើ ក ៃដឱ អាជា្ញធរេវៀតណាម្រគប់ ្រគងតាមចិត្ត

និង្របឆាំងនូវទេង្វរើ េំ លាភបំពាន និងេ្រជៀតែ្រជត
កិចកា
្ច រសាសនា្រពះសង ក្នុងវត្ត។
េលាកេមធាវី សុក សំេអឿន បានេផ្តម
ើ
េលើកេឡើងថា៖ កម្ពុជាេ្រកាម គឺជាែដនដីែដល

មានមុនេគបង្អស់ៃនកម្ពុជា

មុន្រពះនាងលីវយី

េ្រកាយតមកមានភាពរីកចំេរើនតេរៀងមកេដាយ
្រពះបាទជយវរន
័ ្ម ។

ែខ្មរេ្រកាមគឺជា្របជាពលរដ្ឋ

ែដលជាជនជាតិេដើមេ
េវៀតណាមខាងត ូង។
ែខ្មរ្រសប

េលើទឹកដីៃនកម្ពុជាេ្រកាម

ែខ្មរេ្រកាមេ

កម្ពុជាគឺជា

ច ប់ តាមរដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ៃន្រពះរាជាណា

ច្រកកម្ពុជា ដូេច្នះែខ្មរេ្រកាមគឺជាែខ្មរ េយើ ងគួរេ្របើ
ពាក ថា

“ែខ្មរ”

“េ្រកាម” េទ។
ងារឈានេ

បានេហើ យមិនចាំមានពាក ថា

រីឯេលាក សឺន សាលី េដើម ីការ

រកភាពេជាគជយបាន

េលាកបាន

េផ្តម
ើ េដាយពាក ថា “េយើ ង្រតូវែតសាមគ្គគា
ី ្ន ” ការ
សាមគ្គី ែ បបអ្រង្កង

មិនែមនសាមគ្គែី បបសា្វេទ

អ្រង្កងេទាះបីគា្នវាបាក់ ៃដេជើងក៏េដាយ
យាមទាញគា្នវាេ
សា្វវិញ េ

រកកែន្លងណាមួយ

ក៏វាព

រីឯពពួ ក

េពលបានេឃើញសត្វខា្លមកដល់ ក៏

រត់ េឡើងេដើមេឈើ រេរៀងខ្លួន។

ទាក់ ទងេ

និង

្របធានបទ េលាកបានេលើកេឡើងថា មា្រតា៥៩
ៃនេសចក្តី

្របកាសជាសាកលស្តីពីសិទិម
្ធ នុស

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

មា្រតា៣១
កម្ពុជា

ពលរដ្ឋ

ៃនរដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ៃន្រពះរាជាណាច្រក
ៃនកតិការស

មា្រតា១៩

្ញ ស្តីសិទិ ្ធ

និងនេយាបាយបានែចងច ស់ ណាស់

អំពីសិទិេ្ធ សរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ តមា
៌ ន និង
ការបេញ្ច ញមតិ។ ទាក់ ទងេ
មាន្រពំ ែដនកំណត់ េទ

េ

ទីណាក៏េដាយ

នឹងសិទិេ្ធ នះ គឺមន
ិ

េទាះបី្របជាពលរដ្ឋរស់

េតើេយើ ងមានសិទិចា
្ធ ំបាច់ េ

្រតងណា? គឺ្រតូវបានទទួលបានការគាំពារេដាយ
ច ប់ ។

ដូេច្នះេសចក្ត្រី បកាសជាសាកលស្តីពី

សិទម
ិ ្ធ នុស របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ និងេសចក្តី
្របកាស ជាសាកលនានាេទៀត ែដលបេង្កត
ើ េឡើង
េដាយអង្គការសហ្របជាជាតិ ទាំងេនាះគឺជាច ប់

្របៃពណី ែដល្របេទសទាំងឡាយជាសមាជិកៃន
អង្គការេនះ្រតូវេគារពេដាយស្វ័យ្របវត្តិ

េដាយ

មិនចាំបាច់ ទទួលចុះហត្ថេលខាេឡើយ។

េលាក

បានបន្តថាេ

ឆា្នំ២០០៧ មានែខ្មរេ្រកាមជាេ្រចើន

បានេភៀសខ្លួនមកពី កម្ពុជាេ្រកាម
្រជកេកានេ

មកសុំសិទិ ្ធ

កម្ពុជា តាមរយៈការិយាល័យឧត្តម

ស្ន ង ការអង្គកា រសហ្របជាជាតិទទួលបន្ទុកជន

េភៀស ខ្លួន ប៉ុែន្តកាលេនាះអង្គការេនះ បានេស្នើ
ដល់ ្របសួងការបរេទសៃន្របេទសកម្ពុជា េដើម ី
ប

្ជ ក់ េរឿងេនះ េ

េពលេនាះ្រកសួងេនះ បាន

ប

្ជ ក់ ថា ែខ្មរេ្រកាមគឺជាែខ្មរ ដូេច្នះែខ្មរេ្រកាម

មិនែមនជនេភៀសខ្លួន

ឬអេនា្ត្របេវសន៍េ

ជាេទ គឺជា្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ្រសបច ប់ េ

អាចទទួលបាននូវអត្តស

កម្ពុ

កម្ពុជា

្ញ ណេផ ងៗក្នុងនាមជា

ែខ្មរ។ ជាចុងេ្រកាយៃនកម្មវធ
ិ ី សិកា្ខកាមទាំងអស់
សំេណើ នូវនីតវិ ធ
ិ ម
ី យ
ួ ចំនន
ួ

ប

ទំព័រ០៧

្ហ ែដលបានរកេឃើញ

េដើម ីេដាះ្រសាយ

និងបានជូនេ

អនុ

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សាសន៍ខ្លះៗដូចខាងេ្រកាមេនះ៖
 េស្នើេ

ៃផ្ទកុង
្ន ៃនកិចកា
្ច រសាសនា និងវត្តអារាម្រពះ

រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម ចំេពាះបូជនី

ពុ ទសា
្ធ សនាែខ្មរ។

យដា្ឋនរម្មនីយដា្ឋន បូរាណរបស់ ែខ្មរ សូម

 តស៊ូមតិ

្របគល់ ឱ ែខ្មរអភិវឌ ន៍ និង្រគប់ ្រគងេដាយ

្របជាជាតិ

ខ្លួនឯង។

 រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម ្រតូវែតផ ព្វ ផ យរដ្ឋ

ែតទទួលបានការបណ្តុះបណា
្ត លមុខជនាញ

ធម្មនញ
ុ ្ញ

្រគប់ ្រគាន់ េដើម ីចញ
ិ ្ចឹ មជីវត
ិ ។
បាល

តាមវត្តអារាមនានា រដា្ឋភិ

េវៀតណាម្រតូវែតអនុ

្ញ តិឱ មាន

 វប ធម៌

 ការទំនាក់ទំនងរវាងែខ្មរេ្រកាមេ

តាមវត្តអារាម

រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម

និងមានសា លាេរៀនជាសាធារណៈ។

្រពះសង
េ

សួរនាំ េ

េពលមាន

្រជាប

តាមសាលារដ្ឋនានា។

សិក េ

េ្រ

្របេទស។

 រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម មិន្រតូវេ្រជៀតែ្រជក

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

និង

ជាពិ េសសឱ ដល់ កម្ពុជា

េ្រកាម និងព្រងឹងសកម្មជនេ

ដូចជាការ

អាហារ ូបករណ៍ ដល់ និស ិតែខ្មរេ្រកាម បាន

និងយល់ ច ស់ ពីសិទិម
្ធ នុស

ច ប់ ពាក់ ព័ន្ធ

្រតូវទទួលសា្គល់

 រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម ្រតូវមានឱកាសផ្តល់

េ

ការផ ព្វ ផ យការអប់ រដ
ំ ល់ ែខ្មរេ្រកាមបាន

្ញ ប័ ្រ តរបស់ ្រពះសង េរៀនតាមវត្ត

សិក េ

្រតូវ

ព្រងឹងបែន្ថមការទំនាក់ ការសហការ និងព្រងីក

េលង្រសុកកំេណើ ត។

អារាមនានាឱ បានជាផ្លូវការ

មិន្រតូវតាមដាន

 អង្គការសមាគមែខ្មរេ្រកាមទាំងអស់

និង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម បាន

 រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម

ស

និងបេញ្ច ញមតិ

មិន្រតូវមានការតាមដាន

ការឃា្លំេមើល ការេ

្រគប់ ទិសទី

ហាមឃាត់ ជាដាច់ ខាត់ ។

មិន្រតូវបំបិទសិទិេ្ធ សរីភាពក្នុង

របស់ ែខ្មរេ្រកាម

និងសិល ៈៃនជាតិ

្រតូវហាមឃាត់ ។

 ្រតូវមានការទទួលសា្គល់ ជាផ្លូវការ ែផ្នកកិច្ច

ការទទួលបានព័ តមា
៌ ន

្របៃពណី

សាសន៍និមួយៗ រដា្ឋភិបាលេវៀតណាមមិន

 វិស័យសាសនា ្រតូវែតឯករាជ ។

 រដា្ឋភិបាល

និងច ប់ ពាក់ ព័នដ
្ធ ល់ ែខ្មរេ្រកាម

បាន្រជាប និងយល់ ច ស់ ។

ការេ្របើ្របាស់ ជាភាសាែខ្មរ។

ការសិក អប់ ររំ បស់ ែខ្មរ េ

ជរ ុញឱ រដា្ឋភិបាលេគារពសិទិ ្ធ

ចំេពាះែខ្មរេ្រកាម។

 វិស័យសង្គមកិច្ច េសដ្ឋកច
ិ ្ច ែខ្មរេ្រកាម្រតូវ

 ្រតាេ្របើ្របាស់ េ

និងអន្តរាគមន៍ដល់ អង្គការសហ

តាមមូលដា្ឋន។

អង្គការសមាគមែខ្មរេ្រកាម គួរមានរបាយ
ការណ៍ ជាេរៀងរាល់ ឆា្នំ ស្តីពីសា្ថនភាពែខ្មរេ្រកាម
ដាក់ សា្ថនទូតនានា អង្គការសហ្របជាជាតិ អង្គ
ជាតិ អន្តរជាតិេធ្វកា
ើ រេលើវស
ិ ័យសិទិម
្ធ នុស

វប

ធម៌ កុមារ និង្រស្តី៕

ទំព័រ០៨

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

បញជូ នជនសង ័យ ៦ នក់េទពនធនគរេចទពីបទ្របឆ ំងរ ្ឋ ភិបលែខមរ

ជនសង ័យទំង៦នក់េនះ្រតូវបនរ ្ឋ ភបលកមពុជេចទថបេងកើតែផនករេ្រគងនឹងផ្តួលរ ំលំរ ្ឋ ភិបល។ រូបថត CEN

សាលាដបូងរាជធានីភេ្នំ ពញ

បានបញ្ជ ូន

ជនេភៀសខ្លួន៦នាក់ ែដលភាគេ្រចើនជាែខ្មរកម្ពុជា

េ្រកាម

េ

ឃុំខ្លួនបេណា
្ដ ះអាសន្នេ

ពន្ធនាគារ

ៃ្រពស បនា្ទប់ ពីបានសាកសួររ ួចមក។ អាជា្ញធរៃថ
សហការជាមួយអាជា្ញធរកម្ពុជា បានចាប់ ខ្លួនអ្នក

ការបន្ត ែស្វងរកចាប់ ខ្លួនជនសង ័យបែន្ថមេទៀត
េនះបនា្ទប់ ពីសមត្ថកច
ិ ក
្ច ម្ពុជា បានសហការគា្នជា

មួយសមត្ថកច
ិ ៃ្ច ថបានចាប់ ខ្លួនមនុស ចំនន
ួ ៦នាក់

បញ្ជ ូនមកកម្ពុជា កាលពី ៃថ្ងទី១៤ មីនា តាមដីកា
ចាប់ ខ្លួនរបស់ តលា
ុ ការេចាទ្របកាន់ ពីបទេភរវកម្ម

ទាំង៦េនាះ បញ្ជ ូនមក្របេទសកម្ពុជាភា្លមៗេដាយ

បាចខិតប
្ត ័ណ្ណ

្រកុមេភរវកម្ម

បេង្កត
ើ រណសិរ រំេដាះជាតិែខ្មរ។ អ្នកទាំងេនាះ្រតូវ

សង ័យថា

ពួ កេគជាប់ ពាក់ ព័នក
្ធ ុង
្ន េរឿងបេង្កត
ើ
និងេរៀបចំ ក មា្លំ ង ្របដាប់ អាវ ធ
ុ

ខុសច ប់ ្របឆាំងរដា្ឋភិបាលកម្ពុជា។
ៃថ្ងទី១៩ មីនា ថាសមត្ថកច
ិ ក
្ច ម្ពុជា កំពុងែស្វងរក
ែដលជាប់ ពាក់

ព័ នេ្ធ រឿងបេង្កត
ើ កមា្លំង្របដាប់ អាវ ុធខុសច ប់

្រប

ឆាំងរដា្ឋភិបាលមួយចំនន
ួ េទៀត។
អ្ន ក នាំ ពា ក អគ្គ ស្ន ង ការនគរបាលជាតិ

េលាក េគៀត ច័នថា
្ទ រិទិ ្ធ បានអះអាងថា រដា្ឋភិបាល
កម្ពុជាមានភស្តុតាង្រគប់ ្រគាន់ ចំេពាះការចាប់ ខ្លួន
មុខស

្ញ មួយចំនន
ួ េទៀត៖ «េយើ ង នឹងបន្តេសុើប

អេង្កតបែន្ថម ពាក់ ព័នន
្ធ ឹងរណសិរ រំេដាះជាតិែខ្មរ

ហ្នឹ ង។

េយើ ងមានបញ្ជី េឈា្មះមុខស

េទៀតេយើ ងមានឯកសារមុខស

្ញ

្ញ េផ ងៗ

មួយចំនន
ួ

េទៀតេយើ ងនឹងបន្តេធ្វកា
ើ រងារហ្នឹ ងបន្តេទៀត»។

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ផ្ទុះកសាងកមា្លំង្របដាប់ អាវ ុធខុសច ប់

និង

បានបញ្ជ ូនមកសាលាដបូងរាជធានីភេ្នំ ពញ សាក
សួរកាលពី ៃថ្ងទី១៥ និងៃថ្ងទី១៦ មីនា។

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បានឲ ដឹងេ
ចាប់ ខ្លួនជនសង ័យបែន្ថមេទៀត

េហើ យនិងពាក់ ព័នកា
្ធ រដាក់ េ្រគឿង

វិទ ុអាសុីេសរី មិនអាចទាក់ ទងម្រន្តីសាលា

ដបូងរាជធានីភេ្នំ ពញេដើម ីបំភទា
្លឺ ក់ ទងេ
ចាប់ ខ្លួនេនះបានេទ េ

នឹងការ

ៃថ្ងអងា្គរទី១៩ មីនា។

ជនសង ័យទាំង៦នាក់ មាន្រពះសង

៣

អង្គ និង្រគហស្ថ៣នាក់ ្រតូវអាជា្ញធរៃថចាប់ រ ួម
មានេឈា្មះ យ៉ ន គឹម្រស៊ុន េ
ននិងេ
េយឿប េ
េ

យា៉ញ់ គឹម្រស៊ុ

ែកវ យា៉ន អាយុ ២៧ឆា្នំ េឈា្មះ យា៉ញ់
តក់ អាយុ ២៥ឆា្នំមាន្រសុកកំេណើ ត

េខត្តតាែកវ េឈា្មះ ថាច់ កុងភួង េ

វាង និងេ

ថាច់

ថាច់ កុសល

អាយុ ៣៧ឆា្នំ មាន

កំេណើ តជាែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

និង៣នាក់ េទៀត

មានេឈា្មះ េខមា េ

ទំព័រ០៩

េខមរា អាយុ ២៨ឆា្នំ ជា

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ពលរដ្ឋែខ្មរចំែណកេឈា្មះ យិ ន យា៉វ អាយុ ៣៤
ឆា្នំ និងេឈា្មះ ថាច់ ទឺ ជាែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។
ទាក់ ទងប

្ហ េនះ ភរិយារបស់ ជនសង ័យ

េឈា្មះ ថាច់ ទឺ គឺេលាក្រសី ថាច់ ថា បានែថ្លងថា
សា្វមីគាត់ ្រតូវអាជា្ញធរៃថចាប់ ខ្លួន តាំងពី ៃថ្ងទី៨ មី
នា។

សា្វមីគាត់ មន
ិ បាន្រប្រពឹ តដ
្ត ច
ូ ការេចាទ្រប

កាន់ និងចូលរ ួមរណសិរ រំេដាះជាតិែខ្មរេនាះេទ។
េលាក្រសីបន្តថា

្រកុម្រគួសារគាត់ េភៀសខ្លួនេ

្របេទសៃថ េដើម ីជវី ភាព្រគួសារ និងេដើម ីេគចពី
ការេធ្វបា
ើ បពី សំណាក់ អាជា្ញធរេវៀតណាម។
្របធាន

សាខាសហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

ពិ ភពេលាក្របចាំេ

កម្ពុជា េលាក តាំង សារៈ

មាន្របសាសន៍ថា ជនសង ័យែដលអាជា្ញធរមាន
សមត្ថកច
ិ ៃ្ច ន្របេទសទាំងពី រ

ចាប់ ខ្លួនគឺមន
ិ បាន

ផ្ដល់ដណឹ ងពី គន
ំ ិតផ្ដួចេផ្ដម
ើ ណាមួយ

ដល់ សហ

ព័ ន្ធ ឬសហគមន៍ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមេនាះេទ។ ទន្ទឹម
នឹងគា្នេនះ

សុំឲ តុលាការេធ្វកា
ើ រេសុើបអេង្កត

្របកបេដាយភាព្រតឹម្រតូវ និងយុ តធ
្តិ ម៌។

េគសា្គល់ ថា េយើ ងជាែខ្មរេទៀតេឡើយ។

ដូេច្នះក្នុងឆា្នថ
ំ គ
្មី ន
ំ ិតថ្មេី នះ ែខ្មរេយើ ងគួរែត

េមើលឱ េឃើញច ស់ ថា ជាតិេយើ ងមានផលវិបត្តិ

យា៉ងណា

េយើ ងគួរេដាះ្រសាយតាមែបបណា

ជាតិ

មានជីវត
ិ ្រប្រពិ តេ្ត

ឱេ

េដើម ីរ ួមចំែណកក្នុងការក

របស់ ពិភពេលាកេនះ។
ភាគេ្រចើនគឺពឹងេ
ប

្ញ

េ្រពាះថាប

តាមការវិវត្តន៍

កិចកា
្ច រទាំងអស់ េនះ

េលើបញ្ញ វន្ដែខ្មរ

ជាអ្នកមាន

្ញ េនះ អាចចាត់ ទក
ុ ថាជាែភ្នក

េមើលេឃើញសព្វ សារេពើ (ប
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

្ញ ចក្ខុ)។

កម្ពុជាេ្រកាម

េហើ យនិងសហព័ នចា
្ធ តា
ំ មដាន

េមើល ថាេតើពួកគាត់ វាមានេធ្វអ
ើ ច
ីុ ង
ឹ ែមន ឬយា៉ង

េម៉ច? េបើេធ្វែើ មន មានែតឲ ច ប់ េគចាត់ ការ។

េបើសិនជាគា្មនេទ ទទួលការេចាទមួលបងា្កច់ អីច
ុ ង
ឹ
ក៏សឲ
ុំ មានការផ្ដល់យត
ុ ធ
្តិ ម៌ឲ ពួកគាត់េ តាមហ្នឹ

ង។

ទី៣េបើគាត់ មានែដរ

្រគាន់ ជាអ្នករងេ្រគាះ

េដាយសារការទាក់ ទាញពី េមេខា្លង ក៏សុំឲ អាជា្ញ
ធរ

គឺជយ
ួ ស្រមាលេទាសេ តាមសា្ថនភាព

េទាស»។

យា៉ងណាក៏េដាយ

មា្នក់ កុង
្ន ចំេណាម

នាក់ េនាះ គឺមានេឈា្មះ េខមា េ

៦

េខមរា ធា្លប់

ជាប់ ពន្ធនាគារេខត្តតាែកវ ចំនន
ួ
២ឆា្នំពាក់ ព័ន្ធ
ក្នុងេរឿងបាចខិតប
្ត ័ណ្ណ្របឆាំងការដឹកនាំរបស់
េលាក ហ៊ ុ ន ែសនេទើបេចញពី ពន្ធនាគារកាលពី
ៃថ្ងទី២៩

មករា

ឆា្នំ២០១៣ក៏្រតូវចាប់ ខ្លួនេ

្របេទសៃថ ែដរ៕
្របភព៖ RFA (ែខ សុណង ) 2013-03-19

តពីទំព័រ៣ ្រគបលុបេលើ េពលេនាះពុំ មាននរណា

េយើ ង្រតូវេធ្វអ
ើ ្វីខ្លះ

េលាក តាំង សារៈ៖ «អង្គការ សមាគមែខ្មរ

េបើអស់េលាកអ្នកមានប

ជាបណ្ឌិត(Ph.D.)

្ញ

មានស

្ញ ប័្រត

ជាអាចារ មហាខាងសាសនា

ែដលមិ ន ្រតឹ ម ែតបួ ស ្របតិបត្តធ
ិ ម៌វន
ិ ័យេនាះេទ
ែត្រពះអង្គធា្លប់ ែតយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់

ជាតិ

ខាងវិស័យវប ធម៌េនះផងែដរ

ក្នុងការរក

េហើ យជា

ពិ េសសគឺអ្នកដឹកនាំ សង្គម ្រតូវែតេរើសរកវិធាន
ការដល្អមយ
ួ
េដើម ជ
ី យ
ួ ដល់ ្របជាជាតិែខ្មរេយើ ង
េ្រពាះថា្របជាជាតិែខ្មរ្រកី្រកល្ងិតល្ងង
កាសបានេរៀនសូ្រតេនាះ

មិនមានឱ

េលាកពឹ ងេ

េលើ

អស់ េលាកេហើ យ។ េបើមន
ិ ដូេចា្នះេទ ្របជាជាតិ
េយើ ងនឹងសា្លប់ គឺសា្លប់ គន
ំ ិតមិនខានេឡើយ៕

ទំព័រ១០

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សហព័នធែខមរេ្រកមពិភពេ

ក្របតិកមមនឹងករចប់មនុស ៦នក់ឃ ុំ
ក្នុងការបេញ្ច ញមតិរបស់ ពលរដ្ឋប៉ុេណា
្ណ ះ៖ «សួរ

ថា េតើ្រពះេតជ្រពះគុណ កុងផួង និងមនុស ដៃទ

មួយចំនន
ួ េទៀត

មានសមត្ថភាពរំលំរដា្ឋភិបាល

ែខ្មរេនាះេទ? ខ្ញំេុ ជឿថា េទាះបីមានបញ្ជី ក៏េដាយ

មានការេបាះ្រតាក់ េនាះក៏េដាយ ក៏េយើ ងមិនអាច

េ រំលំរដា្ឋភិបាលគា្មនអ្វីជា្រគឹះេនាះែដរ»។

្របតិកម្ម របស់ េមដឹកនាំសហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុ

េ

្របធន្របតិបត្តិៃនសហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម
ក ថច់ ង៉ុកថច់ ផ្ដល់បទសមភសន៍ដល់វ ិទយុ សុីេសរ ី
េនរដ្ឋធនី ៉ សុីនេ ន ឌីសុី សហរដ្ឋ េមរ ិក។
RFA Photo

េមដឹកនាំែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមេ

ឯនាយសមុ្រទ

បាន្របតិកម្មចេំ ពាះការចាប់ ខ្លួនពលរដ្ឋែខ្មរ
ែខ្មរកម្ពុជាចំនន
ួ ៦នាក់ បញ្ជ ូនេ

និង

ពន្ធនាគារៃ្រពស

កាលពី េពលថ្មៗ
ី េនះ ថាជាការេធ្វេើ ឡើងេដាយមិន
បានែផ្អកេលើភស្តតា
ុ ង

ឬមូលដា្ឋនច ប់្រគប់្រគាន់។

ប៉ុែន្តសមត្ថកច
ិ ក
្ច ម្ពុជាអះអាងថា ្រកុមមនុស ទាំង
្ន េគាលបំណងចងរំលំ រដា្ឋ
េនាះធា្លប់ បាច្រតាក់ កុង
ភិបាលកម្ពុជា។
្របធានសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមពិភពេលាក
ែដលមានមូលដា្ឋនក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិក

េលាក

ថាច់ ងុក ថាច់ អះអាងថា ពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម និង

ពលរដ្ឋែខ្មរទាំង៦នាក់ ែដលរដា្ឋភិបាលែខ្មរសហ
ការជាមួយរដា្ឋភិបាលៃថ
នាគារៃ្រពសេនាះ

ចាប់ ខ្លួនបញ្ជ ូនេ

ពន្ធ

មិនមានសមត្ថភាពែផ្នក

្របដាប់ អាវ ុធអាចផ្ដួលរំលំរដា្ឋភិបាលេលាក ហ៊ ុ ន
ែសន បានេនាះេឡើយ។
េលាកប

្ជ ក់ ថា ការបាច្រតាក់ រះិ គន់ រដា្ឋភិ

បាលទី្រកុងភ្នេំ ពញ កន្លងមក គឺជាសិទិេ្ធ សរីភាព
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ជាេ្រកាម

េធ្វេើ ឡើងេ្រកាយពី សមត្ថកច
ិ ក
្ច ម្ពុជា

សហការគា្នជាមួយសមត្ថកច
ិ ៃ្ច ថ

បានចាប់ ខ្លួន

មនុស ចំនន
ួ ៦នាក់ បញ្ជ ូនមកកម្ពុជា កាលពី ៃថ្ងទី
១៤ មីនា តាមដីការបស់ តលា
ុ ការែដលេចាទ្រប
កាន់ ពីបទេភរវកម្មបាចខិតប
្ត ័ណ្ណ និងពាក់ ព័នកា
្ធ រ
ដាក់ េ្រគឿងផ្ទុះ

កសាងកមា្លំង្របដាប់ អាវ ុធខុស

ច ប់ និងបេង្កត
ើ រណសិរ រំេដាះជាតិែខ្មរ។
ជនសង ័យទាំង៦នាក់

មាន្រពះសង ៣

អង្គ និង្រគហស្ថ៣នាក់ែដលមានេឈា្មះ យ៉ន គឹម
្រស៊ុន, េខម មា៉, យ៉ ន េយឿប, យ័ ញ យា៉វ ជា
ពលរដ្ឋែខ្មរ និងេឈា្មះ ថាច់ កុងផួង និង ថាច់ ទឺ
ជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។

សមត្ថកច
ិ ែ្ច ខ្មរឲ ដឹងកាលពី ៃថ្ងទី១៩ ែខមី

នា ថា សមត្ថកច
ិ ក
្ច ម្ពុជាកំពុងែស្វងរកចាប់ ខ្លួនជន
សង ័យបែន្ថមេទៀត

ែដលជាប់ ពាក់ ព័នេ្ធ រឿង

បេង្កើត កមា្លំ ង ្របដាប់ អាវ ធ
ុ ខុ សច ប់

្របឆាំង

នឹងរដា្ឋភិបាលទី្រកុង ភ្នេំ ពញ។

អ្ន ក នាំ ពា ក អគ្គ ស្ន ង ការនគរបាលជាតិ

េលាក េគៀត ច័នថា
្ទ រិទិ ្ធ អះអាងថា រដា្ឋភិបាលកម្ពុ
ជា

ទំព័រ១១

មានភស្តុតាង្រគប់ ្រគាន់ កុង
្ន ការចាប់ ខ្លួន

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

«េយើ ងនឹងបន្តេសុើប

មនុស មួយចំនន
ួ េទៀត៖

អេង្កតបែន្ថម ពាក់ ព័នន
្ធ ឹងរណសិរ រំេដាះជាតិែខ្មរ

ហ្នឹ ង។

េយើ ងមានបញ្ជី េឈា្មះមុខស

េទៀត

េយើ ងមានឯកសារមុខស

្ញ េផ ងៗ

្ញ មួយចំនន
ួ

េទៀត េយើ ងនឹងបន្តេធ្វកា
ើ រងារហ្នឹ ងបន្តេទៀត»។

ថាច់

េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ េលាក ថាច់ ងុក

អះអាងថា ពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម និង

ពលរដ្ឋែខ្មរទាំង៦នាក់

ែដលសមត្ថកច
ិ ទ
្ច ី្រកុង

ភ្នេំ ពញ

កាន់ ពន្ធនាគារៃ្រពស

បានបញ្ជ ូនខ្លួនេ

េនាះ សុទស
្ធ ឹងែតជាពលរដ្ឋ្រកី្រក េហើ យតុលាការ
្រតូវែតែស្វងរកយុ តធ
្តិ ម៌

ឲ បាន្រតឹម្រតូវពិ ត្របា

កដជូនជនជាប់ េចាទ។

េលាក ថាច់ ងុក ថាច់៖ «កាលពី ឆា្នំ១៩៩៧

ែដលគណបក ហ្វ៊ុ នសុិនបុិច ែដលដឹកនាំេដាយ

ផ្ដួលរំលំេលាក ហ៊ ុ ន ែសន ផង ចុះទ្រមាំមនុស

ទាំងេនះ ដូចជា្រពះេតជ្រពះគុណ កុងផួង ែដល

ជាសង រកកែន្លង្រជកេ

មិនឲ ្រជកផង

ក្នុងវត្តៃថ

សឹងែតេគ

រកចងា្ហន់ ឆាន់ ខ្លួនឯងមិនចងបាន

ផង េហើ យេតើមានកមា្លំងឯណាេ ផ្ដួលរំលំរដា្ឋភិ
បាលែខ្មរេនាះ?»។

េលាកបន្តថា

េលាកមិនអាចទទួលយក

បានេទចំេពាះសមត្ថកច
ិ ក
្ច ម្ពុជា

ែដលចាប់ ផ ឹក

បកស ង្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម មុនការកាត់ េសចក្ដី
េនាះ។ េលាកក៏បានអំពាវផងែដរថា ពលរដ្ឋែខ្មរ
ឬែខ្មរកម្ពុជាទាំងអស់

មិន្រតូវមានគំនិតផ្ដួលរំលំ

រដា្ឋភិបាលៃន្របេទសមួយតាមរយៈការេ្របើ អំេពើ
ហិ ង េនាះេទ

េហើ យថាពលរដ្ឋទាំងអស់ គរួ ចូល

រ ួមជាមួយគណបក នេយាបាយ

េដើម ី្របកួត

្រពះអង្គមា្ចស់ នេរាត្តម រណឫទ្ធិ និងអស់ េលាក

្របែជងគា្ន តាមរយៈការេបាះេឆា្នតែបប្របជាធិប

និងសពា្វវ ុធ្រគប់ ធន
ុ
េ

្របភព៖ RFA (

មួយចំនន
ួ េទៀត មានទាំងរថេ្រកាះ ពលទាហាន

ែតគា្មនសមត្ថភាពអាច

េវៀត
ចាប់ ខ្លួនេ

ៃថ្ង្រពឹ កៃថ្ងទី២៤

មីនា

េដាយសារពួ កេគចូ ល រ ម
ួ ្របឆាំងនឹងការ្របកាស
ដក្រពះេ

អធិការស្ដទ
ី វី ត្តៃ្រពជាប់

ការប៉ន
ុ ប៉ងចាប់ ផ ឹក្រពះេ
ែមនជាេលើកទី១េទ

េ

ែខ្រតឃា្លង
ំ ។

អធិការវត្តេនះ

មិន

ែដលអាជា្ញធរេវៀតណាម

សហការនឹងសមាគមសាមគ្គ្រី ពះសង េស្នហាជាតិ
េដើម ីចងចាប់ ផ ក
ឹ ្រពះេ

អធិការវត្តេនាះ។

សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមែស្វងរកអន្តរាគមន៍
ពី អង្គការសិទិម
្ធ នុស អន្តរជាតិ
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ំង

៉

) 2013-03-20

មចប់ែខមរេ្រកម២នក់

ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមពី រនាក់ ្រតូវបានអាជា្ញធរ
េវៀតណាម

េតយ េនាះវិញ េទើបជាដេណាះ្រសាយសន្តភា
ិ ព៕

និងអង្គការសហ

្របជាជាតិទទួលបន្ទុកែផ្នកសិទិម
្ធ នុស

េដើម ីសុំ

ឲ អន្តរាគមន៍រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម បញ ប់ ការ
យាយី េលើ្រពះសង
េ្រកាមេ

និង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជា

្របេទសេវៀតណាម។

ការអំពាវនាវេនះ េធ្វេើ ឡើងភា្លមៗេ

បនា្ទប់

ពី អាជា្ញធរេវៀតណាម បានចាប់ ខ្លួន្របជាពលរដ្ឋ

ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមចំនន
ួ ពី រនាក់

េ

្រពឹ កៃថ្ងទី២៤

មីនា គឺេឈា្មះ លី េមឿន (Ly Muon) អាយុ ៣០ឆា្នំ
និងេឈា្មះ តាំង មិញ (Tang Minh) អាយុ ២៨ឆា្នំ។
ការចាប់ ខ្លួនអ្នកពី រ

ទំព័រ១២

េ

ខណៈែដលពួ កគាត់ បាន

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ចូលរ ួមជាមួយ្របជាពលរដ្ឋជាេ្រចើនេទៀត

េ

ភូមៃិ ្រពជាប់ ឃុំទឹកសាប ែខ្រតឃា្លំង តវាេរឿង
ផ ឹក្រពះសង ។

្របធានសហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

េលាក

ថាច់ ងុកថាច់ មាន្របសាសន៍ថា គណៈកម្មការ
្រពះសង ែខ្រត

និងជាសមាជិកសភា្របជាពល

រដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមេ

ទី្រកុងហាណូយ ្រពះេតជ

គុណ ថាច់ ហ៊ ន សហការនឹងអាជា្ញធរេវៀតណាម
បានេចញេសចក្ដ្រី បកាស បេណ្ដញ្រពះេតជ្រពះ
គុណ លី ចិនា្ដ ែដលជា្រពះេ
ជាប់ ស្ដីទី

េចញពី តនា
ួ ទី

អធិការវត្តៃ្រព

និងឲ ្រពះអង្គវល
ិ មក

្រសុកែខ្មរវិញ េដាយេគេចាទ្រពះអង្គថា ជា្រពះ
សង មកពី កម្ពុជា។
េលាក ថាច់ ងុកថាច់ ប

្ជ ក់ ថា ្រពះេតជ

្រពះគុណ លី ចិនា្ដ មាន្រសុកកំេណើ តេ
ឃា្លំង ប៉ុែន្ត្រពះអង្គធា្លប់ មកេរៀនេ

កាលពី ឆា្នំ២០១០
េ

ែខ្រត

ទី្រកុងភ្នេំ ពញ

មិនែមន្រពះអង្គជា្រពះសង

កម្ពុជាេនាះេទ ដូេច្នះេហើ យបានជា្របជាពល

រដ្ឋមានការ្របតិកម្មចេំ ពាះប
េឆ្លយ
ើ តបេ

នឹងប

្ហ េនះ។

្ហ េនះ

វិទ ុអាសុីេសរី

មិនអាចទាក់ ទង្រពះេតជ្រពះគុណ ថាច់ ហ៊ ន ជា
សមាជិកគណៈកម្មការសង ែខ្រត និងជាតំណាង
រា្រស្ត្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមៃនបក កុមុយ
្ម
នីស្តេវៀតណាម េដើម ីសុំបភ
ំ អ
្លឺ ំពីប

េ

្ហ េនះបានេទ

ៃថ្ងទី២៤ មីនា េដាយអ្នកេលើកទូរស័ព្ទរបស់

្រពះេតជ្រពះគុណថា្រចឡំេលខ។
េដាយែឡកេ

ឃុំវញ
ិ ហាយ (Vinh Hai)

ែខ្រតឃា្លំង ្របជាពលរដ្ឋពីរនាក់ េផ ងេទៀត អាជា្ញ

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ធរេវៀតណាមកំពុងតាមចាប់ ខ្លួន។
្រពះសង សុំមន
ិ បេញ្ច ញ្រពះនាម

េ

វត្ត

សិរតា
ី េសក ែខ្រតឃា្លំង មានេថរដីកាថា កាលពី
ៃថ្ងទី២១ មីនា ប៉ល
ូ ស
ិ សមា្ងត់ េវៀតណាមបានេ
ែហកទងសាសនាេចាល ែដលដាក់ េ

ជាប់ របង

វត្តេនាះ េហើ យេឈា្មះ ថាច់ ភូមរិន្ទ លួចថតសកម្ម
ភាពនគរបាលេវៀតណាម
េចាលេនាះ

ែហកទងសាសនា

ែតេ្រកាយមកអាជា្ញធរេវៀតណាម

ដឹងេរឿងេនះ។ េហើ យកាលពី ៃថ្ងទី២៣ មីនា េគ
បានេកាះេ

េឈា្មះ ថាច់ ភូមរិន្ទ និង្របជាពល

រដ្ឋមយ
ួ ចំនន
ួ េទៀតេ

សាលាឃុំ

េដាយសួរអំពី

មូលេហតុដាក់ ទងជាតិសាសនាេនាះ។
្រពះេតជ្រពះគុណឲ ដឹងថា

ឥឡូវេនះ

អាជា្ញធរេវៀតណាម ែស្វងរកចាប់ ខ្លួនេឈា្មះ ថាច់
ភូមរិន្ទ និងេឈា្មះ សឺន ណា បនា្ទប់ ពីសាកសួរ
កាលពី ៃថ្ងទី២៣ មីនា េនាះ។
ទាក់ ទងនឹងប
បានពន ល់ ថា

្ហ េនះ េលាក ថាច់ ងុកថាច់

អាជា្ញធរេវៀតណាម

បានេ្របើ

មេធ បាយ្រគប់ ែបបយា៉ង េដើម ីគាបសង្កត់្រពះ

សង និង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ពិ េសស
េគបានេ្របើសមាគម្រពះសង េស្នហាជាតិ ែដល
ជាសមាជិកគណបក កុមុយ
្ម និស្តេវៀតណាមេនាះ
េដើម ីេធ្វេើ សចក្ដស
ី េ្រមចេផ ងៗ ពិ េសសការចាប់
ផ ឹក្រពះសង

េចាទ្របកាន់ ថា
នឹងវិន័យសង

និង្រពះេ

អធិការវត្ត េដាយេគ

្រពះសង ទាំងេនាះបានេធ្វខ
ើ ុស
ដូចជា្រពះសង េ

វត្តសិរតា
ី

េសកជាេដើម៕
្របភព៖ RFA (ទីន ហ ករ ីយ៉ ) 2013-03-24

ទំព័រ១៣

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
របស់

ខសហព័នធែខមរកមពជេ្រកម
្របច ំទី្រកុងមូែដសតូ
ុ
៣-

លី មុង
ឹ

$50

៤-

សុីផាន និង្រគួសារ
សា៊ន ជួប

$25

$10

៦-

រដា្ឋ ( Rotha)

$10

៧-

សាន េរត

$40

៨-

េហៀង េឈឿង

$20

៥-

េ

ក្របក់សិរ ីវុឌ អនុ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម
ែថ្លងសុនទរកថកនុងកិចច្របជុំេនទី្រកុង Longbeach
ៃនរដ្ឋ California សហរដ្ឋ មរ ិក

េយើ ងខ្ញំទា
ុ ំងអស់ គា្ន ែដលជា្របធានគណៈ
កម្មការបុណ

និងជា្របធាន សមាជិក-កា ៃន

សហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
ៃនរដ្ឋកាលីហ័ ្វ រញា៉
្រជាលេ្រ

្របចាំទី្រកុងមូែដសតូ

សូមែថ្លងអំណរគុណយា៉ង

បំផត
ុ
ចំេពាះេលាក េលាក្រសី និង

ញាតិមត
ិ ជ
្ត ត
ិ ឆា្ងយ ែដលមានអេញ្ជើ ញេ
គាំ្រទក្នុងពិ ធប
ី ណ
ុ

រំលឹកវិ

េស្នហាជាតិ កាលពី ៃថ្ងេ
២០១៣ កន្លងេ

ចូលរ ួម

្ញ ណក្ខន
័ វ្ធ រី ជនអ្នក

រ៍ ទី១៦ ែខមីនា ឆា្នំ

ថ្មៗ
ី េនះ។ វត្តមានរបស់ េលាក

េលាក្រសី និងញាតិមត
ិ ជ
្ត ត
ិ -ឆា្ងយ បានញាុំងកម្ម
វិធប
ី ណ
ុ
្រប្រពឹ តេ្ត

្របកបេដាយភាពេជាគជយ

គួរជាទីេមាទនៈ ជាពិ េសសសូមែថ្លងអំណរគុណ

ចំេពាះេលាក ចនា្ថ មា្ចស់ អង្គរហល (Angkor Hall)
ែដលបានផ្ត ល់ ទី ក ែន្ល ង ស្រមាប់ េធ្វប
ើ ុណ េដាយ
ឥតគិតៃថ្ល

និងសប ុរសជនបានចូលកុសល

បុណ ែដលមានរាយនាមដូចតេ

៖

១-

េព្រជ អាន

$20

២-

ស្តុកតុន

$40

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

៩-

នួន ធី

១០- ប៊ន
ុ ណង

$30

១១- ៃណ ណាក

$20

១២- ឆាយ ឈួ យ

$10

១៣- ឌី វង

$30

១៥- ឈី នី

$30

១៦- សម មា៉ច

$20

១៧- េ ៉ មីឌី

$50

១៩- េឈើ ត គី

$20

២០- ជួប ដារា៉ និងតាំទយ
ុ

$40

២១- គឹមែកវនិងទុយតាក់

$30

២៣- ចនា្ថ គាង

$60

២៤- ែសនគីម និងផល្លី នួន

$20

២៥- ជុ តាប់

$30

២៦- យាយ េហើ ម

$20

១៤- ទី ហុី ម

$40

១៨- មុយ សុផល

$30

២២- ច័នថា
្ទ និងផល្លី

២៧- គឹម រា៉ន និងេ
២៨- ណារ ុង ជូប
ទំព័រ១៤

$50

រិទី ្ធ

$30

$50
$20

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ទិដ្ឋភពអងគ្របជុំរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ

ក េនទី្រកុងឡង់ប៊ិច ៃនរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ សហរដ្ឋ

៤៨- សារ៉ន េសម

$20

៤៩- អុិន យ៉ ន និងជិម លីវា

$50

៥១- យិ ម េគឿម និង្រគួសារ

$60

៥២- ជាច ផល

$10

$40

៥៣- គីម េសាន និង្រគួសារ

$60

៣៦- គា រី និងនូ ផល្លី

$50

៥៥- Bat Dom Bons Marbet

$50

៣៧-ឡឹម េទៀង

$40

៥៦- Albaraham S Som

$20

៣៨- ថាច់ េគឿន

$50

៥៧- កុក ពិ សី និងឃុនណា

$30

៣៩- ថាច់ នី

$50

២៩- សំេអៀត នួន

$20

៣០- ែកម េសង និង្រគួសារ

$50

៣២- ែកម េធឿននិង្រគួសារ

$50

៣៣- ែកម នីមនិង្រគួសារ

$50

៣៤- ហុឹ ម មុី

៣១- ែកម េនឿង

៣៥- េជឿន សុភណ្ឌ

៤០- មុន
ឺ អ៊ច
ុ

$20

$50

៤២- ថាច់ មា៉រា៉នី

$30

៤៣- ឈួ យ ដារិន

$20

៤៥- េឈៀង ឡាយ

$30

៤៦- លឹម ស៊ុង និងលឹម សូនី

$50

៤៧- ្រតឹង ខាន់ និងសារាយ

$35

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

៥៤- ផង េភឿន

$20

៤១- ថាច់ មូលីណា

៤៤- ឈារិន ឌី េបត

៥០- កន មុនីេជាតិ

$50

$35

េមរ ិក

$20

$50

សូមជូនពរទាំងឡាយ៤្របការគឺ៖ អាយុ វណ្ណៈ
សុខៈ និងពលៈ ចូរេកើតមានដល់ េលាក េលាក្រសី
និងសប ុរសជនជិតឆា្ងយ ្រគប់ េពលេវលា កុប
ំ ី
េឃ្ល ងឃា្លតេឡើយ។
េធ្វេើ

ទី្រកុងមូែដសតូ, ៃថ្ងទ១
ី ៧ ែខមីនា ឆា្ន២
ំ ០១៣
តំណាងគណៈកម្មការបុណ
េលាក លី យា៉ង

េលាក ថាច់ ម៉ង
ួ
ទំព័រ១៥

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េវៀត

ម្របប់ពីមូលេហតុមិនឲយេ

ក សឺន ស៊ែូ ប៊រ ្ដិ៍ ចូល្រសុក
ក សឺន ស៊ូែប៊រ ិ៍ ្ត ែដលមនេដើមកំេណើតជ

កលពីៃថងទី២២ ែខមីន ឆនំ២០១៣ កន្លងេទេនះ េ
ែខមរេ្រកម និងបចចុបបននជសមជិកឧត្តម្រកុម្របឹក ្រពះម
នក់

្រតូវបនម្រន្ដីអេន្ត្របេវសន៍យួន

ក ្រត ្រពមទំងសមជិក្រគួ

រែដមនគន៥

ង
ំ មិ នឲយចូលេទទឹកដីកមពុជេ្រកមវ ិញេឡើយ។ករ

មឃត់

េនះ ម្រន្ដីអេន្ត្របេវសន៍យួន្របចំ្រចក្រពំែដនអន្តរជតិបវ ិតមិនបន្របប់ពីមូលេហតុេឡើយ។ េ
សឺន

ស៊ូែប៊រ ិ៍ ្ត

ទិ ្ឋ ករ ឬវ ី

និង្រកុម្រគួ

រទទួលបនករយល់្រពមពី

ថ នទូតយួន

េនទី្រកុងភនំេពញេ

យមន

្ល
កចូលេទទី ្រកុងៃ្រពនគរ
និងទទួលបនករអនុញញតចបប់េ្របើ្របស់រថយន្ដផទល់ខួនេបើ

ៃនទឹកដីកមពុជេ្រកម

ប៉ុែន្ដែបរជ្រតូវបនប៉ុលីសយួនដកយកលិខិតឆ្លងែដននិងឃត់ខួ្លនេ

េម៉ ង២រេសៀលរហូតដល់េម៉ ង៨យប់។ ទីបំផុតេគបន្របប់ឲយេ
េនៃថងទី២៨ ែខមីន ឆនំ២០១៣ កន្លងេទេនះ

ក ទីន ហ ករ ីយ៉ ដូចតេទ៖

ំងពី

ថ នទូតយួន្របចំកមពុជ បនេឆ្លើយ្របប់ពីមូល

ក សឺន ស៊ូែប៊រ ិ៍ ្ត ចូលទឹកដីកមពុជេ្រកម។ ្រពឹតិប
្ត ្រតៃន

េហតុែដលប៉ុលីស្រពំែដនយួនមិនអនុញញតឲយេ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ

ក

រ្រតឡប់វ ិលមកកមពុ

កនិង្រកុម្រគួ

ជវ ិញ។

េ

ក

កសូមដក្រសង់ព័ត៌មនេនះពីវ ិទយុ

សុីេសរ ី ែដល យករណ៍េ

ធរេវៀតណាម មិនអនុ
ចូលេ

យ

្ញ តឲ េលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍

្របេទសេវៀតណាម

េដាយសារសមត្ថ

កិច្រ្ច ពំ ែដនេវៀតណាម គិតពីសវុ ត្ថភា
ិ ពេលាក សឺន
ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍

ជាេរឿងសំខាន់ កុង
្ន នាមេលាកជាម្រន្តីកម្ពុ

ជាមួយរ ូប។
ការេឆ្លយ
ើ តបរបស់ សា្ថនទូតេវៀតណាមេនះ

េ

្រសបេពលេលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ បានដាក់ លិខិត

ក សឺន ស៊ូែប៊រ ិ៍ ្ត ផ្តល់បទសមភសន៍េនបនទប់ផ យ
ៃនវ ិទយុ សុីេសរ ី

េ

ម្រន្តីជាន់ ខ្ពស់ៃនសា្ថនទូតេវៀតណាម្របចាំ
េ

កម្ពុជា

បានេឆ្លយ
ើ តបចំេពាះមូលេហតុែដល

អាជា្ញធរេវៀតណាម មិនអនុ

្ញ តឲ េលាក សឺន

ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ ជាឧត្ដម្របឹក ្រពះមហាក ្រត និងជាសា
្រសា្តចារ ែផ្នកបុរាណវិទ

ចូលេ

ណាម កាលពី ៃថ្ងទី ២២ ែខមីនា។

្របេទសេវៀត

ម្រន្តីនាំពាក សា្ថនទូតេវៀតណាម

េ

កម្ពុជា បានឲ ដឹងេ

្របចាំ

ៃថ្ងទី២៨ មីនា ថា អាជា្ញ

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

្រកសួងការបរេទសែខ្មរ េ

សុំឲ េធ្វអ
ើ ន្តរាគមន៍េ

ៃថ្ងទី២៨ មីនា េនះ

រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម ឲ

ជួយស្រមួលដល់ ្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ពួកគាត់ចងេ េលងេ

េ

េពល

្របេទសេវៀតណាមេនាះ។

េលាក េឡ មិញ ងុក (Le Minh ngoc) ជាម្រន្តី

នាំពាក សា្ថនទូតេវៀតណាម ្របចាំេ

ទី្រកុងភ្នេំ ពញ។

េលាកបានពន ល់ ពីមល
ូ េហតុពីរសំខាន់ ។

ទី១

េលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ ជាឧត្ដម្របឹក ្រពះមហាក ្រត
េ

ទំព័រ១៦

េវៀតណាមេនាះ

មិនបាន្របាប់ ពីេគាល

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

នគរបាលអេនា្ត្របេវសន៍េវៀតណាម

បំណងច ស់ លាស់ និងមិនដឹងថា េលាកចងេ
កែន្លងណាខ្លះ។ ម ៉ ងវិញេទៀត េលាកគា្មនទីភា្នក់
ងារេទសចរណ៍ ណាជូ ន េលាកេ
ចូលេ
ប

េវៀតណាមេនាះ

េពលេលាក

ដូេច្នះេលាកប

្ជ ក់ ថា

្ហ េនះមានការលំបាកក្នុងការធានានូវសន្តិសុខ

និងសុវត្ថភា
ិ ពជូនេលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ី៍ ្ដ និងគណៈ
្របតិភរូ បស់ េលាក។
ប

្ហ ទីពីរ រដា្ឋភិបាលេវៀតណាម ែតងែត

គិតពី ប

្ហ សន្តិសុខ

និងសុវត្ថភា
ិ ពស្រមាប់

មនុ ស ្រគប់ គា្នែដលចូលេ

ទស នកិចេ្ច

ណាមេនាះ ដូេច្នះមិនអាចនិយាយថា ប

កិច្រ្ច ពំែដនឃាត់េលាក សឺន ស៊ែូ ប៊រ ្ដិ៍ ចូលេ
ណាមេនះ

េវៀត
្ហ សមត្ថ
េវៀត

មិនែមនជាការរំេលាភសិទិម
្ធ នុស អ្វី

េទ។
េទាះបីជាយា៉ងេនះក្ដី ឧត្ដម្របឹក ្រពះមហា

ក ្រត េលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ និងជាសា្រសា្តចារ ែផ្នក
បុរាណវិទ បានេឆ្លយ
ើ តបថា
េលាកមិនឲ ចូលេ

េវៀតណាមរារាំង

េវៀតណាមេនះ មិនែមនជា

ឃាត់ ខ្លួន

្រចកតាយនិញ អស់រយៈ

កាលពី ៃថ្ងទី២២ មីនា េ

េពលជាេ្រចើនេមា៉ង េទាះបីជនួយការរបស់ េលាក
បានព យាមទាក់ ទងមកសា្ថ នទូ ត េវៀតណាម
េដើម ីឲ ជួយស្រមួលឲ េលាក និងអ្នកេ
េលាក្របមាណ៥នាក់ ឲ អនុ

្ញ តេ

េហើ យម្រន្តីសា្ថនទូត្របាប់ ថា

អនុ

ជាមួយ

េវៀតណាម
្ញ តឲ េ

ែតទីបំផុ ត ម្រន្តី នគរបាលអេនា្ត ្របេវសន៍េ
រារាំងមិនអនុ

្ញ តឲ

េលាកេ

ក្ដី

ែត

ទី្រកុងហូ ជម
ី ញ
ិ

េនាះេទ។
េលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ អះអាងថា េលាកបាន

កាន់ លិខិតឆ្លងែដនការទូត
ផា្ទល់ ខ្លួ ន េ

េពលចូលេ

េនាះ។ េលាកប
ខា្លចេលាកេ

និងបានជិះរថយន្ត

្របេទសេវៀតណាម

្ជ ក់ ថា ប

្ហ សំខាន់ េវៀតណាម

េលងទឹកដីកេំ ណើ តរបស់ េលាកេ

េវៀតណាម ភូមភា
ិ គខាងត ូង។ េលាកប

្ជ ក់ ថា

េនះជាការរំេលាភសិទិម
្ធ នុស ។
្របជាពលរដ្ឋ ែ ខ្ម រកម្ពុ ជា េ្រកាមេ

េវៀត

េរឿងគិតពី សុវត្ថភា
ិ ពរបស់ េលាកេនាះេទ េហើ យ

ណាម ែតងែតរាយការណ៍ អំពីអាជា្ញធរេវៀតណាម

េនាះែដរ។

េលងេ

េវៀតណាម ក៏មន
ិ ែមនជា្របេទសមានអសន្តិសុខ

េលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ បានអះអាងថា មុន
េលាកេ

េវៀតណាមេនាះ

េលាកបានរាយ

ការណ៍ ្របាប់ សា្ថនទូតេវៀតណាមរ ួចរាល់

អំពី

េគាលបំណងរបស់ េលាក និងទីតាំងែដលេលាក
្រតូវេ

េនាះេ

េលាកប

ទី្រកុងៃ្រពនគរ

ឬហូ ជម
ី ញ
ិ ។

្ជ ក់ ថា េគាលបំណងចងេ

េនាះ គឺេ

េលងមិតភ
្ត ក
័ ្ដិ និងចងទស នាសារមន្ទីរ។
េលាក

សឺន

ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ឃាត់ ខ្លួន ឬេ

េ

េពលពួ កគាត់ មក

កម្ពុជា េហើ យ្រតឡប់ េ

េវៀតណាម វិញ

េនាះ។
ទាក់ ទងនឹងប
ឃា្លំេមើលសិទិម
្ធ នុស

្ហ េនះ

អនុ្របធានអង្គការ

(Human Rights Watch)

េលាក ហ្វី ល រ៉បឺ
ូ តសុន (Phil Robertson) មាន
្របសាសន៍ថា ប

្ហ េនះរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម គួរ

ែតពន ល់ ឲ បានច ស់ ជាងេនះ េហតុអ្វីបានជា
ផា្លស់ ប្ដូរគំនិតភា្លមៗ

្រតូវបានម្រន្តី

សួរនាំេ

ចំេពាះការបដិេសធមិនឲ

េលាក សឺន ស៊ូែប៊រ ្ដិ៍ ចូលេ

ទំព័រ១៧

្របេទសេវៀតណាម

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េនាះ។
េ

េលាកប

្ជ ក់ ថា

្របសិនេបើេវៀតណាម

ែតរឹងរ ូសក្នុងការពារសិទិែ្ធ ខ្មរេ្រកាមេនាះ

មានអ្វីេ

េ្រកាយខ្នងេរឿងេនះ។

េតើ

េលាកបែន្ថមថា តាមការ្រសាវ្រជាវរបស់ អង្គការ
របស់ េលាករកេឃើញថា

េវៀតណាមមានការ

េរើសេអើងជា្របព័ នម
្ធ កេលើែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
េហើ យម្រន្តីរដា្ឋភិបាលេវៀតណាម
បំពានសិទិែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

ែតងរំេលាភ

ប៉ុែន្តរដា្ឋភិបាលកម្ពុ

ទស នៈអនកវ ិភគ៖ េនតំបន់

សុី

េគនយ ៍

មាន្របេទសពី រក្នុងសមាគមអាសុីអាេគ្នយ៍
កំពុងេធ្វើ ដ េណើ រេ

ជា េ

េស្ង មសា្ងត់ ចេំ ពាះប

បាលកម្ពុជា េ

ែតរក ទំនាក់ ទំនងល្អជាមួយរដា្ឋ

ភិបាលទី្រកុងហាណូយ
្រសាយចំេពាះប
កំពុងរងនូវ

្ហ េនះ េហើ យរដា្ឋភិ
រដា្ឋភិបាលមិនេដាះ

្ហ ្របឈមែដលែខ្មរេ្រកាម

ការរំេលាភបំពានេ

្របេទសេវៀត

ណាម េនាះេទ៕
េ
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ចមនករែ្រប្របួលនេយបយដ៏កំហុគ
និគមន៍អងេគ្លស េ

ឆា្ន១
ំ ៩៩៥៧។

រកការែ្រប្របួលនេយាបាយ

េបើគត
ិ មកដល់់ េពលេនះ UMNO បានដឹក

ដកំ ហុ គតាមរយៈការេបាះេឆា្ន តេ្រជើ ស េរើស តំ

នាំ្របេទស មានរយៈេពល៥៥ឆា្នេំ ហើ យ។ ប៉ុែន្ត

ណាងរា្រស្ត ឬេមដឹកនាំរដា្ឋភិបាល េ

សំេឡងេឆា្នតរបស់ គណបក ចាស់ វស េនះ បាន

ៃថ្ងទី២៧

មិថនា
ុ និងៃថ្ងទី២៨ កក្ដដា ឆា្ន២
ំ ០១៣។ ្របេទស

ធា្លក់ ចះុ ជាលំដាប់

ពី រេនាះគឺ

េហើ យគណបក

រាជាណាច្រកមា៉េឡសុី

និងរាជាណា

ច្រកកម្ពុជា។

មក

ែដលេចះែតេកើនសំេឡងគាំ្រទ

គឺគណបក ្របឆាំងចំរ ុះ ែដលដឹកនាំេដាយអតីត

រាជរដា្ឋភិបាល្របេទសមា៉េឡសុី
េនះដឹកនាំេដាយ

ចាប់ តាំងពី ឆា្នំ២០០៣

សព្វ ៃថ្ង

ឧបនាយករដ្ឋម្រន្តី អាន់ វា អុ្រី បាហុិ ម។

គណបក ្រកុមចំរ ុះបារីសាន់

ណាស់ សូណាល់ (UMNO)

របស់ នាយករដ្ឋម្រន្តី

ការេបាះេឆា្នតសភាៃថ្ងទី២៧ មិថនា
ុ
េ
មា៉េឡសុី ្រតូវបានអ្នកវិភាគេមើលេឃើញថា ជាការ

ណាជិប រា៉ហ ក់ េហើ យសា្ថបនិករបស់ គណបក

េធ្វដ
ើ េណើ រេឆា្ព ះេ

េនះ គឺេលាកបណ្ឌិត មហាេធៀ មហាេមដ ។ គណ

កំហុគ

បក ្រកុមចំរ ុះបារីសាន់ ណាស់ សូណាល់ បានដឹក

ទទួលបានការគាំ្រទ

នាំ្របេទស តាំងពី ចប់ ការ្រគប់ ្រគងរបស់ អាណា

ជាមានការែ្រប្របូលការដឹកនាំកាន់ ែតខា្លំង។

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ទំព័រ១៨

រកការែ្រប្របួលនេយាបាយដ

េហើ យ្របសិេបើគណបក ្របឆាំងកាន់ ែត
ឬអាចឈ្ន ះេឆា្នតេទៀតទំនង

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

្រកុមអ្នកវិភាគបានព ករណ៍ ថា
េឆា្នតេ

ការេបាះ

មា៉េឡសុីេលើកេនះ គឺជាអាយុ ជវី ត
ិ របស់

គណបក ្រកុមចំរ ុះ
UMNO

បារីសាន់ ណាស់ សូណាល់

េ្រពាះេពលេនះ

គឺជាដណាក់ កាលចុង

េ្រកាយែដលUMNO អាចសា្ដរខ្លន
ួ េឡើងវិញ េហើ យ
មិនអាចេ

រ ួច គឺ៥ឆា្នំេទៀត គឺអ្វីៗវាហួ សេពល

េហើ យ។ វាមានន័យថា UMNO េបើបានអំនាច្រតូវ
ការពារអ្នក្រកី្រក ្របឆាំងអំេពើ ពុករលួយ បក ពួ ក
និយម និងេលើកដេកើងយុ តធ
្តិ ម៌សង្គម ែដលែតង
ែតរិៈគន់ ថា UMNO អសមត្ថភាពេនាះ ។
េ

្របព័ នេ្ធ បាះេឆា្នតសមា្រត គឺដច
ូ ការេបាះេឆា្នតេ
មា៉េឡសុីែដរ។ ការេបាះេឆា្នតេ

កម្ពុជា ្រតូវបាន

អ្នកវិភាគខ្លះ យល់ ថាជាបរិបទថ្មម
ី យ
ួ
ែដលកមា្លំង
្របឆាំងពី ររ ួមគា្ន េហើ យមានតុល ភាពជាមួយ នឹង
គណបក កាន់ អំណាច
កម្ពុជាពិ តជា

ែដលជាស

កំពុងេធ្វដ
ើ េណើ រេឆា្ពះេ

្របួលនេយាបាយដកំហុគ

្ញ មួយថា
រកែ្របស

គឺសូម ីែតេលាក

នាយករដ្ឋម្រន្តី ហ៊ ុ ន ែសន ក៏បានេចញេឃាសនា
របស់ សំេឡងេឆា្នត

មុនទំលាប់ របស់ េលាកែតង

ែតយកៃថ្ងទី១ ឧសភា ជាការចាប់ េផ្ដម
ើ េ្របើយុទ ្ធ
សា្រស្ត េដើម ីេគៀងគរសន្លឹកេឆា្នត។

ខណៈការេបាះេឆា្នតជិតចូលមកដល់ នាយក

្រកុមអ្នកវិភាគកម្ពុជា

បានេ

ការេបាះ

រដ្ឋម្រន្តី ណាជិព បានព ករណ៍ UMNO នឹងកាន់ អំ

េឆា្នតជាតិកម្ពុជា ៃថ្ងទី២៨ ែខកក្កដា ឆា្នំ២០១៣

នាចបានមកដងេទៀត។ េបើ UMNO កាន់ អំណាច

ក៏ជាអាយុ ជវី ត
ិ របស់ គ ណបក ្របឆាំ ង កម្ពុជាផង

ម្ដង៤ឆា្នេំ ទៀតគឺ

ែដរ។ អ្នកវិភាគ បានផ្ដល់ជាទស នៈថា ្របសិនេបើ

គណបក ចាស់ វស េនះ

មានអាយុ ៦០ឆា្នំ។

នឹង

ែតអ្នកវិភាគបារម្ភពីការែបក

បាក់ សង្គមមា៉េឡសុី េ្រកាយការេបាះេឆា្នត េ្រពាះ
្របព័ នេ្ធ បាះេឆា្នតរបស់ ្របេទស ្រតូវបានេចាទថា
ជាសា្ថប័នលំេអៀងេ

រករដា្ឋភិបាល

ែដលជួយ

ទប់ សា្កត់ សំេឡង របស់ គណបក ្របឆាំង។
ជាមួយគា្នេនះ រាជាណាច្រកកម្ពុជា ក៏មាន
ការេបាះេឆា្នតជាតិដសំខាន់ ែដរ។ ្របេទសែដល
បានសន្តិភាព

និង្របជាធិបេតយ តាមរយៈកិច្ច

្រពមេ្រពៀងសន្តិភាព ២៣ តុលា ១៩៩១ មាន
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

បក ្របឆាំងធំពីរេនះ

រឹងមាំជាលំដាប់ គឺ

កម្ពុជា

នឹងមានការែ្រប្របួលេពាលគឺ្របួលែ្របទាំងសា្ថប័
ននិតប
ិ ញ្ញ ត្តិ សា្ថននិត្រិ បតិបត្តិ និងសា្ថប័នតុលាការ
។ អ្នកវិភាគចងមានន័យថាការែ្រប្របួលេ

បាន

លុះ្រតាគណបក ្របឆាំង មានសំេឡង្រគប់ ្រគាន់
ក្នុងការពារសិទិអ
្ធ ំណាចរបស់ ខ្លួន
ខណ្ឌជាគណបក ្របឆាំង

េ

ក្នុង្រកម

ែដលមានអាសនៈេ

ក្នុងរដ្ឋសភា េហើ យេបើអាចេ

រ ួច គឺអាចជះឥទ្ធិ

ពលនេយាបាយក្នុងតំបន់ ក៏ថាបាន៕
្របភព៖ VOD

ទំព័រ១៩

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

សននប
ិ តជនជតិេដើមភគតិចេនេលើពិភពេ

ម

កខួបេលើកទី២០

ចំនន
ួ ែដលែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមកំពុងជួប្របទះ

មានការសិក អប់ រ ំ សិទិជ
្ធ េនឿ សាសនា និងប
េលាក េ

េហន ទទួលរងនូវទារ ុណកម្មេ

រ ួម
្ហ

ក្នុង

ពន្ធនាគារ េហើ យសព្វ ៃថ្ងកព
ំ ុ ងឈឺ ធន
្ង ់ េ្រកាយ
េពលេគេដាះែលងេចញពី គក
ុ វិញ៖ «កូនសិស

ជនជាតិេវៀតណាមមកេរៀនេ

អាេមរិក ជាង ១

មុន
ឺ ៥ពាន់ នាក់ ចំេពាះែខ្មរេ្រកាមគា្មន។ ដូេច្នះ

សកមមភពម
សននិបតជនជតិេដើមភគតិចពិភពេ
េលើកទី២០ េនទី្រកុងហ ឺែណវ ្របេទសស្វីស
កលពីៃថងទី២៧ និងៃថងទី២៨ វ ិចឆិក

ក

អងគករសមគមែខមរកមពុជេ្រកម បនស្វះ

ែស្វងរក្រគប់មេធយបយ េដើមបីករពរសិទិែធ ខមរកមពុ

តុល ភាពចំេពាះែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
ទាំងអស់ ចន
ំ ន
ួ ៥៤ ហ្នឹ ង»។

េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ

េវៀតណាមឲ ដឹងកន្លងមកថា

និងជនជាតិ

ខាងរដា្ឋភិបាល

រដា្ឋភិបាលេវៀត

ជេ្រកម រស់េនេលើទឹកដីកំេណើតរបស់ខួនេនកន
្ល
ុង

ណាម បានយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ េលើែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

ជេ្រកម ទទួលរងនូវករគបសងកត់ និងករេរ ើស

េរើសេអើងអ្វីេទ។

្របេទសេវៀត
េអើងពី

មែដលពួកេគអះ

ជញធរេវៀត

ងថ ែខមរកមពុ

ម

ែដលផទុយពីេសចក្ដី្រប
កសរបស់អងគករសហ្របជជតិ
ស្ដព
ី ីជនជតិ

េដើមភគតិច។

តំណាងសហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

េលើកពី ប
េ

្ហ ្របឈមចំនន
ួ របស់ ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

្របេទសេវៀតណាម េ

ជាតិេដើមភាគតិចេ

ក្នុងមហាសន្និបាតជន

េលើពិភពេលាក ខួបេលើកទី

២០ ៃន្រកុម្របឹក សិទិម
្ធ នុស
េ

បាន

ែដលេគេធ្វេើ ឡើង

ទី្រកុងហ ឺែណវ (Genava) ្របេទសស្វីស េ

េលាក ថាច់ ងុកថាច់ ជា្របធានសហព័ ន្ធ

ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម េលាកមាន្របសាសន៍ថា េ

ក្នុងមហាសន្និបាតែដលមានតំណាងជនជាតិេដើម
មកពី ្របេទសមួយចំនន
ួ េ

េលាកបានមកចូលរ ួមេនាះ
លិខិតេ

េលើពិភព

គឺេលាកបានដាក់

្រកុម្របឹក សិទិម
្ធ នុស ៃនអង្គការ សហ

្របជាជាតិ េដើម ីឲ ជួយេដាះ្រសាយនូវប

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

េ

ពុំ មានការ

េលាក ថាច់ ងុកថាច់ បានអះអាងថា កូន

ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

មិនមានសិទិេ្ធ ពញេលញ

ក្នុ ង ការទទួលបានការអប់ រដ
ំ ច
ូ កូនេ

េវៀតណាម

េនាះ គឺផុយ
្ទ ពី េសចក្ដ្រី បកាសរបស់ អង្គការសហ
្របជាជាតិ ស្ដីពីជនជាតិភាគតិច ែដលេគអនុមត
័
កាលពី ែខក

្ញ ឆា្ន២
ំ ០០៧ េនាះ។

មា្រតា១១ ែចងថា ជនជាតិេដើមភាគតិច

មានសិទិ្រ្ធ បតិបត្តិ និងេធ្វឲ
ើ រស់ េឡើងវិញនូវ្របៃព

ណី និងទំេនៀមទមា្លប់ ជាវប ធម៌របស់ ខ្លួន។ សិទិ ្ធ

ៃថ្ងទី២៧ និងៃថ្ងទី២៨ វិចកា
្ឆិ ។

ភាគតិច

ដូចនឹង្របជាពលរដ្ឋេវៀតណាមែដរ

្ហ មួយ

េនះរ ួមមាន សិទិែ្ធ ថរក ការពារ និងអភិវឌ ន៍អ្វីៗ
ែដលបងា្ហ ញពី អត្ត ស

្ញ ណវប ធម៌ រ បស់ ខ្លួន

ែដលមានពី អតីតកាល បច្ចុប ន្ន និងអនាគត។
មា្រតា១៤

ជនជាតិេដើមភាគតិចមានសិទិ ្ធ

បេង្កត
ើ និង្រគប់ ្រគងសា្ថប័ន និង្របព័ នអ
្ធ ប់ ររំ បស់
ខ្លួនេដាយផា្ទល់ ការអប់ រជា
ំ ភាសារបស់ ខ្លួនផា្ទល់

ក្នុងលក្ខណៈសម្រសបនឹងវិធសា
ី ្រស្ត តាមវប ធម៌

ទំព័រ២០

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ៃនការបេ្រងៀន

និងេរៀនសូ្រតរបស់ ពួកេគ។

បុគល
្គ ជនជាតិេដើមភាគតិច្រគប់ រ ូប

កុមារ មានសិទិទ
្ធ ទួលបានការអប់ រេំ
និង្រគប់ រ ូបភាពៃនការអប់ រ ំ
េអើងេឡើយ។

ជាពិ េសស
្រគប់ ក្រមិត

េដាយគា្មនការេរើស

េលាក ថាច់ ងុកថាច់ បានឲ ដឹងថា អង្គ

ការយូ នីែសហ្វ (UNICEF) បានបេង្កត
ើ សាលាេរៀន

េ

េខត្ត្រពះ្រតពាំង

អក រែខ្មរ។ េលាកប

អង្គការយូ នីែសហ្វ

ឲ ែខ្មរកម្ពជា
ុ េ្រកាមេរៀន

្ជ ក់ ថា េលាកបានេស្នើសុំឲ

ជួយដល់ ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

បែន្ថមេទៀតេលើវស
ិ ័យអប់ រ៖
ំ “អង្គការយូ នីែសហ្វ

ហ្នឹ ង បានជួយដល់ កន
ូ ែខ្មរ ១៦៥នាក់ េ

េខត្ត

្រពះ្រតពាំងបានេរៀន

បេង្កត
ើ សាលាែខ្មរេ

ប
េ

រ ្ឋ ភិបលយួន

ង។

យ

េនេលើទឹកដីេដើមកំេណើតរបស់ខួនឯ
្ល

ែតបញ
្ហ ទំងេនះ្រតូវបនអងគសិកខ

របស់

្រគប់ េខត្តទាំងអស់ ”។

តំណាងសហព័ នែ្ធ ខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម

្ជ ក់ េទៀតថា េ

ពី រៃថ្ងេនាះ

បាន

ក្នុងមហាសន្និបាតរយៈេពល

េគេផា្ដតសំខាន់ ពីការអប់ ររំ បស់ កន
ូ

របស់ ជនេដើមភាគតិច

និងប

េ

េលើពិភពេលាក

្ហ ជេនឿ សាសនា របស់ ជនជាតិេដើមភាគ

តិច ែដលកំពុងែត្រតូវបានេគរឹតត ិត និងគំរាម
កំែហងេ

ក្នង
ុ ្របេទសមួយចំនួនេលើពភ
ិ ពេលាក៕
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ក់ពិចរ

១.៥ សិស និស ត
ិ ែខមរេ្រកមមិន្រតូវបនផ្តល់កមមវ ិធី

ខណៈ

ែដលែខមរេ្រកមកំពុងរស់េនេ្រកមករ្រគប់្រគងេ

េខត្តឃា្លំង េហើ យខ្ញំបា
ុ នេស្នើ

ឲ ជួយបេង្កត
ើ សាលាែខ្មរេ

េគលបញ
្ហ សំខន់ៗគបប ីយកចិត្តទុក
បញ
្ហ ្របឈមជេ្រចើនេសទើ ប់មន
ិ អស់

និងគេ្រមាងេទៀតេគហ្នឹ ង

រូបករណ៍េចញេទសិក េនបរេទស។

២. វិសយ
័

សន

២.១ វ ិស័យ្រពះពុទធ

អងគករ សមគមែខមរកមពុជេ្រកមេនកមពុជ កលពីៃថង

សនែខមរ

្រតូវបន

ក់ឲយ

ឋិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់សមគម្រពះពុទធ

ទី២៥ ែខមីន ឆនំ២០១៣ បនេលើកេឡើងែតេគល

សនេវៀត

ម។

បញ
្ហ សំខន់ៗចំនួន៤ ែដលេផ្តតេទេលើវ ិស័យទំង៤

២.២ ករ្របរពធពិធីបុណយបញុច ះខណ្ឌសីម្រតូវបន

អប់រ ំ។ ២. វ ិស័យ

២.៣ ករលូកៃដចូលៃផទកុង
ន

មកពិចរ

ជមុន។ វ ិស័យទំងេនះមន ១. វ ិស័យ

កំណត់ចំនួនជ្របចំឆនំ។

សន។ ៣. វ ិស័យវបបធម៌។ ៤. វ ិ

ស័យេសដ្ឋកិចច និងសងគម។ សូម

ម

នពិចរ

សនែខមរពីសំ

បញ
្ហ ្របឈមកនុងវ ិស័យទំង៤េនះដូចតេទ៖

េហើយបងកឲយមនអធិករណ៍េកើតេឡើងរ ង

្រពះសងឃ និង្រពះសងឃ ឬ្រពះសងឃ និងគណៈ

១. វិសយ
័ អប់រ ំ

កមមករវត្តជេដើម។

១.១ ្រស្ដែី ខមរេ្រកមភគេ្រចើនមិនេចះអក រែខមរែដល
ជអក រ

១.២ អក រ

២.៤ បចចុបបនន ្រពះសងឃែខមរេ្រកមភគេ្រចើនែដល
គង់េនកមពុជ េពល្រតឡប់េទ្រសុកកំេណើត

្រស្ដជតិរបស់ខួន។
្ល

្រស្ដ

និងភ

ែខមរមិន្រតូវបនេ្របើ

េនកមពុជេ្រកមម្តងៗ
ធរ មបំផិតបំភ័យ េ

្របស់ជផ្លូវករេនកមពុជេ្រកម។

១.៣ គមន្រ ប ព័ នធ អ ប់ រ ំ

ែខមរេ្រកមែដលទទួល
ម។

មួយជផ្លូវករស្រមប់

១.៤ ស ញញ ប្រតពុ ទធិ កសិក េនកមពុជេ្រកមមិន
្រតូវបនទទួល គ ល់ពី្រកសួងធមមករ
និង
កមពុជ។

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

កំែហង បំភិតបំភ័យ។

គ ល់ពីរ ្ឋ ភិបលេវៀត

សន ឬ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី

កនុងវត្ត
ម្រពះពុទធ
ក់ ជញធរេវៀត
ម

េន

ែតងែត្រតូវបន

ជញ

សួរចេម្លើយ គ្រមម

២.៥ េសៀវេភ
ចំនួន

កបួនចបប់្រពះពុទធ
សនមួយ
្រតូវបនេវៀត
មកម្លយឲយមនករ

ែ្រប្របួលខុសពីភព្របកតីេដើម។
៣. វិសយ
័ វបបធម៌

ទំព័រ២១

៣.១ បូជនីយ ្ឋ ន

រមមណីយ ្ឋ ន

និងពិធីបុណយ

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

ជតិមួយចំនួនរបស់ែខមរ ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបល

េវៀត

ម

របស់ខួន។
្ល

ទីអភិវឌ ន៍េដើមបីជផល្របេយជន៍

៣.២ ពិធីបុណយ្របៃពណីជតិ

្របៃពណី្រពះពុទធ

សនមួយចំនួន្រតូវបន

ជញធរេវៀត

មឃត់មិនឲយេធ្វើកុងេពលេវ
ន

េគបន

ក់កំហិត។

ម

មួ យែដល

៣.៣ សិលបៈ បុ ណវតថែខម
ុ រ ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលេវៀត
មកម្លយ និង្របមូលយក ក់ ងេដើមបី
ែតផល្របេយជន៍ខួន។
្ល

៣.៤ ែខមរេ្រកម មិ នមន

ថ ប័នស្រមប់្រ

វ្រជវ

និងអភិវឌ ន៍វ ិស័យវបបធម៌។

៤. វិសយ
័ េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច
៤.១ ទឹកៃ្របប៉ះពល់ដល់ដំ

ំ

៤.២ តៃម្លដំ

ំ កសិផល និងជលផលរបស់ែខមរ

កមពុជេ្រកម ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលេវៀត
ម
បញុច ះតៃម្ល
រហូតដល់ករ្របមូលផលេនះ

មនតៃម្លទបជងៃថ្លេដើម
ពល់ដល់

េ្រកម។

ប

្ដ លឲយប៉ះ

ថ នភពរស់េនរបស់ែខមរកមពុជ

៤.៣ ែខមរេ្រកមមិ នមនឱកស្រគប់្រគន់

កនុងករ
ទទួលបនជំនញ្របកបមុខរបរចិញចឹមជីវ ិត។

៤.៤ ែខមរេ្រកមខ្វះទីផ រេដើមបីេ

ះដូរទំនិញ

ផលិតផលែដលខ្លួនផលិតបន។

៤.៥ ែខមរេ្រកមមិ នទទួលបនសិទិធ

ឬ

និងេសរ ីភព

េពញេលញកនុងករចូលរួមអភិវឌ ន៍សងគម។

កសិផល

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ស្ដព
ី ី

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ជលផលរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម។

និង

ជញធរយួនេ្រជៀតែ្រជកៃផទកងវត្ត
នុ
ៃ្រពជប់

ទំព័រ២២

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ទំព័រ២៣

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

បុណយចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិែខមរ
បុណ ចូលឆា្នំថ្មី គឺជាបុណ ្របៃពណី ជាតិ

ដបូង។

ដមានសារៈសំខាន់ គរួ ឲ សប យរីករាយ និងគួរ
ឲ ចាប់ ចត
ិ ជា
្ត ងេគក្នុង១ឆា្នំ

 ៃថ្ងទី២៖ េ

និងជាបុណ ដ

ឆា្នំចាស់ និងឆា្នំថ។
្មី

មេហាឡារិកទូទាំង្របេទស។ ក្នុងមួយឆា្នំៗ មនុស

 ៃថ្ងទី៣៖េ

ភាគេ្រចើន សេ្រមចចិតេ្ត ធ្វជ
ើ វី ត
ិ របស់ ខ្លួនឲ រឹតែត
្របេសើេឡើង។ ្រតូវបានេគពិ ចារណាេឃើញថា េនះ
គឺជាេពលែដល្របជាពលរដ្ឋ្រគប់ ជាន់ ថា្នក់

ចំ

ណាយ្របាក់ កាសទិញរបស់ របរេពារពាស េដើម ី
្របារព្ធ ពិធច
ី ល
ូ ឆា្នំថឲ
្មី បាន្រតឹម្រតូវ។
អស់

អ្វីៗទាំង

្រតូវបងា្ហញឲ េឃើញមានភាពសមរម

ស្រមាប់ ពិធច
ី ល
ូ ឆា្នំថ។
្មី

េគេបាសសមា្អតផ្ទះ

សែម ងយា៉ងសា្អត តាក់ ែតង្របទីប និងផា្កភ្ញច
ី ្រមុះ
ព័ ណ៌េ

ក្នុងេគហដា្ឋន

និងតាំងតាមបង្អួចហាង

នានា។
េ
េ

ៃថ្ងបណ
ុ
ចូលឆា្នំថម
្មី ង
្ត ៗ ែខ្មរេយើ ងែតង

ជួបជុបងប្អូន

ញាតិមត
ិ េ្ត

តាមវត្តអារាមក្នុង

ភូមក
ិ េំ ណើ តរបស់ ខ្លួន និងបួងសួងសុំេសចក្ដស
ី ុខ
តេ

អនាគត។

េនះក៏ជាឱកាសល្អមយ
ួ ស្រមាប់

េគនាំគា្នេលងែល ង្របជា្របិយ៍

និងសែម្ដងរបាំ

្របៃពណី េផ ងៗផងែដរ។
បុណ ចូលឆា្នំថឆា
្មី ្ន ំេនះ
េពល៣ៃថ្ង គឺេ

្រប្រពឹ តេ្ត

រយៈ

ៃថ្ងទី១៤, ១៥ និង១៦ ែខេមសា

ឆា្នំ២០១៣ ្រតូវនឹងៃថ្ងទី៤, ៥ និង៦េកើត ែខែច្រត
េហើ យៃថ្ងនីមយ
ួ ៗមាននាមបញ្ញ ត្តិ និងសកម្មភាព
េផ ងៗគា្នដូចតេ
 ៃថ្ងទី១៖ េ

េនះ ៖
ៃថ្ងមហាស្រងា្កន្ត ជាៃថ្ងចល
ូ ឆា្នំ

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ៃថ្ងវនបត ជាៃថ្ងកណា
្ដ ល ែចក
ៃថ្ងេឡើងស័ក

ជាៃថ្ងចាប់ េផ្តម
ើ

ចូលសករាជថ្ម។
ី
ៃថងម

ស្រងកន
េ

តាមេគហដា្ឋននីមយ
ួ ៗ

្រគួសារមា្នក់ ៗេស្ល កពាក់ សា្អតបាត
គា្នេ

សមាជិក
មកអង្គុយជុ

ពី មខ
ុ អាសនៈ្រពះ មានេរៀបេ្រគឿងបូជា រង

ចាំសា្ដប់ សេម្លងស្គរជយ ពី វត្តឯនាយឲ ស

្ញ ថា

ចូលឆា្នំថន
្មី ឹងមកដល់ ឥឡូវេហើ យ ពិ ធក
ី ៏ចាប់ េផ្តម
ើ
្រប្រពឹ តេ្ត

។ េទៀន និងធូបក៏្រតូវបានដុតេឡើង។

សមាជិក្រគួសារ្រគប់ រ ូប ថា្វយបង្គពុ ទប
្ធ ដិមាបីដង
េដើម ីរឭ
ំ ក្រពះពុ ទគ
្ធ ណ
ុ

និងចាប់ េផ្តម
ើ នមសា្ករ

ថា្វយបង្គ្រពះរតន្រត័យ

្រពមទាំងនាំគា្នសូមសា្វ

គមន៍ចេំ ពាះេទវតាឆា្នំថ្មី

ែដលជាអ្នកទទួលបន្ទុក

ែថរក សុខមាលភាពមនុស ជាតិ ក្នុងរយៈេពល
មួយឆា្នំ។ េ

ក្នុងឱកាសេនាះ មា្នក់ ៗសុំេសចក្ដី

សុខចេ្រមើន្រគប់ ្របការអំពីេទវតាឆា្នំថ្មី

េដាយ

យកទឹកមង្គលមកេ្រសាច្រសពេលើក ល និងខ្លួន
្របាណតាមជេនឿរបស់ ខ្លួន។
បនា្ទប់ មក ្រគួសារនីមួយៗយកម្ហប
ូ អាហារ
ែដលបានតាក់ ែតងរ ួចេហើ យេនាះ េ
សង េ

្របេគន្រពះ

ឯវត្តកុង
្ន េវលាមុនៃថ្ង្រតង និងនិមន្ត្រពះ

សង បង ុកល
ូ

ឧទ្ទិសបុណ កុសលជូនដល់ បព
ុ ្វ

ការីជន។

ទំព័រ២៤

េគអាចដឹងេឈា្មះេទវតា សំេលៀកបំពាក់
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ្រគឿងអលងា្ករ ្រកយាេសា្ងយ អាវ ុធ រាជទីនាំង ឬ

បានទាំងបួនទិស និងមានផ្លវូ ស្រមាប់េដើរ្របទក ិណ

កាលបរិេច្ឆទ (ឫក ) ែដលេទវតាប្ដូរេវនគា្ន កាល

ព័ ទព
្ធ ី ខាងេ្រ

បរិេច្ឆទផា្លស់ សករាជថ្មី អាកាសធាតុ ផលិតផល
កសិកម្ម។ល។

េដាយការគន់ គរូ តាមក ួនមហា

ស្រងា្កន្តែបបបុរាណ។
គា្ន្របារព្ធពធ
ិ ព
ី ន
ូ ភ្នខ
ំ ច់ េ

ក្នុ ង បរិេវណ្រពះវិហារ។

ចំកណា
្ដ ល

“ចូឡាមណី េចតិយ”

ក្នុងន័យ្របតិ ប ត្តិ ការសាង្រពះសារីរក
ិ ធាតុ
េចតិយអាចជាឱកាសល្អឲ ពុ ទប
្ធ រិស័ទេធ្វអ
ើ ភិវន្ទន
កិច្ច េគារពបូជាេដាយ្របារព្ធ ពិធដ
ី ែង្ហ្របទក ិណ។

ក្នុងៃថ្ងទីមយ
ួ េនះ ពួ កពុ ទប
្ធ រិស័ទនិយមនាំ
េគពូ នភ្នធ
ំ ម
ំ ួយេ

េទៀតផង។

េ

ែដលជាតំណាង

ឯឋានៃ្រត្រតឹង

ជាទី

េគនាំគា្នេដើរ្របទក ណ
ិ ភ្នខ
ំ ច់េនះចំនន
ួ ៣ជុ េដើម ី
ជានិមត
ិ រ្ត ូបរំឭកនឹកដល់ គណ
ុ ្រពះរតន្រត័យ

គឺ

្រពះពុ ទ ្ធ ្រពះធម៌ និង្រពះសង ។ ការេធ្វស
ើ ទា្ធែបប
េនះនាំឲ េគមានជេនឿថា េគនឹងបានផលានិសង

ែដលពួ កេទវតាសាងេឡើង េដើម ីបញ្ច ុះ្រពះេមាលី

េ្រចើនផង បានរ ួចរំេដាះពី េ្រគាះចៃ្រងក្នុងឆា្នំចាស់

(្រពះេកសធាតុ) និង្រពះទាឋាធាតុ (្រពះចង្កូមែកវ)

េចញ្រសឡះផង

របស់ ្រពះសម្ពុទជា
្ធ មា្ចស់ ។

េរៀងរហូ តេ

មានមតិ្រតឹម្រតូវមួយ ែដលដក់ ជាប់ យា៉ង
មាំកុង
្ន ដួងចិត្ត

និងវប ធម៌ែខ្មរថា

ភ្នធ
ំ ម
ំ យ
ួ េ

ចំ

និងបានសិរស
ី ួស្ដីកុង
្ន ឆា្នថ
ំ ជា
្មី

ផង។

ម៉ ងេទៀត

ែខ្មរេយើ ងែតងមានជេនឿថា

្រគាប់ ខ ច់ មយ
ួ ្រគាប់ ៗ

ែដលបានចាក់ ពូនជាភ្នំ

កណា
្ដ ល េនាះគឺជាតំណាង ្រពះសាក មុនីេចតិយ

េនាះ ឲ រ ួចរំេដាះនូវកម្មេពៀរេវរា និងអពមង្គល

ជាទីបញ្ច ុះ ្រពះសារីរក
ិ ធាតុ ្រពះសម្ពុទ។
្ធ េពល្រពះ

ទាំងពួ ង។

ពុ ទ្រ្ធ ទងបរិនិពា្វនេ

្រពះសរីរៈ្រតូវបានបូជាតាម

ដូេច្នះ្រពះសារីរក
ិ ធាតុេចតិយ ពិ តជាមាន

ែបបេស្ដចច្រកពត្តិ េហើ យ្រពះសារីរក
ិ ធាតុក៏្រតូវ

លក្ខណៈសមឥតេខា្ចះេ នឹងមុខងាររបស់ខន
្លួ ែដល

បានែចកក្នុងចំេណាមក ្រត

ជារចនាសម្ព័ ន្ធ សា្ថបត កម្ម ដ ្របណិ តៃន្រពះពុ ទ ្ធ

ែដលជាពុ ទប
្ធ រិស័ទ

និងបានតម្កល់ទក
ុ បូជាក្នង
ុ ្រពះស្ដូប៨ ជាេលើកដ

សាសនា។

បូង

ៃថងវនបត

(ក្នុងមហាបរិនិពា្វនសូ្រតបានប

្ជ ក់ យា៉ង

ច ស់ ពី្របភពេរឿងេនះ)។
រីឯភ្នប
ំ ួនេទៀតេនាះ

គឺជាតំណាងេចតិយ

បញ្ច ុះ្រពះអដ្ឋធា
ិ តុ ្រពះសារីប្រុ ត ្រពះេមាគ្គលា្លន
្រពះអានន្ទ និង ្រពះមហាកស ប ែដលជាសាវក
សំខាន់ ៗរបស់ ្រពះអង្គ។
ភ្នខ
ំ ច់ទាង
ំ អស់េនាះ មានេធ្វរា
ើ ជវតិ (េវទិកា)
ព័ ទជ
្ធ វិុ ញែដលមានេកា្លងទា្វរ៤
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

មា្នក់ ៗភា្ញក់ ពី្រពលឹមខុសពី ៃថ្ងធម្មតា។ កូន
េ

េរៀបចំេទយ វត្ថុជាេ្រចើនមុខយា៉ងសមរម មាន

សេម្ល កបំពាក់ ថេ្មី ថា្មង

និងចំណីអាហារយកេ

ជូនជីដន
ូ ជីតា មាតាបិតា និង្រគូបាធ យន៍។ ការ
េធ្វរើ េបៀបេនះបងា្ហញឲ េឃើញនូវការេគារព និង
ដឹងគុណរបស់ កន
ូ េ

អាចេចញចូល
ទំព័រ២៥

ចំេពាះអ្នកមានគុណ។

្រគួកា របរិចា្ច គលុយកាក់ ដាក់ ទានដល់ ជន
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

្រកី្រក ដល់ អ្នកបេ្រមើ និង្រគួសារទុគត
៌ ទាំងឡាយ
បនា្ទប់ មកេគនាំគា្នេ

វត្ត

ខ ច់ ដច
ូ តេ

េដើម ីេធ្វប
ើ ុណ ឧទ្ទិស



៖

សូ្រតធម៌នមសា្ករ និងអារាធនាខ ច់ ជាភា

កុសលជូនដល់ បព
ុ ្វ ការីជន។ ក្នុងៃថ្ងទី២េនះ ពុ ទ ្ធ

សាបាលី ៖ ឧកាស មយំ បថវីយំ វាលុកំ េចតិយំ

បរិស័ទនាំគា្នពូ នភ្នខ
ំ ច់ បន្តេ

អារាធនំ កេរាមិ។ ទុតយ
ិ ម។
ិ តតិយម ។
ិ

េទៀត។

ក្នុងគម្ពរី មហាសំការសូ្រតដែដល បានអធិ
ប យអំពីអានិសង

ៃនការពូ នភ្នខ
ំ ច់ េនះថា

េពលមហាស្រងា្កនថ្មច
ី ល
ូ មកដល់
េសនទិ ្រពះេ

្រពះបាទប

នគរេកាសល បានចូលេ

្រពះពុ ទថា
្ធ
“បពិ ្រត្រពះអង្គដចេ្រមើន! េ
្រពះអង្គ្រទងបរិនិពា្វនេ

សួរ



េទពា្តទាំង៨ទិសព័ ទជ
្ធ វិុ ញ

េធ្វរា
ើ ជវតិ

សងរាន

និងនាំេ្រគឿងសកា្ករៈ

េផ ងៗមកបូជា ដូចជាឆ័្រត បដា ទង េ្រគឿង
្រកអូប ផា្កក្រមង ធូប េទៀន និងតូរ ត្រន្តីជាេដើម។

េពល

ដល់ រដូវមហាស្រងា្កន្ត

លុះពូ នភ្នរំ ួចេហើ យ



សេព្វ

អាចារ សូ្រតព័ ទស
្ធ ីមាជាបាលីគាថាថា
ពុ េទា្ធ

ពលប តា្ត

៖

បេច្ចកានញ្ច យម្ភលំ

ចូលឆា្នំថម
្មី ង
្ត ៗ េតើទល
ូ ្រពះបង្គគួរបំេពញបុញ្ញកម្ម

អរហនា្តនញ្ច េតេជន រក្ខំ ពទា្ធមិ សព្វ េសា។

អ្វីខ្លះ?” ្រពះពុ ទ្រ្ធ ទង្រតាស់ ថា “បពិ ្រតមហារាជ!

ែ្របថា ៖ េដាយេតជៈបារមីៃន្រពះពុ ទ ្ធ ្រពះបេច្ចក

និងនាំយក

ពុ ទ ្ធ និង្រពះអរហន្តទាំងឡាយ ទាំងពួ ង ខ្ញំស
ុ ូមព័ ទ ្ធ

គួរសាងវាលុកេចតិយេ

េឆ្នរស្ទឹង

េ្រគឿងសកា្ករៈមកបូជាចុះ”។
្រពះសម្ពទ
ុ ្ធ្រទង្រតាស់ប

សីមាបងា្ករក្ដអ
ី ន្តរាយេដាយ្របការទាំងពួ ង។
្ជ ក់អព
ំ ផ
ី លានិសង



សូ្រតធម៌អធិដា្ឋនឆ្លង

ឬបំបួសភ្នខ
ំ ច់ ជា

ៃនការកសាងវាលុកេចតិយដូេច្នះថា ៖ “នរនារី

បទបាលី៖ ឧកាស មយំ ភេន្ដ ឥមំ វាលុកេចតិយំ

ណាែដលបានសាងវាលុកេចតិយ

គិរប
ី ព្វ ជ្ជ បរិមណ្ឌលំ បកាសិត ឧទ្ទិស ចូឡាមណី

េហើ យបាន

យកបាយទឹក នំចណ
ំ ី សំពត់ ផា្ក េ្រគឿង្រកអូប
េ្រគឿងលាបជាេដើម

េ

េដាយចិតស
្ត ទា្ធ្រជះថា្ល

នរនារីេនាះ

បូជា្រពះេចតិយេនាះ

ទទួលនូវផលានិសង េ្រចើនរែមងបានេ

រែមងបាន
េកើតក្នុង

្រតកូលពី រគឺ៖ ខត្តយ
ិ ្រតកូល និង្រពាហ្ម ្រតកូល
មិនេ េកើតេ

ក្នង
ុ ្រតកូលេថាកទាបេឡើយ”។ េនះជា

ផលៃនការកសាងវាលុកេចតិយ។
បនា្ទប់ មក ្រពះរាជា្រទងសាងេចតិយខ ច់
មួយ្របបេឆ្នរស្ទឹង
េផ ងៗេ

េហើ យនាំយកេ្រគឿងសកា្ករៈ

បូជា។

ចូលឆា្នំមង
្ត ៗ

ែខ្មរេយើ ង្របារព្ធ ពិធព
ី ូ នភ្នំ

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

េចតិយំ មង្គលំ អធិដា្ឋមី(ម)។ ទុតិយម ។
ិ តតិយម ។
ិ


សូ្រតធម៌ផ ក
ឹ ភ្នខ
ំ ច់ថា៖ ឥមំ វាលុកេចតិយំ

បច្ចកា្ខមិ(ម)។ រ ួចេដើរ្របទក ិណ៣ជុ េចៀសេចញ
េ

។

ៃថងេឡើងស័ក
តាំងពី ្រពលឹម

េពលពុ ទប
្ធ រិស័ទចូលមក

ដល់ សាលាឆាន់ កាន់ ែតេ្រចើនេឡើងៗ និងបនា្ទប់ ពី
បានេរៀបចំចងា្ហន់ បិណ្ឌបា្រត តម្កល់េលើតែុ វងរ ួច
េហើ យ

អាចារ ក៏ចាប់ ្របកាសឲ ពុ ទប
្ធ រិស័ទ

ស្រមួលឥរិយាបថ ្រកាបថា្វយបង្គ្រពះពុ ទរ្ធ ូបចំនន
ួ
៣ដង រ ួចេហើ យក៏ចាប់ េផ្តម
ើ តាំងនមសា្ករ ថា្វយ

ទំព័រ២៦

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

បង្គ្រពះរតន្រត័យ សមាទានសីល៥ និង្របេគន

នឹងទទួលបាននូវសុភមង្គលក្នុងជីវត
ិ

ចងា្ហន់ ចេំ ពាះ្រពះសង ។

ជាេ្រចើនអេនក។

្រពះសង ្រគប់ អង្គ្រតូវ

បានវេ្រមើេដាយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ បំផត
ុ េហើ យពុ ទ ្ធ
បរិស័ទក៏រក ការេស្ង មសា្ងត់ េ
កំពុងឆាន់ ផងែដរ។

េពល្រពះសង

េ្រកាយមកពុ ទប
្ធ រិស័ទនិមន្ត

្រពះសង បង ុកល
ូ ឆ្លងភ្នខ
ំ ច់ វាលុកេចតិយ។
េ

េវលារេសៀល

ែដលបាន្រសងទឹក្រពះសង
បិតា

និង្រគូឧបជ យ៍

្ជ ក់ បែន្ថមថា “អ្នក
ជីដន
ូ ជីតា

មាតា

បានទទួលនូវអានិសង

េ្រចើនណាស់ ។ លុះដល់ អនាគតជាតិ នឹងបានេ

ពុ ទប
្ធ រិស័ទនាំគា្ន្រសង

្រពះវារី្រពះពុ ទប
្ធ ដិមា ្រសងទឹក្រពះសង

ក្នុងគម្ពរី ដែដលបានប

េកើនេឡើង

ជីដន
ូ

េកើតេ
ពត្តិ

ក្នុងេទវេលាកដា្ឋន និងបានជាេស្ដចច្រក
មានបុណ បារមីេ្រចើន

មានរ ូបសម ត្តល
ិ ្អ

ជីតា និងមាតា បិតា។ ការ្រសង្រពះពុ ទប
្ធ ដិមា ជា

មាន្រទព ស្ដុកស្ដម និងមានេសចក្ដស
ី ុខ្រគប់ ែបប

និមត
ិ រ្ត ូបថា ទឹកគឺជាេសចក្ដ្រី តូវការចាំបាច់ ចេំ ពាះ

យា៉ង”។

រ ុក្ខជាតិ និងជីវត
ិ សព្វ សត្វ។ េនះក៏្រតូវបានគិតថា
ជាអំេពើ ល្អែដលនាំឲ មានអាយុ យឺនយូ រ

ភព្វ

្របេទសែខ្មរេយើ ង

កាលពី សម័យបុរាណ

ក្នុងរជ្ជកាល្រពះបាទជយវរន
័ ្ម ទី៧ េពលចូលឆា្នំថ្មី

សំណាងល្អ សុភមង្គល និងវិបល
ុ សុខក្នុងជីវត
ិ ។ រី

ម្តងៗ

ឯការងូតទឹកជ្រមះកាយជីដន
ូ ជីតា និងមាតាបិតា

បារមី២៥អង្គ ែដលជាតំណាងអាណាេខត្តនីមយ
ួ ៗ

កូនេ

ក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា មក្រសង្រពះវារីេ

ែតងទទួលបាននូវសព្ទ សាធុការពរ និងដ

បូនា្មនល្អៗស្រមាប់ អប់ រខ
ំ ្លួនតេ

អនាគត។

្របាសាទ្រពះខាន់ (្របាសាទជយ្រសី) រ ួចក៏ដែង្ហ

មហាសំការសូ្រត គម្ពរី សុតជា
្ត តក បាន
ប

្ជ ក់ អំពីអានិសង

និងមនុស ចាស់ ទំថា
ុ
ដល់

ៃនការ្រសងទឹក្រពះសង

សា្អតេ

្រពះពុ ទរ្ធ ូប្រគប់ ្រពះអង្គ ជាក ួនយា៉ងមេហាឡារិក
គ្រគឹកគេ្រគង មុននឹងតម្កលទ
់ ុកេ

“កាលៃនស្រងា្កនចូលមក

្រពះបាទបេសនទិ

ពុ ទប
្ធ រិស័ទែតងែតនិមន្ត្រពះពុ ទរ្ធ ូបដមាន

បានេរៀបចំបា៉រាំយា៉ង

កែន្លងេដើមវិញ។

ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភ “បុណយចូលឆនំែខមរ”
េរៀបេរៀងេ

យេ

ក ឆឹង ផន់សុផុន

េឆ្នរស្ទឹងមួយ រ ួច្រទងនិមន្ត្រពះពុ ទ ្ធ និង

្រពះសង សាវកេដើម ីឆាន់ ។
សាសា្ដជាមា្ចស់

េ

ទីេនាះ្រពះ

និង្រពះសង សាវកទទួល

ភតា្តហារ ែដលបានតាក់ ែតង េរៀបចំេឡើងេដាយ
ផ្ចត
ិ ផ្ចង

រ ួចមកេទើប្រពះរាជា្រទង្រសង្រពះវារី

ថា្វយ្រពះពុ ទ ្ធ

និង្របេគន្រពះសង សាវកជាកិច្ច

បេង្ហយ
ើ ”។
ពុ ទប
្ធ រិស័ទេជឿថា ការេធ្វអ
ើ ំេពើ ែបបេនះ េគ
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ទំព័រ២៧

ករ្របគុំត្រន្តីអបអរ

រទរកនុងឱកសបុណយចូលឆនំថីម
េនេខត្ត្រពះ្រ ំង កមពុជេ្រកម

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

កំណត់របស់វិទយសំ
៖េ
ុ េឡងកមពជេ្រកម
ុ

កឧត្តមេសនីយ ៍ េដៀន ែដល

ជកុលបុ្រតែខមរកមពជេ្រកមម
ន ក់ (តពីេលខមុន)
ុ

េ

ចុងឆា្នំ១៩៧៥ េលាក េដៀន ែដល ជា

មួយភរិយា និងកូនពី រនាក់ ក្នុងឋានៈជាជនេភៀស

ខ្លួន បានេ

ដល់ ទី្រកុង អាឡិចសង្រឌី យា៉ រដ្ឋេវៀរ

ហ ីនីញា៉

ខ្ញំបា
ុ នក៏ជប
ួ េលាកសារជាថ្ម។
ី

េ្រកាយមក េ

ែខឧសភាឆា្នំ១៩៧៧ េលាកបាន

ចាកេចញពី សហរដ្ឋអាេមរិក
េ

ពី រឆា្នំ

ទីេនាះេលាក

េ

និងរដ្ឋបរុ សេរៀមច ង

សឺន

ៃថ្ងទី១ ែខកុមៈ្ភ ឆា្នំ១៩៧៩ េលាកបាន

ចាកេចញពី្របេទសបារាំងេ ទី្រកុងបាងកក េហើ យ
បនា្ទប់ ពី េនាះ ក៏េធ្វដ
ើ េណើ រេ

តំបន់ ្រពំ ែដន។

េលាកបានបញ្ច ុះបញ្ច ូល្រកុម្របដាប់ អាវ ុធ

១៣្រកុម ឲ ្របមូលផ្តុរំ ួមជាមួយគា្ន។ េ

ៃថ្ងទី៥

ែខមិនា ឆា្ន១
ំ ៩៧៩ េលាក េដៀន ែដល ្របកាស
កងទ័ពជាតិរេំ ដាះ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ េលាកបាន្រតូវ
្របសិទិនា
្ធ មជាេមប
េ

្ជ ការ។

រដូវស្លឹកេឈើ ្រជុះ ឆា្នំ១៩៨០ េលាក

េដៀន ែដល េស្ល កសេម្ល កបំពាក់ េ្រតអុី បានបរ
រេទះេគាតាមផ្លូវែបកភក់

នាំខំ្ញែុ ដលេទើបេ

ដល់

ថ្មព
ី ី សហរដ្ឋអាេមរិក េដើម ីបងា្ហញ “តំបន់ រេំ ដាះ”
ៃនរណសិរ ជាតិរេំ ដាះ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ។
េ

បនា្ទយអំពិល េលាក េដៀន ែដល ជា

មួយនិងសហការីសុីវល
ិ
េលាក ហុី ង គន្ធន់ បាន
បញ្ច ូលខ្ញំក
ុ ុង
្ន ថា្នក់ សកម្មជនាន់ ទី្របាំ

ៃនការហ្វឹ ក

ហាត់ ស្រងា្គមនេយាបាយ។ េលាក េដៀន ែដល
បានចុះហត្ថេលខា េលើស
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

េ

េ

ឆា្នំ១៩៨១ េលាក េដៀន ែដល បានបញ្ជ ូលខ្ញំុ

សាលាេយាធា

្ញ ប័្រតរបស់ ខំ្ញុ េ

ៃថ្ង

ឲ ចូលហ្វឹ កហ្វឺ នេយាធាជា

មួយនាយទាហា៊នហ្វឹ កហាត់ ជនាន់ ទី១ ៃនកងទ័ព
ជាតិរេំ ដាះ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ។

ស្រមបខ្លន
ួ េដើមប ីចូលរ ួម

្របេទសបារាំង

សាន បានេរៀបចំជាគណៈកម្មការេដើម ីរេំ ដាះកម្ពុ
ជា។ េ

ទី៣០ ែខតុលា ឆា្នំ១៩៨០។ មួយឆា្នំេ្រកាយមក

េលាក េដៀន ែដល និងេលាក ហុី ង គន្ធន់

បានសេ្រមចបញ្ច ូលខ្ញំេុ

ក្នុងចលនាពន្លកថ្ម។
ី េគ

ជ្រមុញឲ ្រគប់ គា្ន្រតូវស្រមបខ្លួន (ខ្ញំបា
ុ នធា្លក់ ខ្លួន
ឈឺ ដាក់ េសរ៉មព
ូ
ួរអស់ មយ
ួ អាទិត

េដាយផឹក

ទឹកមិនសា្អត និងទទួលទានខ ង ែដលរកបានមក
ពី ថុក
្ល ្រតពាំងេ

ជិតខាង)

យកជា្រកបខណ្ឌៃន

េដើម ីនឹង្រតូវទទួល

រណសិរ ជាតិរេំ ដាះ្របជា

ពលរដ្ឋែខ្មរ។ េដើម ីនឹង្រតូវបានទទួលយក ខ្ញំ្រុ តូវ
បានែណនាំថា

មានែភ្នក្រតូវសម្លង
ឹ ឲ េឃើញ

េ្រចើន មាន្រតេចៀក្រតូវសា្តប់ ឲ ឮេ្រចើន មានមាត់
្រតូវទុកេស្ង មសិនមុននិយាយ។
នាំថា

ខ្ញំអា
ុ ចនិយាយបាន

ខ្ញំបា
ុ ន្រតូវែណ

ែតេ

េ្រកាយរយៈ

េពលមួយែដលខ្ញំបា
ុ នសេង្កតពិ និត

និង

ពិ ចារណាបានេ្រចើនសិន េបើមន
ិ ដូេចា្នះេទ ខ្ញំន
ុ ឹង
មិនបានទទួលទំនក
ុ ទុកចិតព
្ត ី អ្នកដៃទេទៀត ក្នុងទី
លានសមរភូមេិ ឡើយ។
កា រ ប រិ យា យ របស់ អ្ន ក ស េ ង្ក ត ការណ៍
បរេទស អំពីេលាក េដៀន ែដល េ

ក្នុងវីគេី ប៉ឌី

យា៉្រតឹម្រតូវណាស់ ៈ េលាក េដៀន ែដល ប

្ជ

េសចក្តេី គារពពី ថា្នក់ េលើ ពី សហការី និងពី អ្នក

ទំព័រ២៨

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េ្រកាមបងា្គប់ អ្នកសារព័ តមា
៌ ន មានការពិ េសាធន៍
បានេឃើញេលាក
្របយុ ទ ្ធ

េដៀន

ែដល

ក្នុងការវាយ

មានការចាប់ អារម្មណ៍ចំេពាះសភាព

េស្ង មសា្ងត់

និងក្នុងអារម្មណ៍្រគប់ ្រគងបានល្អ

របស់ េលាក

េលាក្របែហលជាឧត្តមេសនិយ៍

េពើ ប្របយុ ទស
្ធ េម្លងេលាក េដៀន ែដល ឭរនា្ថន់
េឡើង េពលែដលខ្ញំរុ វល់ ថតរ ូបយុ ទជ
្ធ នែដលេដក
ដួលសា្លប់ និង្រតូវរបួស
េជាគេខាអាវ។ េ

េពលភា្លមមួយេនាះ ៃដមួយ

បានចាប់ អូសទាញខ្ញំុ

េហើ យេយើ ងក៏េលាតេ

(កងទ័ព) ដល្អ្របេសើជាងេគ បុរសែដលបេញ្ច ញ

្រជកេ្រកាយដបូកមួយ។

េឡើង

វិនាទីមន
ុ

ស

្ញ រីករាយចាំងក្នុងែកវែភ្នក…

េដើរច្រញ្ច ប់ចះុ

ក្នង
ុ សេម្ល កបំពាក់ ្រកឡាខា្លេឃា្លករបស់

េលាក កាំេភ្លង
ើ ខ្លីេសៀតចេង្កះ និយាយថា េលាក
នឹងេធ្វកា
ើ រ្របយុ ទ ្ធ លុះ្រគាអវសាន្ត។
ខ្ញំបា
ុ នេធ្វកា
ើ រងារជាមួយេលាក

េដៀន

ែដល ក្នុងបរិយាកាសល្អនិងអា្រកក់ ។ េលាកមាន

ធា្លក់ ផុះ្ទ េ

ជាមួយេលាកក្នុងសមរភូមិ ចរិត្របកបេដាយ

ចំកែន្លងែដលខ្ញំុ

េដាយមាន្រគាប់ េផា្លង

េទើបនឹងឈរប៉នា
ុ ្ម ន

ខ្ញំេុ លើកមា៉សុីនថតេឡើង

ែតទាហា៊ន

មា្នក់ បានចាប់ ្រចានខ្ញំច
ុ ះុ វិញ។ េមប

្ជ ការកងអនុ

េសនាធំបានរាយការណ៍ តាមវិទ ុមកថា
វិលេ

ជនសុី

ក្នុងជួរមិនអីេទ

េដាយខ្ញំមា
ុ នកង្វះបទ

ល្អជមួយពលទ

៊ន

ពិ េសាធន៍ ខ្ញវំុ ិស្រតូវទទួលេ្រគាះថា្នក់មយ
ួ ដល់ជវី ិត។

ចំណុចខា្លំង និងចំណុចេខ យ។ េពលែដលខ្ញំុ
េ

ខ្លះមានឈាមដិតដាម

េ

េពលែដលេលាក េដៀន ែដល បាន

ទំនក
ុ ទុកចិតរ្ត បស់ េលាក ជូនកាលផ្ទុយគា្នជាមួយ

ទទួ ល របាយការណ៍ ពី មិ ត្ត អ្ន ក យកការណ៍ សារ

េដាយ េលាកដូចជាមានការ សា្ទក់ េស្ទើរ ក្នុងការ

ខា្មំងនឹងេបើកការវាយលុកមកេលើទប
ី

នឹងេ្រគាះថា្នក់ ចេំ ពាះមុខ។
ចុះហត្ថេលខាអនុញាត

េទាះជាយា៉ងេនាះក៏

ចំេពាះេបសកកម្មទី១

របស់ ខំ្ញុ ក្នង
ុ កងអនុេសនាធំ ៃនកងទ័ពជាតិរេំ ដាះ
្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ

េដើម ីបំេពញេបសកកម្មឈ្លប

និងសា្ទបស្ទងកមា្លំងខា្មំង

េ

ទីតាំងបឹងអំពិល

ែដល្រតូវកាន់ កាប់ េដាយទ័ពេវៀតណាម
សម ូរេ
េ

េដាយ្រគាប់ មន
ី

ែដល

ប៉ុែន្តេលាកបានឲ ខ្ញំុ

ដូចជាេបាះថ្មមយ
ួ ដុេចាល។ ជនជាតិអងេគ្លស

មា្នក់ ក៏េ

េ

ជាមួយនឹងមា៉សុីនថតរបស់ គាត់ ែដរ។
េពលេយើ ងេចញដេណើ រ េមប

កងអនុេសនាធំរាយការណ៍ តាមវិទ ុ
វិវឌ ន៍មកេសនាធិការ។ េ

្ជ ការ

អំពីដេណើ រ

េពលែដលមានការ

ព័ តមា
៌ នបរេទសរបស់ េលាក
បានអនុ

្ញ តឲ ខ្ញំុ េ

ចាំទប
ី

្របាប់ ពីៃថ្ងែដល
្ជ ការេលាក

្ជ ការក្នង
ុ េលនដា្ឋន។

ខ្ញំបា
ុ នតាមេមើលេលាក េដៀន ែដល ជួបជាមួយ
េមប

្ជ ការរបស់ េលាក។

ជាមួយ េ

េលាកបានយកខ្ញំេុ

េពលែដលេធ្វដ
ើ េណើ រ្រតួតពិ និត ទ័ព

ែខ ្របយុ ទជ
្ធ រួ មុខ។

េលាកបាននិយាយកំបុក
្ល

កំែប្លងជាមួយពលទាហា៊ន េហើ យផ្តល់គន
ំ ិតអំពី
ថាេតើ្រតូវេលើកទំនប់ ធៗ
ំ

យា៉ងណាេដើម ីទប់ រថ

េ្រកាះ និងេតើ្រតូវព្រងាយមីនេ

ទីណាេទៀត។

េដើរដល់ េដើមេឈើ ធំ ែដលេគែតងេជឿថា

ជាលំេ

របស់ ្រពាយបិសាច េលាក េដៀន ែដល

ដកកាំេភ្លង
ើ ខ្លីពីចេង្កះ េហើ យបាញ់េដើមេឈើ េនាះ
តេទទំព័រ៣២

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

ទំព័រ២៩

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

របស់េ

រជូនពរកនងឱកសបុ
ណយចូលឆន ំថមី
ុ

ក សឺង សេ្រមច នយកព័ត៌មន សហព័នធែខមរកមពជេ្រកម
ុ
សួសឆ
ី ្ត ន ំថមី! ឆន ំម ញ់បញច ស័ក ព-ស ២៥៥៧

ទទួលេទពធិ

្រពះនម ទុង េទវី បុ្រតីទី១ ៃនកបិលម

ខ្ញំ្រុ ពះករ ុណា ខ្ញំុ សូម្រកាបថា្វយបង្គ្រពះ
េថរានុេថរៈ្រគប់ ្រពះអង្គ និងសូមជរាបសួរចំេពាះ

យាយតា មាមីង បងប្អូន ្រគប់ រ ូប េដាយេសចក្តី
េគារព។
េ
េច្រត
ជិត

ក្នុងឳកាសេនះ

សបា្តហ៍ ទីពីរៃនែខ

ែដលពិ ធប
ី ុណ ចូលឆា្នំែខ្មរកាន់ ែតខិតមក

ក្នុងនាមជានាយកព័ តមា
៌ នៃនសហព័ នែ្ធ ខ្មរ

កម្ពុជាេ្រកាម

និងក្នុងនាមផា្ទល់ ខំ្ញ្រុ ពះករ ុណា

មានការនឹក្រសៃមេ
្រពះសង
ទូេ

ដល់ សតិអារម្មណ៍

ខ្ញំុ

របស់

្រពមទាំង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាមជា
ែដលែតងេរៀបចំ្របារព្ធ ពិធច
ី ល
ូ ឆា្នំតាម

្របៃពណី ជាតិយា៉ងខា្ជប់ ខ្ជួន ក្នុងនាមជាែខ្មរែដល
កំពុងរស់ េ

េ្រកាមរបប្រគប់ ្រគង

គាបសង្កត់

របស់ បរេទស េលើទឹកដីៃនមាតុភម
ូ ក
ិ េំ ណើ តរបស់
ខ្លួន។ ក្នុងសា្ថនភាពេនះ ្រពះេតជ្រពះគុណ ្រពម

ទាំងបងប្អូនរ ួមេលាហិ ត បានបងា្ហញនូវសា្មរតីអភិ
រក ទំេនៀមទមា្លប់

និង្របៃពណី សាសនារបស់

ជនជាតិែខ្មរេយើ ង ែដលជា្របជាជាតិធា្លប់ មានវប
ធម៌ អារ ធម៌ខ្ពស់កប់ កព
ំ ូ ល ក្នុងភូមភា
ិ គអាសុីអា
េគ្នយ៍េយើ ងេនះ។

មាមីង

បងប្អូន

រ ួមជាតិជាទី

េម្រតី !
េ

េរៀងរាល់ េពលែដលឆា្នំចាស់ រក
ំ ល
ឹ ខ្លួន

ចាកេចញេ

េហើ យឆា្នំថម
្មី យ
ួ េទៀតខិតមកជិត

េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

េយើ ងទាំងអស់ គា្នជាែខ្មរេ្រកាម ែតងសួរខ្លួនឯងថា
េតើអ្នកែដលមានបំណងរំលាយបំបាត់ ពូជសាសន៍

របស់ េយើ ង េគេធ្វបា
ើ នេជាគជយអ្វខ
ី ្លះ? េហើ យេតើ
េយើ ងជាែខ្មរេ្រកាមជាជនរងេ្រគាះ
ខ្លួនេដើម ីរស់

បានការពារ

ក្នុង្រកបខ័ណ្ឌជាមនុស មានេសរី

ភាពេនាះ បានប៉ុនណាែដរ ?

េលាក ែឆសស្តឺថន (G.K. Chesterto) បាន

ទុកពាក េសា្លកថា “របស់ ែដលគា្មនជីវត
ិ អែណ្តត
ហូ រេ

តាមទឹក, ប៉ុែន្តគមា
ឺ នែតរបស់ មានជីវត
ិ េទ

ែដលអាចអែណ្តតប្រ

្ច ស់ ទឹក”។ “A dead thing

goes with the stream, but only a living thing can
go against it”.

កន្លងមក

្រពះេតជ្រពះគុណ្រគប់ ្រពះអង្គ

្រពមទាំងបងប្អូនរ ួមជាតិ បានបងា្ហញចំេពាះរដា្ឋភិ
បាលៃន្របេទសេវៀតណាមថា ្រពះអង្គ និងបង

ប្អូន

គឺពុំែមនជារបស់ គា្មនជីវត
ិ េទ

បងា្ហញនូវសា្មរតី

េដាយបាន

ហា៊នេ្រកាកេឡើងតស៊ូេដាយ

សន្តិភាព ្របឆាំ ង ជាមួ យ អ្ន ក ែដលេធ្វើ កា រគាប
សង្កត់។ ឆា្នំថជា
្មី ជហា៊នថ្មី ស្រមាប់ េយើ ងទាំងអស់
គា្នជាជនជាតិេដើមេលើទឹកដីកម្ពុជាេ្រកាម

្រពះេតជ្រពះគុណ ជាទីេគារព !
យាយតា

្រពហម

េយើ ង

មិនអាចបេណា
្ត យឲ រដា្ឋ ភិ បា លយួ នបំ បិ ទ សិ ទិ ្ធ
េសរីភាពែដលមានែចងទាំង ៤៦មា្រតា េដាយ
អង្គការសហ្របជាជាតិេនាះ បានេឡើយ។
ខ្ញំ្រុ ពះករ ុណា ខ្ញំុ មានជេនឿេជឿជាក់ ថា ្រពះ

នាងេទពធិតា្រពះនាម ទុង េទវី បុ្រតីទី១ ៃនកបិល

ទំព័រ៣០

្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

រូ ប ថតែដលមនន យ
័ រយពន ព
់ កយ៖
កយ

១-

២-

៣-

មុខែម៉ឈឺចប់ ខនជប់
កងគ
ុ
ួ ្ល
ុន ក

ិ
ជីវតរងកមម
្របស់្រពត ់្រគួ

រ

ឈឺចប់េខ្លចផ គមន្រគេល្ហើយែល្ហ។

មុខក ូន្របុសត ូច ដូចកំព ុងឆងល ់

េរឿងទកខអំ
ក
ុ ខអំ ពល
ពល ់ េគចប់ចងែម៉

េតខ
ំុ ញ ុសអី េកតមកជែខ
មរ
ើ ខ
ើ

េកតមកខុសែខ
ជក ូនអន ក្រក? ។
ើ

មុខប្អូនប៉ូលីស ទទួលបញ
ជ

េឃើញេរឿងេវទន

មុខឆមំនរ ី សំ ភសញ
ជឹ ង
ី

ក
កូនូន-ម្តយេគេយង
ងៃ្រកែលង
ៃ្រកែលង…
…
ឹ
ើ តង្រទូ

្រសេ

៤-

្រសីែខ មរទូលទកខ
ក
ុ ខ ៃដឳបបុ្រ

ះជតែខ
ិ មរ ពូជ

ឹ
េហតអ្វ
ុ ី វកវរ
ចងែតគនឯង ?

ងអងគរ

មុខែខ មរ ចត្តែខ
មរ ឳ ! ែសនចែមបង
ែសនចែមបង…
…
ិ
េ

និងយុ តធ
្តិ ម៌េ

ក្នុងេលាក នឹង្របទាននូវពរជយសិរស
ី ួស្តី ្រពម
ទាំងចូលរ ួមដេណើ រៃនការតស៊ូអហឹ ង

េដាយ

អងអាចកា្លហានរបស់ ែខ្មរេ្រកាម េហើ យនឹងជួយ
ពន ល់ ដល់ រដា្ឋភិបាលៃន្របេទសេវៀតណាម ឲ
បញ ប់ រាល់ នេយាបាយ េបាកបេ

្ឆ ត្របេលាម

បន្លំែភ្នកែខ្មរ

និងសាកលេលាកឲ សា្គល់ ពីតៃម្ល

របស់ មនុស

េចះេគារពសិទិអ
្ធ ្នកដៃទ

គំនិតព្រងីកឈា្លនពានវាតទីនិយម

ចំេពាះ្រពះសង ្រគប់ ្រពះអង្គ
ក្តស
ី ុខ ចំេរើន តេរៀងេ

ទាំងបងប្អូនរ ួមជាតិទាំងអស់ េមតា្តទទួលនូវេសច
ក្តេី គារពេស្នហា

ពី ខំ្ញ្រុ ពះករ ុណា-ខ្ញំ។
ុ

និងេសចក្តន
ី ឹករលឹកជាទីបំផត
ុ

សួស្តីឆា្នំម ញ់!
ជេយា ដេណើ រតស៊ូអហឹ ង របស់ ែខ្មរេ្រកាម!
េធ្វេើ

សូមេទវតាឆា្នំថ្រ្មី បទានពរជយ សិរម
ី ង្គល
េលខ៩៣ ែខមីន ឆនំ២០១៣

។

សូម្រពះេតជ្រពះគុណ្រគប់ ្រពះអង្គ ្រពម

េហើ យេចះ

ក្នុងេលាកជាពុំ ខានេឡើយ។

្រពមទាំងយាយតា

មាមីង បងប្អូន្រគប់ រ ូប ឲ បាន្របកបេដាយេសច

បញ ប់

្រសឡាញ់េសចក្តស
ី ុខសន្តិភាព និងសច្ចធម៌ ដូច
្របេទសដៃទេទៀតេ

ខជ
ំុ ញ អន កែតង ែរងរ ឹត ខ្វយខ ្វល…
់់…។

យ៖ សឺន សេ្រមច

មហា្រពហ្ម ែដល្របកបេដាយ្រពះេន្រតទិព្វ ជា
េទវតាឆា្នំថ្រ្មី សឡាញ់សន្តិភាព

្ត ប់ពកយអង្វរ

ទំព័រ៣១

សហរដ្ឋអាេមរិក ៃថ្ងទ៧
ី ែខេមសា ឆា្ន២
ំ ០១៣
ខ្ញំ្រុ ពះករ ុណា-ខ្ញំុ
សឺង សេ្រមច
្រពឹតិប
្ត ្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

តពីទំព័រ២៩ មួយ្រគាប់ ។ “ប៉ណ
ុ ្ណ ឹ ងេ

បានេហើ យ”

គាត់និយាយកំែប្លងេលង។

ជុវិញេលាក

អ្នកេ

បេញ្ច ញសំេណើ ចក្នង
ុ ក្តថ
ី ប់ បារម្ភ។
ដូចជាបានដឹងមុនែមន

វាយលុកេ

ខា្មង
ំ េផ្តម
ើ េបើកការ

មុនេពលៃថ្ងរះ េហើ យបន្តេដាយការ

បាញ់េផា្លងកាំេភ្លង
ើ ធំអស់ កន្លះ្រពឹ ក។ ខ្ញំេុ

ក្នង
ុ េល

នដា្ឋន បន់ ្រសន់ កឲ
ុំ ដបូលទីជ្រមករលំបាក់ េ
េពលែដល្រគាប់ េផា្លងធា្លក់ចព
ំ ី េលើ។

្រពឹ កេឡើង

េលាក េដៀន ែដល បង្ហយ
ុ ែផ ងបារីនិងក្លន
ិ ្រសា
្របាប់ ខំ្ញថា
ុ ឲ រត់ េ ្រពំ ្របទល់ ែដនែខ្មរៃថ។ “្រតូវ
ែតមានអ្នកេ

រស់ េដើម ប
ី ន្តការ្របយុ ទ។
្ធ
េយើ ង

មិន្រតូវសា្លប់ ទាង
ំ អស់ គា្នេ
ខា្លង
ំ ៗ

េ

ទីេនះេទ” គាត់ ែ្រសក

េពលែដលខ្ញំត
ុ បវិញថា វាគា្មនេពល

េវលា្រគប់ ្រគាន់ េដើម រី ត់ េ ដល់ ្រពំ ្របទល់ ែដន
េនាះេទ។ េលាក េដៀន ែដល ក៏បានរ ុញខ្ញំេុ ចញពី
េលនដា្ឋន។

បនា្ទយអំពិលមិន្រតូវបានដួលរលំេទ េ
េពលេនាះ។

នឹងរបាយការណ៍ របស់ េយើ ងថា

កងទ័ពៃនរណ

ួ
សិរ ជាតិបានបាញ់កំេទចរថេ្រកាះេ្រចើនជាងចំនន

មួយេ្រគឿង។ ទាល់ ែតប៉នា
ុ ្ម នឆា្នេំ ្រកាយ ្រកុមអ្នកត
ស៊វូ ល
ិ ្រតឡប់ េ វិញ េហើ យថតរ ូបរថេ្រកាះែដល
្រតូវេ្រចះចាប់ មយ
ួ េ្រគឿង
្របយុ ទ។
្ធ េ
អគ្គប

និងទិដភា
្ឋ ពទីលាន

េពលេនាះ េលាក េដៀន ែដល ជា

្ជ ការរង ៃនកងទ័ពជាតិរេំ ដាះ្របជាពលរដ្ឋ

ែខ្មរ។ ្របកបេដាយបុគល
្គ ក
ិ លក្ខណៈមានអំណាច
និងធំេធងេលើសពី ជវី ត
ិ េលាក េដៀន ែដល បាន
ផ្តល់នវូ អ្វៗ
ី ទាំងអស់ ែដលេលាកមាន

្រគប់ ្រគងរេបៀបសាធារណរដ្ឋ មួយ ជូន្របេទស
កម្ពជា
ុ

េហើ យេលាកនឹង្រតូវជនរ ួមជាតិែខ្មរចងចាំ

មិនេភ្លច។
េលាកបណ្ឌិត ហា្គហា្វ ពាងេម៉ត បានចូល
និវត្តពីសាកលវិទ ល័យហា្គម។
ជនួយការ ៃន េមប

េលាកជាអតីត

្ជ ការ កងទ័ពជាតិរេំ ដាះ្របជា

ពលរដ្ឋែខ្មរ៕

អ្នកយកការណ៍ ខ្លះបានេពប្រជាយ

្រពះវ ិ

េដើម រី បប

រវត្តឈូងធំ ្រសុកេ្រជយញក៍ េខត្តឃ្លំង កមពុជេ្រកម កនុងឱកសបុណយបញុច ះសីម

