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ប្រភពពត័ម៌ានស្តីអំពីខ្មែរក្ប្ោម 

ប្រះសង្ឃខ្មែរចប្ោមចៅខ្ត្រច ហ្ ះចោមច ះរីអាជ្ញា ធរ    ប្រះសង្ឃខ្មែរចប្ោមចៅខ្ត្រច ហ្ ះចោមច ះរីអាជ្ញា ធរ    
ច ៀត្ណាមហាមឃាត្់ច ៀត្ណាមហាមឃាត្់  

ោរចេញចោលអាំរសីទិធមិនុសសច ៀត្ណាមនិង្ោរចេញចោលអាំរសីទិធមិនុសសច ៀត្ណាមនិង្
អាចមរកិចៅសហរេឋអាចមរកិអាចមរកិចៅសហរេឋអាចមរកិ  

មនទីរក្ពទ្យយនួក្មតតមាតប់្រកូ ថ្ងៃទី្ ២២ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ២០១១៖  ក្ោក ក្ៅ ក្េន ប្តវូបានអាជ្ញា ធរយនួដាកក់្ ន្ ោះក្រើងទងំសុ្មភាព 
ប្ទ្ឌុក្ប្ទម មណៈខ្ែលក្ោកប្តវួបានក្េញពីគុកមយួរយៈក្ែើមបពីាបាលររសួ្និងរំងឺខ្ែលប្តវួបានឆ្ែ គុំកយនួក្ធវើទរណុកមែ ។ 
ក្ោក ក្ៅ ក្េន ប្ានខ់្តជ្ញអនកទមទរឲ្យអាជ្ញា ធរក្វៀតណាមស្ងមកវញិនូវែីធលីររស់្មលួនខ្ែលប្តវូបានក្គររឹយកខ្េកឲ្យរនជ្ញតិ
យនួក្ៅក្មតតមាតប់្រកូ  ខ្តអាជ្ញា ធរយនួមនិប្ានខ់្តមនិរកែំក្ណាោះប្សាយរូនាតរ់ ុក្ណាណ ោះក្ទ្  ខ្ររជ្ញចារា់តញ់ាតគុ់ក និងក្ធវើ

ទរណុកមែជ្ញោរក្ ល្ើយតរក្ៅវញិ ។  

ក្ដាយ ថាេ ់ប្រីជ្ញ ក្គឿន 
កិេចក្ែញក្ដាលាន ក្លើកទី្ ១៦ ស្ដី

អំពីសាា នភាពសិ្ទ្ធិមនុស្ស ក្ៅប្រក្ទ្ស្ 

ក្វៀតណាមជ្ញមយួស្េរែឋអាក្មរកិ ឆ្ន ំ
ក្នោះ ប្រប្ពឹតតក្ៅក្ៅោរយិាល័យប្កសួ្ង
ោរររក្ទ្ស្ស្េរែឋអាក្មរកិ រយៈក្ពល

ពីរថ្ងៃ គឺក្ៅថ្ងៃទី្ ០៩ និង ទី្ ១០ ខ្ម   
វេិឆិោ ក្នោះ ។    ក្នោះជ្ញកិេចពិភាកាប្រចា ំ

ត្ចៅទាំរ័រ ៣ 

ពធិតី្រណាំងទកូ ង ថៅកម្ពជុា
ថត្កាម្កនងុថ្ងៃបណុ្យអកអាំបកុ 

ទូ្ក ង ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មតតឃ្ល ងំទងំ ៥០ 
កនុងពិធីប្រណំាងក្ៅទ្ក្នល Maspero កនុង

ថ្ងៃទី្ ១០ ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន  ំ២០១១ 

អានចៅទាំរ័រ ៤ 

 

ចេញរីគុកចេញរីគុក  
កនូចរញប្កមុាំកនូចរញប្កមុាំ  

អានចៅទាំរ័រ ៤ 

អពំបី្ពតឹតោិរណ៍ 
១៦ វេិឆោិ ១៩៧៦ 

អានទាំរ័រ  ៦ 

អនកប្សី្ ថាេ ់ធី សុ្ម ប្តវូរដាឋ ភបិាលរកស
កុមែុយនិស្តយនួចារដ់ាកគុ់កកនុង
ប្ពឹតតោិរណ៍ ១៦ វេិឆោិ ឆ្ន  ំ១៩៧៦ 

ពិធីរក្ ហ្ ោះក្ាមររស់្ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅវតតសំ្ក្ោងឯក ក្មតតប្ពោះប្តពងំ យរ ់
អកអំរុក ថ្ងៃទី្ ១០ ខ្មវេិឆិោ ២០១១ ។ 

 ព្រះសង្ឃខ្មែរក្ព្ោមក្ៅខ្ែបក្ ហ្ ះក្ោមក្នុង្យបថ់្ងៃអក្អបំកុ្សំរះព្រះខ្មក្បើក្ ះបនីាយក្រដ្ឋមន្ត្រកី្ ៀែណាម 
បា្ក្េញេាបម់ិ្ េុះហែថក្េខា្ងិ្ក្បាះព្ាហាមបក្ ហ្ ះក្ោមទូ ងំ្ព្បក្ទសក្ក៏្ោយ ។ ព្រះសង្ឃខ្មែរក្ព្ោមបា្
អះអាង្ថា ោរបក្ ហ្ ះក្ោមក្្ះ អាជ្ញា ធរក្ ៀែណាមបា្ាមោ្សក្មែភារព្រះសង្ឃ ្ងិ្បា្សួរេក្មលើយព្រះក្ៅ 
អធោិរ ែរមលះ ខ្ែរកួ្ក្េមិ្ ហា៊ា ្ចាបព់្រះសង្ឃក្ទ ក្ព្រះេាបខ់្ដ្េរោឋ ភបិាេបា្ក្េញក្នាះ ជ្ញព្ក្ោសខ្ក្លង្ោល យ
ក្ព្រះមិ្ មា្េុះហែថក្េខា្ងិ្ព្បថាបព់្ា ្ងិ្មយ៉ាង្ក្ទៀែអាជ្ញា ធរយួ្ក្ៅាមមេូោឋ ្បា្ព្ែមឹខ្ែយក្ព្ក្ោស  
ក្មាឃៈក្្ះ ក្ដ្ើរេរំាមព្រះក្ៅអធោិរ ែរនានាឲ្យមា្ោរភយ័ខាល េកុ្ឲំ្យបក្ ហ្ ះក្ោមែក្ៅក្ទៀែ ខ្ដ្េទក្ង្វើ ងំ្ក្្ះ ព្រះ
សង្ឃខ្មែរក្ព្ោមក្ៅក្មពុជ្ញក្ព្ោមបា្ចាែទុ់ក្ថា អាជ្ញា ធរក្ ៀែណាមមា្ក្េែនាេុបបបំាែ ់បបធមខ៌្មែរក្ព្ោម ។ 

ក្ដាយ ថាេ ់រំក្រឿន 
ប្ស្ោះគូ, ប្ពោះប្តពងំ៖ ប្ពោះស្ងឃខ្មែរ

ក្ប្ោម ក្ៅក្មតតប្ពោះប្តពងំក្ៅខ្តរក្ ហ្ ោះ
ក្ាមកនុងពិធីរុណយអកអំរុក សំ្ពោះប្ពោះ
ខ្ម នាថ្ងៃប្ពេស្បត ៍ ១៥ ខ្មកកដិក ប្តូវ
នឹងថ្ងៃទី្ ១០ ខ្មវេិឆិោ ក្រើក្ទោះរីអាជ្ញា ធរ

ក្វៀតណាមបានក្េញលិមិត ហាមរក្ ហ្ ោះ
ក្ាមទូ្ទងំប្រក្ទ្ស្កក៏្ដាយ ។ 

ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ខ្ែលបានេូល
រមួកនុងពិធីរុណយអកអំរុក សំ្ពោះប្ពោះខ្ម 
ក្ៅរមណិយដាឋ ន ប្ស្ោះគូ បានប្បារ ់
សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ ថា ប្ពោះស្ងឃខ្មែរ

ក្ប្ោមក្ៅតាមវតតអាោមនានា កនុងក្មតត 
ក្ៅខ្តនាាំន រក្ ហ្ ោះក្ាម ែូេក្ែើម ខ្តក្ៅ
កនុងមណឌ លកមានតប្ស្ោះគូ មនិបាន
រក្ ហ្ ោះក្ទ្ មានខ្តកមែវធីិលយប្រទី្រខ្ត 

អានចៅទាំរ័រ ២ 

ខ្មែរចប្ោមខ្មែរចប្ោម  

៣៥ ឆ្ន ាំថ្នការថងើបថ ើង
ថ ើម្បសីិទធិម្ចា ស់ការនិង
វរតម្ចនកនុងឆ្កអនតរជារិ 

អានទាំរ័រ  ៨ 

ក្ដាយ ថាេ ់ប្រជី្ញ ក្គឿន 

ប្រះចត្ជប្រះគុណប្រះចត្ជប្រះគុណ  
ឡមឹ ឯមឡមឹ ឯម  

ស្ថា រនិក ត្ាេនទរង្ស ី

ររូគំនូរប្ពោះឆ្យាលកខណ៍ ប្ពោះក្តរ    
ប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម ក្ៅកនុងវតតេនទរងស ី។ 
ររូងត៖យ.ម.ន/សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ 

អានទាំរ័រ ៧ 

កំណាពយឧទ្ទិស្ែល់ប្ពតឹតិោរណ៍ 

១៦  ិេឆិោ 



ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ  

 អភបិាេ   សងឺ្ យុងឹ្ រត្នា  
 ចាង្ហាវ ង្  ល ីឈនូ   
 និពនធនាយក  ថាេ់ ប្រីជ្ញ ចគឿន 

ោរយិាេ័យ្ិរ ធ្ 

ព្រះរាជ្ញណាេព្ក្ក្មពុជ្ញៈ  
ផ្ទះក្េម 791  
ព្កុ្មទី 4 ភូមពិ្  3 
ស ា្ ែស់ទឹង្មា្ជយ័ 
មណ្ឌ មា្ជយ័, ភនកំ្រញ  

េិមិែអ្ុញ្ញា ែេាប ់

ក្លម ១១៤ ព.ម. ប្រក/ថ្ងៃទី្ ២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១១ 

ក្បាះរុមពេំ្ួ្  ១០០០ េាប ់
ក្រាង្រុមពអង្គរ ផ្ទះក្េម ៦២ អាក្ប ផ្លូ  ៣៣៦ ស ា្ ែបឹ់ង្ព្សឡាង្ មណ្ឌ ទេួក្ោក្  

រាជធា្ីភនកំ្រញ 

ดទូរស័រទៈ  (855) ០12 955 489 (ดดក្មពុជ្ញ) 
 (408) 550 5060   ( ดดดអាក្មរកិ្) 
Email: preynokornews@gmail.com 
www.preynokornews.blogspot.com 

ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ២ រ័ត្៌មានជ្ញត្ិ ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

ប្រះសង្ឃខ្មែរចប្ោមចៅខ្ត្រច ហ្ ះចោមច ះរីអាជ្ញា ធរច ៀត្ណាមហាមឃាត្់ 

រ ុក្ណាណ ោះ  ។  ប្ពោះអងគបានរនតក្ទ្ៀតថា 
ក្ៅរមណីរដាឋ នប្ស្ោះគូ មានមនុស្សមក
ក្លងកមានតយា ងកុោះករ ។ 

អាជ្ញា ធរក្វៀតណាម បានដាក់
កមាល ងំតាមដានឃ្ល កំ្មើល ស្កមែភាព 
និងក្ធវើោរសាកសួ្រេក្មលើយ ប្ពោះក្ៅអធិ 
ោរវតតមយួេំនួន មណៈខ្ែលពួកក្គ
បានក្ ើញប្ពោះស្ងឃទងំក្នាោះ រក្ ហ្ ោះ
ក្ាម ។ ខ្តក្ទោះជ្ញយា ងណាកក៏្ដាយ
អាជ្ញា ធរ ក្វៀតណាមមនិហា៊ា នក្ប្រើកមាល ងំ
រង្ក្ ា្ រ ឬ ចារប់្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ទ្  
ក្ប្ពោះេារខ់្ែលក្គអោះអាងថា ក្េញ
ក្ដាយនាយករែឋមង្ក្នតីក្វៀតណាម កនុងោរ
ហាមរក្ ហ្ ោះក្ាមក្នាោះ  ជ្ញប្កដាស្    
ក្មា ៈ ក្ប្ពោះាែ នេុោះេតាក្ល្ និងប្រ 
ថារប់្តាក្ឡើយ  ។  

មុនថ្ងៃ ប្បារពធពិធីរុណយអកអំរុក 
សំ្ពោះប្ពោះខ្មក្នោះរ ុនាែ នថ្ងៃ ប្កុមមង្ក្នតី

ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មតតប្ពោះប្តពងំ បាន
ក្ ា្ើលិមិតមយួេារ ់ ក្ៅរដាឋ ភបិាលក្វៀត
ណាម ក្ែើមបកី្ស្នើឲ្យវតតអាោមនានាក្ៅ

កមពុជ្ញក្ប្ោមបានរក្ ហ្ ោះក្ាម្ងខ្ែរ ខ្ត
រេូតមកែល់យរអ់កអំរុកថ្ងៃទី្ ១០ 
ខ្មវេិឆិោ រដាឋ ភបិាលក្វៀតណាមក្ៅមនិ

បាន ត្ល់េក្មលើយេាស់្ោស់្ក្ទ្ ។  
ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមបានមានក្ងរែី 

ោថា ោរខ្ែលអាជ្ញា ធរក្េញេារហ់ាម
រក្ ហ្ ោះក្ាមទូ្ទងំប្រក្ទ្ស្ក្នោះ គឺជ្ញ 
ក្េតនាមយួ កនុងោរលុររំបាតវ់របធម៌
ខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោមខ្ែល
មានមកតាងំពីយូរលង ់ និងថា ប្រសិ្ន
អាជ្ញា ធរក្វៀតណាម មានរំណងេងរ់កា
នូវវរបធមខ៌្មែរក្ប្ោមឲ្យបានគងវ់ងសក្នាោះ 
ពកួក្គគួរខ្តរខ្រកជ្ញមយួ ថាន កែឹ់កនាំ
ខ្មែរក្ប្ោម ក្ែើមបរីកែំក្ណាោះប្សាយរមួាន
មយួ ឲ្យស្មប្ស្រនឹងទឹ្កេិតតរនជ្ញតិ  
នីមយួៗក្ៅកនុងប្រក្ទ្ស្ក្វៀតណាម ។ 

ចារត់ាងំមានលិមិតមយួេារ់
ខ្ែលមនិបានេុោះេតាក្ល្ និងប្រថារ់
ប្តា ស្តីអំពីោរហាមរក្ ហ្ ោះក្ាមទូ្ទងំ
ប្រក្ទ្ស្ប្តូវបានស្ក្ប្មេ ក្ដាយក្ោក
នាយករែឋមង្ក្នតីក្វៀតណាម ក្ងវៀង តឹង   
យ ុង េុោះថ្ងៃទី្ ១៧ ខ្មកកដដា ឆ្ន  ំ
២០០៩ និងមានប្រសិ្ទ្ធភាពចារពី់ថ្ងៃទី្ 

១៥ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០០៩ ក្នាោះមក ប្ពោះ
ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមបានអោះអាងថា អាជ្ញា ធរ
ក្វៀតណាមបានោនលិ់មិតក្នោះ ក្ែើរគំោម
ប្ពោះក្ៅអធិោរវតតប្គរប់្គរវ់តតក្ៅកមពុជ្ញ
ក្ប្ោម បានរណាដ លឲ្យប្ពោះស្ងឃទងំ
ក្នាោះមានោរោខ្រកយា ង ល្ ងំ កនុងោរ
រក្ ហ្ ោះក្ាម កនុងពិធីរុណយអកអំរុក
ខ្ែលជ្ញប្រថ្ពណីររស់្មលួន ធ្លល រម់ាន
តាងំពីរុោណោលមក ។  

អកអំរុកជ្ញពិធីរុណយែធំ៏មយួប្តូវ 
ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោម ប្បារពធជ្ញក្រៀងោល់ឆ្ន  ំ
នាថ្ងៃ ១៥ ក្កើតខ្មកតដិក ក្ដាយមានក្រៀរ 
េំពិធីពុទ្ធសាស្ននិយមកិេច មានប្ពោះ
ស្ងឃេក្ប្មើនប្ពោះររតិត និងស្ខ្មដងប្ពោះ
ធមក៌្ទ្ស្នា និងមានក្លងខ្លបងប្រជ្ញ
ប្រីយក៍មានតក្ៅតាមវតតអាោមនានា ្ង
ខ្ែរ ។  េំខ្ណកក្ៅទី្រមួក្មតតប្ពោះប្តពងំ 
និង ឃ្ល ងំកម៏ានចាតត់ាងំពិធីប្រណំាង
ទូ្ក ង ក្ដាយមានមនុស្សមាន មកក្មើល
កមានតយា ងក្ប្េើនកុោះករ ៕ 

ត្រីទាំរ័រចេើម 

 សមណ្្សិសែិខ្មែរក្ព្ោមក្ៅក្មពុជ្ញក្ព្ជើសក្រ ើសព្បធា្ងែ ី
 ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ក្យឿង តាោ ទ្ទ្លួបានសំ្ក្ឡងក្ឆ្ន តាបំ្ទ្ក្ប្េើនជ្ញងក្គពសី្មារកិ 
ស្មារិោថ្នស្មពន័ធស្មណនសិ្សតិ-នសិ្សតិខ្មែរកមពុជ្ញក្ប្ោម (UKKBS) កនុងោរទ្ទ្ួលតខំ្ណងជ្ញ
ប្រធ្លនងែីកនុងអាណតតិទ្ ី៤ ថ្នអងគោរមនិខ្មនរដាឋ ភបិាលខ្មែរក្ប្ោមមយួក្នោះ  ោលពីថ្ងៃអាទ្ិតយ ទ្ ី
៣០ ខ្មតុោ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 
 មហាស្ននបិាតវសិាមញ្ា  ថ្នស្មពន័ធស្មណនសិ្សតិ-និស្សតិខ្មែរកមពុជ្ញក្ប្ោមបាន
ប្រប្ពតឹតក្ៅក្ៅកនុងវតតអងគតាមុញិ ជ្ញយប្កុងភនកំ្ពញ ោលពីថ្ងៃទ្ី ៣០ ខ្មតុោ  ក្ប្ោយពី
ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ េនទ សុ្ផាត ប្រធ្លនអងគោរមយួក្នោះបានោខ្លងក្េញពតីំខ្ណង ។  
 ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ក្យឿង តាោ ប្រធ្លនស្មពន័ធស្មណនិស្សតិ - និស្សតិខ្មែរកមពុជ្ញ
ក្ប្ោមខ្ែលក្ទ្ើរខ្តជ្ញរក់្ឆ្ន តងែីក្នោះ ស្ពវថ្ងៃ ជ្ញស្មណនសិ្សតិកំពុងសិ្កាក្ៅកនុងទ្ីប្កុងភនកំ្ពញ 
និងបានសាង ន្ួស្រសួ្ជ្ញស្ងឃក្ៅវតតក្ោោះទុ្ង ប្ស្ុកក្ោោះទុ្ង (huyện Cù Lao Dung ) ក្មតត
ឃ្ល ងំ ខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោម ក្េើយបានក្ឡើងមកសិ្កាក្ៅប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញចារព់ឆី្ន  ំ២០០៧ រេូត
ែល់រេចុរបនន ៕  

 ររូងត៖ កូនខ្មែរ/សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ 

វទិ្យសំុ្ក្ឡងកមពុជ្ញក្ប្ោម (VOKK ) ក្េញ្ាយតាមប្រពន័ធអិនក្ធើណិតក្រៀងោល់ថ្ងៃតាមក្គេទំ្ពរ័ www.vokk.net 

ោររក្ ហ្ ោះក្ាមររស់្ប្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ៅវតតសំ្ក្ោងឯក ទី្រមួក្មតតប្ពោះប្តពងំ  
កនុងពីធីអកអំរុកសំ្ពោះប្ពោះខ្ម យរថ់្ងៃ ១៥ ក្កើត ខ្មកកដកិ ឆ្ន  ំក្ថាោះ ប្តីស័្ក           

ព. ស្. ២៥៥៥ ប្តវូនឹងថ្ងៃទី្ ១០ ខ្មវេិឆិោ គ. ស្. ២០១១ ។  



ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ៣ រ័ត្៌មានជ្ញត្ិ ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

ឆ្ន ខំ្ ែ្កក្លើក្ាលោរណ៍ស្មភាព 
និងក្ារពាន ក្ៅវញិក្ៅមក ខ្ែលមាន
ោរេូលរមួពីអនករំនាញ ថ្នប្រក្ទ្ស្ទងំ
ពីរក្នោះ្ងខ្ែរ ។  

តំណាងឲ្យភាគីស្េរែឋអាក្មរកិ គឺ
រំនយួោររែឋមង្ក្នតីប្កសួ្ងោរររក្ទ្ស្ ទ្ 
ទ្លួរនទុកលទ្ធិប្រជ្ញធិរក្តយយ និងសិ្ទ្ធិ
មនុស្ស គឺ ក្ោក Michael Posner 
និងភាគីក្វៀតណាមតំណាង ក្ដាយ 
ក្ោក វ ង រី ប្តុង (Hoàng Chí 
Trung) អគគរែឋទូ្តក្វៀតណាម ។ 

ក្យាងតាមក្ស្េកដីខ្ងលងោរណ៍
ររស់្ប្កសួ្ងោរររក្ទ្ស្ ស្រែឋអាក្មរកិ 
ោរក្ែញក្ដាលក្នោះ ជ្ញឱោស្ក្ែើមប ី    
រប្មុញឲ្យមានោរពិភាកា ោនខ់្តសីុ្
រក្ប្ៅ ខ្ែលអាេនាមំកលទ្ធ្លជ្ញក ់
ខ្ស្ដងរំុវញិរញ្ញហ សិ្ទ្ធិមនុស្ស ខ្ែលក្ៅ
មនិទនេុ់ោះេប្មុងាន  រវងប្រក្ទ្ស្ទងំ
ពីរ ។  

រមួជ្ញមយួស្េគមន ៍ អនតរជ្ញតិ 
អងគោរោរពរសិ្ទ្ធិមនុស្សក្ៅកនុងពិភព
ក្ោក ប្កសួ្ងោរររក្ទ្ស្ ស្េរែឋអាម
រកិជ្ញក្រឿយៗ ខ្តងខ្តអំពវនាវឲ្យក្វៀត

ណាមក្ារពសិ្ទ្ធិររស់្ប្រជ្ញពលរែឋ ។ 
ក្ប្ៅពីក្នោះ កប៏ានក្ថាា លក្ទស្អំពីោរ
ខ្ែលរែឋោរប្កុងហាណូយ ខ្តងខ្តក្ធវើ 
ទុ្កខរុកក្មនញ ុំឃ្ងំប្កុមរនជ្ញតិក្ែើម

ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោម អនក 
មានក្យារល់ខ្មវងគំនិត អនកេលនាប្រ 
ជ្ញធិរក្តយយ និងអនករក្ញ្ចញក្យារល់
ក្ដាយស្នតិវធីិរោិះគនរ់ដាឋ ភបិាល ។ 

អនកខ្ែលប្តូវបានអាជ្ញា ធរក្វៀត  
ណាមក្ធវើទុ្កខរុកក្មនញទងំក្នាោះ រមួមាន
ក្ោក ក្ៅ ក្េន ប្រជ្ញជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោម
អនកតវ ទមទរែីធលីររស់្មលួន ខ្ែលប្តូវ

បានអាជ្ញា ធរក្វៀតណាមររឹយកខ្េក ឲ្យ
រនជ្ញតិយួនក្ៅប្ស្ុកសាវ យទ្ង ក្មតត
មាតប់្រូក និងប្កុមរនជ្ញតិយួនប្រជ្ញ   
ធិរក្តយយ រមួមានក្ោក កូវ េវី ហា ក្ៅ 
(Cù Huy Hà Vũ) កញ្ញា  ក្ឡ ធី កុង 
ញឹុង (Lê Thị Công Nhân ) ក្ោក 
ក្ឡ វុងំ ដាយ (Nguyễn Văn Đài ) 
និង ក្ោក ក្ឡ កុង ែិន (Lê Công 
Định ) ។ 

ក្វៀតណាមជ្ញប្រក្ទ្ស្ប្រោនយ់ក
រររនក្យាបាយរកសក្ទលខ្ែលោរែឹក 
នារំែឋររស់្ក្គមនិអនុញ្ញា តិឲ្យមាន ោររោិះ
គនពី់ប្រជ្ញពលរែឋក្ឡើយ ។ ក្ប្ោយពី
រកសកុមែុយនិស្តក្វៀតណាម បានេូល
ប្តួតប្តាប្រជ្ញជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅខ្ែនែី  
កមពុជ្ញក្ប្ោមទងំប្ស្ុងោលពី ថ្ងៃទី្ 
៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ មក អងគោរ 
ោរពរសិ្ទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្ប្ៅប្រ 
ក្ទ្ស្ កនុងក្នាោះ មានស្េពន័ធខ្មែរកមពុជ្ញ
ក្ប្ោមជ្ញក្ែើម ជ្ញក្រឿយៗបានោយ
ោរណ៍ថា ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមក្ៅភាគ
្ងតបងូក្វៀតណាម រងោរក្រ ើស្ក្អើងពូរ
សាស្ន ៍ និងរកំ្ោភសិ្ទ្ធិមនុស្សយា ង
ធៃនធ់ៃរពីសំ្ណាកអ់ាជ្ញា ធរក្វៀតណាម ៕  

ោរចេញចោលអាំរីសទិធិមនុសសច ៀត្ណាមនិង្អាចមរកិចៅសហរេឋអាចមរកិ 
ត្រីទាំរ័រចេើម 

ក្ោក Michael Posner រំនយួោររែឋមង្ក្នតីប្កសួ្ងោរររក្ទ្ស្ស្េរែឋអាមរកិ ទ្ទ្លួរនទុកលទ្ធិប្រជ្ញធិរក្តយយ 
និងសិ្ទ្ធិមនុស្ស ។ ររូងត៖AP  

ក្ោក ក្ៅ ក្េន ប្តវូបានអាជ្ញា ធរយនួដាកក់្ ន្ ោះក្រើងទងំសុ្មភាពប្ទ្ឌុក្ប្ទមកនុងក្ពលពាបាលរំងឺក្ៅកនុងមនទរីក្ពទ្យយនួក្ៅក្មតតមាតប់្រកូោលពីថ្ងៃទី្ ២២ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ២០១១ ។  



ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ៤ រ័ត្៌មានជ្ញត្ិ ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

រិធីប្រណាាំង្ទូក ង្ ចៅកមពុជ្ញចប្ោមកនងុ្ថ្ងៃរុណយអកអាំរុក 

ក្ែើមបអីរអរពិធីរុណយអកអំរុកឆ្ន ំ
ក្នោះ ប្ពោះស្ងឃនិងពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ក្មតតប្ពោះប្តពងំ បានប្បារពធពិធីប្រណំាង
ទូ្ក ង ក្ៅទី្រមួក្មតតប្ពោះប្តពងំ នាថ្ងៃ
ពុធ ១៤ ក្កើត ខ្មកកដិកប្តូវនឹងថ្ងៃទី្ ០៩ 
ខ្មវេិឆិោ ខ្ែលមានទូ្ក ង េំនួន ៨ 
ក្ប្គឿង េូលរមួតំណាងឲ្យប្ស្ុកទងំ ៨ 
ថ្នក្មតត ។ េំខ្ណក ក្មតតឃ្ល ងំមាន ទូ្ក
េំននួ ៥០ ក្ប្គឿងមកពីេំណុោះក្រើងវតត
នានាកនុងក្មតត កនុងក្នាោះមានទូ្កប្សី្
េំននួ ៧ ក្ប្គឿង ចារ ់ក្ ដ្ើមប្រណំាងរយៈ
ក្ពល ២ ថ្ងៃគឺក្ៅថ្ងៃទី្ ០៩ និង ១០ ខ្ម
វេិឆិោ ខ្ែលមនុស្សេូលរមួទ្ស្សនា 
យា ង ក្ប្េើនកុោះករ ។ 

ពីធីប្រណំាងទូ្ក ង ក្ៅក្មតតប្ពោះ
ប្តពងំ មានេមាៃ យ ១.២០០ ខ្ម ប្ត ។ 
លទ្ធ្ល គឺ ទូ្ក ង ររស់្ ប្ស្ុកកំពងធំ់ 
ឬ ប្ស្ុកេូវថាញ់ បានជ្ញរក់្លម ១ ទី្រមួ
ក្មតតប្ពោះប្តពងំបានជ្ញរក់្លម ២ និង
ទូ្ក ង ប្ស្ុកក្ផាន ដាេ ់ ឬ ប្ស្ុកកូវ  ្ ង 
បានជ្ញរក់្លម ៣ ។ ក្នោះក្យាងតាម
ក្ស្េកដីស្ក្ប្មេររស់្គណៈកមែោរក្រៀរ 
េំពិធីប្រណំាងទូ្ក ង ប្រចាកំ្មតតប្ពោះប្ត 
ពងំ ។ 

ពិធីប្រណំាងទូ្ក ង ក្ៅក្មតតឃ្ល ងំ 
វញិ បានរញ្ចរក់្ៅថ្ងៃទី្ ១០ ខ្មវេិឆិោ 
ក្ប្ោយពីោរប្រណំាងអស់្    រយៈក្ពល 
២ ថ្ងៃ ក្ៅែងខ្ប្ពក Maspero ក្ដាយ

មានទូ្កេូលរមួប្រណាំងេំននួ ៥០ 
ក្ប្គឿង កនុងក្នាោះមានទូ្ក ង ប្រុស្ ៤៣ 
ក្ប្គឿង និងទូ្ក ង ប្សី្ ៧ ក្ប្គឿង ។ កនុង
េំក្ណាមទូ្ក ង ទងំ ៥០ ក្ប្គឿងក្នោះ 
មានទូ្ក ង ប្រុស្េំននួ ៩ ក្ប្គឿង និង 
ទូ្ក ង ប្សី្ ២ ក្ប្គឿង មកពីក្មតតនានា 
ែូេជ្ញក្មតតប្ពោះប្តពងំ ពលោវ ប្កមនួ
ស្ ទឹ្កក្មែ  និងលងក់្ហារ ប្តូវបាន       
គណៈកមែោរក្រៀរេំរុណយ អក្ញ្ជ ើញឲ្យ 
មកប្រណាំង្ងខ្ែរ ។ ោរប្រណាំងទូ្ក 
ង ររស់្ប្សី្មានេមាៃ យ ១.០០០ ខ្ម ប្ត 
និងប្រុស្េមាៃ យ ១.២០០ ខ្ម ប្ត ៕ 

 ក្ដាយ សឺ្ង មាោ 
ទូ្ក ង េំននួ ៥០ ក្ប្គឿង បានេូលរមួប្រណាងំក្ៅខ្ប្ពក Maspero ក្មតតឃ្ល ងំ នាថ្ងៃទី្ 
០៩ និង ១០ ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន  ំ២០១១ ក្នោះក្ែើមបអីរអរពិធីរុណយអកអំរុកសំ្ពោះប្ពោះខ្ម ។ 

(កំណាពយក្មពកយ ៧) 
 
 
 
 
 

ថ្មភឆ្ន រំងទុ្កខកនុងគុកងឹត  ឈកឺ្ប្កៀមប្កំេិតតគិតរតឹក្ទ្វ 
យួនវយែំមលួនមនិងវីក្ទ្  ជ្ញតិក្ៅក្ប្ោមក្គឈកឺនលង  ។ 
ក្ប្ោយថ្ងៃែរប់្បាមំយួវេិឆិោ  រងទុ្កខក្ ល្ េ្ាោរែូនរង 
ឃ្ល តប្រពនធកូនស្ៃួនក្ស្នេ៍ស្នង  ថ្មភឆ្ន អំនងគក្ៅក្មមា យ  ។ 
កនុងគុកងងឹតែូេខ្ភនក វ្ ក ់  កនុងេិតតមាុ ំជ្ញកភ់លសុឺ្ោះសាយ 
នឹកក្ ើញក្រឿងក្ែើមាែ នរសាយ  ក្ពលមលួនឃ្ល តឆ្ៃ យអនកោល់ាន   ។ 
នឹកក្ ើញទឹ្កខ្ភនកភរយិាថ្ងល  មំប្រឹងរកថ់្ែយំប្ាបំ្ា 
ថ្ែជ្ញរេំ់ណងាែ នពកយោ  ខ្ម ឪមងីមាជ្ញសាេញ់ាតិ  ។ 
យួនេងសាល រក្ស្ករក្ណដើ រមាុ ំ  ោនគុ់កលតែំ់តាម ល្ូវជ្ញតិ 
ឲ្យយួនក្មើលមុមេងអាឃ្ត  ែំុងែក្ប្ពងប្ពតក្ចាលមកមាុ ំ  ។ 
ក្ទោះយួនក្ែៀលមាុ ំថាក្ចាលក្មសៀត  ខ្តក្នោះក្រឿងជ្ញតិជ្ញក្រឿងធំ 
ាែ នក្រឿងផាទ ល់មលួនេងគំនំុ  ក្នោះជ្ញក្រឿងធំក្រឿងពូរសាស្ន ៍  ។ 
ែល់ថ្ងៃកំណតក់្េញពីគុក  មាដ យនិងឪពុកវយ័ក្ប្រចាស់្ 
កូនក្ពញប្កមុមំនិសាគ ល់េាស់្  ថ្មភឆ្ន ឃំ្ល ត ទ្ោះទុ្កខប្រពនធ  ៕ 
    អនុស្ាវរយី ៍ថ្ងៃទី្ ១៤ ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន  ំ២០១១  
    ក្ដាយ ថាេ ់ប្រីជ្ញ ក្គឿន 

 មហា [អានថា] មៈហា  ( ន. )  ឋាននតរស័្កតិស្ប្មាររ់ពវរិតខ្ែលក្ែញប្រក្យាគប្ពោះររយិតតិធម៌
បាន គឺភកិខុឬសាមក្ណរខ្ែលប្រឡងវធីិខ្ប្របាលីកនុងស្ននិបាតថ្នក្មប្រក្យាគមយួប្កុមជ្ញអនកពិនិតយ, អាេខ្ប្រ
រេួមនិក្ទ្ើស្ទក,់ ក្េើយមានោជ្ញនុញ្ញា តតាងំកំណតពី់ប្តឹមថាន ក ់ ៣ ប្រក្យាគក្ឡើងក្ៅ, ក្ៅថា មហា ៣ 
ប្រក្យាគ, មហា៤ប្រក្យាគ ។ល។ ក្ៅយា ងមលីប្តឹមខ្ត មហា ភាជ រជ់្ញ្ងក្ែើមថ្នរកតិនាមររស់្រពវរិត
ក្នាោះ (ឋាននតរក្នោះតាងំតាមលំអានរក្វណីថ្នពកយ មហា ខ្ែលជ្ញគុណរទ្ថ្នរកតិនាមររស់្ប្ពោះក្ងរ
ទងំឡាយអំពីរុោណ ែូេយា ង ប្ពោះមហា-សាររុីតត, ប្ពោះមហា-ក្មាគគោល ន, ប្ពោះមហា-កស្សរ, ប្ពោះមហា-
អាននទ ជ្ញក្ែើមក្នាោះឯង) ។ រុរស្ខ្ែលក្គស្នែតឲ្យជ្ញអនកស្ដីទី្ មហាក្ទ្ព ឬ មហាមង្ក្នតី កនុងក្វោក្ធវើមងគល
ោរអាពេ៍ពិពេ៍, ជ្ញអនកនិយាយោរប្គររំ់ពូកជ្ញមយួនឹងពកួក្មបា; ក្ៅោតព់កយមលីប្តឹមខ្ត មហា ឬ 
អនកមហា ជ្ញគូនឹងង្ក្ស្តីជ្ញ អនក ល្ូវ, េនួោលក្ៅរមួថា អនក ល្ូវក្ៅមហា ។  
 មកពី សំ្.; បា.  ( ន. )  (មេត,៑ មេន៑ត; មេនត > មហា) ធំ; ក្ប្េើន; ប្រក្ស្ើរ; ស្ក្មប ើម; ល្ ងំ...។ 
គុណនាមក្នោះស្ប្មារក់្ប្រើជ្ញរទ្ស្មាស្ក្រៀងជ្ញ្ងក្ែើមថ្នស្ពទែថ្ទ្, ក្ប្រើបានជ្ញអក្នកោរពំុ់អស់្, ែូេជ្ញ : 
មហាក្ងរ ប្ពោះក្ងរៈធំ; មហាទន ទនធំ; មហាមុនី អនកប្បារាធំ; មហាោរ ក្ស្ដេធំ; មហាវន័ ថ្ប្ពធំ; មហា
សាោ សាោធំជ្ញក្ែើម ។ សូ្មបភីាសាខ្មែរកអ៏ាេក្ប្រើស្ពទ មហា ក្នោះ្សេូំលជ្ញរទ្ស្មាស្បានមលោះ (តាម
ទ្មាល រក់្ប្រើ), ែូេជ្ញ : មហាកមជលិ មជិលធំ, ខ្ែលមជិល ល្ ងំ; មហាប្ក ខ្ែលប្ក ល្ ងំ, ខ្ែលប្កថ្ប្កក្ពក; មហា
មូេ មូេធំ, ខ្ែលមូេរណាដ េ;់ មហាគំរក ់ គំរករំ់្ុត: មហាទូ្ោយ ទូ្ោយពនក់្ពក; មហាប្រក្ស្ើរ; 
ប្រក្ស្ើរថ្ប្កក្ពក; មហាក្ប្ពើល ក្ប្ពើលធំ, ក្ប្ពើល ល្ ងំ; មហារពឹស្ ររឹស្ណាស់្; មហាលំបាក លំបាក ល្ ងំ; 
មហាក្ោែ ភ ក្ោែ ភថ្ប្កក្ពក, ក្ោែ ភ ល្ ងំ; មហាកំណត ់ អំណត់្ ល ងំ, ខ្ែលអតឃ់្ល ន ល្ ងំណាស់្ ឬខ្ែល
រិុនអតប់្ទកំ្ពក; មហាអំណាេ អំណាេធំ, ខ្ែលមានអំណាេក្ប្េើនជ្ញក្ែើម (ពកយក្ប្ៅពីក្នោះខ្ែលភាជ រ ់
មហា ក្ៅ្ងក្ែើមទងំរ ុនាែ នែូេមានតក្រៀងតាមលំដារអ់កសរក្ៅ) ។ មហាកចាច យនៈ (មៈហាកេ័ចាយ ៈ
ន ៈ) ន. (បា.) នាមប្ពោះមហាក្ងរមយួអងគកនុងពុទ្ធស្មយ័ (ោរេូ់លកនុងពកួអសី្តិមហាសាវក័, ប្ពោះ
ស្មាែ ស្មពុទ្ធប្ទ្ងក់្លើកស្រក្ស្ើរថា ជ្ញអនករិុនប្រស្រ់្ ងោរស្ខ្មដងក្ស្េកដីស្ក្ងខរឲ្យពិសាដ រទូ្ោយបាន) ។ 
មានប្ពោះមហាក្ងរមយួអងគក្្សងក្ទ្ៀតមាននាមថា មហាកចាច យនៈ ខ្ែរ ក្កើតក្ៅកនុងប្កុង មងុោ រែឋសុ្រក្ស្ន 
(ប្រក្ទ្ស្ឥណាឌ ្ងតបងូ ខ្ែលក្ៅថា រែឋអវនតិ កនុងស្មយ័រុោណ) ប្ពោះមហាកចាច យនក្តារអងគក្នោះបានខ្តង
ក្វយាករណ៍ជ្ញភាសាបាលីមយួគមពរីក្ ែ្ ោះ មូលកចាច យន ប្ពមទងំក្មសូ្ប្តជ្ញក្ាល្ងក្ៅថា កចាច យន
សូ្ប្ត កនុងពុទ្ធស្តវតសរទី៍្១១ ប្គិស្តស្តវតសរទី៍្៦, ជ្ញក្វយាករណ៍បាលីចាស់្ជ្ញងក្វយាករណ៍បាលីឯក្ទ្ៀត, 
ស្ប្មារឲ់្យកុលរុប្តក្រៀនសូ្ប្តរេូតមកែល់ស្មយ័ក្យើងស្ពវថ្ងៃក្នោះ ។ មហាករណុា (--កៈ--) ន. (សំ្. បា.) 
ក្ស្េកដីអាណិតធំឬក្ប្េើនគឺអាណិតេំក្ពោះស្ពវស្តវមនិក្រ ើស្មុម េងឲ់្យរេួចាកទុ្កខភយ័ទងំអស់្ាន  (ករណុា
ររស់្ប្ពោះស្ពវញ្ាុ ពុទ្ធ) ។ (សូ្មក្មើលពកយ «មហា» ក្នោះ ពិសាដ រក្ៅកនុងវេនានុប្កមខ្មែរ ) ។ 
 អនង្គ [អានថា] អៈនង ់ ឬ ត. ទ្. ប្ស្. អៈ ណុង    សំ្.  ( ន. )  (< អន ៑“ឥត” + អងគ “ររូអងគ” = អនក
ខ្ែលឥតររូអងគ) អទិ្ស្សមានោយពកួមយួក្ៅថា ោមក្ទ្ព ជ្ញអនកនារំណាត លឲ្យក្កើតក្ស្េកដីក្ប្តកប្តអាល 
។ ខ្មែរក្ប្រើជ្ញពកយក្ប្រៀរសំ្ក្ៅក្ស្េកដីថា “ង្ក្ស្តីមានររូលែ, នាងមានលំអ, នាងក្ ើ្តក្ឆ្ម” : អនងគថ្ងល, អនងគ
មាស្ស្ៃួន, ខ្កងអនងគ (ព. ោ.) : អនងគមាស្ថ្ងល េុោះនាងស្ពវថ្ងៃ ក្ធវើោរ្រអវ ី ក្ៅជ្ញកញ្ញា  ឬមានរតីសី្ េូរនាង
ប្ស្ែី ប្បារត់ាមពិតមក ។ល។ ក្រើក្រៀងភាជ រពី់្ងក្ែើមស្ពទែថ្ទ្ អ. ង. អៈនុង័-គៈ ឬ អៈនង-់គៈ, ែូេជ្ញ 
អនងគប្កីឌា ខ្លបងនាឲំ្យក្កើតក្ស្េកដីក្ប្តកប្តអាល, ខ្លបងខ្ែលនាឲំ្យងរេិ់តតស្៊ារក់្ៅរកោម។ អនងគក្ល្ 
សំ្រុប្តក្ផាត ោះ ត្ងក្ៅរកោម, សំ្រុប្តខ្េេង ់ ។ អនងគវទិ្ា ឬ--សាង្ក្ស្ត វទិ្ាឬសាង្ក្ស្ត្ ង ល្ូវនាឲំ្យក្ប្តក
ប្តអាល ។ អនងគស្មាភ ស្ ឬ--ស្មាភ ស្ន ៍ ោរនិយាយក្ផាត ោះ ត្ងក្ៅរកោម; ោរនិយាយខ្េេង ់ ។ អនងគ
ស្មាភ សា ស្មដកី្ផាត ោះ ត្ងក្ៅរកោម; ស្មដខី្េេង ់។ល។ 

 វេនានុប្កមខ្មែរ 

មហា 
អា្ថា មៈហា ឬ ម-ហា ? 

ចេញរីគកុ 
កនូចរញប្កមុាំ 

សូ្មឧទ្ទិស្កំណាពយក្នោះរូនែល់យុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោមខ្ែលបានរូជ្ញរីវតិ 
កនុងប្ពឹតតិោរណ៍ ១៦ វេិឆិោ និងអនកកំពុងមានរីវតិរស់្ក្ៅៗក្ឡើយ ខ្ែលស្ល់ 

ពីោរស្មាល ររ់រស់្រដាឋ ភបិាលយួនកនុងប្ពឹតតិោរណ៍មយួក្នោះ ។  

គណៈកមែោរ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ សូ្មខ្ងលងអំណរគុណ េំក្ពោះប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ សនឺ  ិត្ ក្ៅប្រក្ទ្ស្
បាោងំ បានរយួ ឧរតាមភទឹ្កប្បាក ់១០០ ែូោល រស្េរែឋអាក្មរកិកនុងោរក្បាោះពុមព សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ ។  



ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ៥ ច ៀត្ណាម ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

ក្គេទំ្ពរ័ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ  
អតារទ្្ាយ៖ ១០ តុោ ២០១១ 
ក្ដាយ ថាេ ់រំក្រឿន 
គណៈកមែោរក្រៀរេំកមែវធីិ Live 

show Che Linh ក្ៅមរឈមណឌ លមុ ី  
ែិន (trung tâm Mỹ Đình) ក្ៅខ្តរនត
លកសំ់្រុប្តែល់ទ្ស្សនិករន ក្ទោះរី
មនទីរវរបធមហ៌ាណូយថ្នរដាឋ ភបិាលក្វៀត
ណាមនិយាយថា ក្គបានែកេូត
លិមិតអនុញ្ញា តិស្ខ្មដងរេួក្េើយ ។ 

ោរក្ធវើែំក្ណើ រេូលប្ស្ុកររស់្ ក្េ 
ឡិន តាោេក្ប្មៀងក្វៀតណាមក្ៅក្ប្ៅប្រ 
ក្ទ្ស្ បានោល យជ្ញរញ្ញហ ក្ៅដ គគុកមយួ 
ក្ប្ោយពីមនទីរវរបធម ៌ កីឡា និងក្ទ្ស្ 
េរណ៍ហាណូយ (Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch) ោលពីថ្ងៃទី្ ០១ ខ្ម
វេិឆិោ បានែកេូតនូវលិមិតអនុញ្ញា តិ
ស្ខ្មដងររស់្ក្ោកក្ឡើងវញិ ។  

គក្ប្មាងកមែវធីិក្នោះ នឹងប្តូវចារ ់  
ក្ ត្ើមស្ខ្មដងក្ៅថ្ងៃទី្ ១២ ខ្មវេិឆិោ ្ង
មុមក្នោះ ក្ៅមរឈមណឌ លស្ននិសី្ទ្ជ្ញតិ
ហាណូយ (Trung tâm Hội nghị 
Quốc gia) ។  

ោលពីថ្ងៃទី្ ០៧ ខ្មវេិឆិោ ក្ោក 
ផាម វ ង ឡុង (Phạm Quang Long) 
នាយកមនទីរវរប ធម ៌ កីឡា និង ក្ទ្ស្ 
េរណ៍ បានក្ធវើស្ននិសី្ទ្ោខ្ស្តមយួប្រ 
ោស្ថា ក្ោកនឹងលុរក្ចាល នូវកមែវធីិ
ស្ខ្មដងក្នោះ ។  

ក្ទោះរីយា ងក្នោះកដី គណៈកមែោរ
ក្រៀរេំកមែវធីិស្ខ្មដងមយួក្នោះ ក្ៅខ្តលក់

សំ្រុប្តជ្ញសាធ្លរណៈក្េើយបានស្នា 
ជ្ញមយួទ្ស្សនិករនថា កមែវធីិនឹងក្ៅ
ខ្តស្ខ្មដងែូេោរក្ប្ពៀងទុ្ក ។ 

ក្ ល្ើយពត័ម៌ានជ្ញមយួ BBC តាម  

រយៈទូ្រស័្ពទ គណៈកមែោរក្រៀរេំោរ
ស្ខ្មដងបានប្បារថ់ា ប្កុមមលួនបានរង ់
ប្បាក ់ «ពិនយ័» ែល់មនទីរវរបធមរ៌េួ
ក្េើយ និងថា «កំុបារមភ» កមែវធីិនឹង 

ស្ខ្មដងក្ៅថ្ងៃទី្ ១២ ខ្មវេិឆិោ ែខ្ែល ។ 
តាមប្រសាស្នរ៍រស់្ ក្ោក ផាម 

វ ង ឡុង នាយកមនទីរវរបធម ៌កី ឡានិង
ក្ទ្ស្េរណ៍ ខ្ងលងក្ៅកនុងស្ននិសី្ទ្ 
ោខ្ស្តថា មនទីរររស់្ក្ោកនឹងស្ក្ប្មេ
មនិអនុញ្ញា តិឲ្យតាោេក្ប្មៀង ក្េ ឡិន 
ស្ខ្មដងក្ៅហាណូយជ្ញអេិថ្ង្ក្នតយ ៍។  

តាមប្រសាស្នរ៍រស់្ក្ោក ឡុង 
មូលក្េតុខ្ែលនាឲំ្យរិទ្កមែវធីិ Live 
show ក្នោះ មកពីប្កុម េ៊ាុន កមានត
ក្ ែ្ ោះ រិត ង ុក (Công ty giải trí 
Bích Ngọc) ជ្ញអនកទ្ទ្លួមុស្ប្តូវ 
បានក្លែើស្ អំពីោរក្ឃ្ស្នាកមែវធីិ
ររស់្មលួន ។ ក្ោក ឡុង បានរញ្ញជ ក់
ថា ប្កុមេ៊ាុនក្នោះបានរិទ្រដា ក្ឃ្ស្ 
នាមានក្ ែ្ ោះថា « Liveshow តាោ
េក្ប្មៀង ក្េ ឡនិ ៣០ ឆ្ន រំរួាន
វញិ» (Liveshow ca sỹ Chế Linh, 
30 năm tái ngộ) មនិែូេោរសំុ្      
អនុញ្ញា តិពីមនទីរ ។ 

ក្ោក ឡុង បានរនតក្ទ្ៀតថា     
«ទ្ក្ងវើរងឹទ្ទឹ្ង» ររស់្ប្កុមេ៊ាុន រិត ង ុក 
មនិប្ពមក្ដាោះរដា ក្ឃ្ស្នាមុស្េារ ់
ររស់្មលួនក្េញ ក្ទោះរីមនទីរបានស្ក្ប្មេ
ដាកពិ់នយ័ក្េើយយា ងណា កក៏្ដាយ 
ក្ទ្ើរបានរប្មុញឲ្យមនទីរររស់្ក្ោក ែក
េូតលិមិតអនុញ្ញា តិស្ខ្មដងក្ឡើងវញិ ។  

ក្ោក ឡុង បានប្ពមានថា ប្ក
េ៊ាុនណា ខ្ែលហា៊ា នស្េោរនឹងប្កុម
េ៊ាុន រិត ង ុក ក្ែើមប ី ក្រៀរេំកមែវធីិ 
Liveshow ក្នោះ នឹង «ទ្ទ្លួមុស្ប្តូវ

ក្ដាយមលួនឯង» ។ ក្ោក ឡុង បានរនត 
ក្ទ្ៀតថា ក្ោក បានរូនែំណឹងក្នោះ 
ែល់ប្កសួ្ងវរបធមម៌រឈមិ និង PA25 
ខ្ែលជ្ញប្កសួ្ង នគរបាលមានភារកិេច
តាមដាន វរបធមស៌្តិអារមែណ៍ (văn 
hóa tư tưởng) ក្ៅកនុងប្រក្ទ្ស្ ក្វៀត
ណាមរេួក្េើយ ។  

សូ្មរញ្ញជ កថ់ា តាោេក្ប្មៀង ក្េ 
ឡិន ជ្ញរនជ្ញតិចាមប ៍ ខ្ែលមានក្ ែ្ ោះ
ពិតថា ចា ខ្ឡន (Chà Len) ក្កើតឆ្ន  ំ
១៩៤២ ក្ៅក្មតតនិញទឹ្ង ( N i n h 
Thuận)  ភាគកណាដ លប្រក្ទ្ស្ក្វៀត 
ណាម ។ ាតជ់្ញអនកេក្ប្មៀង្ង និង 
ជ្ញអនកនិពនធទំ្នុកក្ភលង្ង ខ្ែលមាន
នាមបា កោ ថា ទូ្ ញីុ (Tú Nhi) និង
មានទឹ្កែមសំ្ក្ឡងយា ងពីក្ោោះ ។ ក្េ 
ឡិន បានក្ប្េៀងរទ្េក្ប្មៀង ជ្ញក្ប្េើន
ទកទ់្ងនឹងស្ង្ក្ គ្ ម ក្ៅក្វៀតណាម
និយាយអំពីរីវតិររស់្ររស់្ទហាន ថ្ន
រររ សាធ្លរណរែឋក្វៀតណាមមុនឆ្ន  ំ
១៩៧៥ ។ កនុងអំឡុងឆ្ន  ំ ១៩៦៤ - 
១៩៦៥ ក្ោក បាន ងតរទ្េក្ប្មៀង
បានជ្ញក្ប្េើនថាស្ ។ ែល់ឆ្ន  ំ ១៩៧៦ 
និង ១៩៧៨ ក្ោកប្តូវបានអាជ្ញា ធរ
រកសកុមែុយនិស្តក្វៀតណាម ចារម់លួន 
ក្ប្ពោះលរ ល្ងខ្ែន និងក្ចាទ្ពីរទ្ «ប្រ 
ឆ្ងំរែឋ» ក្េើយជ្ញរ ុ់ំ ២៨ ខ្ម ។ ឆ្ន  ំ
១៩៨០ ក្ោកបាន ល្ងខ្ែនក្ភៀស្មលួន
ក្ៅប្រក្ទ្ស្មា ក្ឡសីុ្ ក្េើយបានក្ៅ
តាងំទី្លំក្ៅៗប្រក្ទ្ស្ទី្ ៣ នាទី្ប្កុង 
Toronto ប្រក្ទ្ស្ោណាដា ៕  

កមែ ិធី Liveshow Che Linh នឹង្មិនប្ត្ូ  ប្តនសខ្មាង្ចៅហាណូយ 

តាោេក្ប្មៀង Che Linh  

ហុឡីារ ីកលិនត្ុន៖ ច ៀត្ណាមប្ត្ូ ខ្កលមអស្ថា នភារសទិធមិនុសស ចរើេង្់រប្ង្ឹង្យទុធស្ថសន៍ថ្េគូនឹង្អាចមរកិ  
ក្ដាយ សឺ្ង ស្ក្ប្មេ/VOKK 
ក្ោកប្សី្រែឋក្ល្ធិោរ ប្កសួ្ង

ោរររក្ទ្ស្ស្េរែឋអាក្មរកិ េុីឡារ ី
កលិនតុន បានមានប្រសាស្នោ៍លពីថ្ងៃ
ប្ពេស្បត ៍ទី្ ១០ ខ្មវេិឆិោ ថា ប្រក្ទ្ស្
ក្វៀតណាម ប្តូវខ្តក្ធវើឱយបានលែប្រក្ស្ើរ
ក្ឡើងកនុងប្រវតតិោរររស់្មលួន នូវវស័ិ្យ 
សិ្ទ្ធិមនុស្ស ប្រសិ្នក្រើប្រក្ទ្ស្ក្នោះេង់
ខ្ស្វងរកទំ្នាកទំ់្នងឱយោនខ់្តលែប្រក្ស្ើរ
ក្ឡើង ក្ៅក្ពលខ្ែលប្រក្ទ្ស្ទងំពីរក្ធវើ
កិេចស្នទនាក្ែញក្ដាលអំពីរញ្ញហ ក្នោះ ។ 

ក្ោកប្សី្ កលិនតុន បានមាន
ប្រសាស្នក៍្ៅមរឃមណឌ ល E a s t –
West ក្ៅក្ោោះហាថ្វ   ថា៖ "ក្យើងបាន 
រញ្ញជ កេ់ាស់្ោស់្ក្េើយ េំក្ពោះប្រ 
ក្ទ្ស្ក្វៀតណាមថា ប្រសិ្នក្រើក្យើង

ពប្ងឹងយុទ្ធសាស្នជ៍្ញថ្ែគូ ខ្ែលប្រ 
ក្ទ្ស្ទងំពីរេងប់ាន ក្វៀតណាមប្តូវខ្ត
ក្ធវើឱយបានក្ប្េើនខ្ងមក្ទ្ៀត កនុងោរក្ារព
និងោរពរសិ្ទ្ធិពលរែឋររស់្មលួន"។  

ក្ៅកនុងែំក្ណើ រតាមរែឋនានាររស់្
ស្េរែឋក្ែើមបកិីេចប្ររំុកំពូលអាសីុ្បា សីុ្
េវិក ក្ោកប្សី្ កលិនតុន មានកមែវធីិប្តូវ
ររួជ្ញមយួនឹងប្រធ្លនាធិរតីក្វៀតណាម 
ក្ប្ទ្ឿង តឹង សាង ក្ៅថ្ងៃប្ពេស្បត ៍។ 

កិេចពិភាកាបានក្ធវើក្ឡើងក្ៅក្ពល
ខ្ែលស្េរែឋអាក្មរកិ និងប្រក្ទ្ស្ក្វៀត
ណាម រញ្ចរកិ់េចពិភាការយៈក្ពលពីរ
ថ្ងៃ អំពីរញ្ញហ សិ្ទ្ធិមនុស្សខ្ែលបានក្ធវើ
ក្ឡើងក្ៅទី្ប្កុងវ េសនិតុន ។ 

រដាឋ ភបិាល ក្ោកប្រធ្លនាធិរតី 
បាោ ក ់ អូបាមា  ខ្តងបានរប្មុញឱយប្រ 

ក្ទ្ស្ក្វៀតណាមមិតមំក្ធវើឱយរកីេំក្រ ើនខ្ ន្ក
សិ្ទ្ធិមនុស្ស ករ៏ ុខ្នតមានោរពប្ងីកយា ង
ឆ្ររ់េ័ស្នូវទំ្នាកទំ់្នងាន ខ្ែរ ខ្ែល
ប្រក្ទ្ស្ទងំពីរបានស្វោះខ្ស្វងក្ៅេំក្ពោះ 
មុមោរក្លេប្តខ្ែតថ្នប្រក្ទ្ស្េិន ។ 

ក្ៅកណាត លកិេចស្នទនាអំពីរញ្ញហ
សិ្ទ្ធិមនុស្ស ក្វៀតណាមបានចារ ុ់ំ
ឃ្ងំអនកប្រតិរតតិេលនា ហាវ លុងេគុង 
ពីរនាកខ់្ែលបានក្ធវើស្ញ្ញា វទិ្យុ្ ាយក្ៅ
ប្រក្ទ្ស្េិន។ 

កនុងលិមិតរមួាន ជ្ញមយួកិេចស្នទនា
ក្ៅទី្ប្កុងវ េសនិតុន ប្កុមអងគោរសិ្ទ្ធិ
មនុស្សខ្ែលមានទងំអនកយកោរណ៍
ាែ នប្ពំខ្ែនបានរប្មុញឱយប្រក្ទ្ស្ក្វៀត
ណាមក្ដាោះខ្លងអនកប្រឆ្ងំ ែូេជ្ញ
ក្ ែ្ ោះ ក្ងវៀង តាន ់ ប្ទុ្ង និង ក្ងវៀង       

វ ន ់លី ។ 
លិមិតបានខ្េងថាក្វៀតណាមគរួខ្ត

ភយ័ ល្ េបាតរ់ងរ់រយិាោស្វនិិក្យាគ 
ទុ្នររស់្មលួន តាមរយៈោរមវោះសិ្ទ្ធិក្ស្រ ី
ភាព ។ 

"កិេចោររំនញួោនខ់្តបានែឹង
ប្រួតប្ជ្ញរថា រកសីុ្ក្ៅកនុងប្រក្ទ្ស្ខ្ែល

មានោររប្ ា្ រ អាេនាកំ្ៅរកោរារ
ស្ងាត ់ ក្េើយនឹងឋតិក្ៅក្ប្ោមស្មាព ធ
ោនខ់្ត ល្ ងំក្ឡើង ក្ឆ្ព ោះក្ៅរកោរែក
យកវនិិក្យាគវញិ ពីប្រក្ទ្ស្ទងំក្នាោះ" 
លិមិតបានខ្េងយា ងែូក្ចាន ោះ ៕ 

ក្ោកប្សី្ Hillary Clinton និង ក្ោក ក្ប្តឿង តឹង សាង ររួាន ក្ៅកនុងកិេចប្ររំុ 

APEC នា Honolulu រែឋហាថ្វ   ោលពថី្ងៃទី្ ១០ ខ្មវេិឆោ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

  ក្យើងបានរញ្ញជ កេ់ាស់្ោស់្ក្េើយ េំក្ពោះប្រក្ទ្ស្ក្វៀតណាមថា ប្រសិ្នក្រើ
ក្យើងពប្ងឹងយុទ្ធសាស្នជ៍្ញថ្ែគូ ខ្ែលប្រក្ទ្ស្ទងំពីរេងប់ានក្វៀតណាមប្តវូខ្តក្ធវើឱយបានក្ប្េើន
ខ្ងមក្ទ្ៀត កនុ ងោរក្ារពនិងោរពរសិ្ទ្ធិពលរែឋររស់្មលួ ន ។ ក្ោកប្សី្ េីុឡារ ីកលិនតុន 



ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ៦ ឯកស្ថរ ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

ក្ដាយ ថាេ ់ប្រីជ្ញ ក្គឿន 
ថ្ងៃទី្ ១៦ ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន កំ្នោះ ជ្ញទិ្វ

គប្មរម់ួរឆ្ន ទីំ្ ៣៥ ថ្នប្ពឹតតិោណ៍១៦ 
វេិឆិោ ឆ្ន  ំ ១៩៧៦ ខ្ែលពលរែឋខ្មែរ
ក្ប្ោមក្ៅក្មតតប្ពោះប្តពងំ បានក្ប្ោក
ក្ឡើង ត្ួលរលំំរដាឋ ភបិាលរកសកុមែុនិស្ត
យួនក្ដាយរណសិ្រសក្ស្រភីាពជ្ញតិរកំ្ដាោះ
ខ្មែរកមពុជ្ញក្ប្ោម កនុងក្ាលរំណងរកំ្ដាោះ 
កមពុជ្ញក្ប្ោមពីអាណានិគមយួន ។ 

លទ្ធ្លក្ប្ោយពីប្ពឹតតិោរណ៍ក្នោះ
មានប្ពោះស្ងឃ និងពលរែឋខ្មែរក្ប្ោមជ្ញ
ក្ប្េើនអងគររូ ប្តូវបានរដាឋ ភបិាលរកស
កុមែុយនិស្តយួនប្រហាររីវតិ, ចារដ់ាក់
គុកអស់្មយួរីវតិ និងក្ធវើទរណុកមែ
រេូតែល់សាល រក់្ៅកនុងគុកជ្ញក្ែើម។ 

[ប្រភពថ្នប្ពឹតតិោរណ៍ក្នោះ] 
ប្ពឹតតិោរណ៍ក្នោះ ក្កើតក្ឡើងក្ដាយ

ោរឈចឺាររ់រស់្ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោម មនិ
េងរ់ស់្ក្ៅ ក្ប្ោមរររអាណានិគមយួន
ក្េើយ បានរក្ងាើតរណសិ្រសមយួក្ ែ្ ោះ 
ថា រណសិ្រសក្ស្រភីាពជ្ញតិរកំ្ដាោះខ្មែរកមពុ
ជ្ញក្ប្ោម  ខ្ែលមានក្ោក សឺ្ង ញ  ជ្ញ
ប្រធ្លន និង ក្ោក ក្ោក ក្កៀង ហា៊ា ន 
ជ្ញអនុប្រធ្លន ។ 

ឆ្ន  ំ១៩៧៤ ក្ោក សឺ្ង ញ  បាន
ប្តឡរពី់ប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញ មកប្ស្ុក
កំក្ណើ តក្ៅកមពុជ្ញក្ប្ោម ក្េើយបានររួ
ក្ោក ក្កៀង ហា៊ា ន (អនកទងំពីរក្ៅជ្ញ
ស្ងឃក្ៅក្ឡើយ) រេួបានពិភាកាាន អំពី
ទ្ស្សនៈនិងក្ាលគំនិត ក្ដាយរញ្ញជ ក់
ឲ្យក្ ើញថា ក្ៅក្ពលែម៏លី្ងមុមក្នោះ
រកសកុមែុយនិស្តយួន នឹងេូលោនោ់រ់
ក្លើទឹ្កែីកមពុជ្ញក្ប្ោមទងំប្ស្ុង ក្េើយ
ពកួក្គនឹងមនិក្ារពនូវកិេចប្ពមក្ប្ពៀងអវី
ក្ឡើយេំក្ពោះខ្មែរនិងអនតរជ្ញតិ ។ ក្េតុ
ក្នោះ ក្ោក សឺ្ង ញ  និង ក្ោក ក្កៀង 
ហា៊ា ន កប៏ានក្ប្តៀមលកខណៈក្ែើមបទី្រ ់
ទ្ល់នឹងោរ េូលលុកលុយពីរររអា 
ណានិគមរកសកុមែុយនិស្តងែីមយួក្នោះ។  

ប្ាក្នាោះ េលនាកប៏ានចារក់្ ត្ើម
ក្កើតក្ឡើង ក្ប្ោមររូភាពរក្ប្ងៀនមនតអា 
គមាថា ក្ែើមបបី្រមូលកមាល ងំខ្តជ្ញ   
េលនា ក្ៅមានប្ទ្ងប់្ទយតូេតាេក្ៅ
ក្ឡើយក្ទ្ ។ 

ក្ប្ោយថ្ងៃទី្ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ
១៩៧៥ ក្ពលអាណានិគមយួនកុមែុយ
និស្ត បានេូលោនោ់រទឹ់្កែីកមពុជ្ញ
ក្ប្ោមទងំប្ស្ុងក្េើយក្នាោះ ក្ោក សឺ្ង 
ញ  និង ក្ោក គឹម ខ្កវ និងស្មារិក
មយួេំននួក្ទ្ៀត បានស្ក្ប្មេេិតតោ
ចាកសិ្ោខ រទ្ពីស្ងឃ ក្េើយបានឯក
ភាពាន រក្ងាើតរណសិ្រសមយួ    ក្ ែ្ ោះថា 
រណសិ្រសក្ស្រភីាពជ្ញតិ រកំ្ដាោះខ្មែរកមពុជ្ញ
ក្ប្ោម  ។  

[ោរតស្៊ាូ្នែល់ោរ ទ្ុោះអាវធុ] 
ក្ដាយឈចឺារនឹ់ងោររិោះជ្ញនពី់

សំ្ណាករ់ដាឋ ភបិាលអាណានិគមយួន 
និងេងប់ានសិ្ទ្ធិមាច ស់្ោរ កនុងនាមជ្ញ
រនជ្ញតិក្ែើមមាច ស់្ប្ស្ុកថ្នខ្ែនែីកមពុជ្ញ 
ក្ប្ោមេលនាក្នោះកប៏ានក្រើកយុទ្ធនាោរ 
វយលុកេូល ប្គរស់ាា រន័រកសកុមែុយ 
និស្តយួនក្ៅងៃទី្ ១៦ ខ្ម វេិឆិោ ឆ្ន  ំ

១៩៧៦ ។ 
[ស្មភូ៌មកិ្ៅប្ស្កុកក្ញ្ញច ង (Tiểu 

Cần)] 
ជ្ញស្មរភូមមិយួ្នមុមក្គ្ង

ោល ហាន ខ្ែលបាន ទ្ុោះអាវធុយា ងសា
ហាវរំ្ុតវយលុក ែ្ ងំយួន ។ ក្ោក 
ថាេ ់ភ ីគឺជ្ញវរីរនខ្មែរក្ប្ោមមយួររូនិងវរី
រនខ្មែរក្ប្ោមែថ្ទ្ក្ទ្ៀត បានោត រអ់ាវធុ
បាញ់សំ្ក្ៅក្ៅក្លើស្ប្តូវ ក្ៅសាោ 
ប្ស្ុកកក្ញ្ញច ងរណាត លឲ្យពកួវ្រគ់រ 
ក្លើាន  មលោះក្ទ្ៀត រតក់្េញមកក្ប្ៅកប៏្តូវ
បានយុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោម ស្មាល រនឹ់ងោ ំ
រិត ពូក្ៅឲ្យ្រយ់ា ងោល ហាន ។ 
ក្ោក ថាេ ់ភ ីនិង វរីរនខ្មែរក្ប្ោមពីរររូ
ក្ទ្ៀតក្ៅក្លើខ្ស្តនទឹ្ក (អាងស្តុរទឹ្ក) 
ខ្ែលមាន អាវធុប្គរធុ់នែូេជ្ញប្ារ ់
ខ្រក M79,12,8l បានបាញ់សំ្ក្ៅេូល
ក្ៅសាោប្ស្ុក   រណាត លឲ្យកមាែ ភិ
បាលយួន្រនិ់ងរងររសួ្ជ្ញក្ប្េើន ។ 

ក្ពល ទ្ុោះអាវធុក្ៅក្វោក្មា ង ០៩ 
ប្ពឹកថ្ងៃទី្ ១៦ ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន  ំ១៩៧៦ លុោះ
ែល់ ក្ពលរក្ស្ៀលរដាឋ ភបិាលរកស
កុមែុយនិស្តយួន កប៏ាននាទំ្ព័រំនយួ
ររស់្ក្គមកពីក្មតតលងក់្ហារ (V i n h 
Long) ក្ធវើអនតោគមន ៍មានទងំរងក្ប្ោោះ
ោកំ្ភលើងធំមក្ង ។ ក្ពលក្នាោះ កមាល ងំ
ររស់្យុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោម មនិអាេទ្រ ់
ទ្ល់ នឹងកមាល ងំររស់្រដាឋ ភបិាលយួន
បានកន៏ាាំន ែកងយក្ៅស្ល់ខ្ត ៣ 
នាករ់ ុក្ណាណ ោះខ្ែលក្ៅក្លើខ្ស្តនទឹ្ក ។ 
ប្ាក្នាោះ កងទ្ព័យួនបានក្ឡាមពទ័្ធរំុ
វញិខ្ស្តនទឹ្ក ក្េើយរញ្ញជ ឲ្យរងក្ប្ោោះ
ោកំ្ភលើងធំបាញ់ស្ប្មុកេូល ខ្ស្តនទឹ្កក្ធវើ
ឲ្យវរីរន ថាេ ់ភ ី និង វរីរនខ្មែរក្ប្ោមពីរ

ររូបានពលីរីវតិកនុងស្មរភូមកិ្នោះ យា ង
អងអ់ាេោល ហាន ។ ក្ពលបានក្ ើញ 
រងក្ប្ោោះ កំពុងបាញ់ស្ប្មុកខ្ស្តនទឹ្ក
ែូក្ចាន ោះ វរីរន ថាេ ់ ក្ភឿង និងកូន       
ប្រុស្ររស់្ាតម់ាន កក់្ទ្ៀតក្ ែ្ ោះ ថាេ ់
ក្ភឿន បានឱរប្ារខ់្រក ក្ោតក្ឡើង
ក្លើរងក្ប្ោោះក្បាក ក្ធវើអតតឃ្តរណាត ល 
ឲ្យស្ប្តូវ្រជ់្ញក្ប្េើន ។ 

[អនកខ្ែលបានរូជ្ញរីវតិកនុងស្មរ
ភូមមិានជ្ញង ៣០ អងគនិងររូខ្ែលមាន
ោយនាម ្ងក្ប្ោម] 

១. ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ថាេ ់ស្ ប្ពោះ
ក្ៅអធិោរនិងប្ពោះឧររាយ ៍វតតកក្ញ្ញច ង 
កំពងោ់វ ប្តូវយួនេងជ្ញរនឹ់ងរក្ គ្ ល
ទ្ងេំ់កណាត លវតា ក្េើយបាញ់ប្រហារ    
រីវតិ ។ 

២. ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ គឹម ភនិ 
៣.ក្ោក ថាេ ់ក្ភឿង 
៤.ក្ោក ថាេ ់ក្ភៀង  
៥.ក្ោក ថាេ ់ក្ភឿន 
(អនកទងំ ៣ ក្នោះប្គួសារខ្តមយួៈ 

ថាេ ់ ក្ភឿង និង ថាេ ់ ក្ភៀង ជ្ញរងរែូន
រក្ងាើត ឯក្ោក ថាេ ់ ក្ភឿន ជ្ញកូន 
ររស់្ ថាេ ់ក្ភឿង ) 

៦.ក្ោក ថាេ ់ភងួ 
៧.ក្ោក ថាេ ់ធី 
៨.ក្ោក ថាយ គី  
៩.ក្ោក ថាេ ់ស្ 
១០.ក្ោក ថាេ ់ក្រ ើក 
១១.ក្ោក ថាេ ់ក្កេ 
១២.ក្ោក ថាេ ់រ  ង  
១៣.ក្ោក ប្តឹង ក្មា  
១៤.ក្ោក ថាេ ់ងន  
១៥.ក្ោក ថាេ ់អឹង 

១៦.ក្ោក ថាេ ់ក្េឿង 
១៧.កញ្ញា  ឡឹម ធី ហាញ់ 
១៨.ក្ោក ថាេ ់ក្ប្រង 
១៩.ក្ោក ថាេ ់ង ុក ថាញ់ 
២០.ក្ោក ថាេ ់ផាន 
២១.ក្ោក ថាេ ់េយ 
២២.ក្ោក ថាេ ់ក្មឿង 
២៣.ក្ោក ថាេ ់នឹម 
២៤.ក្ោក ថាេ ់ក្េម 
២៥.ក្ោក តុង រិន 
២៦.ក្ោក តុង តង 
២៧.ក្ោក ថាេ ់អន ។ល។ 
កនុងស្មភូ៌ម ិ ប្ស្ុកកក្ញ្ញច ងក្នោះ 

ក្ោក ថាេ ់ ភ ី និងយុទ្ធរនពីររររូក្ទ្ៀត 
ប្តូវបានរូជ្ញរីវតិ ក្ៅក្លើអាងស្តុកទឹ្ក
ក្ៅ្ារកក្ញ្ញច ង កនុងក្ពលខ្ែលបានប្រ 
យុទ្ធជ្ញមយួកងទ្ព័យួន ។  

[ស្មភូ៌មបិ្ស្កុងាូវ (Trà Cú)]  
ក្ោក គឹម ខ្កវ និង ក្ោក គឹម   

គិនបាន ត្ល់របាយោរណ៍ពីស្មភូ៌ម ុិំ 
េុងថ្ប្ព ។  ុំេុងថ្ប្ពជ្ញ ុំមយួខ្ែលទ្ 
ទ្លួរងក្ប្ាោះធៃនរំ់្ុត កនុងេំក្ណាម  ុំ
ក្្សងក្ទ្ៀតក្ៅកនុងប្ស្ុកងាូ វ។ វរីរនខ្ែល
បានរូជ្ញរីវតិកនុងស្មភូ៌មរិមួមាន៖  

១.ក្ោក គឹម សុ្ម (៦០ ឆ្ន )ំ 
២.ក្ោក គឹម រ ី (ប្តូវជ្ញកូន ២១ ឆ្ន )ំ 
៣.ក្ោក សឺ្ន ោរ (អាយុ ៧១ ឆ្ន )ំ 
៤.ក្ោក គឹម អាង (អាយុ ៥៤ ឆ្ន  ំ ) 
៥.ក្ោក គឹម សាង (អាយុ ៥៣ ឆ្ន  ំ ) 
៦.ក្ោក សឺ្ន ក្ស្ដាឋ  (អាយុ ៥០ ឆ្ន )ំ 
៧.ក្ោក គឹម យ ង (អាយុ ៣៥ ឆ្ន  ំ ) 
៨.ក្ោក គឹម សាងតូេ(អាយុ ៤៩ ឆ្ន )ំ 
៩.ក្ោក ថាេ ់ ក្ភឿង (អាយុ ៤៨ ឆ្ន )ំ 
១០.ក្ោក េន័ទ រងស ី(អាយុ ៥៤ ឆ្ន )ំ 

១១.ក្ោក ថាេ ់េុង 
១២.ក្ោក ថាេ ់សាង 
១៣.ក្ោក ធន ក្ស្រ ី 
១៤.ក្ោក ថាេ ់សុ្ម 
១៥.ក្ោក ថាេ ់រនិទ  
១៦.ក្ោក ថាេ ់ឡឹង 
១៧.ក្ោក ថាេ ់ក្ស្  
១៨.ក្ោក ថាេ ់ ែ្ ងំ 
១៩.ក្ោក ថាេ ់ឌាង  
២០.ក្ោក ថាេ ់ក្មែ  ។ល។  
[ស្មភូ៌មទីិ្រមួក្មតតប្ពោះប្តពងំ]  
ក្ោក ក្ោក គឹម ញ  បានរូន

របាយោរណ៍ ពីស្មភូ៌មថិា េំនួនវរីរន
ខ្មែរ ក្ប្ោមខ្ែលបានកងទ្ព័ រកសកុមែុយ
និស្យួនស្មាល រក់្ដាយបាញ់ប្រហាររមួ
មាន៖  

១.ក្ោក គឹម សាង វតតកំពងប់្រ 
២.ក្ោក សឺ្ន េួង វតតកំពងថ់្ប្រ 
៣.ក្ោក គឹម យ យ វតតកំពងថ់្ប្រ 
៤.កញ្ញា  ក្ប្តឿង តាន 
៥.អនកនាង ្ោល  វតតកំពងក់ាន 
៦.ក្ោក ថាេ ់ថា 
៧.ក្ោក សឺ្ន រំុ 
៨.ក្ោក ថាេ ់ររ័ (សាល រក់នុងគុក) 
វតតកំពងថ់្ប្រ 
៩.ក្ោក ថាេ ់ក្ប្េើន 
១០.ក្ោក ថាេ ់េឹង 
១១.ក្ោក ថាេ ់ក្េឿង (វតតកំពង)់ 

១២.ក្ោក សឺ្ន គក ់(វតតងែទ្ស់្) 
ក្ប្ោយពីប្ពឹតតិោរណ៍ក្នោះក្មែឹកនា ំ 

រណសិ្រស ក្នោះប្តួវបានយួនចារដ់ាកព់នធ 
នាារជ្ញក្ប្េើននាក ់។ ក្ប្ោយពីោរចារ់
ដាកគុ់កអស់្រយៈក្ពល ៤ ឆ្ន  ំ គឺក្ៅ ថ្ងៃ
ទី្ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ ១៩៨០ រដាឋ ភបិា
លរកសកុមែុ យនិស្តយួនបាន រញ្ជូ នខ្មែរ
ក្ប្ោមទងំ ២០ ររូ ក្ឡើង ោតក់្ទស្
ក្ៅទី្រមួក្មតតប្ពោះប្តពងំ ។ អនកខ្ែល 
បានោតក់្ទស្រមួមាន៖ 

[ោតក់្ទស្ប្រហាររីវតិ]  
១.ក្ោក ថាេ ់គុណ 
២.ក្ោក ថាេ ់ឌាក 
៣.ក្ោក គឹម រ ី
[ោតក់្ទស្ជ្ញរគុ់កមយួរីវតិ]  
៤.ក្ោក សឺ្ន ញ រ 
៥.ក្ោក ក្កៀង ហា៊ា ន 
៦.ក្ោក ក្កៀង ស្ែន 
៧.ក្ោក ក្កៀង សឺ្ង 
៨.ក្ោក ថាេ ់ក្រន 
៩.ក្ោក ថាេ ់សិ្ន 
[ោតក់្ទស្ជ្ញរគុ់ក ២០ ឆ្ន ]ំ 
១០.ក្ោក ក្យឿង បាន 
១១.ក្ោក ថាេ ់លួត  
១២.ក្ោក គឹម អាន 
[ោតក់្ទស្ជ្ញរគុ់ក ១៥ ឆ្ន ]ំ 
១៣.ក្ោក ថាេ ់មុនី 
១៤.ក្ោក ថាេ ់នឹម 
១៥.ក្ោក ថាេ ់ប្រុស្  
១៦.ក្ោក គឹម ខ្កវ 
១៧.ក្ោក គឹម យុឹង 
[ោតក់្ទស្ជ្ញរគុ់ក ១៣ ឆ្ន ]ំ 
១៨.ក្ោក ថាេ ់មា រ ី 
[ោតក់្ទស្ជ្ញរគុ់ក ០៥ ឆ្ន ]ំ  
១៩.ក្ោក ថាេ ់ឬទ្ធី  
[ោតក់្ទស្ជ្ញរគុ់ក ០៣ ឆ្ន ]ំ 
២០.ក្ោក ថាេ ់សាម ន  
ថ្ងៃទី្ ១៦ ខ្មវេិឆិោ ឆ្ន  ំ ១៩៨១ 

ក្ោក ថាេ ់គុណ ,ថាេ ់ឌាក និង គឹម 
រ ីខ្ែល រដាឋ ភបិាលរកស កុមែុយនិស្តយួន
ោតក់្ទស្ប្រហាររីវតិោលពីថ្ងៃទី្ ៣០ 
ខ្ម ក្មសា ឆ្ន  ំ ១៩៨០ ក្នាោះ បានយក
ក្ៅប្រហារ រីវតិក្ៅប្ពោនយនតក្ហាោះ 
ក្មតតប្តពងំក្ប្ោយពីប្តូវ បានជ្ញរគុ់ក
ររកិ្ភាគបាយនឹងទឹ្កអមបលិ អស់្រយៈ 
ក្ពលរិត ២ ឆ្ន  ំ។  

ោរស្ននិដាឋ នពីប្ពឹតតោិណ៍ក្នោះ]  
ក្រើគិតតាមកមាល ងំក្យាធ្ល គឺខ្មែរ

ក្ប្ោមក្ពលក្នាោះប្តូវចាញ់ ក្ប្ពោះកងទ្ព័
យួនមានក្ប្េើនក្ពក ។ ក្រើគិតតាមនក្យា 
បាយ គឺខ្មែរក្ប្ោមបានឈនោះក្ដាយបាន
ក្ធវើឲ្យមតិជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិែឹងឮថា រន 
ជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោម ជ្ញមាច ស់្ទឹ្កែីកមពុជ្ញ
ក្ប្ោមមនិប្ពមរស់្ក្ៅក្ប្ោមរររអាណា 
និគមយួនក្ឡើយ ក្េើយពកួក្គបាន
ក្ប្ោកក្ឡើងជ្ញរនត រនាត រក់្ែើមបសិី្ទ្ធិ
មាច ស់្ោរក្លើទឹ្កែីររស់្មលួន ។ ល។  

[ឯកសារក្យាង]  
កប្មងក្រឿងពិតថ្នប្រវតតិសាង្ក្ស្តខ្មែរ
កមពុជ្ញក្ប្ោមប្ពឹតតិោរណ៍ ១៦     
វេិឆិោ ឆ្ន  ំ១៩៧៦  
េងប្កងក្ដាយ ក្ោក ក្កៀង ហា៊ា ន 

អាំរី ប្រឹត្ាិោរណ៍ ១៦  ិេឆិោ ១៩៧៦ 

ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ថាេ ់ស្ ឧររាយវ៍តតកក្ញ្ញជ ងកំពងោ់វប្ស្កុកក្ញ្ញច ង 
ក្មតតប្ពោះប្តពងំ ប្តវូបានរដាឋ ភបិាលរកសកុមែុយនិស្តយនួេងស់ាល រក្ស្កនឹងរក្ គ្ ល
ទ្ងវ់តតកក្ញ្ញច ងកំពងោ់វបាញ់ប្រហារកនុងប្ពឹតតិោរណ៍ ១៦ វេិឆោិ ក្ដាយក្ចាទ្ប្ពោះអងគ

ថា ជ្ញក្មគំនិតថ្នោររោះក្បារ ។ 



ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ៧ ភូមិស្ថស្រសា ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

ប្រះចត្ជប្រះគណុ ឡមឹ ឯម ស្ថា រនិក ត្ាេនទរង្ស ី
 ក្នុង្នាទីភមូសិាន្តសរថ្្ សាររែ័ម៌ា្ ថ្ព្រ្េរ ក្េមមុ្ ក្យើង្មាុ ំបា្េុះផ្ាយមិ្  ្េ់បក់្ៅក្ ើយ «អរំភីមូសិាន្តសរទពី្ក្ងុ្ថ្ព្រ្េរ» ។ ដូ្ក្េនះ ក្េមក្្ះ ក្យើង្មាុ ំសូមក្ធវើ
ោរេុះផ្ាយប្រក្ទៀែ  ក្ោយបា្ក្េើក្យក្អែថបទ «ព្រះក្ែជព្រះេុណ្  ឹម ឯម សាថ ប្កិ្ ែរេ្ទរង្ស»ី មក្េុះផ្ាយប្រ  ក្ព្រះ ែរេ្ទរង្ស ីជ្ញ ែរខ្មែរក្ព្ោមមយួដ្សំ៏ខា្ជ់្ញប់
 ក្ទ់ិ្្ងឹ្ភូមសិាន្តសរថ្្ទីព្ក្ុង្ថ្ព្រ្េរ ។  
  ែរេ្ទរង្ស ីជ្ញ ែរព្រះរុទធសាសនាក្ងរវាទខ្មែរក្ព្ោមមយួឋែិក្ៅេំក្ណាា េរដ្ឋធា្ីថ្ព្រ្េរ ព្ែូ បា្ក្ក្ក្ើែក្ ើង្ ក្ោយព្រះក្ែជព្រះេុណ្  ឹម ឯម នា រ. ស. ២៤៩១     
េ. ស. ១៩៤៧ មក្ដ្េ់ឆ្ន  ំ២០១១ ក្្ះ មា្អាយុ ោេ ៦៤ ឆ្ន កំ្ហើយ ។ បេចុបប្ន  ែរេ្ទរង្ស ីមា្អាសយោឋ ្ ក្េម 164/235  ងិី ព្ែឹង្  ុកឹ្ ថា   ស ា្ ែទ់ី ៣ ទីព្ក្ុង្
ថ្ព្រ្េរ (Số 164/235 quốc lộ Trần Quốc Thảo  Quận 3 thành phố Hồ chí Minh ។ ព្រះក្ៅអធិោរខ្ដ្េព្េបព់្េង្ ែរក្្ះសរវថ្ងៃ េឺព្រះក្ែជព្រះេុណ្ យញ័ េុង្ ។  

ក្ដាយ ថាេ ់ប្រីជ្ញ ក្គឿន 
Iអពំកី្ ែ្ ោះវតតI 
ពកយ "វតតេនទរងស"ី មាននយ័ថា 

"វតតខ្ែលមានពនលឺប្ពោះេន័ទ"  ក្ប្ពោះពកយ
ក្នោះ ជ្ញភាសាបាលីប្តូវបានក្កើតក្ឡើង 
ក្ដាយស័្ពទទងំ ៣ គឺ "វតត" មយួ "េនទៈ" 
មយួ និង "រងស"ី មយួ ។ ពកយទងំរីក្នោះ 
ពកយនីមយួៗ ក្រើក្យាងតាមវេនានុប្កម
ខ្មែរមាននយ័ែូេ្ងក្ប្ោម៖ 

វតត បា…សំ្… [អានថា] វត ់ ( ន. )  

ទី្ខ្ែលមានវតតប្រតិរតតិ (?); អាវស្ឬអា 
ោមជ្ញទី្ក្ៅអាប្ស័្យររស់្ពកួស្មណៈ 
ឲ្យកូនក្ៅវតត ឲ្យកូនក្ៅក្ៅក្រៀនអកសរឯ
វតត ។ សាោវតត សាោស្ប្មារប់្ររំុក្ធវើ
រុណយកនុងវតត; សាោក្រៀនកនុងវតត ។ល។ 
រុោណក្ៅថា កត ី: ឲ្យកូនក្ៅក្ៅកតី ។   

េនទ   [អានថា]  េន័   បា.  ( ន. )  

ស្ភាវៈស្ប្មាររំ់ភល ឺ ជ្ញេមបងជ្ញងពនលឺ
ទងំអស់្ ខ្ែលភលកឺនុងក្វោយរ ់ : ប្ពោះ
េនទក្ពញវង ់ ក្ៅតាមពកយធមែតាថា 
ក្ោកខ្ម, ខ្មរោះ, ខ្មលិេ, ខ្មភល ឺ។ 

រងស ី  [អានថា]  រង័-សី្    បា. សំ្.  

( ន. )  (រសិំ្; រឝ្ែិ) ពនល,ឺ ពនលឺខ្ែលមានខ្មស
ចាងំប្ពកៗ ។ ្ពវណណ រងស ី (្រ័-ពន័-
ណៈ-រង័-សី្) រស្ែីមានពណ៌័ ៦ គឺក្មៀវ, 
ក្លឿង, ប្កេម, ស្, េងសបាទ្,         
ប្រភស្សរ (រស្ែីខ្ែលក្េញពីប្ពោះោយថ្ន
ប្ពោះស្ពវញ្ាុ ពុទ្ធ) ។   រស្ែី, (រស័្-ស្ែី) 

រមួក្ស្េកដីមក ោរដាកក់្ ែ្ ោះវតត
ថា "េនទរងស"ី ក្នោះ គឺសាា រនិកថ្នវតតក្នោះ 
េងសំ់្ក្ៅយកនយ័ថា វតតេនទរងស ី គឺវតត
ខ្ែលមាន "ភាពប្តជ្ញកប់្តរំ" ក្ដាយមលរ់
ប្ពោះពុទ្ធសាស្នា និងមលរប់្ពេែវហិារធម៌
ររស់្ប្ពោះស្ងឃកនុងវតតប្គរែណដ រ ់ ែល់
ពលរែឋខ្មែរក្ប្ោម ឲ្យមានក្ស្េកដីសុ្ម
ក្កសមកានត ក្ប្រៀរបាននឹង "ពនលែឺងួេនទ" 
ខ្ែលរោះក្ពញវងខ់្តង ត្ល់ពនលឺប្តជ្ញក់
ែល់មនុស្សប្គររ់រូ ឲ្យទ្ទ្លួបានក្ស្េ
កតីសុ្មក្កសមកានតកែូ៏ក្ចាន ោះខ្ែរ ។ 

Iក្ ែ្ ោះលបIី 
វតតេនទរងស ី ជ្ញវតតមយួខ្ែលមាន

អាយុោលមចីជ្ញង វតតប្ពោះពុទ្ធសាស្នា
ក្ងរវទ្ខ្មែរក្ប្ោមនានា ក្ៅកនុងខ្ែនែី  
កមពុជ្ញក្ប្ោម រ ុខ្នតមានក្ ែ្ ោះក្បាោះ
សំ្ក្ឡងលបជី្ញងក្គខ្ែរ ។ ក្េតុខ្ែលនាំ
ឲ្យវតតេនទរងស ីមានក្ ែ្ ោះលបកី្នាោះ គឺ មក
ពីកោត ែូេ្ងក្ប្ោម៖ 

ទី្មយួ វតតមានទី្តាងំឋតិក្ៅេំ
កណាដ លរែឋធ្លនីថ្ប្ពនគរ ខ្ែលជ្ញប្កុង
ជ្ញទី្ប្ររំុកិេចោរថ្នរែឋោរធំក្ៅកនុងខ្ែន
ែីកមពុជ្ញក្ប្ោម ។ ទី្ពីរ វតតជ្ញមរឈ        
មណឌ លរែឋបាល និងជ្ញទី្ប្ររំុកិេចោរ
ជ្ញតិ និងសាស្នាររស់្ប្ពោះស្ងឃខ្មែរ
ក្ប្ោមក្ៅខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោម ប្ពមទងំ
ជ្ញោរយិាល័យកណាដ ល ររស់្គណៈ   
កមាែ ធិោរ គណៈពុទ្ធសាស្នាក្ងរវទ្
មរឈមណឌ លថ្ប្ពនគរ ខ្ែលមានប្ពោះក្តរ 
ប្ពោះគុណ ធមែវរិកិ្យា គឹម សាង ជ្ញស្ងឃ
នាយក ។ ទី្រី វតតជ្ញមរឈមណឌ ល
ស្ប្មារប់្ពោះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ររួរំុាន  
ក្ែើមបកី្ធវើបាតុកមែ ប្រឆ្ងំរែឋោរសារធ្លរ
ណរែឋក្វៀតណាម ោលពីឆ្ន  ំ ១៩៦៣ 
ទមទរឲ្យក្ោកប្រធ្លនាធិរតី ក្  ្  ែិន 
ក្យម ក្រើកសិ្ទ្ធិក្ស្រភីាពកនុងោរប្រតិរតតិ
ប្ពោះពុទ្ធសាស្នា និងក្ៅឆ្ន  ំ ១៩៦៩ 
ទមទរ ឲ្យរែឋោរសាធ្លរណរែឋក្វៀត
ណាមឈរក់្ៅខ្មែរក្ប្ោមថា "ពលរែឋ
ក្វៀតណាមកំក្ណើ តខ្មែរ" (Người Việt 
Gốc Miên) ខ្ែលពកយក្នោះ រដាឋ ភបិាល
ក្វៀតណាមេងសំ់្ក្ៅថា "ខ្មែរក្ប្ោម" ជ្ញ

ប្រជ្ញពលរែឋថ្នប្រក្ទ្ស្ក្វៀតណាម ខ្ត
ក្កើតក្ៅប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញ ក្េើយមកសាន ក់
អាប្ស័្យក្ៅប្រក្ទ្ស្ក្វៀតណាម បាន
នយ័ថា "ខ្មែរក្ប្ោម" មនិខ្មនជ្ញមាច ស់្
ប្ស្ុកថ្នខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោមក្ឡើយ ។   

Iអពំ ី ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡឹម 
ឯមI 

ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម ប្រ 
សូ្តឆ្ន  ំ ១៨៩៨ ក្ៅប្ស្ុកអណដូ ងទឹ្ក 
(Mỹ Tú) ក្មតតឃ្ល ងំ  កនុងប្គួសារខ្មែរ
ក្ប្ោមខ្ែលមានប្រថ្ពណីក្ារពប្រតិរតតិ
ប្ពោះពុទ្ធសាស្នាក្ងរវទ្ តាងំពីរោណ
ោលមក ។ 

Iោរររំពវជ្ញI 
ឆ្ន  ំ ១៩១៦ កនុងអាយុ ១៨ ឆ្ន  ំ

ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម ប្តូវបាន
មាតារិតាអនុញ្ញា តិឲ្យរពវជ្ញ ជ្ញសាម 
ក្ណរក្ៅកនុងវតតមយួ (?) ឋតិកនុងប្ស្ុក
អណដូ ងទឹ្ក ក្មតតឃ្ល ងំ ។ 

Iោររកំ្ពញឧរស្មបទI 
ឆ្ន  ំ ១៩២០ កនុងប្ពោះរនែ ២២ ឆ្ន  ំ

ប្ពោះអងគបានរំក្ពញឧរស្មបទ ជ្ញភកិខុ

ក្ៅកនុងវតត (?) ែខ្ែល ។ 
Iោរសិ្កាក្ៅតាមវតតនានា

ក្ៅកមពុជ្ញក្ប្ោមI 
ក្ប្ោយពី បានរំក្ពញឧរស្មបទ

រេួ ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម បាន
និមនតក្េញ ក្ៅសិ្កាអកសរសាង្ក្ស្តខ្មែរ 
និងធមអ៌ាងវ៌និយ័ ក្ៅតាមវតតអាោម
នានាទងំកនុង និងក្ប្ៅក្មតតក្ៅកនុងខ្ែន
ែីកមពុជ្ញក្ែើមបខី្ស្វងរកេំក្ណោះែឹង ។ 

Iោរសិ្កាក្ៅកមពុជ្ញI 
ឆ្ន  ំ ១៩៣៨ ប្ពោះអងគបាននិមនតក្ៅ

ប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញក្ែើមបរំីក្ពញវជិ្ញជ រខ្នាម ។ 
កនុងអំឡុងក្ពល ក្ៅកនុងប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញ
ក្នាោះ ចារពី់ឆ្ន  ំ ១៩៤០ ែល់ ឆ្ន  ំ
១៩៤៧ ប្ពោះអងគបានេូលក្ធវើធុតងគក្ៅ
កនុងថ្ប្ពអស់្រយៈក្ពល ៨ ឆ្ន  ំ។ 

ក្ប្ោយក្េញពីធុតងគ ប្ពោះអងគបាន
ប្តឡរម់កខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោមវញិ ។ 
ក្ពលបានប្តឡរម់ក ប្ពោះអងគបាន
រ ហ្ តរ់ក្ប្ងៀនធមអ៌ាងវ៌និយ័ ែល់ប្ពោះ
ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ៅកមពុជ្ញក្ប្ោម នូវអវី
ខ្ែលប្ពោះអងគបានសិ្កាកនលងមក ក្ៅ

កនុងប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញ ។  
IោរកសាងវតតI 
ឆ្ន  ំ ១៩៤៧ ក្ពលបានប្តឡរម់ក

ែល់កមពុជ្ញក្ប្ោមបានមយួរយៈ ប្ពោះអងគ
បាននិមនតក្ឡើងក្ៅទី្ប្កុងថ្ប្ពនគរ ក្ែើមប ី
ប្រខ្មប្រមូលពុទ្ធររស័ិ្ទ្ខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅទី្
ក្នាោះ កនុងក្ាលរំណងកសាងឲ្យបាន
វតតខ្មែរក្ប្ោមមយួ ក្ៅេំកណាដ លទី្ប្កុង
ប្ានប់ានជ្ញទី្កខ្នលង ស្ប្មារពុ់ទ្ធររ ិ  
ស័្ទ្ខ្មែរក្ប្ោមក្ធវើរុណយសុ្នទរទ៍ន ។ 
មុនែំរូង ប្ពោះអងគបានសាងតូរតូេមយួ
ក្ៅមាតខ់្ប្ពកមយួខ្កបរវតតេនទរងសសី្ពវថ្ងៃ
ក្នោះ ក្ែើមបរីងចាឱំោស្ ។ 

ឆ្ន  ំ ១៩៤៨ ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ 
អ៊ាុល ប្សី្ ពីប្រក្ទ្ស្កមពុជ្ញបានេុោះមក
សួ្រសុ្មទុ្កខសាេញ់ាតិររស់្មលួន ប្ពោះ  
ក្តរប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម និងពុទ្ធររស័ិ្ទ្
ក្នាោះទី្ក្នាោះ កប៏ាននិមនតប្ពោះក្តរប្ពោះ 
គុណ អ៊ាុល ប្សី្ គងក់្ៅកនុងតូរជ្ញមយួ
ាន ខ្តមដងក្ែើមបរីយួ កសាងវតត ។ មនិយូរ
រ ុនាែ ន តូរែតូ៏េក្ៅខ្កបមាតខ់្ប្ពកក្នាោះ 
កប៏ានោល យក្ៅជ្ញវតតមយួ ែធំ៏ស្ាឹមថ្ស្ា
តាមរេនារទ្ែខ្មែរ ក្នាោះគឺ វតតេនទរងស ី ។ 
ក្ប្ោយោរសាងស្ងវ់តតបានស្ក្ប្មេជ្ញ
សាា ពរ ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម បាន
ក្ឡើងក្ធវើជ្ញប្ពោះក្ៅអធិោរវតតទី្មយួ នា
ឆ្ន  ំ១៩៤៨  ។ (ក្ៅមានតក្លមក្ប្ោយ) 

 
(ក្លមក្ប្ោយ ក្យើងមាុ ំនឹងេុោះ្ាយ 

អំពីោរតស្៊ាូររស់្ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡឹម 
ឯម ក្ែើមបកី្ស្រភីាពប្ពោះពុទ្ធសាស្នាកនុ ង
រររសាធ្លរណរែឋក្វៀតណាម នាឆ្ន  ំ
១៩៦៣ និង ោរទ្ទ្លួអនិេចធមែររស់្
ប្ពោះអងគ ) 

ប្ពោះក្តរប្ពោះគុណ ឡមឹ ឯម ប្ពោះក្ៅអធិោរទី្ ១ ថ្នវតតេនទរងស ីទី្ប្កងុថ្ប្ពនគរ ។  
ប្ពោះអងគប្រសូ្តកនុង គ. ស្. ១៨៩៨ និងបានអនិេចធមែក្ៅថ្ងៃអាទិ្តយ ០៨ ក្កើត ខ្មកកដកិ ឆ្ន មំខ្ម  ឯកស័្ក ព. ស្. ២៥២៣  

ប្តវូនឹងថ្ងៃទី្ ២៨ ខ្មតុោ គ. ស្. ១៩៧៩ ។  
ប្ពោះរនែ ៨១ ឆ្ន  ំ សាង ន្ួស្បាន ៦៣ ប្ពោះវស្ា ។  

ប្ពោះវហិារវតតេនទរងស ី 



ថ្ងៃរុធ ៦ ក្រាេ ខ្មក្ែរិក្ ឆ្ន កំ្ថាះ ព្ែីស័ក្ រ. ស. ២៥៥៥  ៨ ទសសនៈ ស្ថររ័ត្៌មាន ថ្ប្រនគរ   

ោរយកពងមានក់្ៅរល់
នឹងងែ៖ 

មតិមលោះថា ោរខ្ែលយុទ្ធរនខ្មែរ
ក្ប្ោមថ្ន រណសិ្រសក្ស្រភីាពជ្ញតិរកំ្ដាោះ 
កមពុជ្ញក្ប្ោម ហា៊ា នក្ងើរក្ឡើងតស្៊ាូប្រ 
យុទ្ធជ្ញមយួកងទ្ព័ រដាឋ ភបិាលអាណា
និគមយួនក្នាោះ វជ្ញោរប្ស្ក្មើប្ស្ថ្មមនិ
អាេយករយ័រំនោះបានក្ឡើយ ក្ប្ពោះថា 
ក្រើក្គក្ប្រៀរក្ធៀរកមាល ងំភាគី ទងំស្ង 
្ងក្នោះ ក្ ើញថា យួនមានកងទ្ព័និង
អាវធុែក៏្ប្េើនស្នធឹកស្នាធ រ ់ឬ ក្យើងអាេ
និយាយបានថា កមាល ងំររស់្ក្គ ល្ ងំោល
មេិមាថ្នប្រក្ទ្ស្មយួ  ។ េំខ្ណកខ្មែរ
ក្ប្ោមវញិ មានកមាល ងំ កងទ្ព័ និង
ប្រដារអ់ាវធុតិេជ្ញងយួន  ក្ប្ពោះក្យើង
ប្ានខ់្តជ្ញេលនារណសិ្រស ែតូ៏េមយួ
ខ្តរ ុក្ណាណ ោះ ។ តោត  ទងំក្នោះក្េើយ 
បានក្ធវើឲ្យមតិមលោះយល់ក្ ើញថា ោរ
ខ្ែលយុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោមហា៊ា នក្ងើរក្ឡើង
នាក្ពលក្នាោះ វក្ប្រៀរបាននឹង «ោរយក
ពងមានក់្ៅរល់នឹងងែ» ។ 

  រស់្ក្ប្ពោះហា៊ា នសាល រ៖់ 
ជ្ញោរពិតណាស់្ ប្ពឹតតិោរណ៍ 

១៦ វេិឆិោ ងែីែបតិខ្តយុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោម
មនិអាេទ្ទ្លួបានរយ័រំនោះទងំប្ស្ុង
កនុងោរនាមំកនូវភាពមាច ស់្ោររូនប្រជ្ញ
ជ្ញតិក្យើងកដី ខ្តវលែម ល្ុោះរញ្ញច ំងឲ្យ
ក្ ើញនូវទិ្ែឋភាពមយួ ខ្ែលប្រជ្ញជ្ញតិ 
ខ្មែរក្ប្ោមមនិអាេអតប់្ទបំាននូវោរឈឺ
ចារ ់ ខ្ែលក្កើតក្េញពីោរក្រ ើស្ក្អើងពូរ

សាស្ន៍្ នែល់ោររិោះជ្ញន ់ និងក្ធវើ 
ទុ្កខរុកក្មនញ ពីសំ្ណាករ់ែឋោរក្វៀត   
ណាមប្គររ់ររនក្យាបាយ ។  ោររូជ្ញ
រីវតិររស់្យុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅកនុង   

ស្មភូ៌មកិ្នោះ អាេ ល្ុោះរញ្ញច ំងឲ្យក្ ើញថា 
ប្រជ្ញជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោម មានទឹ្កេិតតតស្៊ាូែ៏
អងអ់ាេោល ហានាែ នក្ប្រៀរ ក្េើយពកួ
ក្គេងរ់ញ្ញជ កឲ់្យរែឋោរយួនែឹងថា «ខ្មែរ

ក្ប្ោមស្៊ាូសាល រឈ់រ ខ្តមនិប្ពមរស់្លុត
រងគង»់ ក្ប្ោមោររិោះជ្ញននិ់ងារស្ងាត់
ប្គរស់្ពវខ្ររយា ង តាមខ្តទំ្ក្នើងេិតត   
រដាឋ ភបិាលអាណានិគមយួនក្ឡើយ ។ 

ទឹ្កេិតតោល ហានមុោះមុតររស់្យុទ្ធ
រន ថាេ ់ ភ,ី ថាេ ់ ក្ភឿង, ថាេ ់ ក្ភឿន 
ខ្ែលហា៊ា នប្រយុទ្ធ ជ្ញមយួកងទ្ព័យួន
ខ្ែលមានក្ប្ោោះរេូតែល់ពលីរីវតិ និង
យុទ្ធរន ៣ ររូក្ទ្ៀត គឺ យុវរន គឹម រ,ី 
ថាេ ់ គុណ និង ថាេ ់ឌាក ប្តូវបានរែឋ
ោរយួនោតក់្ទស្ប្រហាររីវតិក្នាោះ  គឺ
ជ្ញោរ «ហា៊ា នសាល រ»់ ឲ្យ្មប្កេម
ក្អែ ររស់្មលួនក្ប្សាេ ក្លើខ្្នែីកមពុជ្ញ
ក្ប្ោម ដាស់្ឲ្យប្រជ្ញជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោមភាា ក់
មលួនក្ប្ោកក្ឡើងប្រយុទ្ធ តក្ៅមុមក្ទ្ៀត
ក្ែើមប«ីជ្ញតិរស់្» ។ 

វតតមានក្ៅកនុងឆ្កអនតរ
ជ្ញតិ៖ 

ខ្មន ! ពិតជ្ញមនិមុស្ខ្មន !  យួន
ធ្លល រប់ានក្ពលថា សឺ្ង គុយ មាន កម់និ
គរួឲ្យ ល្ េក្ទ្ ខ្តអវីខ្ែលគួរឲ្យ ល្ េក្នាោះ 
គឺ មាន សឺ្ង គុយ ោរព់នន់ាកប់ាន
ក្កើតក្ឡើង ។ ែូក្េនោះ ោររូជ្ញរីវតិររស់្
យុទ្ធរនខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅកនុងប្ពឹតតិោរណ៍ 
១៦ វេិឆិោ ក្នាោះ វជ្ញោរ្ុស្ក្ឡើងថ្ន
គំនិតនិងសាែ រតី សឺ្ង គុយ យា ងពិត
ប្បាកែ ខ្ែលក្គចាតទុ់្កថា មាន សឺ្ង 
គុយ ោរព់ន ់ ោរមុ់នឺនាក ់ បានក្កើត
ក្ឡើង ។ 

ោរឈចឺារា់ែ នប្ពំខ្ែន ក្ប្ពោះ

ប្រក្ទ្ស្ក្ៅក្ប្ោមោររិោះជ្ញន ់ ររស់្
អាណានិគមយួន  ភាពឯក្ោ និង
ខ្តលក្តាល បាតភ់ាពមាច ស់្ោរក្ៅក្លើ
ខ្ែនែីររស់្មលួន ក្ដាយមនិមានររក្ទ្ស្
ណាែឹងឮ  សូ្មបខី្តខ្មែរជ្ញតិសាស្នខ៍្ត
មយួ ខ្ែលមានប្ពំខ្ែនជ្ញរា់ន ក្ៅរិត
រក្ងាើយក្នោះក្េើយ  បានរប្មុញឲ្យប្រជ្ញ
ជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោមស្ក្ប្មេថា «ក្ធវើោរតស្៊ាូ 
ក្ែើមបសិី្ទ្ធិស្ក្ប្មេវស្នាមលួនក្ដាយមលួន
ឯង» កនុងនាមជ្ញប្រជ្ញជ្ញតិក្ែើមមយួថ្ន
ខ្ែនែីកមពុជ្ញក្ប្ោម ។ ោរស្ក្ប្មេេិតត
ក្នោះ បានរប្មុញឲ្យខ្មែរក្ប្ោមទូ្ទងំ
ពិភពក្ោកឯកភាពាន  រក្ងាើតជ្ញទ្ង់
ជ្ញតិររស់្មលួនមយួ ដាេក់្ដាយខ្ឡក 
ក្េើយប្តូវបានទ្ទ្លួសាគ ល់ក្ដាយ អងគ
ោរប្រជ្ញជ្ញតិាែ នតំណាង ក្ៅោតជ់្ញ
ភាសាអងក់្គលស្ថា UNPO ក្ប្ោយពី
ស្េពន័ធខ្មែរកមពុជ្ញក្ប្ោម បានេូលជ្ញ
ស្មារិកថ្នអងគោរមយួក្នោះ ោលពីថ្ងៃ 
១៥ ខ្មកកាដា ឆ្ន  ំ២០០១ មក ។ 

ក្ពលក្នោះក្េើយ  ខ្មែរក្ប្ោមប្គររ់រូ 
ប្គរប់្ស្ទរវ់ណណ ៈ ប្គរនិ់នាន ោរ
នក្យាបាយ លែមេូលមកអងគុយទ្ល់
មុមាន  ពិភាកាាន  ក្ធវើោរជ្ញមយួាន  
ក្ែើមបកី្ផាដ តអារមែណ៍រមួាន  អំពីក្រឿងប្រជ្ញ
ជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោមររស់្ក្យើង ។ ប្រសិ្នក្រើ 
ក្យើងជ្ញខ្មែរក្ប្ោមមាន ក់ៗ  មនិនាាំន រយួ 
គិតគូរ ក្ដាោះប្សាយរញ្ញហ ររស់្ក្យើងក្ទ្ 
ាែ នប្ពោះបាទ្ធមែកិណាមករយួ  ក្យើង
បានក្ទ្ ៕ 

ខ្មែរចប្ោមខ្មែរចប្ោម  
៣៥ ឆ្ន ាំ ថ្នោរចង្ើរចឡើង្ចេើមបសីទិធមិាា សោ់រ 

និង្ ត្ាមានកនងុ្ឆ្កអនារជ្ញត្ ិ
ថ្ងៃទី ១៦ ខ្ម េិឆិោ ឆ្ន កំ្្ះ ជ្ញកំ្ណ្ែស់មាគ េ់េព្មប ់៣៥ ឆ្ន  ំថ្្ោរក្ង្ើបក្ ើង្របស់ព្បជ្ញជ្ញែិខ្មែរក្ព្ោម ក្ៅខ្ដ្្ដី្ក្មពុជ្ញក្ព្ោមក្ដ្ើមបសិីទធិមាច ស់ោររបស់មលួ្រី

្ឹមអាណា្ិេមក្ ៀែណាម ។ ថ្ងៃក្្ះ ោេរី ៣៥ ឆ្ន មុំ្ េឺក្ៅថ្ងៃទី ១៦ ខ្ម េិឆិោ ឆ្ន  ំ១៩៧៦ ព្រឹែរិោរណ៍្បង្ហូរឈាមមយួបា្ក្ក្ើែក្ ើង្ក្ៅក្មែរព្រះព្ែរងំ្
រវាង្យុទធជ្ខ្មែរក្ព្ោម្ិង្ក្ង្ទរ័ថ្្រោឋ ភបិាេបក្សក្មែុយ្ិសរយួ្  បា្បណាា េឲ្យយុទធជ្ខ្មែរក្ព្ោម ងំ្ព្រះសង្ឃ្ិង្ព្េហសថជ្ញក្ព្េើ្រូបបា្បូជ្ញជី ែិក្នុង្  
សមភូ៌ម ិ ព្ែូ អាជ្ញា ធរអាណា្ិេមយួ្ ោែក់្ សព្បហារជី ែិ  ្ិង្ោែក់្ សឲ្យជ្ញបេុ់ក្រី ៣ ឆ្ន រំហូែដ្េ់អស់មយួជី ែិ ។  
ោរក្ង្ើបក្ ើង្ក្ោយក្ព្បើព្បោបអ់ា ុធរបស់យុទធជ្ថ្្ រណ្សិរសក្សរភីារជ្ញែិរកំ្ោះក្មពុជ្ញក្ព្ោម ក្្ះ ជ្ញព្រឹែរិោរណ៍្មយួប ហ្ ញឲ្យក្ឃើញ្ូ ក្មក្រៀ្បរាជយ័

មយួរបស់ព្បជ្ញជ្ញែិខ្មែរក្ព្ោម ក្ហើយរោឋ ភបិាេអាណា្ិេមយួ្ បា្ក្្លើយែបមក្ ញិក្ោយោរសង្សឹក្ជ្ញព្ទង្ព់្ យព្បោ្រូ់ជ្ញសាស្ម៍យួេំក្រះអនក្ខ្ដ្េ
ហា៊ា ្ក្ង្ើបក្ ើង្រកំ្ោះជ្ញែិក្េញរីោរព្ែួែព្ារបស់រួក្ក្េ ។ ោរបាញ់ព្បហារ្ិង្ក្ធវើ រុណ្ក្មែអនក្ជ្ញបេុ់ក្ខ្មែរក្ព្ោមក្ៅក្នុង្ព្រឹែរិោណ៍្ក្្ះ  ជ្ញ រុណ្ក្មែដ្អ៏ាង៌
កំ្បាងំ្មយួមិ្ ព្ែូ បា្រិភរក្ោក្ដឹ្ង្ឮក្ ើយ ។ ផ្ទុយរីោរបរាជយ័ក្នុង្ព្រឹែរិោរណ៍្ ១៦  េិឆិោ ក្្ះ វាក្ប៏ា្្លុះបញ្ញច ំង្ឲ្យក្ឃើញ្ូ ទឹក្េិែរអង្អ់ាេោល ហា្ោែ ្
អវីក្ព្បៀបរបស់យុទធជ្ខ្មែរក្ព្ោមខ្ដ្េហា៊ា ្ក្ង្ើបក្ ើង្រកំ្ោះខ្មែរក្ព្ោមក្េញរី្ឹមអាណា្ិេមយួ្ ក្ោយោែ ្សាា យព្សក្ណាះជី ែិ ក្ដ្ើមបបីញ្ញា ក្ឲ់្យរិភរក្ោក្
ក្ឃើញថា«ខ្មែរក្ព្ោមស៊ាូសាល បឈ់រខ្ែមិ្ ព្រមរស់េុែជង្គង្ក់្ ើយ» ។  

យុទ្ធរន គឹម រ ី(ក្កើត៖១៩៦០  សាល រ៖់ ១៦ វេិឆិោ ១៩៨០)  
ប្តវួបានរដាឋ ភបិាលយនួោតក់្ទស្ប្រហាររីវតិនាថ្ងៃទី្ ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ១៩៨០ 

ក្ប្ោយពីប្ពឹតតិោរណ៍ ១៦ វេិឆោិ ឆ្ន  ំ១៩៧៦ ។ 

 ក្ពលក្នោះក្េើយ ខ្មែរក្ប្ោមប្គររ់រូ ប្គរប់្ស្ទរវ់ណណ ៈ ប្គរនិ់នាន ោរនក្យាបាយ លែមេូល
មកអងគុយទ្ល់មុមាន  ពិភាកាាន  ក្ធវើោរជ្ញមយួាន  ក្ែើមបកី្ផាដ តអារមែណ៍រមួាន  អំពីក្រឿង

ប្រជ្ញជ្ញតិខ្មែរក្ប្ោមររស់្ក្យើង ។ ប្រសិ្នក្រើក្យើងជ្ញខ្មែរក្ប្ោមមាន ក់ៗ  មិននាាំន រួយ គិតគូរក្ដាោះប្សាយ
រញ្ញហ ររស់្ក្យើងក្ទ្ ាែ នប្ពោះបាទ្ធមែិកណាមករួយ ក្យើងបានក្ទ្ ៕ 

សូ្មឲ្យខ្មែរក្ប្ោមប្គររ់រូក្លើកទ្ងជ់្ញតិខ្មែរក្ប្ោមប្គរ់្ ទោះ 


