
ថ្ងៃ ២ ។  ៧ ឆ្ន ាំดดរោង ចត្វា ស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ด០៤ ខែមិងុនា 

ឆ្នាំទ
 ី០៣

 រេ
ែ ៣

២ /
 ១.០

០០ 
រ ៀេ

 

     ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តា ហរ៍ាលថ់្ងៃអាទិត្យ REYNOKORNEWS.INFO 
ព. ស. ២៥៥៦  
គ. ស. ២០១២   

១៥ 

P 

ប្រភពពត័ម៌ានស្តីអំពីខ្មែរក្ប្ោម 

អានចៅទាំព័រ  ៨ 

មហាសននិប្តត្វិសាខរូជាអង្គការសហប្រជាជាត្ិ
ចលើកទី ៩ ចៅថ្ង 

អានចៅទាំព័រ  ២ 

អត្ថន័យ 
០៤ មថុិនា 

អានចៅទាំព័រ  ៤ 

ប្ពឹត្ាិការណ៍ 
២៨ កមុភៈ ១៩៧៥  

ឯកសារប្រវតតិសាស្តស្តស្តីអំពី 

សម ភូមផិ្សា កាំពង ់រែរតត្ពះត្រពាំង 

ប្ពះភកិខុ ក្ ឿង សុ្ម និង គឹម សុ្មន ៍ប្តវូ
 នួបាញ់ប្រហារក្ៅកនុងវតតប្កពំុឈូក
ប្ាលារុ ៉ិ៍ ប្ស្កុថ្កូវ ក្មតតប្ពះប្តពងំ 

ោលពីថ្ថ្ៃទី ២៣ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ។ 
ររូថ្ត៖ ហងស ធីតា  

អានចៅទាំព័រ ៦ 

តោ គមិ ថុង៖ រឭំកព្រតឹ្ តកិារណ៍ ០៤ មថុិនា ត ើមបីបង្ហាញថា ខ្ម ែរ
តព្កាមជាម្ចា ស់ធនធានធមែជាត្តិៅកមពជុាតព្កាម 

ប្រតិភូប្រមាណ ២.០០០ នាក ់មកពីប្រក្ទស្ចំននួ ៨៥ ចូលរមួវសិាមរូជា អ.ស្.រ. ក្ៅថ្ថ្ ារពី់ថ្ថ្ៃទី ៣១ ខ្មឧស្ភា ដល់ ថ្ថ្ៃទី 
០២ ខ្មមថុិ្នា ឆ្ន  ំ២០១២ ។ មហាស្ននបិាតក្នះ ក្ៅថា «ពុទធជ នត»ិ ក្ដើមបឧីទទិស្ដល់មរួ ២.៦០០ ឆ្ន  ំថ្ថ្ៃប្ពះពុទធបានប្តាស់្ ។ 

បទពិសោធន៍ននការ

ស ល្ើយរបស់ព្ពះសង្ឃ

ខ្មែរសព្កាមមួយអង្គ

ចំស ះការសួរចសមលើយ

របស់អាជ្ញា ធរ 

ស ៀតណាម 

ភកិខុ ក្ៅ សុ្ម ស្មណនិស្សតិខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅប្រក្ទស្ថ្ថ្ ប្តវូបានអាជាា ធរក្វៀតណា
មសួ្រចក្មលើ  ក្ពលប្ពះអងគប្តឡរពី់

ប្រក្ទស្ថ្ថ្ក្ៅក្លងប្ស្កុកំក្ណើ តក្ៅក្មតត
មាតប់្ជកូ ខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោម ោលពីថ្ថ្ៃ 

ទី ១៦ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ២០១០ ។  

ក្ោក ក្តា គិម ថុ្ង  ខ្ថ្លងោរណ៍ ក្ៅ Chicago រដឋអិុលលីណ  ស្ហរដឋអាក្មរកិ ោលពីថ្ថ្ៃទី ២៦ ខ្មវចិឆិោ ឆ្ន  ំ២០១១ ។  

ត ៀត្ណាម 
ព្បតេសព្ព្រព្សៃបំសតុ្
តៅអាសីុអាតគេយ៍៍? 

អានចៅទាំព័រ  ៧ 



ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ២ ព្រះរុទ្ ធសាសនា សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ  
អភបិាល  សងឺ្ យុងឹ្ រត្នា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ  និពនធនា ក ថាេ់ ប្រីជា ចគឿន  

ការយិាល័យនិ្ពន្ធ៖ ព្ពះោជាណាចព្កកម្ពុជា  ផ្ទះកលែ 791ព្កុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3  ស្ង្កា តស់្ទឹងមាន្េយ័ ែណ្ឌ មាន្េយ័ ភនាំកពញ ។  
ទំនាកទំ់នង៖ ទូរស័្ពទៈ (855) 017-369-683 ឬ (855)  023 42 44 89 (ดดកមពុជា) ទូរស័្ពទៈ (408) 550-5060 (ดดดអាក្មរកិ)  Email: preynokornews@gmail.com   

ក្គហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ក្គហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិែិតអនុ្ញ្ញា តចាប៖់ ក្លម ៣៣៦ ព.ម. ប្រក / ថ្ថ្ៃទី ២២ ខ្មឧស្ភា ឆ្ន  ំ២០១២ 

កបាះពុម្ពចាំន្នួ្ ១០០០ ចាប ់កៅកោងពុម្ពអងគរ ផ្ទះកលែ ៦២ អាកប ផ្លូវ ៣៣៦ ស្ង្កា តបឹ់ងព្ស្ឡាង ែណ្ឌ ទលួកោក  ោេធានី្ភនាំកពញ  

ព្ថ ៃេី ១ - ២ តៅសកល ិេាល័យ
មហាចុឡាឡុងករណ៍រាជ ិេាល័យ  
ស្សុក ័ងណយ  តមត្តអយុធា 
ារក់្ ដ្ើមក្រើកកមែវធីិក្ៅក្វោក្មា៉ោ ង 

៩ ប្ពឹក ក្ោ មានមនុស្សចូលរមួប្រ   
មាណ ៥.០០០ នាក ់កនុងក្នាះ ២.០០០ 
នាកជ់ាប្រតិភូមកពីប្រ ក្ទស្នានា និង
ប្រមាណ ៣.០០០ នាកជ់ាពុទធររស័ិ្ទ
ថ្ថ្ ។  ពិធីក្នះ មានរាជរុប្តី ក្ៅហាា     
ចុឡាភណ័ឌ  វល័ លកខណ៍ អគគរាជ
កុមារជីាប្ពះរាជតំណាងថ្នប្ពះអងគមាា ស់្ 
កសប្តិយានីថ្ថ្  ។  

មានក្ថ្រដីោ ោនអ់នកចូលរមួកនុង
អងគប្រជំុ ស្ក្មដចរាជមងគោារយតំណាង 
ស្ក្មដចស្ងឃរាជថ្នប្រក្ទស្ថ្ថ្ បានខ្ថ្លង
អំពីថាប្រវតតិរុណយវសិាមរូជាថា «ក្ដើមប ី 
រឮំកដល់ថ្ថ្ៃប្ពះពុទធប្រសូ្ត, ប្តាស់្ដឹង
និងររពិា ន ។ 

ខ្ថ្លងក្រើកកមែវធីិរុណយវសិាមរូជា
ក្នះ ប្ពះរណឌិ តធមែក្ោសាារយ ប្រធាន
គណៈកមែោរក្រៀរចំរុណយ និងជាាង
ហាា ងស្កលវទិាល័ មហាចុឡាឡុង
ករណ៍រាជវទិាល័ បានខ្ថ្លងោនអ់ងគប្រ 
ជំុអំពីមូលក្ហតុ ថ្នោរប្បារពធមហាស្ននិ 
បាតវសិាមរូជាក្នះថា “ប្ពឹតតិោរណ៍ដធំ៏
ក្នះ ក្ធាើក្ឡើងកនុងក្ោលរំណង រក្ងកើតនូវ
ោរ ល់ដឹងកនុងស្ហគមនប៍្ពះពុទធសា 
ស្នាពិភពក្ោក និងទីរំ្ុតនឹងមកនូវ
ស្នតិភាពក្ស្េរភាព ដល់ពិភពក្ោក 
ប្ស្រក្ពល ខ្ដលពិភពក្ោករចាុរបនន
កំពុងប្រឈមនឹងវរិតតិនិងឧរស័្គគយា៉ោ ង 
ធៃនធ់ៃរ” ។ 

ថ្ថ្ៃទី ២  ជាមហាស្ននិបាតក្លើកទី 
២ ររស់្រណឌិ តស្ភាថ្នពុទធិកៈស្កល
វទិាល័ អនតរជាតិ ក្ដដ តក្លើប្រធានរទ 
«ោរប្រតិរតតិ និងទស្សនវជិាា ប្ពះពុទធសា 
ស្នា» ខ្ដលមានប្រធានរទធំៗ ៤ គឺ 
ប្ពះពុទធសាស្នា និងោរប្រតិរតតិស្ធិ , 
ឯកភាពទស្សនវជិាា ប្ពះពុទធសាស្នា , 
ោររក្ប្ងៀនប្ពះធមក៌្ៅកនុងខ្ដនដីថ្ែី និង 
មលឹមសារប្ពះពុទធសាស្នាក្ៅកនុងអតេរទ
វភិាគតាមរររិទជាប្រថ្ពណី ថ្នស្ម ័ 
នីម ួៗ ។ 

ព្ថ ៃេី ៣ តៅអងគការសហព្បជា
ជាត្ពិ្បចអំាសីុអាតគ េយ៍ (UNCC) 
ក្ៅក្វោក្មា៉ោ ង ៩ ប្ពឹក ថ្ថ្ៃទី ២ ខ្ម

មថុិ្នា ឆ្ន  ំ២០១២  ក្នះ ជាថ្ថ្ៃទី ៣ និង
ជាថ្ថ្ៃចុងក្ប្ោ  ថ្នមហាស្ននិបាត

វសិាមរូជាថ្នអងគោរស្ហប្រជាតិ ក្លើក
ទី ៩ខ្ដលបានក្រៀរចំក្ឡើងក្ៅអាោរអងគ 
ោរស្ហប្រជាជាតិប្រាអំាសីុ្អាក្គន  ៍
នាទីប្កុងបាងកក ់។ ពិធីក្នះមានប្រតិភូ
ប្រមាណជាង ២.០០០ នាក ់ ប្តូវបាន
ក្គអក្ ា្ ើញ មកជា ល្ូវោរពីប្រក្ទស្ចំននួ 
៨៥ ក្ៅកនុងពិភពក្ោក ។ 

មហាស្ននិបាតក្នះ បានារក់្ ដ្ើម
ក្រើកកមែវធីិ ក្ោ មានោរកិចានមសាក រ
ប្ពះរតនប្ត ័ររស់្ប្ពះស្ងឃ ប្ពះពុទធ
សាស្នាក្ថ្រវាទ និងមហាយាន ។ 

ក្ោកប្សី្  ីងលកខណ៍ ជីនវប័្ត 
នា ករដឋមស្តនតីថ្ថ្ , ក្ោក មហិនទៈ រាជ
រកា ប្រធានាធិរតី ប្រក្ទស្ប្សី្លង្កក , 
តំណាងអងគោរស្ហប្រជាជាតិ, តំ ណា
ង អងគោរ UNESCO កប៏ានអក្ ា្ ើញ

មកចូលរមួ្ងខ្ដរ ។ ប្ពះរណឌិ ត ធមែ
ក្ោសាារយ ប្រធានគណៈកមែោរ
រុណយវសិាមរូជាអងគោរស្ហប្រជា
ជាតិក្លើក ទី ៩ ក្នះ ជាអធីរតីថ្នអងគ
មហាស្ននិបាត ។ 

ក្ោក Shun-ichi Murata អនុ
ក្លខាធីោរថ្នគណៈកមែោរក្ស្ដឋកិចា 
និងស្ងគម ក្ដើមបអីាសីុ្ និងបា៉ោ សីុ្ហាិកថ្ន
អងគោរស្ហប្រជាជាតិ បានក្ឡើងអាន
សារលិមិតររស់្ក្ោក បាន គីមូន ។ 

សារលិមិតររស់្ ក្ោក បាន គីមូ
ន មានមលឹមសារថា ក្ៅកនុងពិធីក្នះ ពីរុរ ី
ញីវ ៉ោក (New York ) ស្ហរដឋអាក្មរ ិ
ក ក្ោក បាន គីមូន អគគក្លខាធិោរថ្ន 
អងគោរស្ហប្រជាជាតិ បានក្ ា្ើសារមក
ោនអ់នកចូលរមួក្ដើមបសី្ខ្មដង នូវក្ស្ចកដី

អរអរសាទរខ្ដលមានមលឹមសារថា “មាុ ំ
មានរីតិក្សាមនស្ស សូ្មចូលរមួអនុ 
ក្មាទនា ជាម ួនឹងអនករាល់ោន កនុងពិធី
រុណយវសិាម រូជាអងគោរស្ហប្រជា
ជាតិ និងសូ្មខ្ថ្លងអំណរគុណដល់រោឋ
ភបិាលថ្ថ្ និង ស្កលវទិាល័ មហា
ចុឡាឡុងករណ៍រាជវទិាល័ ខ្ដលបាន
ក្រៀរចំកមែវធីិដម៏ានសារៈសំ្ខានក់្នះ ។  

ប្រធានរទររស់្អនកឆ្ន កំ្នះគឺ «ោរ 
ប្តាស់្ដឹងររស់្ប្ពះពុទធ ជាសុ្មុមាល
ភាពររស់្មនុស្សជាតិ» ខ្ដលបាន្ារ
ភាា រនឹ់ងប្រថ្ពណីពុទធសាស្នា ប្រករ 
ក្ោ ក្មតាត ធម ៌ និង កចិតតទុកោក់
ដល់អនកដថ្ទ អូស្រនាល  រារស់្ហស្
វតសរម៍កក្ហើ  ។ 

អងគោរស្ហប្រជាជាតិ មានោរ
ជកចិ់តតយា៉ោ ងខាល ងំ ចំក្ពះពកយក្ប្រៀនប្រ 
ក្ៅដប៏្ជាលក្ប្ៅររស់្ប្ពះស្មាែ ស្មពុទធ ។ 
ប្ពះពុទធធាល រម់ានប្ពះរនទូលថា “វធីិក្ដើមប ី
ដល ស់្រដូរពិភពក្ោក គឺារក់្ ដ្ើមពីោរ
ដល ស់្រដូរអតតចរតិររស់្មនុស្ស” បាន ដ្ល់ 
ជាោរក្ឈាង ល់ម ួយា៉ោ ងប្ជាលក្ប្ៅ 
និងមានសារៈសំ្ខានខ់ាល ងំណាស់្ ក្ដើមប ី
រស្តរា រ ចូលក្ៅកនុងស្នាដ នចិតតររស់្
មនុស្សទូទងំស្កលក្ោក ខ្ដលអាច
ក្ធាើោរជាម ួោន  ក្ដើមបជីប្មុញឲ្យចប្ក   
វាឡ និងមនុស្សមានសាេ នភាពប្រក្ស្ើរ
ក្ឡើង ។ 

ោរគំរាមកំខ្ហង ដធំ៏ររស់្ពិភព
ក្ោក ខ្ដលក្ ើងកំពុងខ្តប្រឈមមុម , 

ម ហាសន្និបាតថ្ងៃវសិាខបជូាថ្ន្អង្គការសហប្បជាជាតលិ ើកទី ៩  ព. ស. ២៥៥៥ គ. ស. ២០១២ [ខ្ខែរ ព. ស. ២៥៥៦]  ខ្ែ បាន្ប្បារពធល ើង្រយៈ

លព  ៣ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខ្ខឧសភា និ្ង្ ែ ់ទី ២ ខ្ខមងិនុា លទើបខ្តបាន្បញ្ចប់លៅលព ងែលីន្េះ  ។ មហាសន្និបាតល ើកទី ៩ លន្េះ  មាន្ល ែ្ េះថា 

«ពុទធជយន្តិ» លែើមប ី ឧទទិសែ ់ខួប  ២.៦០០ ឆ្ន ាំ ថ្ងៃប្ពេះសមាែ សមពទុធប្ាស់ែងឹ្ និ្ង្អនកច ូរមួបាន្ពិភាកាលតត តល ើប្បធាន្បទ «ការប្ាស់ែងឹ្របស់ប្ពេះពុទធនាាំ

មកន្វូសុខុមា ភាពែ ់មន្សុសជាត»ិ និ្ង្ មហាសន្និបាតល ើកទី ២ របស់បណ្ឌ ិ តសភាថ្ន្ពុទធិកៈសក វទិា ័យអន្តរជាតលិតោ តល ើប្បធាន្បទ «ការប្បតបិតតិ

និ្ង្ទសសន្វជិាា ប្ពេះពុទធសាសនា» ។ កមែវធិលីន្េះ ក៏ប្បារពធល ើង្លែើមបឧីទទិសែ ់ថ្ងៃខួប ៨០ ប្ពេះវសាថ្ងៃប្បសូតរបស់មាច ស់កសប្តសិីរកិតិយ និ្ង្ខួប ៦០ ប្ពេះវសា

ថ្ងៃប្បសូតរបស់រាជបុប្ត វជរីៈ ងុ្ករណ៍្ថ្ន្ប្បលទសថ្ង ផង្ខ្ែរ ។  កមែវធិ ី៣ ថ្ងៃលន្េះ ប្បប្ពឹតតលិៅលៅមណ្ឌ  ទាំង្ ៣ គ ឺលៅសក វទិា ័យមហាចឡុា ងុ្ករ

ណ៍្រាជវទិា ័យ កនងុ្លខតតអយុធា , ពុទធមណ្ឌ   កនងុ្លខតត ន្គរបឋម និ្ង្ លៅមជឈមណ្ឌ  សន្និបាតអង្គការសហប្បជាជាត ិអាសីុអាលគនយ៍ កនងុ្ទីប្កុង្បឹង្កក់ ។ 

មហាសន្និបាតលន្េះ មាន្មន្សុសច ូរមួប្បមាណ្ ៥.០០០ របូ មកពី ប្បលទសចាំន្នួ្ ៨៥ កនងុ្ពិភពលោក រមួមាន្ប្ពេះសង្ឃរាជ, ប្ពេះមហានាយកៈជា ប្ពេះប្បមខុ

សង្ឃតាំណាង្ប្បលទសនានា,ប្ពេះមហាលងរ,ប្ពេះលងរៈ និ្ង្អនកប្បាជញជាបូជនី្យបគុគ  មាន្វសាចាស់ទុាំ មាន្លករ តិ៍ល ែ្ េះ បីខ្ែ ប្តូវបាន្លគលោរពបជូា និ្ង្ប្កមុ

ពុទធិកបណ្ឌ ិ តសភាអន្តរជាតថិ្ន្សក វទិា ័យនានាកនុង្លោក ។ ពិធលីន្េះបាន្ប្បារពធល ើង្លោយមាន្ការឧបតថមភពីរោា ភបិា ថ្ង ។ 

មហាសននិបាត ិោមបូជ្ញសហព្បជ្ញជ្ញតិស ើកទី ៩ សៅនៃ 

តទៅទំព័រ ៥ 

ប្ពះស្ងឃនិងពលរដឋខ្មែរក្ប្ោមចូលករមួកនុងមហាស្ននបិាតវសិាមរូជាអងគោរស្ហប្រជាជាតិថ្ថ្ៃទី ២ ខ្មមថុិ្នា ឆ្ន  ំ២០១២ ក្ៅទី
សាន កោ់រអងគោរស្ហប្រជាជាតិប្រាអំាសីុ្អាក្គន  ៍(UNCC) នាទីប្កងុបាងកក ប្រក្ទស្ថ្ថ្ ។ ររូថ្ត៖ ថាច ់ប្រីជា ក្គឿន 



ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ៣ សារលិខិត សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

តោ គមិ ថុង៖ រឭំកព្រតឹ្ តកិារណ៍ ០៤ មថុិនា ត ើមបីបង្ហាញថា ខ្ម ែរតព្កាមជាម្ចា ស់ធនធានធមែជាត្តិៅកមពជុាតព្កាម 

មាុ  ំ
ប្ពះករណុា មាុ ំបាទសូ្ម
ថាា  រងគំប្ពះក្ថ្រានុក្តេរៈ 
ប្គរប់្ពះអងគ ជាទីក្ោរព

ស្ោក រៈ ! 
សូ្មជប្មារក្ោកប្សី្ ក្ោកនិង

រងរអូនរមួឈាមទងំអស់្ ជាទីក្ោរព ! 
រាល់ប្រក្ទស្ជាតិ ក្គខ្តងខ្តចងាំ

ប្រវតតិសាស្តស្តររស់្ក្គ ទងំប្ោរងុក្រឿង
ទងំប្ោដុនោរ ់ ។ ចំក្ពះខ្មែរក្ ើង     
គណៈខ្ដលក្ ើងពាយាមរលឹំកស្ម ័ 
មហានគរ ក្ ើងមនិប្តូវរំក្ភលចស្ម ័ 
ខ្ដលជាតិក្ ើងធាល កចុ់ះក្នាះខ្ដរ ។  

អាប្ស័្ ក្ហតុក្នះ ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ខ្មែរក្ប្ោមទូទងំពិភពក្ោក ខ្តង ក
ថ្ថ្ៃទី ០៤ មថុិ្នា – គឺថ្ថ្ៃខ្ដលអាណា
និគមបារាងំប្រគល់ ខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោម 
ក្ោ អ ុតតិធម ៌ ក្ៅអាណានិគម ួន 
កនុងឆ្ន  ំ ១៩៤៩ – ជាឱោស្ស្ប្មារ់
កូនក្ៅជំនានក់្នះរឭំកនូវឧរបតតិក្ហតុ 
ខ្ដលរណាត លឲ្យបាតរ់ងទឹ់កដីខ្រ៉ោក
ខាងក្កើតថ្នមហាអាណាចប្កខ្មែរ។ 

ក្ ើងរឭំកជក្មាល ះកនុងប្រវតតិសាស្តស្ត 
មនិខ្មនមានន ័ថា ក្ ើងកោ ឲ្យ
មានគំនំុពូជសាស្នក៍្ទ ទ្ុ ក្ៅវញិ គឺ
ក្ដើមយរីកោរមុស្ប្តូវ ស្ប្មារជ់សួ្ជុល
មតិតភាពពិតៗ រវាងខ្មែរនិងជាតិសាស្ន ៍
ជិតខាង ។ 

ក្ៅមាតទ់ក្នល ខ្ស្នតឡរុនឹស (St. 
Lawrence) ទល់ខ្ដនស្ហរដឋអក្មរកិ-
ោណាោ ក្គបានរការនាទ  ទហាន 
ម ួក្ឈាែ ះហាតខ្វលលិងតុន (F o r t 
Wellington) ខ្ដលរនសល់មកតាងំពីឆ្ន  ំ
១៨១២។ ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន កំ្ៅចំថ្ថ្ៃរុណយ 
ជាតិ ក្គខ្តងខ្តសំ្ខ្ដងក្ឡើងវញិយា៉ោ ង
រស់្រក្វ ើក នូវស្មរភូមចិមបំងរវាងោណា
ោនឹងអាក្មរោិងំ ដូចក្រឿងក្ហតុពិត 
ខ្ដល បានក្កើតមានជាងម ួស្តវតសរ ៍
មុនអីចឹង។ 

ក្មើលចុះ ពីក្ដើមោណាោនឹងអា
ក្មរកិ ជាគូចមបំងសាល ររ់ស់្ខ្តឥឡូវមតិត 
ភាពថ្នប្រក្ទស្ទងំពីរក្នះ លអប្រក្ស្ើរ
ជាងក្គក្លើស្កលក្ោក ។ ខ្ររមក 
ទំនាកទំ់នងខ្មែរនឹង ួនវញិ ក្រើ ួនពិត
ជាចងប់ានមតិតភាពពិតប្បាកដ និង
ឋតិក្ថ្រ  ួនប្តូវខ្តឈរម់លួរង្កក ចោ់រ
ពិតថ្នប្រវតតិសាស្តស្ត ក្ហើ ទទលួសាគ ល់
ថា ជីដូនជីតាររស់្ោតប់ានររឹ កទឹក
ដីខ្មែរក្ោ មុស្ចបរ។់ 

ក្ ើងរឭំកោរពិតថ្នប្រវតតិសាស្តស្ត 
គឺ ក្ដើមបជីាក្មក្រៀនោរពរជាតិសាស្ន៍
ស្ពាថ្ថ្ៃ កំុឲ្យបាតក់្ៅដូចអតីតោល   
ក្ទៀត ។ 

ខ្មែរប្តូវពាយាមសិ្កាឲ្យសាគ ល់ប្រ 
វតតិសាស្តស្តពិតររស់្មលួន ។ មានចក្ប្មៀង
ស្ម ័ម ួរទអនកនិពនធស្រក្ស្រ ថា 
“ខ្មែរមានក្មាទនភាពអំពីពងាវតារររស់្
ខ្មែរ ខ្ដលមានជាង ២០០០ ឆ្ន  ំ មក
ក្ហើ ” ។ និយា រក្រៀរ ក្នះមនិប្តឹម
ប្តូវក្ទ ។ ោរពិត ខ្មែរបានកសាងទីលំ 
ក្ៅក្លើស្ណត រថ្នទក្នលក្មគងគរារព់នឆ់្ន ំ
មុនប្គឹស្តស្រាជក្ៅក្ទៀត ។ វតេុរុរាណ 
ខ្ដលក្គរកក្ ើញក្ៅអូខ្កវ (OKEO) ជា
ក្ដើមជាភស័្តុតាងចបស់្ប្កខ្ឡត ថាខ្មែរ
ជាជនជាតិខ្តម ួគត ់ បានារក់្ ត្ើមក
សាងអរ ិធមដ៌ប៏្តាស់្ប្តចងក់្ៅខ្រ៉ោក
ខាងតបងូថ្នប្រក្ទស្ក្ ៀកណាម ស្ពា
ថ្ថ្ៃ ។ ជនជាតិអាណាា ម ឬ  ួន ក្ទើរខ្ត
ារក់្ ត្ើមឈាល នពនររឹ កទឹកដីកមពុជា
ក្ប្ោម តាងំពីស្តវតសរទី៍ ១៧ រ៉ោុក្ណាា ះ 
តាមគំក្រាង ុទធសាស្តស្ត “ណាមក្តៀង” 
ររស់្ក្គ ដូចក្ោក ននួ ក្ ឿន បាន
ររយិា  កនុងក្ស្ៀវក្ៅ “ដំក្ណើ រក្ឆ្ព ះក្ៅ
ោនទិ់ស្ខាងលិច” ។ 

តាងំពីឆ្ន  ំ១៦២០ តមក ជនជាតិ
 ួន បានក្ ល្ៀត ក្លអំក្ណា ប្រ 
ករក្ោ ចិតតលអ ឬ ថាចិតតក្ឆ្តកប៏ាន 

ររស់្ក្ស្តចប្គរប់្គងខ្្នដីខ្មែរ ក្ហើ 
រកិំលចូលររឹ កដីធលី និងឆ្ក រ កថ្ប្ព
ប្ពឹការរស់្ខ្មែររនតិចមតងៗ ។ ដល់ឆ្ន  ំ
១៧៥៨  ួនបានវាតទីក្ពញទឹកដី    
កមពុជាក្ប្ោម ពីក្ប្ពះក្មដឹកនាខំ្មែរក្ធាស្
ប្រខ្ហស្ក្ពក ។ ទនទឹមោន  ក្ពលក្នាះ 
 ួនមំពាយាម ក្ធាើ ួនឧរនី កមែ 
ក្ោ ខ្ប្រក្ឈាែ ះភូមបិ្ស្ុកខ្មែរ ក្ៅជា
សំ្ក្នៀង ួន ដូចជា “្ារខ្ដក” ក្ៅជា 
“សាខ្ដក” (Sa Đéc) ។ 

ក្ស្តច ួនក្ឈាែ ះយា៉ោ ឡុង (G i a 
Long) បានារឲ់្យខ្មែររតូ រនាមប្តកូល
ក្ៅជា ថាច ់(Thạch) សឺ្ង (Sơn) គឹម 
(Kim) ក្កៀង (Kiên)  ញ័ (Danh) 
ឡឹម (Lâm) ក្ៅ (Châu) ជាក្ដើម ។ 
ប្ពឹតតិោរណ៍ទងំក្នះ ហាកដូ់ចជាកំពុង
ខ្តវវិដតមកវញិសារជាថ្ែី ក្លើក្ករក្ោះ
ខ្ដលក្ៅស្ល់ប្តឹមខ្ត ១៨១.០៤០ 
គីឡូខ្ម៉ោប្តប្កឡាររស់្ក្មមរជន ។ 

ក្ ើងរឭំកប្ពឹតតិោរណ៍ ថ្ថ្ៃទី ០៤   
ខ្មមថុិ្នា ឆ្ែ  ំ១៩៤៩ គឺក្ដើមបរីង្កា ញថា 
ខ្មែរក្ប្ោមជាមាា ស់្ធនធានធមែជាតិ និង
ធនធានវរបធមក៌្លើទឹកដីកមពុជាក្ប្ោម។ 
រហូតមកទល់ក្ពល បារាងំរ ា្ូ លទឹក
ដីកមពុជាក្ប្ោមក្ៅជាកូស័្ងសីុ្ន នាឆ្ន  ំ
១៨៦២ ប្រវតតិវទូិខ្តងខ្តរាររ់ ា្ូ ល   
កមពុជាក្ប្ោម ជាម ួកមពុជាទងំមូល
ដខ្ដល ។ ៩០ ឆ្ន  ំខ្ដលបារាងំចូលមក

ប្តួតប្តាប្ស្ុកខ្មែរ (១៨៥៩-១៩៤៩) 
បានជ ួ ម ួចំខ្ណក ទរក់្លបឿនថ្នម
ហិចឆិតាររស់្ ួន ក្លរ កកមពុជា
ក្ប្ោម ។ ខ្មែរក្ប្ោមស្ម ័ក្នាះ ក្ៅ
មានប្រពន័ធរោឋ បាលោនោ់រភូ់មបិ្ស្ុក 
និងវតតអារាមក្ោ មលួនឯងក្ៅក្ឡើ  ។ 
ដីខ្ប្ស្ចំោរភាគក្ប្ចើន ក្ៅកនុងកមែសិ្ទធិ
ររស់្ខ្មែរក្ៅក្ឡើ  ។ រឯីកសិ្ករ     
 ួនក្ប្ចើនខ្តជាអនកក្ធាើខ្ប្ស្ឈនួល ខ្ត
រ៉ោុក្ណាា ះ ។ 

ក្ៅប្គរក់្ពលក្វោ  ួនបានក្ធាើ
ោរប្រឆ្ងំយា៉ោ ងខាល ងំ ចំក្ពះវតតមាន
ររស់្បារាងំ ។ ចំខ្ណកខ្មែរក្ប្ោមបាន
អរអរសាទរក្ៅវញិ ។ បារាងំ ល់
ចបស់្ណាស់្ថា ខ្មែរជាមាា ស់្ក្ដើមថ្ន
ខ្ដនដីស្ណត ទក្នលក្មគង ់។ រ៉ោុខ្នតមកអំពី
អាណានិគមបារាងំ ាតទុ់ក្លប្រ 
ក្យាជនរ៍រស់្មលួនធំជាងអា ុជីវតិររស់្
ប្រក្ទស្ខ្មែរ ក្ោកប្រធានាធិរតី វា៉ោ ង
សំាង អូរ ី៉ោូល Vincent Auriol បាន
ប្រគល់កូស័្ងសីុ្ន ឬ កមពុជាក្ប្ោម ឲ្យ
ក្ៅអធិរាជ ួន បាវ ោ  (Bảo Đại) 
ក្ទះរីមានោរប្រឆ្ងំពីខ្មែរកក៏្ោ  ។ 
បារាងំស្ងឃមឹថា ោរប្រគល់កមពុជា
ក្ប្ោមក្ៅឲ្យ បាវ ោ  ក្គអាចនឹងរកា
នូវឥទធិពលររស់្មលួនតក្ៅក្ទៀត ប្ពម
ទងំអាចទរស់ាក តឥ់ទធិពលររស់្កមែុ 
និស្ត ួន ហូ ជី មញិ ។ ថ្ថ្ៃទី ៨ ខ្ម   

មថុិ្នា ឆ្ន  ំ១៩៤៩ ប្រធានាធិរតីបារាងំ 
Vincent Auriol និងក្ស្តច ួន Bảo 
Đ ạ i  បានចុះកិចាប្ពមប្កក្ពៀង 
Elysee  កនុងក្នាះ បារាងំ ល់ប្ពមប្រ 
គល់កមពុជាក្ប្ោមឲ្យ ួន ក្ហើ  ួន 
ប្ពមោករ់ដឋក្ ៀកណាមកនុងស្ហភាព
បារាងំ ។ ស្ក្មតច នក្រាតតម សី្ហនុ បាន
រ ា្ូ នគណប្រតិភូក្ៅបា៉ោ រសិ្តវា៉ោ  មាន
ក្ោក សុ្ម ្ុង សីុ្មវា៉ោ  ថុ្នអ ុក និង 
ប្ពះអងគមាា ស់្កសប្តី  ៍  ុគនធរ ជាក្ដើម។ 
សូ្មបខី្តតំណាងរាស្តស្តបារាងំម ួចំនួន 
កមំ៏ោរពរ្លប្រក្យាជនខ៍្មែរខ្ដរ ។ 
រ៉ោុខ្នត ក្ៅទីស្ក្ប្មចចុងក្ប្ោ ប្រធានា   
ធិរតីបារាងំ វា៉ោ ងសំាង អូរ ី៉ោូល បាន   
ប្រោស្ជា ល្ូវោរណ៍ នូវចបរខ់្កខ្ប្រ
លកខនតិកៈ កូស័្ងសីុ្ន កនុងស្ហភាព 
បារាងំ ក្លម ១៤៩-៧៣៣ ចុះថ្ថ្ៃ ទី ៤ 
មថុិ្នា ឆ្ន ១ំ៩៤៩ ភាា រកូ់សំាងសីុ្នក្ៅ
នឹងក្វៀតណាមក្ប្ោមោរប្គរប់្គងររស់្
អធិរាជបាវោ  ។ កមពុជាក្ប្ោមប្តូវ   
ដត ចក់្ចញពីមាតុភូមកិមពុជា តាងំពីថ្ថ្ៃ
ក្នាះ (ទី៤ មថុិ្នា ឆ្ន ១ំ៩៤៩ ) មក ។ 
ខ្តក្ទះជា យា៉ោ ងណាកក៏្ោ ប្រជាជាតិ
ខ្មែរ ក្ៅខ្តមនិប្ពមទទលួ ក អំក្ពើ ុរ
 ិតដអ៏ ុតតិធមក៌្នាះក្ឡើ  ។ 

រពិប្តប្ពះក្ថ្រានុក្តេរៈ ប្គរប់្ពះអងគ 
ជាទីក្ោរពស្ោក រៈ ! 

ក្ោកក្ោកប្សី្ជាទីក្ោរព! 
កនុងទិវារឮំកមួរ ៦៣ ឆ្ន  ំ ថ្នថ្ថ្ៃខ្មែរ

បាតរ់ងសិ់្ទធិក្លើខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោម មាុ ំ
ប្ពះករណុាមាុ ំបាទ សូ្មអារាធនាក្ថ្រានុ 
ក្តេរៈប្គរប់្ពះអងគ និងអំពវនាវរងរអូនរមួ
ជាតិប្គរក់ខ្នលង នាោំន ប្ររពធពីធីរុណយ
រងសកូុលឧទទិស្កុស្ល ជូនដល់
វរិា ណក័ខនធ ថ្នរុពាោរជីនខ្មែរប្គរជំ់  
នានក់នុងក្នាះមាន ឧកញ៉ោ  សឺ្ង គុ  
ខ្ដលបានក្ធាើពលិកមែដថ៏្ថ្លថាល  ក្ដើមបខី្ថ្
រកាក្ករមរតកជាតិខ្មែរមកដល់ស្ពាថ្ថ្ៃ។ 
សូ្មរ ា្ វនតខ្មែរខ្ ន្កប្រវតតិវជិាា   កចិតត
ទុកោកប់្សាវប្ជាវ និងចងប្ចងប្រវតតិ 
សាស្តស្តកមពុជាក្ប្ោម ឲ្យបានប្គរប់្ោន់
ខ្ថ្មក្ទៀត ។ 

ជក្យាខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម អមតៈ ! 
សូ្មអរប្ពះគុណ និងអរគុណ ! 
ោណាោ ថ្ថ្ៃទី ២៥ ខ្មឧស្ភា 

  ឆ្ន  ំ២០១២
 ទោ គិម ថុង 

អធិរតីស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជាក្ប្ោម 

         ថ្ងៃទី ០៤ ខ្ខមងិនុា ឆ្ន ាំ ២០១២ លន្េះ ជាខួបឆ្ន ាំទី ៦៣ ថ្ន្ទិវាបារាាំង្ប្បគ ់ខ្ែន្ែកីមពជុាលប្កាមឲ្យលវៀតណាមប្គប់ប្គង្ល ើព រែាខ្ខែរលប្កាមមាច ស់ប្សុក ។  កនងុ្

ឱកាសលន្េះ ពីប្បលទសកាណាោ លោក  លា គមិ ងងុ្ អធបិតថី្ន្សហព័ន្ធខ្ខែរកមពជុាលប្កាម បាន្លចញសារ ិខិតមយួចាប់ចេុះថ្ងៃទី ២៥ ខ្ខឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១២

លែើមបរី ាំឭកល ើង្វញិពីប្ពឹតតកិារណ៍្ប្បវតតសិាស្តសតមយួលន្េះថា “ មនិ្ខ្មន្ជាការកកាយឲ្យមាន្គាំន្ុាំពូជសាសន៍្លទ  ខ្តផទយុលៅវញិ គលឺែើមយរីកការខុសប្តវូ សប្មាប់

ជសួជ ុមតិតភាពពិតៗ រវាង្ខ្ខែរនិ្ង្ជាតសិាសន៍្ជតិខាង្” និ្ង្ “លែើមបឲី្យកនូ្ខ្ខែរបាន្ប្ជាបពីលមលរៀន្ប្បវតតសិាស្តសតលហើយប្បងុ្ប្បយ័តនកុាំឲ្យលែើរជាន់្ោន្ចាស់មោង្

លទៀត” ។ ខាង្លប្កាមជាខលឹមសារលែើមទាំង្ប្សុង្ថ្ន្សារ ិខិតលន្េះ ៖ 

ក្ោក ក្តា គិម ថុ្ង  ខ្ថ្លងោរណ៍ ក្ៅ Chicago រដឋអិុលលីណ  ស្ហរដឋអាក្មរកិ ោលពីថ្ថ្ៃទី ២៦ ខ្មវចិឆិោ ឆ្ន  ំ២០១១ ។  



ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ៤ វ ៀតណាម សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ស ៀតណាមព្បសទសនព្ពនសៃបំសុតសៅអាសីុអាសននយ៍ ? 

ក្ោ  ថាច ់ប្រីជា ក្គឿន  
ោរដល ស់្រដូរ ដឆ៏្ររ់ហ័ស្ក្ៅប្រ 

ក្ទស្ភូមា បានក្ធាើឲ្យអនកស្ក្ងកតោរណ៍
ក្ធាើោរវា តថ្មលនិងវភិាគដល់ក្វៀតណាម 
ខ្ដលជាប្រក្ទស្ម ួ ក្ៅកនុងស្មាគម
អាសា ននិងប្តូវបានក្គាតទុ់កថា មាន 
សាេ នភាព ប្រហាកប់្រខ្ហលោន នឹងប្រ 
ក្ទស្ភូមាខ្ដរ ។ 

ទស្សនាវដដីដម៏ានប្រជាប្រី ៍
ក្ឈាែ ះ Foreign Policy ក្ៅថ្ថ្ៃទី ១៧ 
ខ្មក្មសា ក្ទើរបានក្ចញ្ា អតេរទ
ម ួក្ោ អនកោខ្ស្ត Dustin Roasa 
បានស្រក្ស្រ ក្ដត តក្លើប្រក្ទស្ក្វៀត   
ណាមថា រចាុរបននក្វៀតណាមបានោល  
ជាប្រក្ទស្ ខ្ដលថ្ប្ពថ្្សរំ្ុតក្ៅអាសីុ្
អាក្គន  ៍។ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ សូ្ម
ក្លើក កមករង្កា ញដល់ក្ោកអនក នូវ
មលឹមសារអតេរទក្នះដូចតក្ៅ ៖ 

អតេរទមានចំណងក្ជើងថា The 
Terrible Tiger (ស្តាខាល គរួឲ្យខាល ច) 
ខ្ដលបានារក់្ ត្ើមោរររា ក ់ ថា ៤ 
ទស្វតសរ ៍ ក្ប្ោ ពីរ ា្រស់្ស្តង្កគ ម ប្រ 
ក្ទស្ ក្វៀតណាមប្តូវបានក្គក្មើលក្ ើញ
ដូចជាគំរកូ្ជាគជ ័ម ួ ក្ោ មាន
កំក្ណើ នក្ស្ដឋកិចាលូតោស់្ ោរក្កើត
ក្ឡើងជនជានក់ណាដ ល វស័ិ្ ក្ទស្   
ចរណ៍និងោរ្លិតមានកំក្ណើ នមពស់្។
រ៉ោុខ្នតសាេ នភាពោររស្តង្កក រ ក្ៅក្លើប្កុម
ស្កមែជនរក្ ា្ញក្យារល់ខ្មាងគំនិត
ក្ៅក្វៀតណាមតាមក្ស្ចកដីរា ោរណ៍
ក្ៅខ្តជាររា គរួឲ្យប្ពួ បារមភ ។ 

មណៈខ្ដលភូមាបានក្រើកទា រឲ្យ
មានរររលទធិប្រជាធិរក្ត យក្ោ បាន
ក្ោះខ្លងអនកក្ទស្នក្យាបា រាររ់ 
នាក ់ ោលពី ១៣ ខ្មមករា រហូតមក
ទល់ក្ពលក្នះ រោឋ ភបិាលក្វៀតណាមខ្ររ
ជាារ ុ់ំោងំប្កុម អនករក្ ា្ញក្យា 
រល់ខ្មាងគំនិតយា៉ោ ងក្ហាចណាស់្ ១៥ 
នាករ់ខ្នេមក្ទៀត និងោតក់្ទស្ឲ្យជារ់
គុកចំក្ពះមនុស្សទងំ ១១ នាកក់្្សង
ក្ទៀត ។ 

“មណៈក្មដឹកនាលំទធិប្រជាធិរ    
ក្ត យភូមា Aung San Suu Kyi ក្ទើរ
ខ្តបានឈនះក្ឆ្ន តកនុងោរក្បាះក្ឆ្ន ត នា
ក្ពលថ្ែីៗក្នះ ខ្ររជាស្កមែជនតស្ ូដល៏ប ី
ក្ៅកនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាមកំពុងខ្តរង
ទុកខក្ៅកនុងគុក,  ុំោងំក្ៅកនុង ទ្ះ ឬ
ប្តូវក្ៅលតដំ់” ។ 

អាីខ្ដលសំ្ខានក់្នាះគឺ“មណៈខ្ដល
ប្រក្ទស្ភូមា បាន ដ្ល់ទិោឋ ោរឲ្យអនក
 កពត័ម៌ានររក្ទស្និងបានក្រើកចំហ
ឲ្យមានក្ស្រភីាពពត័ម៌ានក្ៅកនុងប្រក្ទស្ 
ក្វៀតណាម ក្ៅខ្តរនតរតឹរនតឹងប្តួត       
ពិនិតយក្លើអនកោខ្ស្តក្ៅកនុង និងក្ប្ៅ
ប្រក្ទស្ ដូចជាោររាងំមទររ់ណាដ ញ

ស្ងគម Facebook និង ក្គហទំពរ័ខ្ដល
ក្គាតទុ់កថា “រក្ស្ើរ” ដថ្ទក្ទៀត ខ្ដល
ក្ធាើឲ្យទីភាន កង់្ករពត័ម៌ានោែ នប្ពំខ្ដនាត់
ទុកក្វៀតណាមក្ៅលំោរក់្ប្ោមរំ្ុតថ្ន
រ ា្ ីប្រក្ទស្អាសីុ្អាក្គន  ៍ កនុងរបា 
ោរណ៍ក្ស្រភីាពពត័ម៌ាន ឆ្ន  ំ ២០១១-
២០១២ ” ។ 

ក្រើរារប់្រក្ទស្ទងំ ១៧៩ ក្ៅកនុង
ពិភពក្ោកក្វៀតណាមឈរលំោរក់្លម 
១៧២ ក្លើប្រក្ទស្ចិន ២ រនាទ ត ់។ 

ក្ោក Phil Robertson នា ក
រងប្រាតំំរនអ់ាសីុ្ថ្នអងគោរោល កំ្មើល
សិ្ទធិមនុស្ស (Human Right Watch) 
បានខ្ថ្លងថា ៖ “ក្វៀតណាមារក់្ ត្ើមដឹង
មលួនអំពីោររស្តង្កក រររស់្មលួន វាបានក្ធាើឲ្យ
ក្គក្ប្រៀរក្ធៀរក្ោ អវជិាមាន នឹងប្រ 
ក្ទស្ភូមា កនុងតនួាទីដឹកនាបំ្រក្ទស្
ខ្ដលមាន ោររកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្សយា៉ោ ង
ថ្ប្ពថ្្សរំ្ុតក្ៅកនុងស្មាគមអាសា ន ”  

កណាា ប់ព្ ខ្ ក៖ 
អនកោខ្ស្ត Dustin Roasa បាន

ារអ់ារមែណ៍ថា ក្ោលនក្យាបា 
កណាដ រថ់្ដខ្ដក ររស់្រោឋ ភបិាលរកស
កុមែុ និស្តក្វៀតណាមអនុវតត ក្ដើមបោីន់
អំណាចក្ប្ោ ពីឆ្ន  ំ១៩៧៥ មក ។ 

“រ៉ោុខ្នតក្ៅកនុងអំឡុងក្ពលឯក្ោ
ក្ប្ពះស្ស្តង្កគ មប្តជាក ់ , ភាពមាះខាតនូវ

ចលនាប្រឆ្ងំក្ៅកនុងប្រក្ទស្ និងគំនិត
សាដ  ក្ប្ោ  អំពីស្ស្តង្កគ មររស់្ប្កុម
រស្ាិមប្រក្ទស្ រមួនឹងមក្នាស្ក្ ា្ញត
នាមកពីប្កុមកសពួកអនតរជាតិ… បានក្ធាើ
ឲ្យ មនុស្សតិចតចួណាស់្ារអ់ារមែណ៍
ដល់ប្រវតតិោរ រកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្សយា៉ោ ង 
ថ្ប្ពថ្្សររស់្ប្រក្ទស្ក្វៀតណាម” ។ 

ក្ោក Roasa ប្តូវបានរដឋោរក្វៀត
ណាម ហាម ត្ល់ទិោឋ ោរចូលប្រក្ទស្ 
ក្ប្ពះបានស្រក្ស្រអតេរទ ជាក្ប្ចើនទក ់
ទងោររក្ ា្ញក្យារល់ខ្មាងគំនិតក្ៅ
ក្វៀតណាមបានររា កថ់ា ារត់ាងំពី  
ក្វៀតណាមបានក្រើកទា រក្ស្ដឋកិចាមក ក៏
បានក្ធាើឲ្យស្ហគមនអ៍នតរជាតិ ារ់
អារមែណ៍ដល់ខ្ ល្ដក  ដគ៏ួរឲ្យកតស់្មាគ ល់ 
អំពីក្ស្ដឋកិចាររស់្ក្វៀតណាម ក្ហើ នាំ
ោន រំក្ភលចក្ាលទងំប្ស្ុង នូវស័ិ្ ដថ្ទ
ក្ទៀត ។ 

“ក្វៀតណាមបានដល ស់្រដូរពីកខ្នលង
ថ្នប្រក្ទស្ខ្ដលប្កីប្កជាងក្គកនុងក្ោក
កនុងទស្វតសរឆ៍្ន  ំ ១៩៩០ ក្ោ មាន
ចំណូលមធយមភាគមនុស្សមាន កប់ាន
១០០ ដុោល រស្ហរដឋអាក្មរកិកនុងម ួ
ឆ្ន  ំ រហូតដល់ ចុងឆ្ន  ំ ២០១០ ក្វៀត   
ណាមចំណូល មធយមភាគមនុស្សមាន ក់
បាន ១.១៣០ ដុោល រ ស្ហរដឋអាក្ម     
រកិកនុងម ួ ឆ្ន ”ំ ។ 

មាា ស់្អតេរទក្នះកប៏ានររា កខ់្ដរ
ថា មនុស្សរារោ់នមកពីប្រក្ទស្ក្ប្ៅ
ខ្ដលកំពុងទស្សនា និងរស់្ក្ៅកនុងប្រ 
ក្ទស្ក្វៀតណាម ក្ៅមនិទនទ់ទលួឥទធិ
ពលោររតឹរនតឹងខ្ ន្កជរួជំុ និងរក្ ា្ញ
មតិក្ៅក្ឡើ ក្ទ ខ្តពលរដឋក្វៀតណាម
ក្ទខ្ដលជាអនករងក្ប្ោះ ។ ដូក្ចនះ ររូភាព
ោររកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្ស ក្ៅកនុងប្រក្ទស្
ក្វៀតណាមក្ៅមនិទនប់ានវា រំខ្រក
ក្ទ ។ 

រ៉ោុខ្នត “ ទ្ុ នឹងស្មបកខាងក្ប្ៅ
ខ្ដលបានស្ខ្មដងនូវភាពរាកទ់ក ់ក្មដឹក 
នារំរស់្រោឋ ភបិាលរកសកុមែុ និស្តក្វៀត
ណាមរចាុរបនន ក្ៅខ្តជាមនុស្សអភរិកស
និ មខ្ ន្កនក្យាបា  ារត់ាងំពីថ្ថ្ៃ
ខ្ដលរកសកុមែុ និស្តក្វៀតណាម ោដ រ់
បានអំណាចទងំប្ស្ុង ទូទងំប្រក្ទស្  
ក្វៀតណាម” អតេរទកប៏ានដកប្ស្ងនូ់វ
ប្ពឹតតិោរណ៍ខ្ដលក្ៅថា ោររស្តង្កក រក្ៅ
ក្លើ ប្កុមស្កមែជនរក្ ា្ញក្យារល់ 
ខ្មាងគំនិត ួន ដូចជា ប្កុម 8406 , 
ប្កុមស្កមែជនសាស្នា ខ្ដលមនិចុះ
ស្ប្មុងក្យារល់និងប្កុមអនកជាតិនិ ម
 ួន ខ្ដលទមទរឲ្យក្វៀតណាមក្ប្ោក
ឈរក្ឡើងក្ដើមបបី្រឈមមុមនឹងចិន ។ 

“ក្ទះរីជរួក្ប្ោះថាន ក ់ ស្កមែជន  
តស្ ូក្ៅក្វៀតណាម ក្ៅខ្តរនតរក្ ា្ញ

សំ្ក្ឡងក្ដើមបទីមទរឲ្យក្វៀតណាមមាន 
ក្ោលនក្យាបា ពហុរកស, លុររំបាត ់
អំក្ពើពុករលួ  និងក្ស្រភីាពថ្នោរ
រក្ ា្ញមតិ ។ ទីរំ្ុត ពកួក្គប្តូវារ់
ោកគុ់កឬប្តូវក្ភៀស្មលួននក្យាបា ” ។ 

ក្ោក Dustin Roasa បាន
និយា ថា អាីខ្ដលកំពុងខ្តមានោរ
ដល ស់្រតូរក្ៅភូមា វាប្រខ្ហលជាអាចមាន
ប្រក្យាជន ៍ ដល់ស្កមែជនចលនាក្ដើមប ី
លទធិប្រជាធិរក្ត យ ក្ៅក្វៀតណាម 
ក្ប្ពះថា រាល់ោរដល ស់្រដូរក្ៅភូមាបាន
ក្ធាើឲ្យស្ហគមនអ៍នតរជាតិ គិតក្ឡើងវញិ
អំពីប្រក្ទស្ក្វៀតណាម និងជប្មុញ 
ក្លើក  កប្រធានរទសិ្ទធិមនុស្សជា
ររា ចមបង ។ 

ស្កមែជនរក្ ា្ញក្យារល់ខ្មាងគំ
និ រារសិ់្រនាកកំ់ពុងជារគុ់ក ក្ៅ
ក្ពលថ្ែីៗក្នះ ។ 

សាស្តសាត ារយ ក្ងាៀង មា៉ោ ន ់ ហុង 
(Nguyễn Mạnh Hùng) អនកជំនាញ
ខ្ ន្កទំនាកទំ់នងអនតរជាតិ ថ្នស្កល
វទិាល័  George Mason ស្ហរដឋ
អាក្មរកិ មានប្រសាស្នថ៍ា “ក្មដឹកនាំ
ក្វៀតណាម កំពុងតាមោនោរវវិដតររស់្
ភូមាយា៉ោ ង កចិតតទុកោករំ់្ុត និង
ពកួក្គមានោរប្ពួ បារមភ” ។ 

“ោលពីអតីោលក្វៀតណាមអនុវតត
តនួាទីររស់្មលួន ក្ៅកនុងស្មាគមអាសា 
ន ក្ដើមបជីប្មុញឲ្យភូមាដល ស់្រដូរ ។ ខ្ត 
រចាុរបនន ភូមាបានដល ស់្រដូររហ័ស្ជាង    
ក្វៀតណាម” ។ 

គតិ្គូរមុស? 
ប្កុមអនកវភិាគបានវា តថ្មលថា ក្ម

ដឹកនារំដឋោរប្កុងហាណូ ហាកដូ់ចជា
កំពុងក្ដើរប្កឡាអុកមុស្ ។ 

មុនក្នះ ោរប្ពួ បារមភអំពីសិ្ទធិ
មនុស្សក្ៅភូមាបានគំរាមយា៉ោ ងខាល ងំ
ដល់មុមមាតរ់រស់្អាសា ន បានជាក្វៀត
ណាម និងប្រក្ទស្ក្្សងក្ទៀតរកវធីិ        
ជប្មុញ ឲ្យរោឋ ភបិាលក្យាធាភូមាក្នះ
ដល ស់្រដូរ ។ 

រ៉ោុខ្នត ពួកក្គមនិនឹកសាែ នថា ភូមា
មានររតន់ក្យាបា  ដល ស់្រដូរគរួឲ្យភាា ក់
ក្ អ្ើលដខ៏ាល ងំោល ដូចរចាុរបននក្នះក្ឡើ  ។  

តាមអតេរទខ្ដលបានចុះ្ា 
ក្ៅក្លើទំពរ័ Foreign Policy កនុងក្ពល
ខ្ដលភូមា ពីម ួថ្ថ្ៃក្ៅម ួថ្ថ្ៃោនខ់្ត
ឆ្ៃ  ពីររូភាពថ្នប្រក្ទស្ ខ្ដលក្គខ្រង
ខ្ចកក្វៀតណាម ក្ៅខ្តមានោរប្ពួ 
បារមភពីស្ហគមនអ៍នតរជាតិនាោំន ពិនិតយ
ក្មើលមដងវញិ។ 

សាស្តសាត ារយ Carl Thayer ថ្ន
វទិាសាេ នោរពរប្រក្ទស្ Australia 

នគរបាលក្វៀតណាមក្ប្រើកមាល ងំរស្តង្កក រក្លើប្កមុបាតុករកនុងោរតវា៉ោ ររស់្ពលរដឋក្វៀតណាមកនុងក្ពលកនលងមក ។ 

កា ពីអតកីា លវៀតណាមអន្វុតតតនួាទីរបស់ខលួន្ លៅកនុង្សមាគមអាសា៊ា ន្ 

លែើមបីជប្មុញឲ្យភមូាតល ស់បោូរ ។ ខ្ត បចចុបបន្ន ភូមាបាន្តល ស់បោូររហ័សជាង្ 

លវៀតណាម ។  

~សាស្តសាត ចារយ លង្វៀង្ មា៉ា ន់្ ហុង្  ថ្ន្សក វទិា ័យ George Mason សហរែាអាលមរកិ ~  
តទៅទំព័រ ៥ 

http://www.blogger.com/goog_2085879794
http://www.nytimes.com/2012/04/02/world/asia/myanmar-elections.html?pagewanted=all


ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ៥ ព្រះរុទ្ ធសាសនា សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

បានកតស់្មាគ ល់ថា៖ “ប្រសិ្នក្រើភូមា
មានោរដល ស់្រដូរខ្ ន្កសិ្ទធិមនុស្ស នឹងប្តូវ
បានអនតរជាតិក្លើកតក្មកើង គឺក្វៀតណាមក៏
ប្តូវបានោរក្ ល្ើ តរដូចោន ខ្ដរ ” ។ 

ក្ោក Thayer បានឲ្យដឹងថា ក្ម
ដឹកនាកំ្វៀតណាម កម៏ានោរប្ពួ បារមភ
យា៉ោ ងខាល ងំ អំពីទំនាកទំ់នងររស់្មលួន
ជាម ួប្រក្ទស្ទងំពីរគឺស្ហរដឋអាក្មរកិ
និងចិន ។ “ក្វៀតណាមកំពុងប្ពួ ថា ភូមា 
នឹងោល  ជាតារាថ្នស្មាគមអាសា ន” ។ 

ោរប្ពួ បារមភក្នះ វាអាចនឹងនាមំក
នូវឱោស្ ដល់អនកខ្ដលខាា  មាល់អំពី
សិ្ទធិមនុស្សក្ៅក្វៀតណាមនឹងទទលួបាន
នូវអនាទ កថ់្ែីម ួស្ប្មារច់លនា ។ 

រកសកុមែុ និស្តក្វៀតណាមបាន
ទទលួនូវរង្កា នក់្លើកទឹកចិតតជាក្ប្ចើន ក្ដើមប ី
ប្រក្ទស្ដដ ចោ់រម ួក្នះមានោរដល ស់្រដូរ 
ដូចជា រណា ស្មាជិកថ្នប្កុមពណិជាកមែ
ពិភពក្ោក , រណា កំខ្ណទប្មងទំ់នាក់
ទំនងោរររក្ទស្ និងកិចាប្ពមក្ប្ពៀង
ពណិជាកមែអាទិភាព… រ៉ោុខ្នតក្វៀតណាម 
មនិបានអនុវតតនូវោរ ក្ោរពសិ្ទធិមនុស្ស
ដូចខ្ដលបានស្នាក្នាះក្ទ ។ 

“ក្រើក្វៀតណាម ប្ពួ បារមភខាល ចថា

នឹងប្តូវក្គក្បាះរងក់្ាល ឲ្យក្ៅក្ប្ោ 
ប្រក្ទស្អាសីុ្អាក្គន ក៍្្សងក្ទៀតក្នាះ គឺ
ស្ហរដឋអាក្មរកិ និង ស្ភាពអឺររុ …… 
ប្តូវខ្ត្ក ់កឱោស្ ក្ដើមបោីកស់្មាព ធ
ឲ្យបានរងឹមាខំ្ដលោលពីអតីតោលក្គ
មនិធាល រក់្ធាើបាន ” ។ 

អតេរទក្នះដខ្ដលកប៏ានរនតក្ទៀត
ថា ក្មដឹកនាកំ្វៀតណាមមានោរប្ពួ 
បារមភយា៉ោ ងខាល ងំទកទ់ង នឹងតំរនស់្មុប្ទ
ចិនខាងតបងូ ខ្ដលកតាត ក្នះក្ហើ  អាច

នាមំកនូវកិចាចរាក្ដើមបពីប្ងឹងកិចាស្ហ
ប្រតិរតតិោរក្យាធានឹងស្ហរដឋអាក្មរកិ 
ក្ហើ កនុងឱោស្ក្នះ ស្ហរដឋអាក្មរកិគរួ
ខ្ត្ក ់កឱោស្ោកស់្មាព ធ ឲ្យក្វៀត 
ណាមដល ស់្រដូរសិ្ទធិមនុស្ស ។ 

“រោឋ ភបិាលក្វៀតណាមកំពុងខ្តជរួ
នឹងស្មាព ធ ពីពលរដឋទមទរឲ្យក្ប្ោក
ឈរក្ដើមបតីទល់នឹងចិន ខ្ដលជាស្ប្តូវ
ប្រវតតិសាស្តស្ត និងប្តូវោរជំន ួក្យាធាពី
ស្ហរដឋអាក្មរកិ ក្ដើមបជី ួ ដល់កងទព័

ក្ជើងទឹកក្វៀត ណាមមានកមាល ងំខាល ងំឈរ
ក្ជើងក្ៅស្មុប្ទចិនខាងតបងូ ”។ 

ររា ម ួថ្នោរវវិដតនក្យាបា ក្ៅ
កនុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាម តាមក្ស្ចកដីរា 
ោរណ៍អតេរទក្នះ គឺ ចលនាលទធិប្រជាធិ
រក្ត យកនុងប្រក្ទស្ មនិទនម់ានស្ហ
គមនអ៍នតរជាតិារអ់ារមែណ៍ដល់ដូចក្ៅ
ភូមា , ទីក្រត ៍ឬ ចិន ក្ទ ក្រើក្ទះរីស្កមែ
ជនក្វៀតណាមកំពុងឋតិក្ៅកនុងសាេ នភាព
ដូចប្រក្ទស្ដថ្ទកក៏្ោ  ។  

ក្ោក Roasa បានវភិាគថា ោរ
ដល ស់្រដូរក្ៅភូមារចាុរបនន វាដល់ក្ពល
ប្រធានរទសិ្ទធិមនុស្ស មានតនួាទីសំ្ 
ខាន ់ ក្ៅកនុងទំនាកទំ់នងរវាងរស្ាិមប្រ 
ក្ទស្នឹងក្វៀតណាមក្ហើ  ៕ 

ប្បសិន្លបើភមូាមាន្ការតល ស់បោូរខ្ផនកសិទធិមន្សុសនឹ្ង្ប្តូវបាន្អន្តរជាតលិ ើក

តលមកើង្ គលឺវៀតណាមក៏ប្តូវបាន្ការល្លើយតបែចូោន ខ្ែរ ។ 

~សាស្តសាត ចារយ Carl Thayer ថ្ន្វទិាសាថ ន្ការពារប្បលទស Australia ~ 

តពីទំព័រ ៤ 

ភាពក្កើនក្ឡើងថ្នអាវធុប្រល័  ក្ោក
ក្ោ ោែ នប្រណី និងអ ុតតិធម ៌ , ឧរ
ស័្គគថ្នោរដល ស់្រដូរប្តូវ ល្ងោតដំ់ណាក ់
ោលដ ូ៏រអខ្ងាង និងោរក្រើកគំនិតថ្ែី
ររស់្ក្ ើងកនុងោរគិតនិងោរក្ធាើ ។ ក្ប្ៅ
ពីក្នះកម៏ានក្ប្ោះធមែជាតិដធ៏ៃនធ់ៃរខ្ដល 
បានរណដ លក្ឡើងក្ោ កំហុស្ររស់្
មនុស្សនិងទំក្នើរកមែ ។ 

វាជាគំរដូសំ៏្ខាននិ់ងចំបាចរំ់្ុត
ខ្ដលក្ ើងប្តូវខ្តចូលរមួ កនុងោរអភវិឌ្ឍ
ក្ោ ក្ស្េរភាព ។ កនុងអំឡុង មនិក្ពញ 
ពីរខ្មស្ហគមនអ៍នតរជាតិ បានជរួជំុោន
ក្ៅ Rio de Janeiro [ប្រក្ទស្ក្ប្រ    
សីុ្ល] ក្ដើមបកី្ធាើមហាស្ននិបាតររស់្អងគ
ោរស្ហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពីោរអភវិឌ្ឍ
ក្ោ ក្ស្េរភាព ។ ក្នាះជាឱោស្កនុង
ប្ស្ទរ ់ ថ្នោរសាដ រពិភពក្ោកឲ្យមាន
 ុតតិធមខ៌្ថ្មក្ទៀត និងក្ស្េរភាពកនុងោរ
អភវិឌ្ឍ ។ ប្ពះពុទធសាស្នាមានឱោស្
ក្ប្ចើនក្ដើមបចូីលរមួកនុងោរង្ករក្នះ និង
ក្ ើងស្ងឃមឹថា សំ្ក្ឡងររស់្អនកនឹង
ប្តូវបានក្គសាដ រ”់ ។ 

 រណឌិ ត Gwang-Jo Kim 
ប្រធានអងគោរ UNESCO ប្រាអំាសីុ្
អាក្គន ខ៍្ដលមានទីសាន កោ់រក្ៅទីប្កុង
បាងកក ់  បានក្ឡើងអានសារលិមិត
ររស់្ ក្ោកប្សី្ Irina Bokova 
ប្រធានអងគោរ UNESCO ។  

សារលិមិតររស់្ ក្ោកប្សី្ Irina 
Bokova មានមលឹមសារថា «ស្មដរីារ់
ពនម់ា៉ោ តខ់្ដលោែ នន ័ មនិ ប្រក្ស្ើរ
ជាងស្មដមី ួមា៉ោ ត ់ ខ្ដលនាមំកនូវស្នតិ
ភាពក្ឡើ » ។ ក្នះជាប្ពះរនទូលប្រករ 
ក្ោ គតិរណឌិ តថ្នប្ពះពុទធជាមាា ស់្ ។  
នាងមាុ ំ សូ្មចូលរមួអនុក្មាទនាចំក្ពះ
ពុទធររស័ិ្ទទូទងំស្កល ក្ោកខ្ដល
បានប្បារពធពិធីរុណយវសិាមរូជាអងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិក្នះ...។  នាងមាុ ំ សូ្ម
ស្ខ្មដងនូវ កត ា្ូ តាធមយ៌ា៉ោ ងប្ជាល
ក្ប្ៅចំក្ពះអនក ខ្ដលបានក្រៀរចំរុណយ

ក្នះ ក្ៅក្មតតអ ុធា និងទីប្កុងរឹងកក ់
ក្ដើមបរីនតោរាតត់ាងំររស់្ ពកួក្គជា 
ម ួនឹងអងគោរ UNESCO ។ កិចាោរ
ក្នះ ក្ ើងនឹងមានឱោស្ ក្ឈាង ល់
ក្ដើមបកី្ធាើឲ្យមានស្នតិភាព ដល់ជីវតិប្រាំ
ថ្ថ្ៃររស់្អនករាល់ោន ” ។  

ក្ោកប្សី្  ីងលកខណ៍  ជីនវប័្ត 
នា ករដឋមស្តនតីទី ២៨ និងជានា ករដឋ
មស្តនតីស្តស្តីដំរូងថ្នប្រក្ទស្ថ្ថ្ បានបាន
ក្ឡើងខ្ថ្លងោរណ៍ កនុងឱោស្ដសំ៏្ខាន់
ម ួក្នះ ។ ក្ោកប្សី្  ីងលកខណ៍     
ជីនវប័្ត បានខ្ថ្លងថា ក្ោកប្សី្មានរីតិ
ក្សាមនស្ស ខ្ដលមានកិតតិ ស្បាន
អក្ ា្ ើញមកចូលរមួក្ៅកនុងកមែវធីិដម៏ាន
សារៈសំ្ខានម់ ួក្នះ កនុងនាមជាពុទធ
ររស័ិ្ទ ។ 

ក្ោកប្សី្  ីងលកខណ៍ បានខ្ថ្លង
កថាសាា គមន ៍ និងក្ធាើកិចាោរវៈចំក្ពះ
ប្រមុមក្មដឹកនាសំ្ងឃថ្នប្រក្ទស្នីម ួៗ  
និងគណៈប្រតិភូ ខ្ដលបានអក្ ា្ ើញមក
ចូលរមួពីប្រក្ទស្នានាកនុងក្ោក ។ 

ក្ោក មហិនទៈ រាជរកា ប្រធានា 
ធិរតី ប្រក្ទស្ប្សី្លង្កក  បានខ្ថ្លងថា 
ក្ោកមានរីតិក្សាមនស្ស ខ្ដលបាន
មានវតតមានក្ៅកនុងឱោស្ក្នះ កនុងនាម
ជាពុទធររស័ិ្ទ ។ ក្ោកបានខ្ថ្លងថា ោរ
លះរងដ់ធំ៏ក្ធងខ្ដលប្ពះស្មាែ ស្មពុទធ
បានរំក្ពញរ ៈក្ពល ៤៥ ប្ពះវស្ា 

ក្ប្ោ ពីប្ពះអងគបានប្តាស់្ដឹងគឺក្ដើមប ី
្លប្រក្យាជនម៍នុស្សជាតិ និងក្ស្ចកដី
សុ្មររស់្ស្តាក្ោក ។ 

ក្ោកប្រធានាធរតី បានខ្ថ្លងថា៖ 
«មរួ ២.៦០០ ឆ្ន  ំ ថ្នប្ពះស្មាែ ស្មពុទធ
បានប្តាស់្ ។ ពកួក្ ើងជាពុទធររស័ិ្ទ
ប្តូវមិតមំនា ំកក្ស្ចកដីប្ស្ឡាញ់ និង
ស្នតិភាពដល់មនុស្សប្គរោ់ន  រំបាតនូ់វ
គំនំុគំគនួរស់្កនុងសុ្ភមងគល និងក្ស្ចកដី
សុ្មចប្មុងចក្ប្មើន់ ។ ក្ប្ៅពីក្នះ កប៏្តូវ
ដ្ល់នូវកដីសុ្មដល់មនុស្សប្គរោ់ន ក្ៅ

កនុងក្ោក ។ 
ក្ប្ៅពីក្នះ តំណាងថ្នប្កុមមកពីប្រ 

ក្ទស្នានាបានក្ឡើងអាននូវសារររស់្
អនកនក្យាបា  , អនកដឹកនាសំាស្នា 
ថ្នប្រក្ទស្នានា ខ្ដលបានក្ ា្ើ់មកមហា
ស្ននិបាតវសិាមរូជាក្នះ ។ 

ក្ៅក្ពលរក្ស្ៀលគណៈកមែោរ
ាតត់ាងំមហាស្ននិបាតបានក្ឡើងរូក
ស្ររុលទធ្លថ្នកិចាប្រជំុ និងពិភាកា
រខ្នេមនូវររា ទកទ់ងប្រធានរទម ួ
ចំននួ ។ 

ក្ៅក្វោក្មា៉ោ ង ៤ រក្ស្ៀល ប្ពះពុទធ 
ចរយិា ប្រធានាតត់ាងំគណៈកមែោរ  
មហាក្ថ្រស្មាគមថ្នប្រក្ទស្ថ្ថ្តំណាង 
ស្ក្មដចស្ងឃរាជថ្ថ្បានរិទអងគប្រជំុ  ។ 

ខ្ថ្លងរិទកមែវធីិប្ពះពុទធចរយិា បាន 
មានក្ថ្រដីោថា "ក្ទះរីវរបធមមុ៌ស្ោន  

ពកួក្ ើងសុ្ទធខ្តជាអនកប្រតិរតតិ តាមឱ
វាទថ្នប្ពះស្មាែ ស្មពុទធ  ។ ក្ទះរីក្ៅទី
ណា និងក្ទះរីប្រថ្ពណីមុស្ោន យា៉ោ ង
ណានិងក្ទះរីក្ថ្រវាទ ឬ មហាយាន 
ក្ ើងប្តូវខ្តជ ួ ោន ក្ៅវញិក្ៅមក ។ នាំ
ោន ប្រតិរតតិតាមឱវាទររស់្ប្ពះពុទធខ្ដល 
ប្ពះអងគ បានទូនាែ នក្ប្រៀនប្រក្ៅដល់
ក្ ើង ។ រទពិក្សាធនក៍្នះ វានឹងជា
ររស់្ក្ ើង ក្ហើ ជានិចាោលក្ដើរតាម
ក្ ើងជាក្រៀងរហូត ។ 

ក្ៅក្វោ រ ់ ប្រតិភូទងំអស់្
បាននាោំន ក្ៅអុជក្ទៀនរូជាប្ពះពុទធរដិ 
មាក្ៅពុទធមណឌ ល កនុងក្មតតនគររឋម 
ជាកិចារ ា្ រវ់ធីិទងំ ៣ ថ្ថ្ៃ ។ 

សូ្មររា កថ់ា កមែវធីទងំ ៣ ថ្ថ្ៃ
ក្នះ ប្ពះស្ងឃនិងពលរដឋខ្មែរក្ប្ោមប្រ 
មាណជាង ១០០ អងគនិងររូក្ៅក្ប្ៅប្រ 
ក្ទស្ បានអក្ ា្ ើញមកជាប្រតិភូ និងជា
អនកស្ក្ងកតោរណ៍  អនកក្ធាើោរស្ែប្គចិតត
ក្ៅកនុងកមែវធីិក្នះ ខ្តប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅកមពុជាក្ប្ោម ខ្ដលប្ពះក្មគណ និង
ប្រធានស្មាគមស្ងឃថ្នក្មតតនីម ួៗ
មនិមានវតតមានក្ទ មានខ្តប្ពះស្ងឃនិង
ពុទធររស័ិ្ទ ួនខ្តរ៉ោុក្ណាា ះ ។ 

រ ា្រម់ហាស្ននិបាតទងំ ៣ ថ្ថ្ៃ
ក្នះ គណៈកមែោរវសិាមរូជាអងគោរស្ 
ហប្រជាជាតិ បានក្ចញក្ស្ចកដីប្រោស្
ម ួខ្ដលក្ៅ «ក្ស្ចកដីប្រោស្ររស់្ទី

ប្កុងបាងកក» មានមលឹមសារថា “ថ្ថ្ៃទី 
១៥ ខ្មធនូ ឆ្ន  ំ ១៩៩៩ តំណាងថ្ន
ប្រក្ទស្ទងំ ៣៤ បានក្ស្នើដល់អងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិឲ្យទទលួសាគ ល់ និង
រឭំកដល់ វសិាមរូជា  ក្ៅថ្ថ្ៃប្ពះចនទ
ក្ពញវង ់ ថ្នខ្មឧស្ភា នាទីសាន កោ់រ
កណាដ ល ររស់្អងគោរស្ហប្រជាជាតិ 
និងក្ៅតាមតំរននី់ម ួៗ” ។   គណៈ
កមែោរ កប៏ានក្ោះប្សា នូវរក្រៀរវារៈ
ប្តងចំ់ណុច ១៧៤ ថ្នកិចាប្រជំុក្លើកទី 
៥៤ និងប្ស្រថ្ថ្ៃ   វសិាមរូជាអងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិខ្ដលបានរក្ងកើតកនុងឆ្ន  ំ
២០០០ ខ្ដលមានោរោបំ្ទពីប្រក្ទស្
ខ្ដលោនប់្ពះពុទធសាស្នា ។ មហា   
ស្ននិបាតឆ្ន កំ្នះ មានប្រក្ទស្ចំននួ ៨៥ 
ចូលរមួកនុងពិធីពុទធជ នតិ ក្ដើមបឧីទទិស្
ដល់មរួ ២.៦០០ ឆ្ន  ំ ថ្ថ្ៃប្ពះពុទធបាន
ប្តាស់្ ។ 

ក្ប្ោ ពីកិចាពិភាកា ថ្នមហា    
ស្ននិបាតក្នះ គណៈកមែោរបានក្ចញ   
« ក្ស្ចកដីប្រោស្ប្កុងបាងកក» មាន ៨ 
ចំណុច កនុងក្នាះ មានោរ ល់ដឹង
យា៉ោ ងប្ជាលក្ប្ៅអំពីររា ជីវតិ និងឥទធិ
ពលររស់្ប្ពះពុទធសាស្នា ក្ៅក្លើ
មនុស្សជាតិទូទងំពិភពក្ោក កនុង
អំឡុងក្ពល ២.៦០០ ឆ្ន  ំ ថ្នប្ពះពុទធ
បានប្តាស់្ ។ គណៈកមែោរស្ក្ប្មចថា 
នឹងប្រតិរតតិក្ដើមបោីរប្តាស់្ដឹងនឹងបាន
ក្ទស្នានូវសារស្នតិភាពររស់្ប្ពះ ពុទធ
ដល់មនុស្សជាតិកនុងក្ោក ជាក្ដើម ។  

សូ្មររា កថ់ា«វសិាមរូជា» ជា 
កមែវធីិរុណយម ួប្តូវបានពុទធសាស្និក
ប្បា រពធក្ឡើងក្ៅថ្ថ្ៃរូណ៌ម ី ខ្មវសិាមក្ៅ
តាមប្រតិទិនចនទគតិថ្នប្រក្ទស្នីម ួៗ 
ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ។ ពិធីរុណយក្នះប្តូវបាន
ក្គប្បារពធក្ឡើងក្ដើមបឧីទទិស្ដល់ថ្ថ្ៃ ខ្ដល
ប្ពះពុទធស្មណក្ោតតមជាសាេ រនិក ប្ពះ
ពុទធសាស្នាប្ទងប់្រសូ្ត, ប្ទងប់ានររ 
មាភសិ្ក្មាព ធិ (បានប្តាស់្) និងប្ទង់
រលតម់នធចូលោនរ់រនិិពា ន (អស់្ប្ពះ
ជនែ) ក្ៅកនុងតិថី្ “រុណា ម”ី មានក្ស្ចកដី
ថា “ខ្មក្ពញរូណ៌ម”ី ថ្នខ្មវសិាម ៕ 

តមកពីទំព័រ ២ អង្គការសហប្បជាជាតិមាន្ការជក់ចតិតយ៉ា ង្ខាល ាំង្ចាំលពាេះពាកយលប្បៀន្ប្បលៅែ៏

ប្ជា លប្ៅរបស់ប្ពេះសមាែ សមពុទធ ។ ប្ពេះពុទធធាល ប់មាន្ប្ពេះបន្ទូ ថា “ វធិលីែើមបី

តល ស់បោូរពិភពលោក គឺចាប់លផោើមពីការតល ស់បោូរ អតតចរតិរបស់មន្សុស ។  

~Ban Kimoon~ អគគល ខាធកិារ អ.ស.ប.   

កចិចការលន្េះ លយើង្នឹ្ង្មាន្ឱកាស លវវង្យ ់លែើមបីលធវើឲ្យមាន្សន្តិភាព 

ែ ់ជវីតិប្បចាាំថ្ងៃរបស់អនករា ់ោន  ។ 

លោកប្សី Irina Bokova ប្បធាន្អង្គការ UNESCO ។  



ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ៦ សិទ្ធិមនុសស សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

បទពិសោធន៍ននការស ល្ើយរបស់ព្ពះសង្ឃខ្មែរសព្កាមមួយអង្គចំស ះការសួរចសមលើយរបស់អាជ្ញា ធរស ៀតណាម 

ក្ោ  សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ 
ស្មណនិស្សតិខ្មែរក្ប្ោមម ួអងគ

ខ្ដលកំពុងសិ្កាក្ៅប្រក្ទស្ថ្ថ្ បាន
និមនតប្តឡរក់្ៅប្ស្ុកសួ្រសុ្មទុកខញតិ 
ក្ញមកនុងឱោស្រុណយចូលឆ្ន ថំ្ែី ោល
ពីខ្មក្មសា កនលងក្ៅក្នះ ប្តូវបានអាជាា
ធរក្វៀតក្ៅក្ៅសួ្រចក្មលើ  និងឲ្យចុះ
ហតេក្លខា ក្លើប្កោស្ម ួរងខំឲ្យប្ពះ
អងគក្ធាើារកមែ ឲ្យរោឋ ភបិាលរកសកុមែុ  
និស្តក្វៀតណាម ក្ហើ ប្ពះអងគបានរដិ 
ក្ស្ធចំក្ពះកិចាោរក្នះ ។ 

ក្ដើមបសុី្វតេិភាពដល់ប្ពះស្ងឃអងគ
ក្នះ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ សូ្មោកប់្ពះ
នាមស្នែតដល់ប្ពះអងគ ក្នះថា ថាច ់ 
សុ្ខា សាន កក់្ៅកនុងវតតម ួថ្នក្មតតប្ពះប្ត 
ពងំ ។ ចំខ្ណកកមាែ ភបិាលអាជាា ធរ  
ក្វៀតណាម សូ្មស្នែតក្ឈាែ ះថា ក្ងាៀង 
អាង ។ 

ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅកមពុជា
ក្ប្ោម ស្ពាថ្ថ្ៃ ោល  ក្ៅជាក្រឿងម ួ
សាម ា្ ក្ៅក្ហើ  អំពីោរក្ ល្ើ នូវ 
សំ្ណួរ ខ្ដលអាជាា ធរក្វៀតណាមសួ្រ
ចក្មលើ ក្នាះ ។ វាជាប្រថ្ពណីររស់្រកស
កុមែុ និស្តក្វៀតណាមឲ្យខ្តប្ពះស្ងឃ ឬ 
ពលរដឋខ្មែរក្ប្ោមររូណាខ្ដលបានក្ចញ
ក្ៅក្ប្ៅក្មតតកនុងខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោម ឬ 
ក្ចញក្ៅសិ្កាក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស្ក្ពលប្ត
ឡរម់កប្ស្ុកកំក្ណើ ត ខ្តងខ្តប្តូវបាន
មកសួ្រចក្មលើ ដល់ ទ្ះ ឬ ដល់វតត ឬ 
ក្ៅក្ៅសួ្រចក្មលើ ក្ៅទីសាន កោ់រភូម ុិំ
ជាក្ដើម ។ 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា 
បាន ក្រៀររារអំ់ពីស្កមែភាពក្នះដល់ 
សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ ក្ៅក្ពលថ្ែីៗក្នះ 
រនាទ រពី់ប្ពះអងគ បានប្តឡរម់កដល់ប្រ 
ក្ទស្ថ្ថ្វញិ ។ ក្ោ ក្ ើញចក្មលើ 
ខ្ដលប្ពះអងគ   ក្ ល្ើ នឹងអាជាា ធរក្វៀត
ណាម បានលអក្ធាើឲ្យកមាែ ភបិាលក្វៀត
ណាមបាកមុ់មនិងក្អៀនខាែ ស្យា៉ោ ងខាល ងំ 
ខ្ដលគរួឲ្យប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមដថ្ទក្ទៀត
 កមកក្ធាើជាគំរ ូ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ 
ដកប្ស្ងចំ់ណុចសំ្ខាន់ៗ  ថ្នសំ្ណួរ
ចក្មលើ  និងស្កមែភាពទងំក្នះមកចុះ
្ា ដូចតក្ៅក្នះ៖ 
 ជនជាតិយួននៅថៃ៖ 

កមាែ ភបិាល នួ៖ ក្តើប្ពះក្តជប្ពះ 
គុណ ក្ៅថ្ថ្មានបានក្ ើញជនជាតិ
 ួន (Nguoi Viet) ក្ ើងក្ៅថ្ថ្ក្ប្ចើន
ក្ទ ? ជីវភិាពក្គយា៉ោ ងណាខ្ដរ  

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 
ពរ ! អាតាែ ភាពក្ ើញមានក្ប្ចើនខ្ដរ ។ 
អំពីជីវភាពររស់្ពកួក្គវញិ រងដឹង 
ប្សារក់្ហើ  អំពីជនជាតិ ួនក្ ើង 
[Nguoi Viet]  ។ ពកួោតក់្ៅទីណាក៏
ក្ោ ខ្តងខ្តមានជីវភាពធូរធាប្ោនក់្រើ

ជានិចា ក្ហើ ក្ៅថ្ថ្កយ៏ា៉ោ ងក្នាះខ្ដរ ។ 
ពកួោតក់្ៅថ្ថ្ ដំរូងប្តូវបានក្គស្រក្ស្ើរ 
មនិោចពី់មាតអំ់ពីភាពឈាល ស្ថ្វ និង
ឧស្ាហ៍កនុងោរង្ករររស់្ពកួោត ់។ 

រ៉ោុខ្នត.... 
កមាែ ភបិាល នួ៖ រ៉ោុខ្នតយា៉ោ ងក្មច 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ? 
ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 

រ៉ោុខ្នត មានររា ម ួចំននួ ខ្ដលជនជាតិ
ក្ៅថ្ថ្ក្នាះ ក្ធាើឲ្យបាតមុ់មមាតប់្រក្ទស្ 
ក្វៀតណាម និង ជនជាតិ ួនក្ ើងខាល ងំ
ណាស់្។ គឺថា មានស្តស្តីជនជាតិ ួនជា 
ក្ប្ចើនក្ៅរកសីុ្ ល្ូវក្ភទ (ក្ធាើប្សី្ក្ពស្ា) 
ក្ៅថ្ថ្ និងមានរណាដ ញររស់្ក្គក្ទៀត 
្ង ។ មនិប្តឹមខ្តក្ៅថ្ថ្ក្ទ សូ្មបកី្ៅ
កមពុជាកម៏ានក្ប្ចើនខ្ដរ ...។ 

ររា ម ួក្ទៀត គឺក្រឿងារខ់្ ក្ក្គ
សីុ្ ។ ក្ៅថ្ថ្ ក្គចិ ា្ ឹមខ្ ក្ គឺក្គប្ស្ 
ឡាញ់ដូចកូនចឹង ខ្តជនជាតិ ូនក្ៅ 
ថ្ថ្ ម ួចំននួក្ៅមនិសុ្ម នាោំន ារខ់្ ក្
ក្គក្ធាើសីុ្ និងរ ា្ូ នមកលកក់្ៅក្វៀត  
ណាមក្ទៀត ។ ក្រឿងក្នះ ក្ឡើងោខ្ស្ត
ថ្ថ្រាល់ថ្ថ្ៃ ក្ធាើឲ្យបាតម់ាតដ់ល់ប្រក្ទស្
ក្វៀតណាមខាល ងំណាស់្ ។ 

ក្រឿងម ួសំ្ខានជ់ាក្នះក្ៅក្ទៀត គឺ
ក្រឿងមានថ្ដ ឬក្រឿងលួចប្ទពយស្មបតតិក្គ។ 
ក្ៅសាោក្រៀនររស់្អាតាែ ភាព ប្តូវបាន
ក្គប្រោស្ជាសាធារណៈ ឲ្យស្មណ
និស្សតិទងំអស់្ប្រុងប្រ ័តនវតេុ ឬ លុ 
ោករ់រស់្មលួន ក្ប្ោ ពីអនកក្ធាើោរោរ 

ពរស្នតិសុ្មជាជនជាតិ ួនមាន កម់កពី
ក្មតតខ្ង៉ោអាង [ភាគកណាដ លក្វៀតណាម] 
បានលួចលុ អនកក្រើក Taxi មាន ក ់។ 

ចឹងណារង ។ ជនជាតិ ួនយា៉ោ ង 
ក្នះមុនដំរូងលអណាស់្ ខ្តក្ប្ោ មក
ក្ធាើឲ្យប្រក្ទស្ក្វៀតណាមក្ ើង ខាែ ស្ក្គ
ខាល ងំណាស់្...។ 

និស្សិតខ្មែរទរោមទៅថថ៖ 

កមាែ ភបិាល នួ៖ មាុ ំឮថា និស្សតិ
ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅថ្ថ្ មានាតត់ាងំកមែវធីិអាី
ក្នាះ ប្ពះក្តជប្ពះគុណបានប្ជារក្ទ 
ក្រឿងក្នះ ? 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 
ពរ ! អាតាែ ភាពបានប្ជារ ! 

ក្រឿងក្នះ វាដូក្ចនះ  ក្ៅសាោក្រៀន
ររស់្អាតាែ ភាពក្ៅប្រក្ទស្ថ្ថ្ក្នាះ មាន
និស្សតិជាក្ប្ចើនមកពីប្រក្ទស្នានា មនិ
ប្តឹមខ្តនិស្សតិខ្មែរ ក្ៅពីក្វៀតណាម
រ៉ោុក្ណាា ះក្ទរង ។ ដូចក្នះក្ហើ  បាន
ជាក្ោលោរណ៍ររស់្សាោ   រាល់
និស្សតិខ្ដលមកពីប្រក្ទស្នានា ខ្ដល
មានចំនូនក្លើស្ពី ២ ររូក្ឡើងក្ៅ     
សាោក្គឲ្យមានប្កុមក្ដើមបងី្ក ប្ស្ួល
កនុងោរទកទ់ងោន  រវាងសាោក្រៀននឹង
និស្សតិ...។ 

ក្រើរងចងដឹ់ងចបស់្ក្ទ  ថ្ថ្ៃណា
មានឱោស្ រងអាចក្ឡើងក្ៅក្មើលក្ៅ
សាោក្រៀនររស់្អាតាែ ភាព ក្មើលដទ ល់ 
ខ្តមដងកោ៏នខ់្តលអ ក្ដើមបបីានដឹងពីសុ្ម
ទុកខររស់់្ស្មណនិស្សតិខ្មែរ [ក្ប្ោម] 

ក្ ើងក្ៅទីក្នាះ មានសាេ នភាពយា៉ោ ង
ណា្ង ។ 

អាតាែ ភាពតូចចិតតនិងក្សាកសាដ  
ខាល ងំណាស់្ ក្ោ ក្ ើញមស្តនតីសាេ នទូត
ក្វៀតណាមក្ ើងក្ៅថ្ថ្ មនិខ្ដលមកសួ្រ
សុ្មទុកខប្ពះស្ងឃ ខ្ដលកំពុងសិ្កាក្ៅ
ក្នាះក្សាះ សូ្មបខី្តទូរស័្ពទមកសួ្រកម៏និ
មានខ្ដរ  មណៈខ្ដលនិស្សតិនានាប្រ 
ក្ទស្ក្ពលមានរុណយទនមដងក្គខ្តងខ្ត 
មកសួ្រសុ្មទុកខពលរដឋររស់្ក្គ មនិ
ខ្ដលខានក្ទ...។ 

អង្គការខ្មែរនរកាមនៅនរៅ

ររនេស៖ 

កមាែ ភបិាល នួ៖ ក្តើប្ពះក្តជ   
ប្ពះគុណ បានដឹងប្កុមចលនាខ្មែរក្ប្ោម
ក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស្ក្ទ ? 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 
ក្រឿងក្នះអនកណាកដឹ៏ងខ្ដររង ។ សូ្មប ី
ខ្តក្ៅប្រក្ទស្ក្វៀតណាមកខ្នលងខ្ដលក្គ 
ហាមមនិឲ្យដឹង   ក្ៅខ្តមានអនកក្គដឹង
ទប្មាកំ្ៅក្ទស្ក្ស្រ ី ពលរដឋមានសិ្ទធិ
ក្ពញក្លញកនុងោរទទលួនិង្ា ពត័ ៌
មានក្នាះ អនកណាខ្ដលមនិដឹងក្នាះ ។ 

សូ្មររា កថ់ា ក្នះជាក្លើទីម ួ
ខ្ដលអាជាា ធរក្វៀតណាមបានណាតប់្ពះ
អងគក្ចញក្ៅហាងឆ្នោ់ក្ហា ក្ហើ សួ្រ
ចក្មលើ  ។ ក្ប្ោ ពីោរសួ្រក្លើកក្នះ    
ល្ងពីររីថ្ថ្ៃក្ប្ោ មក  ក្គកប៏ាននាោំន

មកដល់វតតជរួ ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់
សុ្ខា ក្ោ សាៃ ត់ៗ ខ្តមដង  ។  មកដល់

វតតជរួប្ពះអងគក្លើកទី ២ ក្នះ មាន ក
ប្កោស្ខ្ដលបានស្រក្ស្រក្ស្ចកដីក្ហើ 
ក្ប្ស្ច និងភាា រម់កក្ោ លុ ោកក់នុង 
សំ្រុប្តម ួ ។ 

ោរបងខឲំ្យទ វ្ ើោរឲ្យបកស៖ 

កមាែ ភបិាល នួ៖ សូ្មប្ពះអងគចុះ
សីុ្ក្ញក្លើប្កោស្ក្នះក្ៅ ថ្ថ្ៃក្ប្ោ 
ក្ ើងស្ហោរោន  ។ ប្ពះក្តជប្ពះគុណ 
ថាច ់សុ្ខា បានអានប្កោស្ខ្ដលមាន
មលឹមសារថា «ឲ្យប្ពះអងគស្នាក្ធាើោរ 
ស្មាៃ ត ់ ឲ្យរកសកុមែុ និស្តក្វៀតណាម» 
ក្នាះចរភ់ាល ម បានក្ ល្ើ ក្ៅោនក់មាែ ភិ
បាល ួនក្នាះយា៉ោ ងក្នះ ។ 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 
សូ្មក្ទស្រង ! អាតាែ ភាពមនិអាចចុះ
សីុ្ក្ញបានក្ទ  ក្ប្ពះអាតាែ ភាពមនិអាច 
ក្ធាើោរង្ករក្នះបានក្ទ ។  ក្នះជាភារៈ
ររស់្រងៗ ខ្តអាតាែ ភាពកម៏ានោរង្ករ
ជាភារកិចាររស់្អាតាែ ភាព ខ្ដលប្តូវក្ធាើ
កនុងនាមជាពលរដឋក្វៀតណាមខ្ដរ ។ ោរ 
ង្ករររស់្អាតាែ ភាព គឺក្ធាើរាល់ថ្ថ្ៃក្ោ  
មនិាបំាចចុ់ះសីុ្ក្ញក្ទ ។ 

ក្ោ ក្ ើញ ប្ពះក្តជប្ពះគុណ  
ថាច ់ សុ្ខា មនិប្ពមចុះសីុ្ក្ញយា៉ោ ងក្នះ 
ពកួក្គ កហូ៏តសំ្រុប្តក្ចញមកប្រក្គន
ប្ពះអងគក្ហើ ក្ពលថា៖ 

កមាែ ភបិាល នួ៖ ឥឡូវឲ្យប្ពះ 
ក្តជប្ពះគុណចុះសីុ្ក្ញកម៏និប្ពម ចឹង
ក្ពលក្នះ ក្ ើងមាុ ំមកក្នះកម៏ានលុ  
រនតិចរនតួចក្នះ ប្រក្គនប្ពះក្តជប្ពះ 
គុណជារង្កា ន ់។ 

ក្ពលក្ ើញកមាែ ភបិាល ួនសុ្ម 
ៗ កលុ មកប្រក្គនយា៉ោ ងក្នះ ប្ពះក្ត 
ជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា និយា យា៉ោ ង
មុងឹមា៉ោ ត ់ក្ៅោនក់មាែ ភបិាល ួនថា៖ 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 
អាតាែ ភាពមនិទទូលក្ទ ។ អាតាែ ភាព
ស្អររំ់្ុតចំក្ពះ នរណាខ្ដលមនិបាន 
ក្ធាើោរ ក្ហើ បានសីុ្ប្ស្ួលខាល ងំណាស់្ 
។ ក្ៅវតតកយ៏ា៉ោ ងក្នះ អាតាែ ភាស្អរស់្ងឃ 
អងគណាខ្ដលមនិបានសូ្ប្តមនត ក្ហើ 
មានរចា ័ ប្រក្គនមកតាមក្ប្ោមក្នាះ
ណាស់្ ។ ដូក្ចនះអាតាែ ភាពមនិអាច 
ទទលួ កលុ ររស់្រងបានក្ទ ។   
សុ្ភាសិ្តក្វៀតណាមធាល រប់ានក្ពលថា 
«ររស់្ប្រក្គនជាររស់្ប្ពួ  ររស់្ឲ្យជា
ររស់្ជំពក»់ (Của biếu là của lo 
Của cho là của nợ)  ដូក្ចនះ ក្រើអាតាែ
ភាពទទលួលុ ពីរងៗ ក្ហើ អាតាែ
ភាពមនិក្ធាើោរមានន ័ថា អាតាែ ភាព
ជារជំ់ពករំ់ណុលរងៗ ...។ 

ក្ប្ោ ពីឲ្យសីុ្ក្ញនិងប្រក្គនលុ  
ប្តូវបានប្ពះស្ងឃ រដិក្ស្ធទងំប្ស្ុង   
កមាែ ភបិាល ួន កប៏ានសួ្រប្ពះស្ងឃត

ភកិខុ ក្ៅ សុ្ម ស្មណនិស្សតិខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្រក្ទស្ថ្ថ្ ប្តវូបានអាជាា ធរក្វៀតណាមសួ្រចក្មលើ  ក្ពលប្ពះអងគប្តឡរពី់ប្រក្ទស្ថ្ថ្ក្ៅ
ក្លងប្ស្កុកំក្ណើ តក្ៅក្មតតមាតប់្ជកូ ខ្ដនដីកមពុជាក្ប្ោម ោលពីថ្ថ្ៃ ទី ១៦ ខ្មក្មសា ឆ្ន  ំ២០១០ ។  

តទៅទំព័រ ៧ 



ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ៧ សារលិខិត សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ក្ទៀតថា៖    
កមាែ ភបិាល នួ៖ ក្ណាើ  ចុះ! ប្រ 

ក្គនលុ កប៏្ពះក្តជប្ពះគុណមនិទទួល 
ឲ្យសីុ្ក្ញ កប៏្ពះក្តជប្ពះគុណរដិក្ស្ធ 
។  ក្តើោរសិ្ការរស់្ប្ពះក្តជប្ពះគុណ
ក្ៅថ្ថ្ក្នាះ មានមាះខាតអាីក្ទ ? 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖    
រងៗដឹងប្សារក់្ហើ  ! អាតាែ ភាព និង
ប្ពះស្ងឃខ្ដលមំក្ៅសិ្កាដល់ប្រក្ទស្ 

ថ្ថ្ក្នាះ សុ្ទធខ្តជាកូនកសិ្ករ ឬ កូន
អនកប្កីប្ក មនិមានអនកណាជាកូនអនក
មានក្ទ ។ដូក្ចនះ ពិតជាមានោរមាះខាត
ខាល ងំណាស់្ ។ ខ្តអាីមា៉ោងខ្ដលអាតាែ
ភាពមានក្នាះ  គឺមានររស់្ខ្ដលក្ចះក្ធាើ
ឲ្យមលួនប្គរ ់។ 

សួ្រប្តឹមក្នះ ពកួកមាែ ភបិាល ួន
កទ៏ល់តប្មះិ ក្ហើ ខ្ររជានិយា លួង
ប្ពះស្ងឃវញិថា៖ 

កមាែ ភបិាល នួ៖ ក្ទះរីយា៉ោ ង
ណា កសូ៏្មប្ពះអងគកំុ កក្រឿងក្នះក្ៅ

ប្បារអ់នកណាឲ្យក្សាះក្ហើ ក្ ើងមាុ ំមក 
ក្នះជាជនជាតិ ួនពិតខ្មនខ្តមាន កសុ់្ទធ 
ខ្តមានប្រពនធជាជនជាតិខ្មែរក្ទ ។ 

ក្ពលបានសាដ រក់មាែ ភបិាល ួន
និយា យា៉ោ ងក្នះមានន ័ថាពកួក្គក្ៅ
ខ្តប្រោនម់លួនជាខ្មែរជា ួនក្ៅក្ឡើ  ។ 
ក្ទើរប្ពះក្តជប្ពះគុណថាច ់សុ្ខា ក្ ល្ើ  
ក្ៅោនព់កួក្គថា៖  

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា៖ 
រងនិយា យា៉ោ ងក្នះមនិប្តឹមប្តូវទល់ 
ខ្តក្សាះរងមនិប្តូវនិយា ថា រងបាន

ប្រពនធជាខ្មែរ ឬ ជា ួនក្នាះក្ទ  អាីខ្ដល
សំ្ខានក់្នាះ គឺរងបានប្រពនធលអ បាន
ក្ហើ  ។ 

ក្ប្ោ ក្ពលជរួប្ពះក្តជប្ពះគុណ 
ថាច ់សុ្ខាជាក្លើកទី ២ មក កនលងពីររី
ថ្ថ្ៃប្ពះអងគបានទូរស័្ពទក្ៅក្ៅពកួកមាែ  
ភបិាល ួនទងំណាតោ់ន ក្ៅហាង្ឹក
និងឆ្នោ់ក្ហាមដងក្ទៀត ខ្តកមាែ ភ ិ     
បាលទងំក្នាះក្ ល្ើ ថា «ជាររ់វល់» មនិ
អាចក្ៅបានក្ទ ។ 

ប្ពះក្តជប្ពះគុណ ថាច ់ សុ្ខា   

បានប្បារ ់ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ អំពី
មូលក្ហតុ ខ្ដលនាឲំ្យពកួក្គមនិហា ន
ក្ៅជរួប្ពះអងគមដងក្ទៀតក្នាះ ក្ប្ពះមាន
កតាត ដូចតក្ៅក្នះគឺ ទីម ួ ពកួក្គមនិ
មានលុ ប្គរប់្ោន ់ កនុងោរបា៉ោ វោក្ហា 
ដល់ប្ពះស្ងឃ ក្ប្ពះលុ ខ្មររស់្ពកួ
ក្គតិចតួចក្ពក និងទីពីរប្តូវប្ពះអងគរដិ 
ក្ស្ធនិងរង្កអ រព់កួយា៉ោ ងធៃនធ់ៃរខ្ដលក្ធាើ
ឲ្យពកួក្គអាមា៉ោ ស់្មុមយា៉ោ ងខាល ងំ ៕ 

តទៅទំព័រ ៦ 

ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ ក្ៅថ្ថ្ៃទី ០៤ ខ្ម
មថុិ្នា ក្នះ ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្គរទិ់ស្ទីជំុ
វញិភពខ្្នដី បានប្ស្ុះោន ប្បារពធពិធី
ោនទុ់កខថ្នទិវាបាតរ់ងទឹ់កដី  គឺ ជាថ្ថ្ៃរ ំ
ឭកនូវោរឈាឺរម់ ួររស់្ខ្មែរក្ ើង។ 
ក្ដើមបតីរស្នងនូវគុណូរោរៈ ថ្នរុពាោរ ី
ជនខ្មែរក្ ើងប្គរជំ់នាន ់ និងប្បារដ់ល់
កូនក្ៅជំនានក់្ប្ោ  ឲ្យបានដឹងបាន
 ល់គឺ ៦៣ ឆ្ន  ំ ក្ហើ  ខ្ដលរងរអូន
ខ្មែរក្ប្ោម ដខ៏្ស្នប្ស្ក្ណាះររស់្ក្ ើង 
ប្តូវរស់្ក្ៅក្ប្ោមនឹមអាណានិគមថ្ែី គឺ
 ួនក្ស្រនិីង ួនកុមែុ និស្ត ខ្ដលបាន
ក្ធាើទុករុកក្មនញ មកក្លើរងរអូនក្ ើង
ោែ នក្ពលខ្លា ។ 

ថ្ថ្ៃទី ០៤ ខ្មមថុិ្នា ឆ្ន  ំ ១៩៤៩  
ប្រធានាធិរតីបារាងំក្ឈាែ ះ ខ្វ ៉ោនស្ង ់ អូរ ិ
ក្យាល (Vincent Auriol) បានប្រ 
ោស្ចបរ ់ ក្លម ៤៩-៧៣៣ មានក្ស្
ចកតីទងំប្ស្ុងដូចតក្ៅក្នះ៖ 

ក្យាងតាមមតិពីរដឋស្ភា ថ្នស្ហ
ភាពបារាងំខ្ស្ស្, រដឋស្ភានិងប្កុម
ប្រឹកា ថ្នសាធារណរដឋបារាងំបាន
ស្ក្ប្មច ក្ហើ អនុមតិក្ោ រដឋស្ភាថ្ន 
សាធារណរដឋបារាងំប្រធានាធិរតី ថ្ន      
សាធារណរដឋប្រោស្ចបរ ់ ដូចតក្ៅ 
ក្នះ៖ 

មាព្ា ១ - ក្នងុព្ក្បខណ្ឌ មាព្ា ៦០ 

ននសាធារណ្រដ្ឋបារាំងសសស នងិាមមតិ

របស់សភាក្ស័ូងសុ៊ីន នាសមយ័ព្បជុាំនងៃទ្៊ី  

២៣ សខវមសា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩  លក្ខនតកិ្ៈទ្កឹ្ដ្៊ីក្ូ

ស័ងសិុនព្ត ូបានសក្សព្បាមមាព្ាដ្ចូខាង

វព្ោម៖ 

មាព្ា ២ - ទ្កឹ្ដ្៊ីក្ស័ូងសុ៊ីន ព្ត ូបានត

ភាា បវ់ៅជារដ្ឋចាំណ្ះុរបស់យួន វោងាម

វសចក្ត៊ីព្បោសរមួ ចះុនងៃទ្៊ី ០៥ សខ  មងិនុា 

ឆ្ន ាំ ១៩៤៨ នងិវសចក្ត៊ីព្បោសរបស់រដ្ឋឋ ភបិា

ល បារាំង ចះុនងៃទ្៊ី ១៩  សខស៊ីហា ឆ្ន ាំ 

១៩៤៨ ។ ទ្កឹ្ដ្៊ីក្ស័ូងសុ៊ីនឈប ់សថតិវៅក្នងុ

លក្ខនតកិ្ៈ ជាទ្កឹ្ដ្៊ីឯនាយសមពុ្ទ្ របស់បារាំង

វទ្ៀតវ ើយ ។ 

មាព្ា ៣ - ក្នងុក្រណ្៊ីសដ្លលក្ខនតកិ្ៈ

ព្សុក្យួនព្ត ូសក្សព្បលក្ខនតកិ្ៈ   ក្ស័ូងសុ៊ីន 

ព្ត ូចាតទ់្កុ្ជាក្មម ត ថ ុ ននោរសវព្មចចតិត

របស់សភាខាងវលើដ្ចូបាន សចងវៅក្នងុ

មាព្ា ៧៥ ននរដ្ឋធមមនញុ្ញ ( ជាំរកូ្ ៨ នន

សភាបារាំងសសស  ) ។ 

ចាបវ់នះនងឹព្ត ូបានអន ុតតដ្ចូជាចាប់

រដ្ឋ ។ 

វធវើវៅទ្ូលូ នងៃទ្៊ី ០៤ សខមងិនុា  

  ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

                      តថវលខា 

ស នសង់ អូរិយ លូ( ព្បធានាធបិត៊ី)      

 តថវលខា 

 ង់រ ីវក្ឿយ (នាយក្រដ្ឋមន្រនត៊ី)                               

 តថវលខា 

ប ូលក្សូ ផ្លវរ៉េ     (រដ្ឋមន្រនត៊ីទ្កឹ្ដ្៊ីបារាំង
ឯនាយសមពុ្ទ្) 

ដូចជាក្ ើងទងំអស់្ោន បានប្ជារ
ប្សារក់្ហើ ថា កូស័្ងសីុ្ន ឫុ កមពុជា 
ក្ប្ោមមានទំហ ំ ៦៩ ពនគី់ឡូខ្ម៉ោប្ត
ប្កឡា ក្ៅតំរនដី់ស្ណត ទក្នលក្មគងគ ។      
អាណានិគម ួនប្គរស់្ម ័ោលក្គមំ
រកប្គរម់ក្ធាបា ក្ដើមបកី្កងរនលំ និងខ្ក
ថ្ចនរខ្ងាោនប្រវតតិសាស្តស្តក្ហើ រិទបាងំ
នូវភស្តុតាងចបស់្ប្កខ្ឡត     ក្ដើមបរីដិ 
ក្ស្ធ នូវភាពជាមាា ស់្ទឹកដីររស់្ខ្មែរ 
ក្ប្ោមដូចស្នធិស្រា ប្ពំខ្ដន ខ្មែរ- ួន 
ខ្ដលបានចុះហតេក្លខាោលពីថ្ថ្ៃទី  ៥ 
ខ្មធនូ ឆ្ន  ំ២០០៥ កនលងមកក្នះជាជ ័ជំ

នះររស់្ ួន ខ្ដលមំប្រឹងខ្ប្រងដក្ណតើ ម
 កសិ្ទធិ ជាមាា ស់្ទឹកដីតំរនដី់ស្ណត
ទក្នលក្មគងគពីរាជាណាចប្កកមពុជា ។ ក៏
រ៉ោុខ្នត  ស្នធិស្រា ប្ពំខ្ដនក្នាះមនិអាច
ដកហូតសិ្ទធិររស់្ខ្មែរក្ប្ោម ចំក្ពះទឹក
ដីកមពុជាក្ប្ោមបានក្ឡើ  ។ ពីក្ប្ពះថា   
ខ្មែរក្ប្ោមជាង ៨ ោន (៨,២៤០, 
០០០) នាក ់ នារចាុរបននក្នះ ខ្ដលជា
កូនក្ៅតពូជក្ប្ចើនជំនានម់កក្ហើ  ក៏
ប្តូវ ួនប្រខ្កកថា  ខ្មែរក្ប្ោមក្ ើងមនិ
ខ្មនជាមាា ស់្ប្ស្ុកខ្ដរ ។ ក្ៅកនុងស្ននិ 
សី្ទក្វទិោអចិថ្ស្តនត ថ៍្នស្ហប្រជាជាតិ
ស្តីពីជនជាតិក្ដើម   (The United 
Nations Permanent forum on 
Indigenous Issues)  តំណាងអាជាា  
ធរ ួន Nations Permanent Forum 
on Indigenous People Issues)  
នារូរនីីវ ៉ោក ស្ហរដឋអាក្មរកិ  ោលពី 
ថ្ថ្ៃ ១៧ ខ្មឧស្ភា ឆ្ន  ំ២០០៦ មស្តនតទូីត
 ួនប្រាអំងគោរស្ហប្រជាជាតិ បាន
ខ្ថ្លងោរមលួរង្កក ច ក្ហើ កុហកមតិ
ជាតិនិងអនតរជាតិថា    ក្ៅកនុងប្រក្ទស្ 
 ួនោែ នជនជាតិក្ដើម (Indigenous 
People) ក្ទ គឺមានខ្តជនជាតិភាគតិច
(Ethnic Minorities) ចំននួ ៥៤ ជាតិ
សាស្ន ៍ ខ្ដលមានប្រជាជនប្រខ្ហល 
១០ ោននាកក់នុងចំក្ណាមប្រជាជន
 ួន ៨០ ោននាក ់ ។  ក្ៅកនុងក្ពល
ជាម ួោន ក្នាះខ្ដរ  មស្តនតីទូត ួនបាន
វា ប្រហារដល់ ស្ហពន័ធខ្មែរកមពុជា
ក្ប្ោម ក្ោ ក្ាទថា  ស្ហពន័ធជាប្កុម
រះក្បារ ទមទរខ្រងខ្ចកទឹកដីកនុង     
រណាត ជនជាតិភាគតិច ។ 

ោលពីក្ដើម ឆ្ន  ំ ២០០៧ (០៨ 
កុមភៈ) អាជាា ធរ ួនបានារ់្ សកឹប្ពះ
ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម រចួញតគុ់ក ក្ហើ ោត់

ក្ទស្យា៉ោ ងអ ុតតិធម ៌ ។ ោលពីថ្ថ្ៃទី 
១០ខ្មឧស្ភា ក្ោ ក្ាទថាប្ពះស្ងឃ
ទងំក្នះបានរងកភាពអស្នតិសុ្ម កនុង
ស្ងគម ។ ដល់ខ្មមថុិ្នា ប្ពះក្ៅអធិោរ
វតតភនដិំន នាម ទឹម សាមន ប្តូវអាជាា ធរ
ខ្មែរារ់្ សកឹ រចួរ ា្ូ នឱ  ួនញត់
គុកក្ៅក្មតតមាតប់្ជូក ក្ហើ ោតក់្ទស្
ក្ៅខ្មវចិឆិោ ក្ោ ក្ាទថាក្ធាើឲ្យមូច
មតិតភាពខ្មែរ- ួន ។    ក្ប្ពះខ្តប្ពះអងគ
បានជ ួ ស្ក្ស្តង្កគ ះខ្មែរក្ប្ោមខ្ដលបានរត់
មកពីកមពុជាក្ប្ោមក្នាះឯង ។ 

ពីរឆ្ន កំ្ប្ោ មក ប្ពះស្ងឃខាង
ក្លើប្តូវ ួនក្ោះខ្លងឲ្យមានក្ស្រភីាព  
ក្ហើ កប៏ានរតក់្ភៀស្មលួនម ួសាក្ទៀត
មករស់្ក្ៅប្រក្ទស្ សីុ្ខ្អត ថ្ថ្ៃទី ០២ 
ខ្មករា  ឆ្ន  ំ២០០៩  ។ ដល់ខ្មក្មសា 
២០១០    ស្ហពន័ធបានអក្ ា្ ើញអនទិត
ទងំរី មកក្ធាើជាសាកសរីស់្ ក្ៅកនុង
ស្ននិសី្ទក្វទិោអចិថ្ស្តនត ថ៍្នស្ហប្រជា
ជាតិស្តីពីជនជាតិក្ដើម ក្ៅរូរនីីវ ៉ោក 
ស្ហរដឋអាក្មរកិ ។ ខ្តប្តូវបានមស្តនតីទូត
 ួនរដិក្ស្ធ មនិប្ពមទទលួោរពឹត
ក្ទៀត ។ ល។ 

ប្រឈមនឹងកលលបចិមលួរង្កក ច
ខាងក្លើោររឭំក ទិវា ៤ មថុិ្នា ជាោរ
សំ្ខានណ់ាស់្ស្ប្មារក់្ ើងទងំអស់្
ោន ជាខ្មែរ ។ ពិធីរឭំកមរួទី ៦៣ ថ្នទិវា
បាតរ់ងទឹ់កដី    គឺោរប្រោស្យា៉ោ ង
មក្ហាឡារកិឱ មតិជាតិនិងអនតរជាតិ
បានដឹងបាន ល់ថា កូនក្ៅជិនវងស   
ក្រតជាា រំរះននាលតស្ ូមនិរាថ្  ក្ហើ 
ហា នរូជាោ   ថាា  ជីវតិក្ដើមបោីរ 
ពរ នូវកមែសិ្ទធិជាវជិាមានររស់្ដូនតា
ក្ ើងគឺ សិ្ទធិជាមាា ស់្ទឹកមាា ស់្ដីកមពុជា
ក្ប្ោមជានិចា  លុះប្តាខ្តបានក្ជាគជ ័
ជាអវសានត ។ 

០៤ មថុិ្នា  ជាថ្ថ្ៃរឭំកនូវប្រវតតិត
ស្ ូអងអ់ាចោល ហាន ររស់្វរីស្មណៈ វរី
រុរស្ វរីនារខី្មែរប្គរស់្ម ័ោល ខ្ដល
បានពលីកមែជីវតិ ក្ដើមបោីរពរនូវក្ករ ត៉ិ៍
ដំខ្ណលឲ្យបានគងវ់ងរ់ហូតមកដល់ 
ស្ពាថ្ថ្ៃ ។ 

០៤ មថុិ្នា ជាទិវារងកលកខណៈ
សាមគគីជាតិ ក្ដើមបរីស្តង្កក ររ់ាល់មហិចឆតា
ក្លរទឹកដីខ្មែរពីររក្ទស្នារចាុរបនន និង 
អនាគត  មាន ួននិងក្ស្ៀម។ល។ 

ឆ្ន កំ្នះ ជាមរួទី ៦៣ (១៩៤៩-
២០១២) ថ្នោរបាតរ់ងក់មពុជាក្ប្ោម  
សាខាស្ហពន័ធខ្មែរក្ប្ោមប្រារំដឋអីុលីល
ណ   ស្ . រ. អា. បានក្រៀរចំពិធីក្នះ 
ក្ៅថ្ថ្ៃទី ០៩ មថុិ្នា ២០១២ ប្តូវនឹងថ្ថ្ៃ  
០៤ ក្រាច ខ្មក្ជស្ឋ ឆ្ន កំ្រាងចតាា ស័្ក        
ព. ស្. ២៥៥៦ ក្ៅស្មាគមខ្មែរ    
Cambodian Association of Illinois  
2831 W. Lawrence Ave. 
Chicago.IL.60625. 

  កនុងសាែ រតីជាតិដរ៏រសុិ្ទធ  និង
កនុងឧតតមគតិជាតិដម៏ពងម់ពស់្រំ្ុត សូ្ម 
ប្ពះគុណប្គរអ់ងគ អស់្ក្ោក ក្ោក
ប្សី្  ុវជន  ុវតីទងំឡា  ក្មតាត
ជ ួ ឧរតេមភោបំ្ទ  ទងំោ វាាចិតត
និងធនធានតាមលទធភាព ខ្ដលអាច
ជ ួ បាន ក្ោ មនិក្រ ើស្ក្អើងថា ខ្មែរ
ក្ប្ោម ខ្មែរកណាត ល ឫុខ្មែរក្លើ គឺ ខ្មែរខ្ត
ម ួក្ដើមបញុីំងពិធីក្នះឱ មានប្រសិ្ទធិ
ភាពស្មតាម អតេន ័ ០៤ មថុិ្នា ្ង
ចុះ ។  

សូ្មក្មតាត ទទលួនូវោរក្ោរពរារ ់
អានដក៏្សាែ ះ ពីក្ ើងមាុ ំប្ពះករណុា មាុ ំ
បាទទងំឡា  ៕ 

អតថន័យ នៃៃទី ០៤ ខ្មមិៃុនា 

កា  ពីថ្ងៃទី ០៩ ខ្ខឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១២ លោក ថាច់ លស ប្បធាន្សភាតាំណាង្ថ្ន្សហព័ន្ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម បាន្លចញសារ ិខិតមួយ 

ចាប់កនុង្ឱកាសខួប ៦៣ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ទិវាបារាាំង្ប្បគ ់ខ្ែន្ែកីមពុជាលប្កាម ឬ ខ្ែន្ែកីស័ូង្សីុន្លៅលវៀតណាមលវៀតណាមប្គប់ប្គប់ប្គង្

ខ្ផនករែាបា  ។ លសចកតីសារ ិខិតលន្េះ លោក ថាច់ លស បាន្បញ្ជា ក់ថា ៦៣ ឆ្ន ាំ ខ្ខែរលប្កាមលៅលប្កាមនឹ្មអាណានិ្គមងែ ីគយួឺន្លសរ ី និ្ង្កមុែុយ

និ្សត លន្េះ ខ្ខែរលប្កាមប្តូវបាន្យួន្លធវើទកុខបុកលមនញោែ ន្លព ខ្ ែ ។ ខាង្លប្កាមជាខលឹមសារលែើមទាំង្ប្សុង្ថ្ន្សារ ិខិតលន្េះ ។ 



ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥ កកើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំកោង ចត្វា ស័្ក ព. ស្. ២៥៥៦  ៨ ឯក្សារ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ព្ពឹតតិការណ៍ ២៨ កុមភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមិសារកំពង់្  សមតតព្ពះព្ត ំង្  

 ចាប់ពីល ខលន្េះលៅ សារព័តម៌ាន្ ថ្ប្ពន្គរ នឹ្ង្លចញផាយន្វូឯកសារ «ប្ពឹតតការណ៍្ ២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភមូិផារកាំពង្ ់

លខតតប្ពេះប្តពាាំង្» បាន្ប្បមូ ចង្ប្កង្លោយ លោក ថាច់ លស បចចុបបន្ន ជាប្បធាន្សភាតាំណាង្ថ្ន្សហព័ន្ធខ្ខែរកមពុជាលប្កាម (KKF) 

ជាអតីតអគគល ខាធិការគណ្ៈកមាែ ធកិារគណ្ៈពុទធសាសនាលងរវាទមជឈមណ្ឌ  ថ្ប្ពន្គរ និ្ង្ជាអនកធាល ប់ជាជន្រង្លប្ោេះកនុង្របបកុមែុយ

និ្សតលវៀតណាមកា ខលួន្លៅជាសង្ឃកនុង្ខ្ែន្ែកីមពុជាលប្កាម ។ ខាង្លប្កាមជាខលឹមសារលែើមទាំង្ប្សុង្ថ្ន្ឯកសារលន្េះ ។ (តពីល ខមនុ្) 

 សមរភូមិផ្សារកំពង់  
ភកិខុ ថាច ់ោ ក្មររា ោរក្ៅទីក្នះ 

បានមានក្ថ្រដីោថា៖ ” ពកួ វាមានោន
ប្រខ្ហល ២០ នាក ់រ៉ោុក្ណាា ះ  ក្ោ ោរ
ក្ៅទីក្នាះមានប្គួស្ជាក្ប្ចើន ប្ពះស្ងឃ
ក្ ើង កប៏ានស្ប្មុកចូលសំ្ពងកបល
ពកួវា រក្ណត ញក្ចញពីោនប្រ ុទធ។  
ក្ទើរប្ពះស្ងឃក្ ើងមានឧោស្ នាបំ្ពះ
ស្ងឃខ្ដលប្តូវររសួ្មកពាបាល ក្ៅ
ចមាៃ  ពីកខ្នលងប្រ ុទធប្រខ្ហល ៥០   
ខ្ម៉ោប្ត ។ ក្ពលរុរំរសួ្រចួ ប្ពះស្ងឃក្ ើង
កសំ៏្រកុក្ៅមុមក្ទៀត ។ មតងក្នះក្ ើង 
បានជរួប្រទះ នឹងនគរបាលអាណា
និគម ួន ខ្ដលមានអាវធុប្គរថ់្ដ ។ 

 ភកិខុ ថាច ់ ក្ញៀង ជាក្មររា ោរ
ក្ៅទីក្នះបានឲ្យដឹងថា ក្ៅចំក្ពះមុម
នគរបាល ួនគឺជាលួស្រនាល  ខ្ដលរាងំ
ទទឹង ល្ូវ ារត់ាងំពីោចប់្ជុងក្ៅខាង
លិចវតតកំពងក់ា  រហូតដល់ថ្នល់មក
ពីប្ស្ុកថ្កូវ ។ ក្ៅស្មរភូមកិ្នះ ក្ ើង
មានរណាត ញមាន កក់្ឈាែ ះ តូ គីវ ក្ៅកនុង
ជរួនគរបាលអាណានិគម ួន បានក្ដើរ
ប្បាររ់ងរអូនជិនវងស ក្ ើងកនុងជួរនគរ   
បាល ួន ឲ្យប្គខ្វងប្ោរខ់្រកខ្្សងក្ៅ
ក្លើទីតាងំប្ពះស្ងឃក្ោ មនិបាចោ់ច់
គនលឹះ ។ គឺកនុង ១០ ប្ោរម់ាន ៦ ប្ោរ់
មនិ ទ្ុះ ។ ជាសំ្ណាងលអ  ប្ពះស្ងឃ
ក្ ើងក្ៅក្លើមយល់ក្ពលប្ោរខ់្រកខ្្សង
ពុល ទ្ុះភាល ម មយល់បានរកខ់្្សងទងំ
ក្នាះក្ៅក្លើទីតាងំនគរបាល ួន វញិ  
គឺពកួវាជាអនកទទលួខ្្សងពុល ។ រឯីប្រ 
ជាពលរដឋ ួនវញិកប៏ាន ដឹកកូនជ ា្ូ ន
ក្ៅរតក់្ៅឆ្ៃ   ក្ដើមបកី្ជៀស្វាងប្ោរ់
ខ្្សងពុលររស់្អាជាា ធរ ក្ងាៀង វា៉ោ ន ់    
ក្ស្ើង ខ្ដលបានប្រប្ពឹតតិអំក្ពើថ្ប្ពថ្្ស
 ង ់នងរំ្ុត មកក្លើប្ពះស្ងឃខ្មែរ
ស្លូតប្តង ់។ 

  ុវជន ថាច ់ ក្រន ជារអូនរក្ងកើត
ររស់្ ភកិខុ ថាច ់ ោ បានឲ្យដឹងថា      
រណាត ប្រជាពលរដឋ ខ្ដលបានមក្ារកំ 
ពងក់្ៅប្ពឹកក្នះក្ អ្ើលក្ឆ្ក្ឡាទិញឥវា៉ោន់
ទងំអនទះអខ្នទង ។ ចំខ្ណកពួកអនកទិញ
ក្ថាកលកថ់្ថ្លវញិ គឺលក ់កខ្តក្ដើមពំុ
បានគិតចំក្ណញអីក្ទ ក្ប្ពះខាល ចមាន
ក្រឿងរា៉ោ វរវាងប្ពះស្ងឃ និងរដឋោរអាណា
និគម ួនដូចោលឆ្ន  ំ១៩៦៩ ក្ទៀត ។ 
ក្កែងវតត ក្រន បានឲ្យដឹងក្ទៀតថា ក្ៅវតត
កំពងប់្ពះស្ងឃបានោកមុ់បី្កូក្ៅក្លើចុង

គគីរ ខ្ររទិស្ក្ៅសាោក្មតត រចួប្ពមាន
ដល់អនកោនអំ់ណាច ក្ងាៀង វា៉ោ ន ់ ក្ស្ើង
ថា៖ គណៈកមែោរដឹកនាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរ 
ោរពរសិ្ទធិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿសាស្នា 
សូ្មប្រោស្យា៉ោ ងមហាឡារកិចំក្ពះ
មតិជាតិនិងអនតរជាតិថា៖ ប្ពះស្ងឃខ្មែរ
តស្ ូក្ោ ស្នតិវធីិ អហិងា និងក្ោរព
តាមចបររ់ដឋ ។ 

  Tăng Sĩ Khmer Tranh đấu 
với tinh thần ôn hoà, bất bạo 
động và tôn trọng Luật Pháp 
Quốc Gia. 

រដឋោរ ក្ងាៀង វា៉ោន ់ ក្ស្ើង ប្តូវស្ង
ជំងឺចិតតដល់ប្គួសារប្ពះស្ងឃរីអងគខ្ដល
ប្តូវបាញ់ប្រហារ ោលពីថ្ថ្ៃទី ២៣ និង
២៦ ខ្មកុមភៈ កនលងមក ។ 

Chính Quyền Nguyễn Văn 
Sơn phãi bồi thường chính đáng 
cho gia đình  Tăng Sĩ đã bị bắn 
ngày23 và 26 tháng 2 vừa quà. 

រដឋោរ ក្ងាៀង វា៉ោន ់ ក្ស្ើង ប្តូវក្ោះ
ខ្លងជារនាទ នដ់ល់ប្ពះស្ងឃ ២០០ អងគ
ខ្ដលប្តូវ្សកឹ ។ 

Chính Quyền Nguyễn Văn 
Sơn phãi trã tự do lập tức cho 
200 vị  Sư Sải đã bị  lột áo Cà 
Sa. 

- រដឋអំណាច ក្ងាៀង វា៉ោ ន ់ក្ស្ើង  ប្តូវ
រ្ឈរនូ់វទក្ងាើ ង ់នង អមនុស្សធម៌
និង រំពនក្លើសិ្ទធិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿ

សាស្នាររស់្ប្រជាពលរដឋ ។ 
  -Nhà Cầm Quyền Nguyễn 

Văn Sơn phãi chấm dứt hành vi 
dã man , vô nhân đạo,và vi phạm 
tự do tín ngưỡng của đồng bào 

 ប្រសិ្នក្រើរោឋ ភបិាល ក្ងាៀង វា៉ោន
ក្ស្ើង ក្ោះប្សា  ររា  ៤ ម ខាងក្លើ
មនិទនក់្ពលក្វោក្ទក្នាះ គណៈកមែ
ោរដឹកនាបំ្ពះស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិក្ស្រ ី
ភាពខាងជំក្នឿសាស្នា មនិទទលួមុស្
ប្តូវជាោចខ់ាត ់ នូវក្ហតុោរណ៍ទងំ 
ឡា  ខ្ដលគរួឲ្យក្សាកសាត  ក្កើតមាន
ក្ឡើង នាថ្ថ្ៃក្នះនិងថ្ថ្ៃខ្ស្អក ខ្ដលមនិ
អាចក្គច្ុតបានក្នាះក្ឡើ ។ ររាជ ័ 
រោឋ ភបិាល ង ់នងថ្ប្ពថ្្ស និងជានឈ់លី
សាស្នា ។ 

ក្ៅស្មរភូមខិាងលិចវតតកំពង ់ 
កា  និងកណាត លវាលខ្ប្ស្ ក្គឮស្នូរ
ោកំ្ភលើងដូចជាោច ទ្ុះ តាងំពីប្ពលឹម
ទល់ថ្ថ្ៃប្តង ់ ។ ក្ប្ោ ក្ពលទទលួភតត
ថ្ថ្ៃប្តងរ់ចួ កប៏ានរនតោរតស្ ូក្ៅក្ទៀត។ 
ឧក្គោស្នស័្ពទកប៏ានរំពងសំ្ក្ឡង មទរ
ថ្ប្ពក្ខាែ ចចិន- ួន គឺអានក្ស្ចកតីប្រ 
ោស្ ររស់្គណៈកមែោរដឹកនាបំ្ពះ
ស្ងឃខ្មែរោរពរសិ្ទធិក្ស្រភីាពខាងជំក្នឿ
សាស្នា ។ ក្ស្ចកតីប្រោស្ររស់្       
គណៈកមែោរតស្ ូ ក្ធាើឲ្យប្ពះស្ងឃរតឹខ្ត
មានកមាល ងំប្រ ុទធជាម ួខាែ ងំ ។ ោរ
ប្រ ុទធោន  កំពុងប្រប្ពឹតតក្ៅជាលំោរ ់ 
ប្សារខ់្ត រ៉ោូលីស្ តូ គីវ ជារណាត ញ

ររស់្ក្ ើងក្ៅកនុងជរួខាែ ងំឲ្យដឹងថា ”ពកួ
វាអស់្ប្ោរក់្ហើ  កំុរនេ ថ្ដប្ពះ
គុណ” ។ 

ទទលួបានដំណឹងក្នះភាល ម ប្ពះ
ស្ងឃក្ ើងកប៏្គវទីង ់ រចួស្ប្មុកក្ៅមុម 
យា៉ោ ងអងអ់ាចោល ហានជាទីរំ្ុត។ កបនួ
បាតុកមែក្ ើងក្ៅមុមបានប្រខ្ហល ១០
ខ្ម៉ោប្ត ពួកនគរបាល ួនបានដកថ្   
ឱោលលអប្ពះស្ងឃក្ ើងកស៏្ប្មុកក្ៅ
មុមក្ទៀត ប្សារខ់្តអនុក្ស្នី ៍ឯក
នគរបាល ួនមាន ក ់ មកប្រោស្ប្បារ់
ថា”-ក្ោកអភបិាលក្មតត ក្ស្នើឲ្យប្ពះ
ស្ងឃ ២០ អងគ និមនតក្ៅវមិានសាោ
ក្មតត ក្ដើមបពិីក្ប្ោះោន  អំពីប្ពះស្ងឃទម 
ទររ៉ោុនាែ នថ្ថ្ៃកនលងមកក្នះ”។ 

ក្ពលទទលួបានក្ស្ចកតីប្រោស្
ក្នះភាល ម ភកិខុអគគស្ងោធិោរថ្នកបនួបា
តុ កមែបានប្រោស្តាមឧក្គោស្នស័្ពទ 
ឲ្យប្ពះស្ងឃទងំអស់្រ្ឈរស់្កមែភាព 
ក្ដើមបកី្ប្ជើស្តាងំ ស្មណទូតនិមនតក្ៅ
ចរារក្ៅសាោក្មតត ។ 

ស្មណទូតខ្ដលប្តូវនិមនតក្ៅប្រជំុ
ក្ៅសាោក្មតតរមួមាន៖ ភកិខុ ថាច ់ វង ់ 
-ថាច ់ហាា     - ថាច ់ោ  - ថាច ់ក្ងៀ  -
ថាច ់ស្ម  -ថាច ់សិ្ន  -ថាច ់ ិន  -
ថាច ់ស្ល់  -ថាច ់សួ្ន- ថាច ់ ីម  -
ថាច ់ថាញ់  - ថាច ់ក្ចៀន  - ថាច ់ខ្ណវ  
-ថាច ់ខ្ហម  - គឹម សាក្រត  - គឹម សុ្ង  
- គឹម ក្ជន -គឹម ានថ់ារា -ក្កៀង 
ក្ហញ និង ភកិខុ សឺ្ង  ងួន ។ 

ចំខ្ណក ភកិខុ ក្ស្ និង ភកិខុ ក្ញៀង 
ក្ៅាខំាងក្ប្ៅ កនុងរ ៈោល ២ ក្មា៉ោ ង 
ក្រើមនិក្ ើញ គណៈប្រតិភូស្ងឃក្ ើង
ក្ចញមកក្ទក្នាះ ក្ ើងនឹងខ្ហកបនួបាតុ    
កមែចូលសាោក្មតត ។ 

ឥឡួវសូ្មនិមនត និងអក្ ា្ ើញមក  
ទស្សនាភាពស្និទធសាន ល រវាងប្ពះស្ងឃ
និងនគរបាលខ្ដលមានឈាមជរ័ជាខ្មែរ 
កំពុងក្ប្ពកប្បាចោន  ក្ៅក្ប្ោ ក្ពលប្រ 
 ុទធោន ដស៏ាហាវម ួ ក្ដើមបមូីលក្ហតុ
ជាតិមាតុភូម ិ និងពុទធសាស្នាខ្មែរ    
កមពុជាក្ប្ោម ។ ពួកនគរបាលខ្មែរខ្ដល
រំក្រ ើោរង្ករក្ៅកនុងជរួខាែ ងំ ក្ពលជរួប្ពះ
ស្ងឃកក៏្លើកថ្ដប្រណម ក្ហើ សួ្រសុ្ម
ទុកខចំក្ពះប្ពះស្ងឃ តាមប្រថ្ពណីពុទធ
សាស្នា ។   ក្ប្ោ ពីកិចារដិស្ណាឋ រ
ក្នះមក  រ៉ោូសិ្លក្ ើងកប៏ាន កបារ ី
មកប្រក្គនប្ពះស្ងឃឆ្ន ់ កំដរររយិា 
ោស្រងាដំំណឹងពីសាោក្មតត ។ 
រនាទ រម់ក ប្ពះស្ងឃនិងនគរបាលក្ ើង 
កប៏ានសំ្ណះសំ្ណាលោន  ពីក្រៀងម ួ
ក្ៅក្រឿងម ួ ជួនោលឮសំ្ក្ណើ ចធំៗ
ក្ទៀត្ង សំ្ក្ណើ ចក្នះប្រខ្ហលជាន ័” 
ពូជជិនវងស ខ្ដលធាល រក់្ហាះក្ហើរក្ដើរក្លើ
ោត រ ក្ប្ោ ក្ពលបានប្រ ុទធោន ក្លើឆ្ក
រចួ កក៏្ចញមកខាងក្ប្ៅក្ស្ើចស្រប 
ជាម ួោន ”។ 

ក្ៅវាលខ្ប្ស្ឯក្ណះវញិ មាននា 
ទហានមាន កថ់ាន កអ់នុក្ស្នី ឯ៍ក ( រង
រក្ងកើតករា ថាចធី់ស្ង  ក្ៅមុមវតតក្ោះ
ខ្កវសិ្រ)ី ។   ក្ោកស័្កតិរី ក្ ឿ បាន
អក្ ា្ ើញមក ក្ធាើោរវកិចាចំក្ពះប្ពះស្ងឃ 
ក្ហើ មានប្រសាស្នថ៍ា៖” - មាុ ំោន ក្មើល
មុស្ប្តូវរក្ទះអូតូរលនក្ដទងំ ៤ ក្ៅវាល
ខ្ប្ស្ក្នះ  មាុ ំោន សូ្មក្ស្ាើចស្រក្ស្ើរដល់
ប្ពះគុណប្គរអ់ងគ មំតស្ ូក្ដើមបរីកំ្ោះប្ពះ
ស្ងឃខ្ដលប្តូវារ់្ សកឹ ក្នះជាគំរមូ ួ
ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនានក់្ប្ោ ” ។ ប្ពះ
ស្ងឃទងំអស់្ក្ៅទីក្នះ កម៏ានប្ពះភស្តកត
ញញឹមជំនសួ្ក្ស្ចកតីអំណរគុណដល់
ក្ោកស័្កតិរីខ្ដលមានគំនិតជាតិនិ ម 
ក្ទះរីោតកំ់ពុងរំក្រ ើោរក្ៅកនុងជួរខាែ ងំ
កក៏្ោ ចុះ ។ 

ប្រខ្ហលម ួក្មា៉ោ ង ក្ប្ោ មក   
ស្មណទូតក្ ើង ខ្ដលបាននិមនតក្ៅ
ចរាជាម ួនឹងអភបិាលក្មតតក្នាះ ក៏
បានមក ដល់លែមជាម ួប្ពះភស័្តកតញ  
ញឹមប្គរ់ៗ អងគ ។           (តៅម្ចនត្) 

ប្ពះ ភកិខុ ក្ ឿង សុ្ម និង គឹម សុ្មន ៍ប្តវូ នួបាញ់ប្រហារក្ៅកនុងវតតប្កពំុឈូកប្ាលារុ ៉ិ៍ ប្ស្កុថ្កូវ ក្មតតប្ពះប្តពងំ  
ោលពីថ្ថ្ៃទី ២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥  ។  


