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ខួប ៥ ឆ្ន ាំទិវាសិទធិជនជាតិដ ើម ១៣ កញ្ញា  REYNOKORNEWS.INFO 
ព. ស. ២៥៥៦  
គ. ស. ២០១២   ១២ 

P 

ប្រភពព័តម៌ានស្ត អីំពីខ្មែរក្ប្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៨ 

សហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោមដ វ្ ើមហាសននិបាតដ ើកទី ៩  

ដ ើមបីដរជើសដរើសដម ឹកនាំអាណតតិថ្ែ ី

អានរៅទាំព ័  ៦ - ៧ 

រពឹតតិោរណ៍ 

២៨ កុមភៈ ១៩៧៥  

ឯកសារប្រវតតសិាស្តស្តស្ត ីអំព ី

ស្មរភូមិផ្សារកំពង ់ក្មតតប្ពះពងំ 

របូគំនូរដែលគូរលលើជញ្ជ ងំលេតិយបាន
ចារអក្សរថា ព្រះភកិ្ខុ លយឿង សុខ និង    

គឹម សុមន ៍ព្តវូទាហានយនួបាញ់ព្បហារ
លៅក្នុងវតតព្ក្រំុឈូក្ព្ចាលចារុ ៉ិ៍  

នាថ្ងៃទី ២១ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ។  

អានរៅទាំព ័ ៥ 

គណៈក្មមការនាយក្ងមថី្នសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម  លព្កាយរបីានលបាះលឆ្ន ត លៅទពី្ក្ងុ Hamilton  ព្បលទសកាណាដា 
កាលរថី្ងៃទ ី១២ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០១២  ។ 

អានរៅទាំព ័  ៣ 

១៤ របដទស ា្ំៗគាំរទសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោមចូ ជាសមាជិកអ្នកផ្ដ ់ដោប ់

ននអ្ង្គោរសហរបជាជាតិ (ECOSOC)  

រោយ ថាច់ ត្រជីា រគឿន ( ពរ័ម៌ានេម្ អរិ ទាំព ័ ២ - ៣ )  

ខ្ខែរដរោម៖ “ដ ើង្មិនអាចផ្លា សប់ដូរអ្តីតោ  ខ្តដ ើង្អាចផ្លា ស់បតូរអ្នគត” 

១១ ឆ្ន ាំ វតតមានខ្ខែរដរោម

ដៅកនុង្ឆ្កអ្នតរជាត ិ

 ួនកាំពុង្ដ ង្ដខោ ន 

កនុង្ឆ្កអ្នតរជាត ិ

អានរៅទាំព ័  ៤ 

មូ ដហតុ 

សហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោម

ពាោមចូ កនុង្ 

រកុមរបឹកានន អ្ .ស. ប. 

ព្ប តិភូសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម 
និង ម៉ាុងតាញ៉ា រត ៍ (Montag 

nard)     បានលលើក្យក្លោលការណ៍         
សំខាន់ៗ ជព្ាប ែល់អនក្គូសលព្ោងការណ៍
នលោបាយអុ៊ឺរបុថា សិទធិរបស់រួក្លគមនិព្តូវ
បានលោររ លទាះបីលវៀតណាមានការរកី្
េលព្មើនដននក្លសែឋកិ្េចក្ល៏ដាយ ។ ខាងលព្កាម 
ជាលសេក្ដីដងែងការណ៍ របស់សហរន័ធដខមរ  
ក្មពុជាលព្កាម និងមូលនិធិម៉ាុងតាញ៉ា រត ៍ ក្នុង     
ឱកាសរកួ្លគបានលៅលធវើទសសនកិ្េច លៅ      

ទីព្កុ្ងព្បូដសល (Brussels) ព្បលទសដបល
សិុក្ ។ 

ចាបរី់ថ្ងៃទី ១៨ ែល់ទី ២១ ដខមងុិនា 
ឆ្ន  ំ ២០១២ តំណាងសហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម និងមូលនិធិ ម៉ាុងតាញ៉ា រត ៍បានជបួជំុ
ោន លៅទីព្កុ្ងព្រូដសល (Brussels) លែើមប ី
លបើក្កិ្េចព្បជំុមយួជាមយួព្កុ្មសាជិក្ព្រឹទធ 
សភាអុ៊ឺរបុ, ទីព្បឹក្ានលោបាយ, តំណាង    
រដាឋ ភបិាលដបលសិុក្ (Belgique) និងមូល
និធិដែលបានចាតត់ាងំល ើង លដាយអងគការ

ទងជ់ាតដិខមរលព្កាម ។ ររៅទាំព ័  ៤ 

ដវៀតណាម 

សទិ ធជិនជាររិ ើម្ 
ខរររជ ើងជារ់រ ម្ ោះ 

អានរៅទាំព ័  ៧ 

លោក្ លៅ ព្តូវអាជាា ធរលវៀតណាមដាក្់
លខាន ះលជើងខណៈោតកំ់្រុងានជំង៊ឺ។ 

អក្សរថ្ងសរលសរថា «ថ្ង-យនួ» សំលៅលលើ
ជនជាតិថ្ង ដែលរស់លៅក្នុងព្បលទសលវៀត
ណាម ក្នុងក្បនួែដងែបង្ហែ ញរីជនជាតិ
នីមយួៗលៅក្នុងព្បលទសថ្ង ក្នុងរិធីបុណយ
វសិាខបូជា អ. ស. ប. លៅរុទធមណឌ ល 
លខតតនគរបឋម កាលរីថ្ងៃទី ០២ ដខ   
មងុិនា ឆ្ន  ំ ២០១២ ។ ជនជាតិថ្ងមនិ
ព្តឹមដតលព្បើពាក្យ «យនួ» ក្នុងការជដជក្
ោន លព្ៅនែូវការប៉ាុលណាណ ះលទ លគដងមទាងំសរ
លសរបដាជាអក្សរថ្ងលព្បើពាក្យថា «យនួ» 
លៅក្នុងរិធីបុណយ អ. ស. ប. លទៀតនង ។  



ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ិ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សងឺ យ ៉ឹង រតនា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ  និរនធនាយក្ ថាច់ ររីជា គគឿន  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3  សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័ ភនលំពញ ។  
ទំនាក្ទំ់នង៖ ទូរស័រទៈ (855) 017-369-683 ឬ (855)  023 42 44 89 (ดดក្មពុជា) ទូរស័រទៈ (408) 550-5060 (ดดดអាលមរកិ្)  Email: preynokornews@gmail.com   

លគហទំររ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ លគហទំររ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ លលខ ៣៣៦ រ.ម. ព្បក្ / ថ្ងៃទី ២២ ដខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១២ 

លបាះពុម្ពចំននួ ១០០០ ចាប ់លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  រាជធានីភនលំពញ  

រត្រោះ ខរមានកា ជាំទាស់ពរីវៀរណាម្ សហពន័ ធខែ ម កម្ ពជុារត្កាម្ម្និបានកាាយជាសមាជកិ ថ្នគណៈកម្ មកា អង គកា ម្និខម្ន ោាភបិាេថ្ន
ត្កមុ្ត្រកឹារស ាកចិ ច នងិសង គម្កចិ ចអង គកា សហត្រជាជារ ិ (UN-ECOSOC) ក នងុនាម្ជាអ នកផ្ ដេរ់ោរេ ់ ។ ខររទាោះជាោ៉ាង

រនោះក ដ ី អង គកា សទិ ធមិ្នសុសអន ត ជារសិខម្ ដងកា រាកាដ យច ាំររោះសហពន័ ធខែ ម កម្ ពជុារត្កាម្ខ េម្និបានជារ់ជាសមាជកិថ្នអង គកា សហត្រជាជារមិ្យួ
រនោះ រោយា ខរត្ររទសម្យួច ាំននួ ពរិសសត្ររទសរវៀរណាម្បានរបាោះរឆ្ន រទមាា ក់ ។ អ នកសកិាខផ្ នកត្រវរ តាិស្តសតខែ ម បានពនយេថ់ា សហពន័ ធខែ ម    
កម្ ពជុារត្កាម្ម្និជារ់ជាសមាជកិរនាោះ រោយា ខររញ្ញា ត្ររទសរវៀរណាម្ម្និទាន់មានទាំនកុចរិ តរេ ើសហពន័ ធខែ ម កម្ ពជុារត្កាម្ ។ 

១៤ របដទស ា្ំៗគាំរទសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោមច ូជាសមាជិក អ្នកផ្ដ ់ដោប ់ននអ្ង្គោរសហរបជាជាតិ 

កា 
លរី ថ្ងៃេនទ 
ទី ២៣ ដខ 
ក្ក្កដា      

គណៈក្មមការអងគការ មនិដមនរដាឋ ភ ិ   
បាល ថ្នព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េចនិងសងគម
កិ្េចអងគការសហព្បជាជាតិ(ECOSOC
– Economic and Social Council) 
បានលបាះលឆ្ន តបែិលសធ សហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាមលៅកាតថ់ា KKF េំលពាះ
ការសំុេូលជាសាជិក្ ក្នុងនាមជាអនក្
នដល់លោបល់ ។  

លៅក្នុងបទសាភ សនម៍យួជា 
មយួ Radio Australia ភាសាយួន 
លេញនាយថ្ងៃទី ២៥ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ
២០១២ អនក្នាពំាក្យ និងជាព្បធានដនន
ការណ៍ របស់សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម 
លោក្ ព្តឹង ា៉ា ន ់រនិទ បានដងែងថា កាល
រីឆ្ន មុំន ព្កុ្មគណៈក្មមការសលព្មេ
របស់ ECOSOC បានយល់ព្រមឲ្យ  
សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម លធវើជាសា   
ជិក្ក្នុងនាមជាអនក្នដល់លោបល់ ថ្ន 
ECOSOC ដតមក្ែល់ ថ្ងៃទី ៣០ ដខ
ឧសភា ឆ្ន លំនះ  លវៀតណាមបានជំទាស់
េំលពាះលសេក្ដីសលព្មេលនះ ។ 

ដវៀតណាមថា KKF មាន

បាំណង្ទាមទារឯករាជយ៖ 

កាលរីថ្ងៃទី ២៩ ដខឧសភា 
អគគរែឋទូត ល  វ៉ាយ ព្តុង (Lê Hoài 
Trung) តំណាងរបស់លវៀតណាមព្បចាំ
អងគការលព្ៅរដាឋ ភបិាល  (Committee 
on Non-Governmental Organ 
isations – CNG0) ថ្នព្កុ្មព្បឹក្ា
លសែឋកិ្េច និងសងគមកិ្េចរបស់អងគការ
សហព្បជាជាតិ ( ECOSOC ) បាន
ឲ្យែឹង អំរីមូលលហតុជំទាស់សហរន័ធ
ដខមរក្មពុជាលព្កាម លព្ពាះថា "សហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាម ានទីសាន ក្ក់ារលៅលព្ៅ
ព្បលទស មនិដមនជាអនក្តំណាងឲ្យរល 
រែឋដខមរលព្កាមលៅលវៀតណាមលទ " ។  

តាមព្បសាសន ៍ របស់លោក្ 
ព្តុង ថា សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ាន 
"ានទិសលៅនលោបាយលមម ងងឹតមយួ 
ក្នុងការលលើក្ទឹក្េិតតដខមរលព្កាម ឲ្យបលងកើត
រែឋឯក្រាជយ និង រដាឋ ភបិាល " របស់រល 
រែឋដខមរលព្កាមមយួលៅលវៀតណាម ។  

តាមព្បសាសន ៍ លោក្ ព្តុង 
ថា លវៀតណាមានការលោររែល់ជន
ជាតិទាងំអស់ ក្នុងលនាះានដខមរលព្កាម
លៅក្នុងសហគមនជ៍នជាតិ ថ្នព្បលទស 
លវៀតណាម ែូេោន  , មនុសសព្គបោ់ន ាន

សិទធិលសមើោន េំលពាះមុខេាប ់ និងមនិាន
សិទធិលរ ើសលអើងរវងជនជាតិលនះ ឬ ជន
ជាតិលនាះល ើយ លៅក្នុងេំលណាមជន
ជាតិទាងំអស់ថ្នព្បលទសលវៀតណាម ។  

លោក្ ព្តុង បានបនតលទៀតថា 
ជីវភាររបស់ជនជាតិនីមយួៗ រមួទាងំ
ជនជាតិដខមរនង ានការរកី្េលព្មើនជា
បនតបនាទ ប ់ និងរកួ្លគានតំណាងអាជាា
ធរលៅព្គបស់ាា បន័ ។ 

លោក្ ព្តុង បានបនតលទៀតថា 
"ព្គួសារលវៀតណាមានទាងំអស់ ៥៤ 
ជនជាតិ ក្នុងលនាះានដខមរលព្កាមនងដែរ 
លៅដតរស់ លដាយព្សុះព្សួលជាលព្េើន
តំណមក្លហើយ ក្នុងការការពារ និង    
សាា បនាព្បលទស [លវៀតណាម] " ។ 

ដវៀតណាមចង្់បាំដលាចរបវតតិ

សាស្តសត ៖ 

ល ែ្ើយតបលៅនឹងបញ្ែ លនះ 
លោក្ ថាេ ់ ង៉ាុក្ ថាេ ់ជាព្បធានសហ
រន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាមបានបំភែ៊ឺថា វមនិ
ដមនជាលរឿងដខមរលព្កាមេងទ់ាមទារទឹក្ែី
អវីលទ ក្រណីដននទីគ៊ឺលវៀតណាមព្តូវដត
ទទលួសាគ ល់ការរិតនូវលរឿងព្បវតតិសាស្តសត
របស់ខែួន ។ លោក្បញ្ជ ក្ថ់ា ការលចាទ
ព្បកានល់នះ ព្ោនដ់តជាការលលើក្ល ើង

ដែលលវៀតណាមេងបំ់លភែេ នូវព្បវតតិ   
សាស្តសតដតប៉ាុលណាណ ះ ។ 

KKF  តស ូមតិដ ើមបីោរពារ

សិទធិខ្ខែរដរោម៖ 

លោក្ ព្តឹង ា៉ា ន ់រនិទ បានព្ចាន
លចាល នូវការលចាទព្បកានរី់ភាគីលវៀត   
ណាមលដាយលលើក្លហតុនលថា "រកួ្
លយើង មនិដែលបាននិោយែល់បញ្ែ
ឯក្រាជយលទ និងលយើងខាុមំនិដែលបលងកើត    
រដាឋ ភបិាលណាមយួដាេ ់ លដាយដ ក្
ល ើយ"។ 

តាមព្បសាសន ៍ លោក្ ព្តឹង 
ា៉ា ន ់ រនិទ ទិសលៅរបស់សហរន័ធដខមរ   
ក្មពុជាលព្កាមលរលសំុេូល ជាសាជិក្ 
ថ្នព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច និងសងគមកិ្េច
អងគការសហព្បជាជាតិលនាះ "លែើមប ី
ទទលួបានសិទធ ិ ក្នុងការេូលរមួសដមដង
មតិជាសាធារណៈលៅលលើលវទិកា ថ្នអងគ
ការសហព្បជាជាតិ និងរាល់លរលដែល
លវៀតណាមេូលសដមដងមតិ លៅលលើលវទិកា
លនះគ៊ឺសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ក្ា៏ន
សិទធេូិលរមួដែរ ។ លព្ៅរីលនះ      គណៈ 
ក្មមការថ្នលវទិកា ក្ប៏ានអល ជ្ ើញព្បលទស
នានាមក្សាដ បស់ហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម
លធវើលសេក្ដីរាយការណ៍ អំរីសាា នភារ

សិទធមិនុសស របស់រលរែឋដខមរលព្កាមលៅ 
លវៀតណាម ដែលជាព្បជាជាតិដខមរលព្កាម
របស់លយើងខាុរំងទុក្ខជាយូរមក្លហើយ " ។ 

លោក្ ព្តឹង ា៉ា ន ់រនិទ បានាន
ព្បសាសនទ៍ាក្ទ់ងនឹងអវីដែលសហរន័ធ
ដខមរក្មពុជាលព្កាមចាតទុ់ក្ថា ជាការព្ប 
កានរូ់ជសាសន ៍ និងជិះជានសិ់ទធិ
សាសនានិងអវីដែលលោក្បានលចាទព្ប 
កានរ់ដាឋ ភបិាលលវៀតណាមថា ានបំ 
ណងរោំយវបបធម ៌ ភាសារបស់ដខមរ
លព្កាម ។  

លោក្និោយថា សហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាម ានលោលការណ៍តស ូ
លែើមបសិីទធិមនុសស, សិទធិជនជាតិលែើម
ដែលរលរែឋដខមរលព្កាម កំ្រុងរស់លៅ 
ដែនែីសណដ ទលនែលមគងគ [ក្មពុជាលព្កាម ] 
សរវថ្ងៃ ។  

លោក្បានបញ្ជ ក្អំ់រីាព្តាទី 
៣ ថ្នសិទធិជនជាតិលែើម ដែលព្តូវបាន
អងគការសហព្បជាជាតិអនុមតិ កាលរី
ថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ា  ឆ្ន  ំ២០០៧ ថា លវៀត
ណាមជាព្បលទសហតាលលខីនងដែរ ។ 
ាព្តា លនះបានបញ្ជ ក្ថ់ា រាល់ជនជាតិ

ររៅទាំព ័  ៣ 



ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ិ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ព័ត៌មាន 

លែើម ានសិទធិសលព្មេវសនាខែួនលដាយ
ខែួនឯង អំរីនលោបាយ សងគម និង
លសែឋកិ្េចថ្នជនជាតិរបស់ខែួន ។  

លោក្ថា៖"សហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម បាននសរវនាយនូវាព្តាទាងំលនះ
ឲ្យមនុសសព្គបោ់ន បានែឹង លែើមបជីព្មញុ
ឲ្យលវៀតណាមអនុវតតតាមអវី ដែលលគបាន
េុះកិ្េចសនាជាមយួអងគការសហព្បជា
ជាតិ" ។ 

អនក្សិក្ា ដននក្ព្បវតតិសាស្តសត
បានរនយល់ថា សហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាមមនិបានជាប ់ ជាសាជិក្ព្កុ្ម
ព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច និងសងគមកិ្េចថ្នអងគការ
សហព្បជាជាតិលនាះ លដាយសារដត
បញ្ែ ព្បលទសលវៀតណាម មនិទានា់ន
ទំនុក្េិតត លលើសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម
លៅល ើយ ។ 

ពនយ ឲ់្យដវៀតណាម  ់ពី

ោរតស ូដ ើមបីោរពារសិទធិខ្ខែរដរោម៖ 

លទាះបីជាោ៉ា ងលនះក្ដី អនក្ព្បវតតិ
សាស្តសតបានជំរញុឲ្យសហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាមខិតខំតស ូបដនាមលទៀត រិលសសលធវើ
ោ៉ា ងណាបង្ហែ ញ អំរីសក្មមភាររបស់

ខែួនែល់រិភរលោក្ថា រាល់ទលងវើរបស់
សហរន័ធកំ្រុងលធវើលនាះ ព្ោនដ់តេងក់ារ 
ពារសិទធិលសរភីារ ជូនព្បជារលរែឋដខមរ
លព្កាមលៅព្បលទសលវៀតណាមបេចុបបននលទ 
មនិជាបព់ាក្រ់ន័ធនឹងការេងទ់ាមទាររែឋ
ឯក្រាជយលនាះលទ ។ 

សាស្តសាត ចារយដននក្ព្បវតតិសាស្តសត
ថ្នសាក្លវទិាល័យ ភូមនិទភនលំរញ 
លោក្សាស្តសាត ចារយ សំបូរ ាណាណ រា៉ា  
ានព្បសាសនថ៍ា ការលបាះលឆ្ន តលព្ជើស
លរ ើសយក្សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ជា
សាជិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច សងគម
កិ្េចថ្នអងគការសហព្បជាជាតិលនះ វ   
អាព្ស័យលលើភាគីអនតរជាតិ ដែលជាព្ប 
លទសជាសាជិក្ជាអនក្សលព្មេ ។ 

ប៉ាុដនតោ៉ា ងលនះក្ដី លោក្ សំបូរ 
ាណាណ រា៉ា  បានរនយល់ថា សហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាម ព្តូវព្បឹងដព្បងតលៅលទៀត 
លៅក្នុងព្ក្បខណ័ឌ  ឲ្យអនតរជាតិលមើល
ល ើញនូវសក្មមភាររបស់ខែួន រិលសស
ឲ្យរែឋលវៀតណាមយល់ែឹង អំរីទិសលៅ
របស់ខែួនដែលថា ខែួនព្ោនដ់តលធវើការង្ហរ
លែើមបទីាមទារសិទធិលសរភីារ ជូនព្បជា
រលរែឋដខមរលនាះ ។ 

 

សមាជកិ UN មិនដ វ្ ើតាម     

ឆនទៈរបស់ខានួ៖ 

ព្បធានគណៈក្ាម ធិការ សិទធិ
មនុសសលវៀតណាម លៅព្បលទសបារាងំ 
លោក្   វរ័ វុងំ អាយ ានព្បសាសន៍
ថា លនះជាលរឿងអាព្ក្ក្ម់យួដែលរដាឋ ភ ិ
បាលលវៀតណាម មនិេងឲ់្យានការដក្
ដព្បនូវលោលនលោបាយ លោររសិទធិ
មនុសស លៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាមលនាះ 
ដតដបរជា លធវើការលចាទព្បកានស់ហរន័ធ
ដខមរក្មពុជាលព្កាមថា េងទ់ាមទារបលងកើត
រែឋឯក្រាជយ លៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាម 
វញិ លនាះ ។ 

លោក្ វរ័ វុងំ អាយ៖ «វជា
លរឿងគរួឲ្យអាា៉ា ស់ដែលព្បលទសជាសា 
ជិក្ថ្ន UN មនិបានលធវើអវីលៅតាម្នទៈ
របស់ខែួន លដាយសារដតានសាព ធរី
ព្បលទសលវៀតណាម លហើយសមគំនិតជា 
មយួព្បលទសលវៀតណាម លែើមបបីនទេ់
បង្ហា ក្សំ់ល ង អនក្ការពារសិទធមិនុសស 
លហើយក្ជ៏ាការបង្ហែ ញ ថ្នសញ្ា អវជិជ 
ានលៅព្បជាជនក្នុងព្បលទសលវៀតណាម 
ដែលសហគមនអ៍នតរជាតិ មនិឈរភាគី
ព្បជារលរែឋ ក្នុងព្បលទសលវៀតណាម 
ដែលលព្សក្ឃ្លែ នលសរភីារ» ។ 

មុនលនះ លៅថ្ងៃទី ១៨ ដខក្ក្កដា 
ានអងគការអនតរជាតិេំនួន ១៤ ក្នុង
លនាះានអងគការឃ្លែ លំមើលសិទធិ មនុសស 
(HWR – Human Rights Watch), 
គណៈក្មមការអនក្េាបអ់នតរជាតិ (ICJ 
– International Com mission of 
Jurists), អងគការរិភរលោក្ព្បឆ្ងំ
ការលធវើទារណុក្មម  (OMCT – World 
Organi sation Against Torture) ... 
បាន "សដមដងការោពំ្ទោ៉ា ងលរញ
ទំហឹង" ែល់សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម 
និង បានទាមទារឲ្យអងគការមយួលនះ 
"ានសិទធិអនុវតតសិទធិលសរភីារ ក្នុងការ
បល ច្ញទសសនៈ លដាយសនតិវធីិទាក្ទ់ង
នឹងសាា នភារលៅលវៀតណាម " ។ 

ក្នុងកិ្េចព្បជំុកាលរីថ្ងៃេនទ ទី 
២៣ ដខក្ក្កដា គណៈក្មមការមនិដមន    
រដាឋ ភបិាល (CNGO) បានលបាះលឆ្ន ត
សលព្មេ អំរីការេូលជាសាជិក្ភារ
នដល់លោបល់ របស់សហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម លៅក្នុងព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច និង
សងគមកិ្េចអងគការសហព្បជាជាតិ(ECO 
SOC) ។ 

លទធនលថ្នការលបាះលឆ្ន ត គ៊ឺ 
២៧ ព្បលទសលបាះលឆ្ន តោពំ្ទលវៀតណាម 

មនិឲ្យសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាមេូលរមួ
លៅក្នុង ECOSOC ក្នុងនាមជាអនក្
នដល់ព្បឹក្ា , ១៤ ព្បលទសជំទាស់លវៀត
ណាម ោពំ្ទសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម 
និង ១០ ព្បលទសអនុបវទ ។ 

ព្បលទសដែលោពំ្ទលវៀតណាម 
ានែូេជា េិន, Cuba , Indonesia, 
Lybia,Mongolia, Philippines, 
Brazil, Bangladesh, Ecuador, 
Nicaragua, Ukraine, ឥណាដ  និង          
រសុសុ ី.... ។ 

១៤ ព្បលទសដែលលបាះលឆ្ន តោំ
ព្ទដខមរលព្កាម ជំទាស់លវៀតណាម ាន
ែូេជា Bulgaria, Canada, Finland, 
France, Germany, Ireland, Italy, 
Lativa, Netherlands, Slovakia, 
Spain, Switzerland, អងល់គែស 
(United Kingdom) និង សហរែឋអាលម
រកិ្ (United States of America) ។  

ព្បលទសអនុបវទានែូេជា
ព្បលទសអូស្តសាត លី, Chile, Zambia និង 
Bahamas...៕ 

រោយ ថាច់ ត្រជីា រគឿន  
លៅថ្ងៃទី ១៥ ដខក្ក្កដា ឆ្ន លំនះ 

ជាថ្ងៃគព្មបខ់បួ ១១ ឆ្ន  ំ ដែលសហរន័ធ
ដខមរក្មពុជាលព្កាម (Khmers Kampu 
chea – Krom Federation) បាន
េូលជាសាជិក្ ថ្នអងគការព្បជាជាតិ 
និងរលរែឋដែលោម នតំណាង (Unrepr 
esented Nations and Peoples 
Organization) លៅកាតថ់ា UNPO 
កាលរីថ្ងៃទី ១៥ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ២០០១ 
លៅទីព្កុ្ឡាលអ ព្បលទសហូ ង ់ ។ 
សមទិធិនលជាបឋមដែលលក្ើតលេញ រី
ការេូលជាសាជិក្ ថ្នអងគអនតរជាតិ
មយួលនះ គ៊ឺបានលធវើឲ្យអងគការលនះទទលួ
សាគ ល់ល ម្ ះ «ដខមរលព្កាម» លហើយបាន
ក្តេូ់លក្នុងប ជ្ ីសាជិក្ របស់លគជា
ភាសាអងល់គែសថា « Khmer Krom » 
លដាយលគបានទទលួសាគ ល់ «ដខមរលព្កាម» 
ថាជា ព្បជាជាតិមយួថ្នដែនែីក្មពុជា
លព្កាម ឬ ភាគខាងតបងូលវៀតណាម ។ 

លនះជាការក្តស់ាគ ល់ជំហាន 
ចាបល់នដើមមយួ ដែលបានលធវើឲ្យវតតាន
របស់ « ដខមរលព្កាម » បានលលេមុខលេញ
លៅក្នុងឆ្ក្អនតរជាតិ រហូតមក្ែល់ថ្ងៃ
លនះ ។ ខណៈដែលរលរែឋដខមរលព្កាម
ានព្បាណជិត ៨ ោននាក្ដ់ែល
កំ្រុងរស់លៅដែនែីក្មពុជា លព្កាមសរវថ្ងៃ
ព្តូវបានមជឈដាឋ នជាតិ និងអនតរជាតិែឹង
ឮរត័ា៌ន រីរកួ្លគកានដ់តលព្េើននាលរល 

បេចុបបននលនះ ានរលរែឋដខមរលព្កាមខែួន
ឯងនង និងរលរែឋដខមរថ្នព្បលទសក្មពុជា
នង ក្នុងលនាះានអនក្កាដសតនិងមស្តនតី   
រដាឋ ភបិាលមយួេំននួ បាននិោយនិង
លព្បើព្បាស់ល ម្ ះ «ដខមរលព្កាម» និងដែន
ែី « ក្មពុជាលព្កាម » មនិទានប់ានព្តឹម
ព្តូវលៅល ើយ ។ 

នាលរលក្នែងមក្ លយើងសលងកត
ល ើញានមនុសសមយួេំននួ បាន      
និោយពាក្យសំលៅលៅលលើរលរែឋ« ដខមរ 
លព្កាម» ឬ « ដខមរ » ដែលរស់លៅដែនែី  
ក្មពុជាលព្កាមថា «បងបាូនក្មពុជាលព្កាម» 
និងអនក្ខែះលទៀតនិោយពាក្យសំលៅលលើ
ល ម្ ះភូមសិាស្តសតឬល ម្ ះដែនែី«ក្មពុជា
លព្កាម» ថា «ដខមរក្មពុជាលព្កាម » ឬ « ដខមរ
លព្កាម » លៅវញិ ែូេជានិោយ « ខាុមំក្
រីដខមរលព្កាម » ឬ « ខាុធំាែ បល់ៅដខមរលព្កាម
លលង » ជាលែើម ដែលលមើលលៅហាក្ែូ់េ
ជារកួ្ោត ់ លៅានភារព្សលរេព្ស 
រិលលៅល ើយ ។  

ល ម្ ះទាងំរីរលនះ ព្បសិនលបើ
លោក្អនក្យក្េិតតទុក្ ដាក្ល់នាះ វមនិ
ានការយល់ព្េ ំោន ល ើយគ៊ឺ «ដខមរ
លព្កាម» សំលៅលៅលលើមនុសស ឬ រលរែឋ
ដែលរស់លៅលលើទីតាងំ ថ្នដែនែីក្មពុជា
លព្កាម និងរឯី « ក្មពុជាលព្កាម » វញិ 
សំលៅលៅដែនែី ដែលដខមរលព្កាមកំ្រុង
រស់លៅ ឬ ដខមរលព្កាមជាាច ស់ព្សុក្ថ្ន
ដែនែីក្មពុជាលព្កាម ។ 

ែូលេនះ លបើលយើងេងនិ់ោយ
សំលៅលៅលលើមនុសស ឬ រលរែឋគរួលព្បើ
ពាក្យថា « ដខមរលព្កាម » ែូេជានិោយ
ថា « ខាុ ំជាដខមរលព្កាម » ឬ « បងបាូនដខមរ
លព្កាម»  ជាលែើមនិងលបើេងនិ់ោយ
សំលៅលៅលលើដែនែី ឬ ភូមសិាស្តសតព្តូវ
លៅថា « ក្មពុជាលព្កាម » ឬថា « ដែន
ែីក្មពុជាលព្កាម » ែូេជានិោយថា 
«ដខមរលព្កាមជាាច ស់ព្សកុ្ ថ្នដែនែី    
ក្មពុជាលព្កាម » , « ដខមរលព្កាមព្តវូបាន
អាជាា ធរលវៀតណាមលធវើទុក្ខបុក្លមនញ លៅ
ក្មពុជាលព្កាម » , « ខាុ ំបានលៅលលងលៅ

ក្មពុជាលព្កាម » និង «ក្មពុជាលព្កាម ជា
ដែនែីមយួភាគថ្នព្បលទសក្មពុជារីអតីត
កាល » ជាលែើម ។ 

ទព្ាបំានលគសាគ ល់ថា « ដខមរ
លព្កាមជានរណា ? » និង «ក្មពុជាលព្កាម
លៅទីណា ? » លនាះ គ៊ឺែូនតាដខមរលព្កាម
បានតស ូោ៉ា ងសវិតសាវ ញ ព្បឆ្ងំនឹង
ការរាោមលុបបំបាតរូ់ជសាសនរី៍
របបយួនព្គបយុ់គសមយ័ ដែលអស់ 
លោក្ទាងំលនាះ ានឧក្ញ៉ា  ស៊ឺង គុយ 
ជាលែើម បានបូជាជីវតិលែើមបរីក្ាព្រះរុទធ
សាសនាលងរវទ ឲ្យបានគងវ់ងសែល់
សរវថ្ងៃ ។ 

ែូលេនះ លែើមបបីានសលព្មេទិស
លៅអវីមយួ ដែលដខមរលព្កាមព្គបរ់បូេង់
បាននាលរលអនាគតលនាះ  គ៊ឺបុគគលដខមរ
លព្កាមខែួនឯងព្តូវែឹងឲ្យបានេាស់អំរី
ខែួនជាងលគទាងំអស់ លហើយនាោំន ព្បាប់
លៅមជឈដាឋ ននានាឲ្យបានព្ជាប នូវអតដ 
សញ្ា ណរបស់ខែួន លទើបលធវើឲ្យដខមរលព្កាម
កានដ់តរព្ងឹងបាន នូវឥទធិរលរបស់ខែួន

លៅក្នុងឆ្ក្អនតរជាតិ ។ 
ចាបត់ាងំរីថ្ងៃដែល«ដខមរលព្កាម» 

បានេូលជាសាជិក្អងគការព្បជាជាតិ 
និងរលរែឋោម នតំណាង(UNPO) ដែល
ានសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម (KKF) 
ជាអនក្តំណាងលធវើការដននក្សិទធិមនុសស
ជាមយួសហគមនអ៍នតរជាតិ មក្ែល់ថ្ងៃ
ទី ១៥ ដខក្ក្កដា ឆ្ន លំនះ ានរយៈលរល
ដត ១១ ឆ្ន គំតប់៉ាុលណាណ ះ បានលធវើឲ្យរដាឋ ភិ
បាលលវៀតណាមានការផ្លែ ស់បដូរនលោ 
បាយសព្ាបរ់លរែឋដខមរលព្កាម លៅដែន
ែីក្មពុជាលព្កាមគរួឲ្យក្តស់ាគ ល់ ។ លនះ
ក្ល៏ដាយសារដតល ម្ ះ « ដខមរលព្កាម »  
ព្តូវបានលលេមុខលេញ លៅក្នុងលវទិកា  
អេិថ្ស្តនតយថ៍្នអងគការសហព្បជាជាតិសដី
រីបញ្ែ ជនជាតិលែើម (UNPFII) ជាលរៀង
រាល់ឆ្ន  ំ ដែលលធវើឲ្យរដាឋ ភបិាលលវៀត   
ណាមមនិអាេោក្ប់ាងំដខមរលព្កាម លៅ
ក្នុងរនាងំដែក្របស់លគបានតលៅលទៀត ។ 

ែូលេនះ ការដែលដខមរលព្កាមនាោំន
លៅល ម្ ះ « ដខមរលព្កាម » និងដែនែី    
«ក្មពុជាលព្កាម» របស់ខែួនឲ្យបានេាស់, 
ការែុះល ើងនូវធនធានមនុសសដខមរលព្កាម
លៅព្គបទី់ក្ដនែង និងការរព្ងឹក្ឥទធិរបស់
ដខមរលព្កាម លៅក្នុងឆ្ក្អនតរជាតិជាគនែឹះ
មយួចាបល់នដើម លឆ្ព ះលៅរក្ការផ្លែ ស់បដូរ
សងគមដខមរលព្កាម ទាងំលៅលព្ៅព្បលទស 
និងលៅដែនែីក្មពុជាលព្កាម នាលរល
អនាគត ៕ 

១១ ឆ្ន ាំ វតតមានខ្ខែរដរោមដៅកនុង្ឆ្កអ្នតរជាត ិ

រម្កពទីាំព ័ ២ 

សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

កា ខ េខែ ម រត្កាម្នា ាំគ្នន រៅរ ម្ ោះ « ខែ ម រត្កាម្ » នងិខ ន  ី« កម្ ពជុារត្កាម្ »  រស់
ែ ានួឲ្យបានចាស់, កា  ោុះរ ើងនវូធនធានម្នសុសខែ ម រត្កាម្រៅត្គរ់ទកីខន ាង នងិកា ពត្ងកឹ

ឥទ ធ ិរស់ខែ ម រត្កាម្រៅក នងុឆ្កអន ត ជារ ិជាគន ាោឹះម្យួចារ់រផ្ ដើម្រឆ្ព ោះរៅ កកា ផ្លា ស់រ ដ ូសង គម្ខែ ម 
រត្កាម្ទា ាំងរៅរត្ៅត្ររទស នងិរៅខ ន កីម្ ពជុារត្កាម្នារពេអនាគរ ។ 



ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ិ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ លិមិតមិតតអនកអាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

កា លរីថ្ងៃទី ២៣ ដខ  
ក្ក្កដា ឆ្ន  ំ២០១២ 

ក្នែងលៅលហើយងមីៗលនះ ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋ
កិ្េច និងសងគមកិ្េចថ្នអងគការសហព្បជា
ជាតិ បានលបាះលឆ្ន ះតបែិលសធមនិ
ទទលួសាគ ល់ការសំុេូលជាសាជិក្ ថ្ន
ព្កុ្មព្បឹក្ាលនះ របស់សហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម និងជាការបតូ រឥរោិបទរបស់    
គណៈក្មមការព្កុ្មព្បឹក្ាលនះ រីការដែល
បានទទលួសាគ ល់ (Granted) ឱយសហ
រន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ជាសាជិក្កាល
រីថ្ងៃទី ២០ ដខឧសភា ឆ្ន  ំ ២០១២ 
លដាយសារការព្បឆ្ងំជំទាស់ោ៉ា ងខាែ ងំ 
របស់តំណាងរដាឋ ភបិាល ថ្នព្បលទសសា 
ធារណរែឋសងគម និយមលយៀតណាម ។ 
ការបែិលសធ របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច
និងសងគមកិ្េចថ្នអងគការសហព្បជាជាតិ
លនះបានលធវើឱយមជឈដាឋ ននានា ានលោ 
បល់ និងានក្ងវល់ខុសៗរីោន  ។ 

ក្នុងការជំទាស់លនាះលវៀតណាម 
ានលោក្ ល  ហាវ យ ព្តុង ជាតំណាង 
បានលលើក្យក្ព្បការមយួេំននួ ដែល
ទាក្ទ់ងលៅ និងសាា នភារថ្នការរស់លៅ
របស់ដខមរលព្កាម នឹងសក្មមភាររបស់
សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម មក្ោត
ព្តដាង លែើមបជីាលលសក្នុងការសំុអំពាវ
នាវឱយអងគការលសែឋកិ្េច និងសងគមកិ្េច
លនះបែិលសធ ការលសនើរបស់សហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាម លដាយបានប ច្ុ ះប ច្ូ ល
បណាដ ព្បលទសមយួេំននួ ឱយោពំ្ទញតតិ
ជំទាស់របស់លវៀណាម ។ ក្នុងការលលើក្
ល ើងលនាះ ានេំណុេមយួលវៀតណាម
បាននិោយថា “លមែឹក្នាសំហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាមបានលព្បើពាក្យ លសៀម ឬ 
យនួ ក្នុងនយ័លមើលង្ហយែល់ព្បជាជាតិ
ទាងំរីរលនះ” ។ មនិដតប៉ាុលណាណ ះ អនក្ការ
ទូតយួនរបូលនះ បានភាជ បក់ារលព្បើពាក្យថា 
‹‹យនួ›› លនះរបស់លមែឹក្នាសំហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាម លៅនឹងអនក្ែឹក្នាដំខមរ
កុ្មមុយនិសតាន ប៉ាុល រត ជាលែើម 
ដែលធាែ បដ់តលព្បើព្បាស ជាលលសក្នុងការ

ែ្ នពានព្បលទសលវៀតណាម និងជាប់

លទាស ក្នុងការសាែ បជ់នសែូតព្តង ់  
លយៀតណាមក្នុងអមែង ់ ឆ្ន  ំ ១៩៧៧-
១៩៧៩› ។ លរឿងកាបស់ាែ បម់នុសសលៅ 
ព្បលទសក្មពុជាកាលរីជាង ៣០ ឆ្ន មុំន
លនាះ ឥ ូវលនះ កំ្រុងដតព្តូវបានតុោ 
ការអនតរជាតិលធវើការ លែើមបរីក្យុតតិធមជូ៌ន
ជនរងលព្ោះ លហើយសងឃមឹថាតុោការ
លនះ នឹងានសុភវនិិេឆយ័ក្នុងការរក្យុតតិ 
ធមល៌នះ ។ រឯីលរឿងពាក្យថា ‹‹យនួ›› លនាះ
វញិ សូមទុក្ឱយភាសាវទូិជាអនក្ាន    
ជំនាញ ខាងដននក្ភាសាលោក្រនយល់ 
េុះ ។ (១) 

េំដណក្ខាុ ំវញិ ធាែ បដ់តលព្បើពាក្យ
ថា ‹‹យួន›› លនះតាងំដតរីលរលដែលលេះ
និោយមក្លម៉ាែះ លព្ពាះលៅឯព្សុក្ខាុ ំ គ៊ឺ
ដខព្តព្រះព្តពាងំយួនែូរ លៅជាព្តាយិញ 
រេួលៅជាវញិបិញ - លៅជាគីវ ុង រេួ
មក្ជាព្តាវញិែដែល លៅលរលបេចុបបនន
លនះ រំុដែលាននរណាាន ក្ល់ៅជន
ជាតិយួនថាលយៀតណាម ឬលវៀតណាម 
លទ លព្ពាះពាក្យថា ‹‹លយៀតណាម›› លនះ
លគលព្បើសព្ាបល់ៅព្បលទសលនះ គ៊ឺលគ
លៅថា ព្បលទសលយៀតណាមតាមសំ 
លនៀងអនក្លៅលយៀតណាមខាងតបងូ ។ 

ជនជាតិ ួនជានរណា ?  

ក្នុងឯក្សាររំុល ើញ ានដេង
អំរីជនជាតិលយៀតណាមលទ ។ កាលរី
ព្បលទសលវៀតណាមដបក្បាក្ជ់ារីរសាធា 
រណរែឋលយៀតណាម ឬលយៀតណាមខាង
តបងូលគលៅ ជនជាតិយួនខែួនលគថា 
‹‹លងើយលយៀត (Nguoi Viet)›› លគលៅ 
ដខមរលព្កាមថា លងើយលយៀតហគក្ល់មៀង 
(Nguoi Viet Goc Mien) ក្នុងនយ័ថា 
រលរែឋយនួលែើមកំ្លណើ តជាដខមរ ។ 

យួនកុ្មមុយនិសដសរវថ្ងៃលនះ លគ
លៅយួនខែួនលគថា លងើយគិញ (Nguoi 
Kinh) ជាជាតិមនុសសមយួក្នុងបណាដ
ជាតិមនុសសទាងំ ៥៤ ដែលក្ំរុងដតរស់ 
លៅក្នុងព្បលទសលនះ ។ ក្នុងភាសាដខមររំុ
ានល ើញពាក្យថា ‹‹គិញ›› ក្នុងនយ័
លៅជាតិមនុសសមយួ លៅព្បលទសលយៀត   
ណាមលទ នទុយមក្វញិានពាក្យថា 
‹‹យនួ›› ជាជំនសួ ែូលេនះលហើយបានជា
ដខមរលយើងលព្បើពាក្យថា ‹‹យនួ យនួ›› លនះ
ជាហូររដហតាងំដតរី បូរាណកាលមក្ 
ែូេោន នឹងជនជាតតិយួន ដែលដតងដត
លៅដខមរលយើងថាលងើយលមៀង (N g u o i 
Mien) ឬ លមៀង (Mien) អីុេឹងដែរយួន
ជំនានង់មីលគលៅដខមរលយើងថា លងើយក្មពុជា
លៅវញិ ។ ែូលេនះការដែលដខមរលយើងលព្បើ

ពាក្យ ‹‹យនួ›› លែើមបលីៅជាតិមនុសស 
មយួលៅ ក្នុងសហគមនល៍យៀតណាម 
លនាះ រំុានការខុស គ្ងអវីល ើយក្នុង
នយ័ ថ្នភាសាដខមរមនិគរួអនក្ការទូតយួន 
យក្ជាលលស ក្នុងការលឃ្លសនាលៅអងគ
ការសហព្បជាជាតិ លែើមបេី ច្ុ ះប ច្ូ ល
ព្បលទសមយួេំននួឱយោពំ្ទញតតិ របស់
ខែួនល ើយ លព្ពាះថាការលចាទព្បកានល់នះ 
ជាការលចាទព្បកាន ់ ដែលរំុានមូល
ដាឋ នព្តឹមព្តូវទាល់ដតលសាះ ។ លហើយការ 
លចាទព្បកានល់នះលទៀតលសាត វនទុយលៅ
នឹងលសេក្ដីព្បកាសរបស់ អងគការសហ
ព្បជាជាតិថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ា  ឆ្ន  ំ
២០០៧ សដីអំរីសិទធិរបស់ជនជាតិលែើម
ព្តងា់ព្តាទី ១៣ ៖ 

Article 13/-1.Indegi nous 
people have the right to 
revitalize, use, develop and 
transmit to future generations 
their histories, languages, oral 
traditions, philosophies, writing 
systems and to designate, and 
retain their own names for 
communit ies, places and 
persons. 

ាព្តាទី ១៣.១ ជនជាតិលែើម 
ានសិទធិលធវើឱយរស់ល ើងវញិ សិទធិលព្បើ
ព្បាស់អភវិឌ្ឍ និងលនទរឱយកូ្នលៅជំនាន់
លព្កាយនូវព្បវតតិសាស្តសដ ភាសា េាប់
ទាែ ប ់ ទសសនវជិាជ  ព្បរន័ធសរលសរចារ 
និងអក្សរសាស្តសដ ព្រមទាងំរក្ាល ម្ ះ
លែើមរបស់រួក្លគ លៅក្នុងសហគមន ៍ែូេ
ជា ទីក្ដនែង និងបុគគលាន ក្់ៗ  ។ 

តាមរិតលៅ ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋ
កិ្េចនិងសងគមកិ្េច ថ្នអងគការសហព្បជា
ជាតិគរួដតទទលួសាគ ល់ លហើយនដល់
សាជិក្ភារ ឱយសហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម លែើមបលីធវើជាថ្ែគូក្នុងការអភវិឌ្ឍ
សងគមកិ្េច លៅព្បលទសលវៀតណាម ដែល
ានជនជាតិែល់លៅ ៥៤ ជនជាតិលៅ
ក្នុងសហគមនល៍នះានជាអាទ៉ិ៍ ជនជាតិ
ដខមរក្មពុជាលព្កាមនងដែរ ។ ដតការលធវស
ព្បដហសរបស់បណាដ ព្បលទស មយួេំននួ
ដែលានសិទធិលបាះលឆ្ន តកាល រីថ្ងៃទី 
២៣ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ២០១២ បាន លធវើឱយ
សំល ងរបស់ព្បជារល រែឋលវៀតណាម 
មនិអាេបានឮ ែល់មជឍដាឋ នអនតរជាតិ
ែូេជាព្បសាសន ៍ របស់អនក្ការពារសិទធិ
មនុសស Vo Van Ai ថា៖ ‹‹វជាលរឿងគរួ
ឲ្យ អាា៉ា ស់ ដែលព្បលទសជាសាជិក្
ថ្ន UN មនិបានលធវើអវីលៅតាម្នទៈរបស់
ខែួន លដាយសារដតានសាព ធរីលវៀត
ណាម លហើយសមគំនិតជាមយួព្បលទស
លវៀតណាម លែើមបបីនទេប់ង្ហា ក្សំ់ល ង
អនក្ការពារសិទធិមនុសស លហើយក្ជ៏ាការ
បង្ហែ ញថ្នសញ្ា អវជិជានលៅព្បជាជន 
ក្នុងព្បលទសលវៀតណាមដែលសហគមន៍
អនតរជាតិមនិឈរ ខាងភាគីព្បជារល 
រែឋក្នុងព្បលទសលវៀតណាម ដែលលព្សក្
ឃ្លែ នលសរភីារ» ៕ 

————————— 
(១) យនួជារកយខ េខែ ម ខរង

រត្រ ើត្វ ាំងពរី ូមុ្រោូណម្ក  ចូជា យនួ 
ចនិ ចាម្ ជាា  មា៉ាឡាយ ូក ាងិ គ ភមូា ។េ។  

 ួនកាំពុង្ដ ង្ដខោ នកនុង្ឆ្កអ្នតរជាតិ 

ព្បជាជាតិ និងព្បជាជនោម នតំណាង 
(UNPO) ។ គណៈព្បតិភូតំណាងដខមរ
លព្កាម [ លៅក្មពុជាលព្កាម ] និងម៉ាុងតា
ញ៉ា រត ៍ [លៅតំបនខ់ពងរ់ាបភាគក្ណាដ ល] 
ថ្នព្បលទសលវៀតណាមបានសដមដង នូវក្ដី
បារមភរបស់រកួ្លគលៅលលើការ លៅដតបនត
រលំោភសិទធិមនុសស ថ្នរដាឋ ភបិាលលវៀត
ណាម ែូេជាការរតឹបនតឹងលលើលសរភីារ

សាសនា, ការអបរ់,ំ លសរភីារថ្នការ
បល ច្ញមតិ, ការបលងកើតសាគម និង 
សិទធិក្នុងការេលនាជាលែើម ។ គណៈ 
ព្បតិភូក្ប៏ានចាបអ់ារមមណ៍ែល់សំល ង 
អនុសាសនទ៍ាងំ ១៨១ េំណុេរបស់
ព្បលទសអុ៊ឺរបុក្នុងការជព្មុញ លធវើឲ្យព្ប 
លសើរល ើង ដននក្សិទធិមនុសសលៅលវៀត   
ណាម ។ ប៉ាុដនតអនុសាសនទ៍ាងំលនះាន
លព្េើនណាស់ដែលរដាឋ ភបិាលលវៀតណាម
មនិបានរិនិតយលមើលនិងអនុវតតតាម ។ 

លៅក្នុងកិ្េចព្បជំុ ែា៏នសារៈសំ 
ខានល់នះព្តូវបានឯក្ភារថា សាា នភារ 
[សិទធិមនុសស ] លៅលវៀតណាមជាបញ្ែ
មយួគរួព្រួយបារមភោ៉ា ងខាែ ងំ លហើយថា 
នឹងានកិ្េចរិភាក្ាមយួជាមយួនឹងរដាឋ
ភបិាលលវៀតណាម ថាលតើលវៀតណាមបាន
អនុវតតអវីខែះលែើមបសិីទធិមនុសស ។ សាា ន
ភាររបស់ជនលភៀសខែួនដខមរលព្កាម លៅ
ព្បលទសក្មពុជា ព្តូវបានលគលលើក្ល ើង
មក្រិភាក្ា និងវជាបញ្ែ មយួដែល

ព្បលទសអុ៊ឺរបុ ព្តូវលធវើការរិចារណាដងម
លទៀត ។ 

សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម បាន   
អំពាវនាវឲ្យលវៀតណាមទទលួសាគ ល់ជន
ជាតិទាងំ ៥៤ ព្កុ្មដែលជាអនក្បលងកើត 
ព្បលទស និងនតល់សិទធិជាមូលរដាឋ នែល់
រកួ្លគលែើមបឲី្យានភារលសមើោន  ។ អនក្
ដែលបានេូលរមួក្នុងអងគព្បជំុ បាន
សនាតាមការអំពាវនាវ របស់ដខមរលព្កាម 
សំុឲ្យទទលួសាគ ល់រាល់សាា នបន័ របស់

រកួ្លគតាមេាបជ់ាតិនិងអនតរជាតិ ។ 
ែំលណើ រទសសនកិ្េចងមីបំនុត លៅទី

ព្កុ្ងព្រូដសលលនះ ជាការក្តស់ាគ ល់
មយួក្នុងកិ្េចនារភាជ ប ់ ក្នុងកិ្េចខិតខំព្បឹង
ដព្បងជាបនតបនាទ ប ់ លែើមបលីធវើឲ្យានការ
យក្េិតតទុក្ដាក្ ់ រីព្កុ្មអនក្គូសលព្ោង
ការណ៍នលោបាយ  លហើយក្ជ៏ាបញ្ែ
មយួលធវើឲ្យានការរកី្េលព្មើន ជាងលនះ 
លទៀតលៅេុង ឆ្ន  ំ ២០១២ ខាងមុខ    
លនះ ៕     ដព្បសព្មួល ថាច់ ត្រជីា រគឿន 

រម្កពទីាំពរ័ ើម្ 

ខ្ខែរដរោម៖ “ដ ើង្មិនអាចផ្លា ស់បដូរអ្តីតោ  ខ្តដ ើង្អាចផ្លា ស់បតូរអ្នគត” 

មាត្ត្វទ ី១៣.១ ជនជាររិ ើម្ មានសទិ ធរិធ ាើឱ្យ ស់រ ើងវញិ សទិ ធរិត្រ ើត្បាស់អភវិឌ្ឍ  
នងិរផ្ េ ឱ្យកនូរៅជាំនាន់រត្កាយនវូត្រវរ តាិស្តសដ ភាា ចារ់ទមាា រ់ ទសសនវជិាា  ត្រពន័ ធ    

ស រស ចា  នងិអកស ាស្តសដ ត្ពម្ទា ាំង ការ ម្ ោះរ ើម្ រស់ពកួរគរៅក នងុសហគម្ន ៍ ចូជា    
ទកីខន ាង នងិរគុ គេមាន ក់ៗ ។ 

 វាជារ ឿងគ ួឲ្យអាមា៉ាស់ខ េត្ររទសជាសមាជកិថ្ន អ. ស. រ. ម្និបានរធ ាើអ ារីៅត្វម្
ឆន េៈ រស់ែ ានួ រោយា ខរមានសមាពធពរីវៀរណាម្ រហើយសម្គាំនរិជាម្យួត្ររទសរវៀរ   
ណាម្ រ ើម្បីរន េច់រង្អអ ក់សាំរ ងអ នកកា រ សទិ ធមិ្នសុស រហើយកជ៏ាកា រង្អាញថ្នសញ្ញា
អវជិ ាមានរៅត្រជាជនក នងុត្ររទសរវៀរណាម្ ខ េសហគម្នអ៍ន ត ជារមិ្និឈ ្ងភាគតី្រជា
ពេ  ាក នងុត្ររទសរវៀរណាម្ខ េររសកឃ្លា នរស ភីាព ។ 

_រោក វ ័ វា ាំង អាយ (Vo Van Ai ) អ នកកា រ សទិ ធមិ្នសុសរវៀរណាម្រៅរត្ៅត្ររទស 



ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ិ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ ព័ត៌មាន 

រោយ ហាស់ ាន l RFA ស ហរន័ធ ដខមរក្មពុជា
លព្កាម បានរា 

ោមប ច្ុ ះប ច្ូ ល ព្បលទសមយួេំននួ 
និង អងគការលព្ៅរដាឋ ភបិាលលែើមបឲី្យជយួ  
លធវើោ៉ា ងណា ឲ្យបានេូលជាសាជិក្
ក្នុងព្កុ្មព្បឹក្ា លសែឋកិ្េច និងសងគមកិ្េច
ថ្នអងគការសហព្បជាជាតិ  ប៉ាុដនតមនិបាន
សលព្មេែូេបំណងល ើយ ។ 

ការដែលសហរន័ធ ដខមរក្មពុជា
លព្កាមបរាជយ័លនះ គ៊ឺលដាយសារព្បលទស
ជាសាជិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាលនះ ភាគលព្េើន
លបាះលឆ្ន តលៅថ្ងៃទី ២៣ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ
២០១២ ោពំ្ទជំហររដាឋ ភបិាលសងគម
និយមលវៀតណាម ដែលជំទាស់នឹងលបក្ខ 
ភារសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម សំុេូល
ជាសាជិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាជាគណៈក្មមការ
មយួក្នុងេំលណាមគណៈក្មមការទាងំ ៦ 
របស់ អ.ស.ប. ។ 

សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម បាន
ទទលួការោពំ្ទរីព្ប លទសេំននួ ១៤ ជា
សាជិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េចនិងសងគម 
កិ្េច អ.ស.ប. លហើយនិងអងគការលព្ៅរដាឋ
ភបិាលអនតរជាតិ រមួនឹងអងគការលព្ៅរដាឋ
ភបិាលព្បចាតំំបនេំ់ននួ ១២ ដែលលសនើ
សំុេូលជាសាជិក្រិលព្ោះ  នដល់លោ 
បល់ក្នុងកិ្េចព្បជំុព្បចា ំឆ្ន លំៅបុរញីីវយ៉ាក្ 
សព្ាបឆ់្ន  ំ ២០១២ ។ សាធារណរែឋ
សងគមនិយមលវៀតណាម បានទទលួការ
ោពំ្ទរីព្បលទសេំននួ ២៧  រឯីព្បលទស
េំននួ ១០ បានលបាះលឆ្ន តអនុបបវទ ។ 

ឯក្អគគរែឋទូតលវៀតណាម ព្បចា ំ
អ.ស.ប. លោក្ ល  ហាវ យ ព្ទុង (Le 
Hoai Trung) បានលៅការរាោមរក្
លសរភីារ និងយុតតិធមរ៌បស់សហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាមសព្ាបជ់នជាតិដខមរថា មក្
រីានគំនិតនលោបាយ ដែលជាការ
រលំោភធៃនធ់ៃរ ែល់តថ្មែឯក្ភារជាតិែ៏
ជាទីសកាក រៈ ។  

តំណាងសហរែឋអាលមរកិ្និងព្ប 
លទសលអៀរ ង ់ (Ireland) បានដងែងថា 
ជាការមនិសមរមយទាល់ដតលសាះ ដែល
ជំទាស់មនិនដល់ការទទលួសាគ ល់ ែល់
អងគការមយួ លដាយសារអងគការលនះ 
សដមដងទសសនៈ នទុយរីជំហររដាឋ ភបិាល 
ដែលានវតតាន ក្នុងព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋ
កិ្េច និងសងគមកិ្េចលនាះ ។  

ព្បធានអងគការល ម្ ះ គណៈ  
ក្ាម ធិការលវៀតណាម ដននក្សិទធិមនុសស 
(Vietnam Committee on Human 
Rights=VCHR) លោក្ វ ៉ា វ៉ា ន ់ អាយ 
(Vo Van Ai) បានដងែងោពំ្ទសហរន័ធ
ដខមរក្មពុជាលព្កាមថា ជាការអាា៉ា ស់បំនុត
ដែលរែឋជាសាជិក្ អ.ស.ប. បនទន់
តាមសាព ធលវៀតណាម លហើយកាែ យជា
អនក្េូលថ្ែរារាងំសំល ង ព្សបេាប ់

របស់អនក្ការពារសិទធិមនុសស ។ 
ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច និងសងគម

កិ្េចសហព្បជាជាតិ ជាសាខាែសំ៏ខាន់
មយួថ្នអងគការសហព្បជាជាតិជាគណៈ 
ក្មមការមយួក្នុងេំលណាមគណៈក្មមការ
ទាងំ ៦ ថ្នអងគការរិភរលោក្លនាះ ។  

សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាមបាន
រាោម េូលជាសាជិក្រិលព្ោះនដល់
លោបល់ក្នុងព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច និង
សងគមកិ្េចលនាះ មក្រីព្កុ្មព្បឹក្ាលនះ
ទទលួបនទុក្ចាតដ់េងដបងដេក្ សព្មួល 
និងនដល់ជំនយួ ែល់សក្មមភារដននក្
លសែឋកិ្េច សងគមកិ្េច មនុសសធម ៌និងវបប
ធមក៌្នុងសក្លលោក្ ក្នុងនាមអងគការ
សហព្បជាជាតិ ។ ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច 
និងសងគមកិ្េច បលងកើតលេញរីធមមនុ ា្
សហព្បជាជាតិលៅឆ្ន  ំ ១៩៤៥ លធវើ
វលិសាធនក្មមមដងលៅឆ្ន  ំ ១៩៦៥ មដង
លទៀតលៅឆ្ន  ំ ១៩៧៤ ានព្បលទស
សាជិក្រី ១៨ ែល់ ៥៤ នាលរល
បេចុបបនន ។  

សាជិក្ភារ ក្នុងព្កុ្មព្បឹក្ា
លនះ ដបងដេក្តិេ ឬ លព្េើនលៅតាមតំបន់
ក្នុងរិភរលោក្     រមួទាងំសាជិក្      
អេិថ្ស្តនតយ ៍ ថ្នព្កុ្មព្បឹក្ាសនតិសុខសហ
ព្បជាជាតិនង លពាលគ៊ឺ អាសនៈេំននួ 
១៤ នដល់ឲ្យទវីបអាស្តហវិក្ ១១ ឲ្យទវីប
អាសីុ ៦ ឲ្យទវីបអ៊ឺរ ៉ាបុដប៉ាក្ខាងលក្ើត ១០ 
ឲ្យទវីបអាលមរកិ្ឡាទីន ឬអាលមរកិ្ខាង
តបងូ និង ១៣ ឲ្យអ៊ឺរ ៉ាបុខាងលិេ ព្រម
ទាងំតំបនល់នសងៗលទៀត ។  

លព្ៅរីានរែឋជាសាជិក្ 
ាព្តា ៧១ ថ្នធមមនុ ា្សហព្បជាជាតិ 
លបើក្ឱកាស ែល់ព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច 
និងសងគមកិ្េច អនុញ្ា តឲ្យសងគមសីុវលិ 
លពាលគ៊ឺអងគការលព្ៅរដាឋ ភបិាល េូលរមួ
រិលព្ោះនដល់លោបល់េំននួ ២.៥០០ 
អងគការ ក្នុងនាមជាសាជិក្ានសិទធិ
រិលព្ោះនដល់លោបល់ ។ 

សាសភារសាជិក្ានបី 

សណាឋ នឬឋានៈ ។  ឋានៈរិលព្ោះនដល់ 
លោបល់ទូលៅឋានៈ រិលព្ោះនដល់លោ     
បល់រិលសស និងានល ម្ ះេុះក្នុងប ជ្ ី
ានអតាព្បលោជន ៍(roster) ។ អងគការ
ណារំុបានទទលួឋានៈណាមយួតាម
ការលសនើសំុអាេានល ម្ ះក្នុងប ជ្ ីរាយ
នាមថ្នព្កុ្មព្បឹក្ាលសែឋកិ្េច និងសងគម
កិ្េចជាអងគការសព្ាបន់ដល់លោបល់មដង  
ាក ល  ។  

លដាយដ ក្រីដងែងមនិទទលួ
សាគ ល់សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម លព្ពាះ
ជាអងគការលៅលព្ៅព្សុក្ លោក្ ថាេ ់    
ង៉ាុក្ ថាេ ់ ព្បធានសហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាមក្នុងរិភរលោក្ ានព្បសាសន៍
ថា រដាឋ ភបិាលសងគមនិយមលវៀតណាម 
យក្មូលលហតុថា ដខមរលព្កាមលៅជន
ជាតិលវៀតណាមថា "យួន" ដែលជា
ភាសាសំលៅ ព្បាងលមើលង្ហយជាតិ
សាសនរ៍បស់លគ ។ 

លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់ ៖ « ...
ពាក្យថា យួន ជាពាក្យរីជីែូនជីតាមក្
លមែ៉ាះ លហើយជនជាតិែថ្ទលៅព្បលទសលវៀត
ណាម ែូេជាជនជាតិភាគតិេ ម៉ាុង    
តាញ៉ា  ក្ល៏គលៅថា យួន ដែរ»។  

រឯីជនជាតិចាម ដែលានឫស
គល់រីអតីតអាណាេព្ក្ចាមា៉ា ក្ល៏ៅ
ជនជាតិលវៀតណាម សរវថ្ងៃថា យួន 
ែូលចាន ះដែរ លហើយលោងតាមឯក្សារ
ព្សាវព្ជាវ ការលៅលនាះ ក្ម៏និសំលៅ
និោយប ឆ្ ិតបល ឆ្ ៀង ក្នុងនយ័ព្បាង
លមើលង្ហយអវីល ើយ ។ 

តាមរងាវតារសលងខបថ្នទឹក្ែី
អតីតលខតតក្នុងអាណាេព្ក្េិនភាគខាង 
តបងូនិងអតីតអាណាេព្ក្េមា៉ាតាមែង 
សមុព្ទេិនខាងតបងូ េុះនាយក្នុង 
Wikipedia អងល់គែស មុននឹងបាន
កាែ យជាល ម្ ះព្បលទសលវៀតណាមដែនែី 
របស់េិនលនាះ ដាក្ល់ ម្ ះថា ណាម   
លវៀត មក្ទល់ឆ្ន  ំ ១១១ មុន គ.ស. ។ 
ចាបរី់សតវតសទី ៨ មក្ទល់សតវតសទី

១៩ ទឹក្ែីលនាះែូរល ម្ ះ ១១ ែង គ៊ឺរី 
"អណាណ ម" លៅ "ព្តានណ់ាម" រេួលៅ 
"អណាណ ម" វញិ រេួ "ទិញហាយោន"់ 
រេួ "ដាយកូ្លវៀត" រេួ "ដាយលវៀត" រេួ 
"ដាយងូ" រេួ "ជាវជី" រេួ "ដាយលវៀត" 
រេួ "លវៀតណាម" រេួ "ដាយណាម" ។ 
បារាងំដាក្តំ់បនតុ់ងកឹ្ង អណាណ ម និង 
កូ្ស័ងសីុន លព្កាមអាណានិគមខែួន 
លៅថា ឥណឌូ េិនបារាងំដសស រីឆ្ន  ំ
១៨៨៧ ែល់ឆ្ន  ំ១៩៤៥ ។ 

លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់បញ្ជ ក្់
ថា សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាមលៅដតាន
សងឃមឹ លព្ពាះព្បលទសដែលោពំ្ទសហ
រន័ធដខមរលព្កាម ជាព្បលទសមហាអំណាេ 
លហើយជាព្បលទសលសរ ី ព្បកានល់ទធិព្បជា
ធិបលតយយ៖ «មហាអំណាេានស.រ.អា 
បារាងំនិងអងល់គែសលគោពំ្ទសហរន័ធ ។ 
រឯីព្បលទសកុ្មមុយនិសត ាន រសុសុ ី ជា
លែើម លគោពំ្ទលវៀតណាម លហើយលៅថ្ងៃ
េុងលព្កាយ េិនលគែូរគំនិតរីោពំ្ទសហ
រន័ធ លៅោពំ្ទ យួន វញិ ។ មិនានអី
េដមែក្លទ កុ្មមុយនិសត លគោពំ្ទកុ្មមុយ
និសតោន លគអីុេឹងឯង» ។  

សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ាន
បំណង េងប់ានសិទធិេូលរិលព្ោះនតល់
លោបល់លៅក្នុងព្កុ្មព្បឹក្ា លសែឋកិ្េច 
និង សងគមកិ្េច អ.ស.ប. លព្ពាះថា ាន
ព្បលទសជាលព្េើនជាសាជិក្ អ. ស. ប. 
រមួនឹងព្កុ្មព្បឹក្ាលនះផ្លទ ល់នង នដល់
ជំនយួ ទាក្ទ់ងនឹងវស័ិយលសែឋកិ្េច 
សងគមកិ្េចមនុសសធម ៌ និងវបបធមែ៌ល់
ព្បលទសលវៀតណាម ប៉ាុដនតដខមរលព្កាមមនិ
បានទទលួនល ែូេជនជាតិលវៀត    
ណាម ។ មា៉ាងលទៀត ដខមរលព្កាមដែល      
ជាជនជាតិលែើម លលើដែនែីសណដ កូ្ស័ង   
សីុន រំុានសិទធិលសរភីារលរញលលញ
ែូេជាជនជាតិលវៀតណាមលនាះល ើយ ។ 
មយួវញិលទៀត ដខមរលព្កាមបានរាោម
ទាមទារសិទធិលសរភីារ ក្នុងនាមជាាច ស់
ទឹក្ែីោ៉ា ងលហាេណាស់ឲ្យបានែូេជន

ជាតិលវៀតណាមដែរ ។  
ព្បជារលរែឋដខមរមយួរបូ ាន

លែើមកំ្លណើ ត លៅដែនែីក្មពុជាលព្កាម 
លហើយបានលៅរស់លៅ ស. រ. អា. បនាទ ប់
រីេូលបំលរ ើក្ងទរ័លវៀតណាម េូលវយ
លុក្រលំដាះក្មពុជារីព្កុ្ម ប៉ាុល រត លៅ
ឆ្ន  ំ១៩៧៩ គ៊ឺលោក្ នីវ ឡា ំអធិបាយ
ព្បាបវ់ទិយអុាសីុលសរថីា រែឋអំណាេលវៀត
ណាម ានលោលការណ៍សំរាបដ់ខមរ
លព្កាមដែលរំុឲ្យឱកាសែូេជនជាតិលវៀត
ណាមលទ ជារិលសសក្នុងវស័ិយសិក្ា
អបរ់ ំ។  

លោក្ នីវ ឡា៖ំ «កុ្មមុយនិសត
ហនឹងតាងំរីលែើមមក្ លគមិនថា មិនឲ្យ
លយើងលរៀនលទលគឲ្យ ។ ប៉ាុដនតលគរក្ព្គប់
មលធាបាយឲ្យលយើងហនឹងឈបឯ់ង។ លគ
ឲ្យលរៀនរីថាន ក្ទី់ ៦ ទី ៧ ទី ៨ ទី ៩     
ទី ១០ អីុេឹង ប៉ាុដនតេូលថាន ក្ទី់ ៦ លគរក្
មលធាបាយលហើយ ។ ែូេជាថាន ក្ទី់ ៦ 
ហនឹង កូ្នដខមរហនឹងអាេលធវើជាព្គូបលព្ងៀន
បាន។ លបើកូ្នយួន ថាន ក្ទី់ ១០ ១១ ១២ 
លទើបលធវើព្គូបលព្ងៀនបាន ។ ក្ព្មិតបលព្ងៀន 
លបើកូ្នយួន បលព្ងៀនថាន ក្ទី់ ៦ ៧ ៨ 
លហើយកូ្នដខមរបលព្ងៀន ថាន ក្ម់លតយយថាន ក្់
ទី ៣ ទី ៤ អីុេឹងលទ» ។  

លបើជាទាហាន រែឋអំណាេលវៀត
ណាមនដល់អាទិភារែល់ដខមរលព្កាម លៅ
ថា អ ូលទៀន ប៉ាុដនតព្តូវលៅលរៀនសាោ
នាយទាហានខុសោន  គ៊ឺដខមរលព្កាមលរៀន
លៅសាោលនសង ជនជាតិលវៀតណាម
លរៀនលៅសាោលនសង៖ «...ខាុ ំ និោយរី
លៅទាហាន។ លយើងដតថាន ក្ទី់ ៩ ទី ១០ 
លៅទាហាន លេញមក្ពាក្ស់ក្ដិ ១ 
ភាសាយួន លគលៅថា អ ូលទៀន (អ ូលទៀន 
= អាទិភារ) លគឲ្យកូ្នដខមរបានលៅេូល
លរៀនសាោទាហាន ។ លបើកូ្នយួន ថាន ក្់
ទី ១២ បានលៅេូលសាោទា ហាន
បាន លហើយលេញមក្ពាក្ស់ក្ដិ ១ កូ្ន
ដខមរលគឲ្យលៅលរៀន លៅសាោល ម្ ះ ែុង
លែ។ ែុងលែហនឹងមិនអាេល ើងផ្លក យ
បានលទ ។ កូ្នដខមរ ៩៩% លរៀនលៅែុងលែ
ហនឹងលហើយ ។ កូ្នយួន លរៀនថាន ក្ទី់ ១២ 
លៅលរៀន លៅសាោទាហានលៅដាឡាក្ ់
លេញមក្ពាក្ស់ក្ដិ ១ ែូេោន ដែរ ប៉ាុដនត
អាេ្នលៅពាក្ផ់្លក យបាន ។ កូ្ន
ដខមរបានព្តឹមសក្ដិ ៥ អស់លហើយ»។  

លោក្ថា លបើដខមរលព្កាមេងប់នត
ការសិក្ាដវងឆ្ៃ យ កូ្នអនក្ព្ក្ព្តូវដសវង
ល ើងមក្លរៀនលៅព្បលទសក្មពុជា រឯីកូ្ន
អនក្ធូរធារ អាេបនតលរៀនលៅមហាវទិា  
ល័យលៅព្កុ្ងថ្ព្រនគរបាន លដាយរលបៀប
ខែួនទីរឹងខែួន លពាលគ៊ឺោម នក្មមវធីិ
ឧបតាមភរីរែឋ ង្ហយព្សួលែល់និសសតិដខមរ
អាេទទលួបានលនាះល ើយ  ៕  

ម ូដហតុសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោមពាោមចូ កនុង្រកុមរបឹកានន អ្.ស.ប. 

សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

រកយថា យនួ ជារកយពជី ីនូជតី្វម្ករម្ ា៉ាោះ រហើយជនជារ ិថ្ទរៅត្ររទសរវៀរណាម្  
 ចូជាជនជារភិាគរចិ ម្ ៉ាងុត្វញ៉ា ករ៏គរៅថា យនួ ខ   ។  

_រោក ថាច់ ង ៉ាកុ ថាច់ ត្រធានសហពន័ ធខែ ម កម្ ពជុារត្កាម្ 

ស ហពន័ ធខែ ម កម្ ពជុារត្កាម្ បានពាោម្ចេូជាសមាជកិពរិត្គ្នោះផ្ ដេរ់ោរេក់ នងុត្កមុ្ត្រកឹារស ាកចិ ច នងិសង គម្កចិ ចរនាោះ ម្កពតី្កមុ្ត្រកឹារនោះទទេួរន េកុ
ចារ់ខចងខរងខចកសត្ម្េួ នងិផ្ ដេជ់ាំនយួ េស់កម្ មភាពខផ្ នករស ាកចិ ច សង គម្កចិ ច ម្នសុសធម្ ៌
នងិវរបធម្ក៌ នងុសកេរោក ក នងុនាម្អង គកា សហត្រជាជារ ិ។ ត្កមុ្ត្រកឹារស ាកចិ ច នងិសង គម្
កចិ ច ររង កើររចញពធីម្ មនញុ្ ាសហត្រជាជាររិៅឆ្ន ាំ ១៩៤៥ រធ ាើវរិាធនកម្ មម្ ដងរៅឆ្ន ាំ ១៩៦៥ 
ម្ ដងរទៀររៅឆ្ន ាំ ១៩៧៤ មានត្ររទសសមាជកិព ី១៨  េ ់៥៤ នារពេរច ចរុបន ន ។  



ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ិ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

នថ្ៃដៅរ៍ ទី ប់មួ  ខ្ខសីហា ឆ្ន ាំពីរពាន់ ប់ពីរ   

ទីរកុង្ហាមិតុន, របដទសោណាដា 
-រិធីក្រ៖ លដាយលោក្ លី លេឿន 
-លា៉ា ង៖ ៨ និង ៣០ នាទី ព្រឹក្ លា៉ា ងលៅទីព្កុ្ងហាមតុិន, 

ព្បលទសកាណាដា 
សមសភាពគណៈកមែោរន ករមួមាន៖ 

លោក្ លតា គិម ងុង អធិបតី  
លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់ព្បធានព្បតិបតតិ 
ព្រះលតជ ព្រះគុណ ធីធី ធលាម  ព្រះអគគលលខាធិការ 
លោក្ព្រឹទាធ ចារយ លៅ លរៀប ព្បធានសភាព្រឹទាធ ចារយ 
លោក្ ថាេ ់លស ព្បធានសភាតំណាង 
លោក្ ព្តឹង ា៉ា ន ់រនិ នាយក្ដននការ 
លោក្ ព្តឹង ោ៉ា ប ់នាយក្រែឋបាល 
លោក្ ព្បាក្ ់លសរវីឌុ្ឍ អនុព្បធានព្បតិបតតិ ដននក្កិ្េចការបលទស 
លោក្ព្សី ស៊ឺង ធី ណិត ព្បធានស្តសតី 
លោក្ លៅ លសរ ីព្បធានយុវជន 
លោក្ លៅ លសរ ីលហរ ា្ ឹក្ 
លោក្ ស៊ឺង ហរួ អធិបតីរង  
លោក្ បណឌិ ត  ូលភើ ទីព្បឹក្ាជានខ់ពស់សហរន័ធ និង លោក្    

ថាេ ់ លវៀន តំណាងទវីបអ៊ឺរ ៉ាបុរីព្បលទសបារាងំ រមួនឹងព្បធានតំបន,់ 
សាខា, ទីព្កុ្ងព្រមទាងំសាជិក្ សាជិកា ថ្នសហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម លៅសហរែឋអាលមរកិ្, កាណាដា, បារាងំ ជាលែើម ព្បាណជិត 
២០០ នាក្ ់។ 

-ឧលទទសនាមលភាៀវកិ្តតិយលដាយ លោក្ ថាេ ់សារមុ ព្បធានសហ
រន័ធព្បចាពំ្បលទសកាណាដា ។ 

-សាវ គមនល៍ភាៀវកិ្តតិយសលដាយលោក្ ថាេ ់ ដែក្ ព្បធានគណៈ
ក្មមការ វតតដខមរក្មពុជាលព្កាម លៅទីព្កុ្ងហាមតុិន ថ្នព្បលទសកា      
ណាដា ។ 

-សាវ គមនល៍ភាៀវកិ្តតិយសរបស់ លោក្ លក្ៀង គីម ព្បធានសាគម
ដខមរលព្កាមព្បចាពំ្កុ្ងតូនរ ៉ានតូន ព្បលទសកាណាដា លដាយានលោបល់ 
ខែី គ៊ឺសួរសុខទុក្ខបងបាូន ជនរមួជាតិ លៅព្គបទិ់សទី ។ 

-លោររទងជ់ាតិ លដាយអនក្ព្សី គឹម រសមី (ដក្វ ក្ញ្ា ) េំលរៀងលដាយ
ផ្លទ ល់ ។ 

-លោររវញិ្ា ណក្ខន័ធវរីបុរស លព្េៀងផ្លទ ល់លដាយ អនក្ព្សី ថាេ ់    
ល នី ។ 

-បណឌិ ត Cooper ទីព្បឹក្ាជានខ់ពស់ សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម 
ដងែងអំរីសិទធិមនុសស និងសក្មមភារសហរន័ធលៅអាសីុ ក្នុងលនាះ ាន
ការេូលរមួព្បជំុលវទិកាអាសា នជាលែើម កាលរីដខមងុិនាក្នែងលៅ ។ 
លោក្ បណឌិ តបានបញ្ជ ក្ថ់ា ងមីៗលនះ សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម បាន
ជបួជាមយួព្រះសងឃជាសមណនិសសតិដខមរលព្កាមលៅព្បលទសថ្ង និង
ជបួនឹងមស្តនតីព្ក្សួងការបរលទសលៅកាណាដា កាលរីថ្ងៃទី ៧ - ៨ ដខ
សីហា លនះ ជារិលសស បានដងែងអំណរគុណ និងរាយការណ៍បដនាម
អំរីការសំុេូលជាសាជិក្សាា បន័លសែឋកិ្េច និង សងគមកិ្េច ថ្នអងគការ
សហព្បជាជាតិ លៅបូរញូីវយ៉ាក្ កាលរីថ្ងៃទី ២៣ ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ   
២០១២ ។ 

-លោក្ ថាេ ់ ង៉ាុក្ ថាេ ់ ព្បធានព្បតិបតតិសហរន័ធ លធវើរបាយ
ការណ៍រយៈលរល ៤ ឆ្ន កំ្នែងលៅ គ៊ឺចាបរី់ឆ្ន  ំ ២០០៨ រហូតែល់ឆ្ន  ំ
២០១២ ក្នុងលនាះបានបង្ហែ ញ របូងតថ្នសក្មមភារជាលព្េើន... ែូេជា
ងតរបូអនុសាវរយីជ៍ាមយួមស្តនតីសិទធិមនុសស, មស្តនតីព្ក្សួងការបរលទស, 
និងសាា បន័អនតរជាតិមយួេំនួននងដែរ ។ 

លោក្ព្បធានព្បតិបតតិបានបញ្ជ ក្ថ់ា សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម 
ានលសេក្តីសងឃមឹ គ៊ឺ លដាយបងបាូនជនរមួជាតិទាងំអស់ានទឹក្េិតត

តស ូ និងានគុណធមក៌្នុងការតស ូ លដាយាន សេចៈ ខនតី ក្ត ា្ូ  ក្នុង
ខែួនលរៀងៗខែួន ។ លហើយលោក្ ថាេ ់ ង៉ាុក្ ថាេ ់ ានក្តីសងឃមឹលដាយ
ឈរទាងំលលើលោលជំហរគ៊ឺ លធវើព្តវូគិតព្តវូនឹងលោលការណ៍អនតរជាតិ ។ 
បដនាមរីលនាះ លោក្ព្បធានព្បតិបតតិបានអំពាវនាវេំលពាះសាជិក្-កា
ទាងំអស់ េូលរមួោពំ្ទេលនាសហរន័ធទាងំអស់ោន  លែើមបជំីរញុឱយ
េលនាតស ូទទលួបានលជាគជយ័ ។ ជារិលសសបងបាូនដខមរលព្កាម ព្តូវ
ដតលេះរបួរមួោន និងសាមគគីោន ជាងែុងមយួលែើមបនីលព្បលោជនដ៍តមយួ។ 

-លោក្ ព្តឹង ោ៉ា ប ់ នាយក្រែឋបាលសហរន័ធបានលធវើរបាយ
ការណ៍អំរីងវកិាេំណូល និងេំណាយជំនសួ លោក្ លៅ លសរ ី
លហរ ា្ ិក្ក្សហរន័ធ ។ 

លវទិកាសំណួរ—េលមែើយ៖ សតីរីអងគការលសែឋកិ្េច និងសងគមកិ្េច ថ្ន
អងគការសហព្បជាព្បជាតិ.... ។ 

លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់និងលោក្ បណឌិ ត  ូលភើ បានបក្ព្សាយ
អំរីនលព្បលោជនថ៍្នអងគការអនតរជាតិមយួលនះ លហើយលរលលនះលយើង
មនិបានជាបជ់ាសាជិក្ក្រិ៏តដមន ដតលយើងអាេលៅានឱកាស និង
ានសងឃមឹ លព្ពាះព្បលទសមហាអំណាេលគបានលបាះលឆ្ន តោពំ្ទលយើង 
ក្នុងលនាះានសហរែឋអាលមរកិ្ និង បារាងំជាលែើម....។   

ដព ខៃ ច៖ 

ែឹក្នាលំដាយ៖ លោក្ព្រឹទាធ ចារយ  មឹ ខាយ 
លោក្ ថាេ ់លស ព្បធានសភាតំណាងអនក្ដតងតាងំេាប ់និងជា

ដេងលក្ខនតិក្ៈសព្ាបស់ហរន័ធបានអាននូវេាបល់បាះលឆ្ន ត និងព្ប 
កាសអំរីសមសភារលបក្ខជនឈរល ម្ ះលបាះលឆ្ន ត សព្ាបអ់ាណតតិ
ទី ៩ ជូនអងគមហាសននិបាត...។ 

លោក្ លតា គិម ងុង អធិបតី បានព្បកាសរោំយគណៈក្មមការ
ចាស់លែើមបលីព្ជើសលរ ើសគណៈក្មមការងមី ។ 

ដបកោជនឈរដ ែ្ ោះដបាោះដឆ្ន តនិង្ោរដបតជាា ចិតត  

សរមាប់អាណតតិទី ៣  

ទី ១-លោក្ ដៅ ដរៀប បានដងែងលបតជាា េិតតថា នឹងបនតសក្មមភារ
បដនាមលទៀតលែើមបលីធវើឱយដខមរលព្កាមរស់....។ 

ទី ២ - លោក្ ថាច់ ដស ព្បធានសភាតំណាង ានលាទន   
ភារបានេងព្ក្ងលសៀវលៅមយួក្ាលលព្កាមេំណងលជើងថា ទុកោខ្ខែរ

ដរោម ។ 
ទី ៣ - លោក្ របាក់ ដសរើវឌុ្ឍ ដងែងអំរីព្បវតតិថ្នការតស ូរបស់

សហរន័ធ....ការតស ូរបស់សហរន័ធនឹងបានទទលួលជាគជយ័នាលរល
ឆ្ប់ៗ ខាងមុខ ។ 

ទី ៤ - លោក្ រតឹង្ មា៉ា ន់រិន ានព្បសាសនថ៍ា លយើងខាុ ំលក្ើតក្នុង
ព្តកូ្លជាតិនិយម... កាលណាលយើងានលាទនភារថា លយើងជាដខមរ
លព្កាម គ៊ឺ ដខមរលព្កាម លយើងមនិសាែ បល់ទ.... ានដតសហរន័ធមយួោត ់
ដែលជព្មុញឱយយួនជិតទល់ព្េក្.... លយើងនឹងេូលព្សុក្ក្នុងលរលខាង
មុខឆ្ប់ៗ ខាងមុខ...។ 

-ទី ៥ - លោក្ ថាច់ ង្៉ាកុ ថាច់ ានព្បសាសនថ៍ា មនិេងល់ ើញ
ដខមរលព្កាមសាែ បប់នតលទៀត.... លជៀសវងមនិឱយដខមរលព្កាម និង ដខមរសាែ ប់
លដាយសារយួន ឬ សព្តូវ......េងល់ ើញវតតានដខមរលព្កាម លលើឆ្ក្
អនតរជាតិ...  

-ទី ៦-លោក្ រតឹង្ ោ៉ា ប់ ានព្បសាសនថ៍ា មូលលហតុអវីដខមរ
លព្កាមលវទនាលៅក្មពុជាលព្កាម... ព្សាវព្ជាវសួរចាស់ទំុអំរីព្បវតតិដខមរ
លព្កាម... សូមបងបាូន ជនរមួជាតិលងើបឈរល ើងលែើមបទីាមទារសិទធិ
លសរភីាររីលវៀតណាម ។ 

ទី ៧-លោក្ សឺង្ ហួរ បងព្បុសលោក្ ស៊ឺង ទនួ អតីតព្បធាន
ព្បតិបតតិ.... ព្បសាសនថ៍ា សិទធិមនុសសលលើរិភរលោក្ គ៊ឺជាសិទធិរបស់
ដខមរលព្កាម ។ 

ទី ៨ - លោក្ ថាច់ ដវៀន រីអ៊ឺរ ៉ាបុ លរៀបរាបអំ់រីព្បវតតិផ្លទ ល់ខែួនថ្ន
ការសិក្ា និងសម័ព្គេិតតបលព្មើសហរន័ធតាងំរីែំបូង... ព្រមទាងំលធវើ
របាយការណ៍អំរីសក្មមភារសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម លៅទវីប
អ៊ឺរ ៉ាបុ....។ 

លោក្ ថាច់ ដស ព្បកាសអំរីតំណាងព្បលទស និងតំណាង
សាខា ឬ សាជិក្ សាជិកាថ្នសហរន័ធ លៅតាមបណាត ព្បលទស, 
ទវីប, រែឋនានាជំុវញិភភិរលោក្  ានសិទធិលបាះលឆ្ន តលព្ជើសលរ ើសលបាះ
លឆ្ន តគណៈក្មមការនាយក្សហរន័ធ ។ 

គណៈកមែោរដរៀបចាំោរដបាោះដឆ្ន តអាណតតិទី ៣ រួមមាន៖ 

ទី ១ - លោក្ យស សារនុ ជាព្បធាន 
ទី ២ - លោក្ ព្តឹង ជី ជាអនុព្បធាន 
ទី ៣ - លោក្ ថាេ ់សីុចាន ់អគគរិនិតយ 
ទី ៤ - លោក្ព្សី ថាេ ់សុនល សាជិក្ 
ទី ៥ - លោក្ សុខ នីម លលខាធិការ 
ទី ៦ - លោក្ ថាេ ់ោរ សាជិក្ 
ទី ៧ - លោក្  មឹ ខាយ លឃ្លសនិក្ 
ដខក ឡឹម ខា  របោស ទធផ្ ននោរដបាោះដឆ្ន ត៖ 

លោក្ ថាេ ់លវៀន ទទលួសំល ងលឆ្ន ត េំននួ ៦៩ សនែឹក្ 
លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់ទទលួបានសំល ង េំននួ ៨៧ សនែឹក្ 
លោក្ លៅ លរៀប ទទលួបានសំល ង េំននួ ៦៤ សនែឹក្ 
លោក្ ថាេ ់លស ទទលួបានសំល ង េំននួ ៦៥ សនែឹក្ 
លោក្ ព្បាក្ ់លសរវីឌុ្ឍ ទទលួបានសំល ងេំននួ ៦៧សនែឹក្ 
លោក្ ព្តឹង ា៉ា នរ់និ ទទលួបានសំល ង េំននួ ៦៥ សនែឹក្ 
លោក្ ព្តឹង ោ៉ា ប ់ទទលួបានសំល ង េំននួ ៦៥ សនែឹក្ 
លោក្ ស៊ឺង ហួរ ទទលួសំល ងេំនួន ៥៨ សនែឹក្ 
ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម  បានានលងរែីកាចាបអ់ារមមណ៍ជំុ

វញិអងគមហាសននិបាត និងលព្តក្អរេំលពាះទឹក្េិតតព្រះសងឃ និងសា 
ជិក្ សាជិកា ដែលានសាម រតីលសនហាជាតិលែើមបទីាមទារសិទធិលសរ ី
ភារ.... ជារិលសស ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម  បានសងកតធ់ៃនថ់ា 
ព្រះសងឃ ក្ា៏នតនួាទីេូលរមួេំដណក្ក្នុងការកិ្េចសងគមជានិេច    
កាល ។ លព្ៅរីលនាះ ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម  បានបង្ហែ ញអំរី
សក្មមភារដែលព្រះអងគ បាននិមនតលៅេូលរមួបុណយវសិាខបូជាអនតរ
ជាតិលៅទីព្កុ្ងបាងក្ក្ និងែំលណើ រទសសនកិ្េចលៅក្មពុជាលព្កាមកាលរី
លរលងមីៗលនះ ។ 

អងគមហាសននិបាតសក្ល លលើក្ទី ៩ បានប ច្បល់ៅថ្ងៃទី ១    
នាលវោលា៉ា ង ០៥ និង ៣០ នាទីោៃ េ ព្បក្បលដាយភាតរភារ និង
សាម រតីលសនហាជាតិខពស់ ។    

នថ្ៃអាទិតយ ទី ១២ ខ្ខសីហា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

-ចាបល់នតើមរីលា៉ា ង ០៩ និង ៣០ នាទីព្រឹក្ 
លោក្ លៅ លសរ ី ព្បធានយុវជនដខមរលព្កាមល ើងអាននូវសាររបស់

លោក្ ស៊ឺង សលព្មេ អគគនាយក្រត័ា៌នសហរន័ធផ្លត លំនាើនូវខែឹមសារ  
សំខាន់ៗ  សព្ាបអ់ងគមហាសននិបាត ជារិលសសបានលលើក្យក្នូវ
េំណងលជើងកំ្ណារយមយួដែលជាសាន ថ្ែនិរនធរបស់លោក្ ស៊ឺង 
សលព្មេ ានេំណងលជើងថា លរលដែលព្តវូយ.ំ..។ 

សមសភាពគណៈកមែោរន កថ្ែ ី 

អាណតតិោ  ឆ្ន ាំ ២០១២-២០១៦ 

ទី ១-លោក្ ថាេ ់លវៀន អធិបតី ។ 
ទី ២-លោក្ លៅ លរៀប ព្បធានសភាព្រឹទាធ ចារយ ។ 
ទី ៣-លោក្ ថាេ ់លស ព្បធានសភាតំណាង ។ 
ទី ៤-លោក្ ថាេ ់ង៉ាុក្ ថាេ ់នាយក្ព្បតិបតតិ ។ 

មហាសននិបាតសក  ននសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោម ដ ើកទី ៩ ដបាោះដឆ្ន តដរជើសដរើសគណៈកមែោរន ក 

អាណរ តកិាេទ ី៣ ឆ្ន ាំ ២០១២ - ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
សេចក្ដកំី្ណត់សេតុព្នអង្គមហាេននបិាតរយៈសពល ២ ព្ង ៃ គ ឺព្ង ៃទី ១១ នងិ្ ១២ ខែេីហា ឆ្ន  ំ២០១២ 

ររៅទាំព ័  ៧ 



ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ិ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ទី ៥-លោក្  ស៊ឺង ហរួ អគគលលខាធិការ ។ 
ទី ៦-លោក្ ព្តឹង ា៉ា នរ់និ នាយក្ដននការ ។ 
ទី ៧-លោក្ ព្តឹង ោ៉ា ប ់នាយក្រែឋបាល ។ 
ទី ៨-លោក្ ព្បាក្ ់លសរវីឌុ្ឍ អនុព្បធានព្បតិបតតិកិ្េចបរលទស ។ 
ទី ៩-ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម  នាយក្អនតរសាសនា ។ 
ទី ១០-លោក្ព្សី ស៊ឺង ធី ណិត នាយក្ស្តសតីដខមរលព្កាម ។ 
ទី ១១-លោក្ លៅ លសរ ីនាយក្យុវជនដខមរលព្កាម ។ 
ទី ១២-លោក្ លតា គិម ងុង អតីតអធិបតីសហរន័ធដខមរក្មពុជា

លព្កាម ឧតតមទីព្បឹក្ាជានខ់ពស់ ថ្នសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ។ 
បនាទ បរី់គណៈក្មមការនាយក្ងមី បានសចាច និងលនទរតំដណងរេួ

លហើយ លោក្ អធិបតី ថាេ ់ លវៀន បានលបតជាា េិតតនឹងខិតខំរុះពារព្គប់
ឧបសគគក្នុងបុរវលហតុជាតិរមួទាងំសហការ ជាមយួនឹងគណៈក្មមការ
នាយក្ចាស់លែើមបបីនតលោលលៅ ថ្នសិទធិសលព្មេវសនាខែួនលដាយខែួន
ឯង  ព្រមទាងំព្រះសងឃ ជយលនាត  លព្បាះព្រំររជយ័ជូនែល់គណៈក្មម
ការនាយក្ងមី ។ 

-លោក្ លៅ លរៀប ព្បធានសភាព្រឹទាធ ចារយ បានានព្បសាសនផ៍្លត ំ
លនាើែល់គណៈក្មមការនាយក្ងមី ព្តូវខិតខំព្បឹងដព្បងបនតកិ្េចការលរឿង
វសនាដខមរលព្កាម គ៊ឺទិសលៅនិងលោលបំណងដតមយួ... លហើយលោក្
ព្បធានសភាព្រឹទាធ ចារយបានបដនាមសងកតធ់ៃនថ់ា “កាត មរងឹលដាយសារ

សំបក្រីលព្ៅ  រឯីមនុសសរងឹបឹុងលដាយសារេិតត ។ 
-ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម  នាយក្អនតរសាសនា បានានលងរ

ែីកា លលើក្ទឹក្េិតតែល់គណៈក្មមការងមី និងព្បកាសដតងតាងំព្រះសងឃ
មយួេំននួ លែើមបលីធវើជាសហការេំីលពាះអនតរសាសនាថ្នសហរន័ធដខមរ
ក្មពុជាលព្កាមក្នុងលនាះ រមួាន៖  

ព្រះលតជព្រះគុណ រតឹង្ កុ  លៅសហរែឋអាលមរកិ្ 
ព្រះលតជព្រះ គុណ ដអ្ៀង្ លីរុន លៅសហរែឋអាលមរកិ្ 
ព្រះលតជព្រះគុណ មាស សាដវឿន ព្បធានសមណនិសសតិដខមរ

លព្កាមលៅព្បលទសថ្ង រមួនឹងព្រះសងឃដខមរលព្កាមលៅព្បលទសឥណាឌ , 
លសរលីង្ហក  និងភូា... ជាលែើម ។ 

-លោក្ព្សី សឺង្ ្ី ណិត នាយក្ស្តសតីដខមរលព្កាម បានានព្ប 
សាសនច៍ាបអ់ារមមណ៍រាល់កិ្េចការរបស់សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ជា
រិលសសលោក្ព្សីានលាទនភារោ៉ា ងខាែ ងំ ដែលការតស ូរយៈលរល
ក្នែងមក្បានលធវើឱយកូ្នលៅដខមរលព្កាម លៅបរលទសលេះនិោយភាសា
ដខមរ និងទទលួសាគ ល់ខែួនឯងជាដខមរលព្កាម....។ 

-លវទិកាសំនរួ និង េលមែើយ ជំុវញិការវវិឌ្ឍរបស់សហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម និងការតស ូរបស់សហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាមលលើឆ្ក្អនតរជាតិ... 
ជារិលសសអងគមហាសននិបាតលលើក្ទី ៩ បានសងកតធ់ៃនជំុ់វញិព្រឹតតិ 
ការណ៍លៅវតតលសរលីសក្សាិតក្នុងព្សុក្លព្ជាយញរ ដខព្តឃ្លែ ងំ    ក្មពុជា
លព្កាម ដែលអាជាា ធរយួនគំរាមកំ្ដហងចាបព់្រះសងឃនសកឹ្កាលរីេុង 

ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ២០១២ លនះជាអាទ៉ិ៍ ។ 
-លោក្ យស សារនុ អនុព្បធានសភាព្រឹទាធ ចារយ ថ្នសហរន័ធ    

ក្ប៏ានអំពាវនាវ េំលពាះសាជិក្ សាជិកា ថ្នសហរន័ធ និងបងបាូន
ជនរមួជាតិលៅជំុវញិរិភរលោក្ លមតាត អល ជ្ ើញលៅេូលរមួកិ្េចព្បជំុ
ព្បចាឆំ្ន  ំ២០១២ ថ្នសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាមលៅថ្ងៃទី ១៥-១៦ ដខធនូ 
ខាងមុខ លៅទីព្កុ្ងឆ្ឡាត ់រែឋណតកូ្ ូឡាញណា សហរែឋអាលមរកិ្ 
ឱយបានលព្េើនកុ្ះក្រ ជារិលសសព្បធានតំបន,់ ព្បធានសាខាលៅជំុវញិ
រិភរលោក្លែើមបលីធវើរបាយការណ៍ និងសាត បដ់ននការងមីសព្ាបទិ់ស
លៅថ្នែំលណើ រលឆ្ព ះលៅកានា់តុភូមកិ្មពុជាលព្កាម ។ 

អងគមហាសននិបាតសក្លលលើក្ទី ៩ ថ្នសហរន័ធដខមរក្មពុជា
លព្កាម បានព្បកាសបិទក្មមវធីិលព្កាមអធិបតីភារ លោក្ ថាេ ់ លវៀន 
អធិបតី សព្ាបអ់ាណតតិកាលឆ្ន  ំ២០១២-២០១៦ លៅលវោលា៉ា ង ១ 
និង ៣០ នាទីោៃ េ នាថ្ងៃអាទិតយ ទី ១២ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០១២ ព្ប 
ក្បលដាយបរកិាសភារតភារ និងលាទនភារជាតិខពស់េំលពាះការ
លជាគជយ័ថ្នសហរន័ធដខមរក្មពុជាលព្កាម ក្នុងេលនាតស ូលដាយអហិងា
លែើមបទីាមទារសិទធិសលព្មេវសនាខែួនលដាយខែួនឯង រីនឹមអាណាយួន
កុ្មមុយនិសតបេចុបបនន ។ 

ព្ក្ងុហាមតុិន, ព្បលទសកាណដា,  
ថ្ងៃទី ១២ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០១២  

អនក្កំ្ណតល់ហតុអងគមហាសននបិាត 
រពោះលិកោុ សឺង្  ុឹង្ រតន 

រម្កពទីាំព ័ ៦ 

រោយ ថាច់ ត្រជីា រគឿន 

ទិ វសិទធិជនជាតិលែើម ព្តូវបាន
ព្បារឰជាលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ លៅ

ពាសលរញរិភរលោក្ លដាយព្កុ្មជន
ជាតិលែើមនានារមួទាងំដខមរលព្កាមលៅលព្ៅ
ព្បលទសនង នាថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ា   ។ 
កាលបរលិេឆទលនះ ព្តូវបានលព្ជើសលរ ើស
ល ើងលែើមបរីឭំក្ែល់ការអនុមត័ និងការ
ព្បកាស នូវលសេក្តីព្បកាសជាសាក្ល
សតីរីសិទធិជនជាតិលែើមលៅថ្ងៃទី ១៣ ដខ
ក្ញ្ា  ឆ្ន  ំ ២០០៧ ដែលគិតរហូតមក្
ទល់លរលលនះានរយៈលរល ៥ ឆ្ន  ំ
ក្នែងលៅលហើយ ។ លសេក្តីព្បកាសជា
សាក្លលនះ បានទទលួសាគ ល់នូវសិទធិ
និងលសរភីារជាមូលដាឋ ន របស់ជនជាតិ
លែើមភាគតិេទាងំអស់ទាងំស្តសតីនិងបុរស 
លៅព្គបទី់ក្ដនែងទាងំអស់ ក្នុងរិភរ
លោក្ លដាយមនិានការលរ ើសលអើងអវី
ទាងំអស់ ជារិលសសលៅក្នុងាព្តា ថ្ន
លសេក្តីព្បកាសលនះ បានដេងអំរី «សិទធិ
សវ័យសលព្មេវសនាខែួន លដាយខែួនឯង» 
របស់ជនជាតិលែើមដែរ ។    

ចាបត់ាងំរី ព្តូវបានអនុមត័លៅឆ្ន ំ
២០០៧ រេួមក្ លសេក្តីព្បកាសជា 
សក្លលនះព្តូវបានចាតទុ់ក្ថាជា “សតង់
ដាររមួមយួ ថ្នសមទិធនលរបស់ជនជាតិ
លែើមព្គបព់្បជាជាតិទាងំអស់” ដែលក្នុង
លនាះក្ា៏នព្បជាជាតិដខមរលព្កាម ជាជន
ជាតិលែើមថ្នដែនែីក្មពុជាលព្កាម ឬ ភាគ
ខាងតបងូព្បលទសលវៀតណាមនងដែរ ។   

ថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ា  ឆ្ន  ំ ២០១២ 
លនះានរយៈលរល  ៥ ឆ្ន  ំ លហើយ ដែល
លវៀតណាម ជាព្បលទសហតាលលខីមយួ 
ក្នុងបណាដ ព្បលទសទាងំ ១៤៣ បានព្ោំ
ព្ទលលើលសេក្តីអនុមត័លនះ  សាររត័ា៌ន 

ថ្ព្រនគរ ក្តស់ាគ ល់ល ើញថា  មនិាន
ការរកី្េលព្មើនជាវជិជានណាមយួ ជំុវញិ
ការលោររ និងលលើក្សទួយសិទធិជនជាតិ
លែើមដខមរលព្កាម លៅដែនែីក្មពុជាលព្កាម 
ដែលកំ្រុងលធវើអាណានិគម លដាយរដាឋ ភិ
បាលលវៀតណាមល ើយ ។ េំណុេដែល
គរួឲ្យព្រួយបារមភជាលព្េើន ដែលក្នុងលនាះ
រមួានែូេជា ការលរ ើសលអើងរូជសាសន៍
រីសំណាក្រ់ដាឋ ភបិាល និងជនជាតិយួន
លលើរលររែឋដខមរលព្កាមាច ស់ព្សុក្ ការ
គំរាមកំ្ដហងព្រះសងឃ និងរលរែឋដខមរ
លព្កាមានការចាបដ់ាក្គុ់ក្ លដាយព្ោន់
ដតរកួ្លគព្បមូលនតុ ំោន  លធវើការទាមទារ 
លដាយសនតិវធីិ ជព្មុញឲ្យរដាឋ ភបិាលលោ 
ររសិទធិក្នុងការព្បតិបតតិព្រះរុទធសាសនា 
និងបញ្ែ ែីធែីការហាមរល រែឋដខមរលព្កាម
លមើលទូរទសសនដ៍ខមរនាយេូលរីព្បលទស 
ក្មពុជា ការមនិានសិទធិសដមតងមតិអំរី
បញ្ែ ដខមរលព្កាមលៅទីសាធារណៈ និងជា
រិលសស លៅក្នុងព្បធានបទលនះែដែល 
ដខមរលព្កាមមនិានសិទធិព្បាររធ រិធីអបអរ
សាទរទិវសិទធជិនជាតិលែើមលៅក្នុងព្សកុ្
ែូេដខមរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទសលទ ។    

ក្នុងដខក្ក្កដា ក្នែងលៅលនះ សា 
គមព្រះរុទធសាសនាលវៀតណាម (Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam) ដែលជា
សាគមសាសនារបស់រដាឋ ភបិាលបក្ស
ក្មមុយនិសតលវៀតណាម បានលេញលិខិត
មយួេាបប់ញ្ជ ឲ្យចាប ់ ព្រះលតជព្រះ 
គុណ ថាេ ់ លធឿន លៅវតតសិរតីាលសក្ 

លខតតឃ្លែ ងំ នសកឹ្លដាយបានលចាទថា ព្រះ
សងឃដខមរលព្កាមអងគលនះ បានរលំោភបំ 
ពានលលើធមមនុ ា្  របស់សាគមព្រះរុទធ
សាសនាលវៀតណាម លព្ពាះព្រះសងឃអងគ
លនះ បានទាក្ទ់ងព្រះសងឃនិងរលរែឋ
ដខមរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទស ។ 

េំដណក្ លោក្ លៅ លហន លៅ
លខតតាតព់្ជូក្ ព្តូវបានអាជាា ធរលវៀត  
ណាមលធវើទារណុក្មម លៅក្នុងរនធនាោរ
រហូតែល់ធាែ ក្ខ់ែួនឈ៊ឺ និោយដលង
លេញ លហើយអាជាា ធរលវៀតណាមបាន 
ដាក្ល់ខាន ះលជើងោតយ់ក្លៅរាបាលជំង៊ឺ 
លៅមនទីរលរទយទាងំអយុតតិធម ៌ ។ លតើឯ 
ណាលៅសិទធិជនជាតិលែើម ? លព្ពាះ 
លោក្ លៅ លហន ព្ោនដ់តជាអនក្ទាម 
ទារឲ្យអាជាា ធរលវៀតណាម សងែីលក្រ
ែូនតារបស់ោតម់ក្វញិដតប៉ាុលណាណ ះ  ។ 
រហូតមក្ទល់លរលលនះ  ការជាបគុ់ក្
របស់ លោក្ លៅ លហន ជិតនុតកំ្ណត់
លហើយ ដតព្កុ្មព្គួសារលៅមនិទានទ់ទលួ
បានែំណឹងអវីរីោតល់ៅល ើយ ។ 

លែើមបលី ែ្ើយតបលៅនឹងការលបតជាា េិតត
របស់លវៀតណាម ដែលបានេុះហតាលល 
ខាោពំ្ទេំលពាះលសេក្តីអនុមត័លនះ  លវៀត
ណាម ព្តូវដតអនុវតតលៅតាមលសេក្តីព្ប 
កាសជាសក្ល សតីរីសិទធិជនជាតិលែើម
ភាគតិេឲ្យានព្បសិទធិភារបំនុត  លែើមប ី
លលើក្សទួយជីវភាររលរែឋដខមរលព្កាម ជា
ាច ស់ព្សុក្ថ្នដែនែីក្មពុជាលព្កាម និង
ជនជាតិភាគតិេទាងំ ៥២ ែថ្ទលទៀត 

លៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាមឲ្យានការរកី្
េលព្មើននិងថ្ងែងនូ ជាជាងខែួនលព្បើអំណាេ
លៅគំរាមកំ្ដហង និងរលំោភសិទធិរួក្លគ  
លព្ពាះការលោររសិទធិជនជាតិលែើម គ៊ឺជា
ការអភវិឌ្ឍ ព្បលទសលវៀតណាមឲ្យាន
ការរកី្េលព្មើនព្គបវ់ស័ិយ  ។ 

ជាអនុសាសនស៍ព្ាបរ់ដាឋ ភបិាល  
លវៀតណាម  លយើងសូមលលើទឹក្េិតតឲ្យរដាឋ
ភបិាលលវៀតណាមរិចារណាល ើងវញិនូវ
ការអនុវតតតាមលសេក្តីព្បកាស ជា 
សក្លសតីរីសិទធិជនជាតិលែើមឲ្យានព្ប 
សិទធិភារបំនុត លហើយអំពាវនាវសូមលោ 
ររសិទធិដខមរលព្កាមែូេខាងលព្កាមលនះ ៖ 

ព្តូវលដាះដលងលោក្ លៅ លហន 
លៅលខតតាតព់្ជូក្ និងអនក្ព្សី ព្តឹង ធី   
េូវ លៅលខតតព្រះព្តពាងំ អនក្តវ៉ា ែីធែីដែល
អាជាា ធរ បានចាបដ់ាក្គុ់ក្ជិតរីរឆ្ន មំក្
លហើយ ។ 

ព្តូវលុបលចាលនូវការលចាទព្បកាន់
លៅលលើ ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ ់ លធឿន 
លព្ពាះទលងវើ និងសក្មមភាររបស់ព្រះអងគ
តាមអវីដែលអាជាា ធរលវៀតណាម បាន
លចាទថា «ទាក្ទ់ងដខមរលព្កាមលៅលព្ៅព្ប 
លទស» លនាះ មនិដមនខុស ឬបំពាននឹង  
វនិយ័ព្រះរុទធសាសនាល ើយ ។ 

ព្តូវនសរវនាយ នូវលសេក្តីព្បកាស
ជាសក្លសតីរីសិទធិជនជាតិលែើម ែល់
រលរែឋដខមរលព្កាម បានព្ជាបជារត័ា៌ន 
លែើមបរីួក្ោតប់ានែឹង អំរីសិទធិរបស់ 
ខែួន ។ 

អនុញ្ា តឲ្យរលរែឋដខមរលព្កាម ព្បា   
ររធរិធីអបអរសាទរ ទិវសិទធិជនជាតិ
លែើមជាសាធារណៈ និងបល ច្ញមតិ
លដាយលសរ ី។ 

លុបបំបាតល់ចាលការលរ ើសលអើងរូជ
សាសន ៍ េំលពាះព្បជាជាតិដខមរលព្កាម
លដាយបងកលក្ខណៈ ឲ្យរកួ្លគានសិទធិ
លសមើនឹងជនជាតិយួន ដែលជាអាណា
និគមជន ។ 

ប្ឈបជ់ាបនាទ ន ់ រាល់ការសួរ
េលមែើយ និងគំរាមកំ្ដហងព្រះសងឃ និង
រលរែឋដខមរលព្កាម ដែលានសក្មមភារ 
លែើមបលីលើក្សទួយវបបធមដ៌ខមរ ដែលជាវបប
ធមផ៌្លទ ល់របស់ដខមរលព្កាម លៅក្មពុជា
លព្កាម ព្សបតាមលសេក្តីព្បកាសជា 
សក្លសតីរីសិទធិជនជាតិលែើម ។ល។  

ជាេុងលព្កាយ លយើងចាតទុ់ក្ថា 
ការដែលអាជាា ធរលវៀតណាម តបតិលតបៀត
និងានគំនិតេលងាៀតេងាល់ េំលពាះការ   
លោររសិទធិជាមូលដាឋ ន របស់ជនជាតិ
លែើមដខមរលព្កាមលនាះ វជាការលធវើឲ្យព្ប 
លទសលវៀតណាមខែួនឯង កាែ យជាព្ប 
លទសមយួ ានែំលណើ រងយលព្កាយព្គប ់
វស័ិយ និងលវៀតណាមព្តូវបានសហ     
គមនអ៍នតរជាតិ ក្តស់ាគ ល់ល ើញថា 
មនិលោររនូវអវី ដែលខែួនបានេុះសនធិ
សញ្ា លនសងៗជាមយួអងគការសហព្បជា
ជាតិ ។ អវីសំខានជ់ាងលនះ លៅលទៀត
លនាះ រលរែឋដខមរលព្កាមនឹងបានយល់
កានេ់ាស់រីមយួថ្ងៃលៅមយួថ្ងៃ អំរីរុត
តបតុដែលខែួន បានអនុវតតេំលពាះរួក្លគ
លរលលនាះ អវីៗដែលជាការលឃ្លសនាលលើ
បបូរាតរ់បស់លវៀតណាម វដលងាន
ព្បសិទធិភារលទៀតលហើយ ៕   

 

ដវៀតណាមសិទធិជនជាតិដ ើមខ្បបដជើ់ង្ជាប់ដខាន ោះ 

 រោក រៅ រហន រៅរែរ តមារ់ត្ជកូ ត្រវូបានអាជាា ធ រវៀរណាម្រធ ាើទា ណុកម្ មរៅក នងុពន ធនាគ្ន  ហរូ េធ់ាា ក់ែ ានួឈឺ  
នោិយខេងរចញ រហើយអាជាា ធ រវៀរណាម្បានោក់រ ន្ ោះរជ ើងគ្នរ់យករៅពាបាេជាំងរឺៅម្ន េ ីរពទយទា ាំងអយរុ តធិម្ ៌។  

ររ ើឯណារៅសទិ ធជិនជាររិ ើម្ ? រត្រោះ រោក រៅ រហន ត្គ្នន់ខរជាអ នកទាម្ទា ឲ្យអាជាា ធ រវៀរណាម្សង រីក  នូត្វ រស់គ្នរ់ 
ម្កវញិខររ ៉ារុណាណ ោះ  ។  



ខា ងលព្កាមលនះ ជារបាយ
ការណ៍របស់ ភកិ្ខុ ថាេ ់

ហាវ យ សតីរីកិ្េចេរចាលៅសាោលខតត
ែូេតលៅលនះ៖ 

“ជាបឋម លមសៀ លងវៀង វ៉ា ន ់ លសើង 
បានដងែងអំណរព្រះគុណ ែល់ព្រះសងឃ
លយើង រេួបនតលទៀតថា ខាុ ំកាន ានការ
លសាក្សាត យខាែ ងំណាស់នូវលរឿងរា៉ា វដែល 
បានលក្ើតានល ើងរវងព្រះសងឃ និងរែឋ
ការលខតត ក្នុងរយៈកាលប៉ាុនាម នថ្ងៃក្នែង
មក្លនះ លទាះេងឬ់ក្ម៏និេងក់្ល៏ដាយ ខាុ ំ
កាន ក្ព៏្តូវលធវើតាមបញ្ជ រីថាន ក្ល់លើដែរ ាន
នយ័ថា លរលលធវើខុស រេួលទើបរក្ព្តូវ   
ល ើញ ។ ដងមរីលលើលនាះលទៀត សាា ន
ការណ៍សឹក្សរវថ្ងៃ ានសភារធៃនធ់ៃរ
ណាស់ដែរ គ៊ឺរីព្រលឹមមញិលនះ រកួ្ 
លយៀក្កុ្ង បានវយក្ំលទេ ុំទាងំ ៥ 
លៅព្សុក្ងកូវ និង ុំបីលទៀតលៅព្សុក្លផ្លន
ដាេ ់ ឯទាហានលយើងក្ព៏្តូវរបសួនិង
សាែ បអ់ស់ជាលព្េើនដែរ ។ លហតុលនះលទើប
ខាុ ំកាន  និងមស្តនតីរែឋការលខតតសលព្មេេិតតថា
ព្តូវរបួរមួទាងំក្ាែ ងំសាម រតីនង ក្នុងការ
ព្បយុទធខាងសស្តង្ហគ មេិតតសាស្តសត ជាមយួ
លយៀក្កុ្ង លទើបខាុ ំកាន និមនតព្រះគុណព្គប់
អងគមក្នសះនាលរឿងលនះ លបើបានឆ្ប់
លរលណារតឹដតព្បលសើរលរលលនាះ ។ 

ទី ១-ខាុ ំកាន នឹងលដាះដលង ព្រះគុណ
ដែលព្តូវនសកឹ្ទាងំអស់ ។ 

    ទី ២- ខាុ ំកាន សនាថាឈបដ់្ក្ 
ល្រវតតអារាមតលៅលទៀត ។ 

    ទី ៣- បញ្ែ សងជំង៊ឺេិតត ខាុ ំកាន
យល់ថា ខាងព្រះសងឃព្តូវសុគត ៣ 
អងគ ខាងរែឋការក្ា៏នសាែ ប ់២ នាក្ដ់ែរ 
លរឿងលនះ  ខាុ ំកាន នឹងជូនងវកិាបនតិេបនតួេ
ែល់ព្គួសារសរ លែើមបលីធវើបុណយតាមព្ប 
ថ្រណីរុទធសាសនា ។ 

ទី ៤- សូមព្រះគុណព្គបអ់ងគឈប ់
លធវើបាតុក្មមតលៅលទៀត ។ 

លតើព្រះគុណព្គបអ់ងគ យល់ព្សប
តាមសំលណើ  ៤ ខ របស់ខាុ ំកាន ដែរឬលទ ? 

ព្រះភកិ្ខុ ថាេ ់ ហាវ យ តំណាងព្ប   
តិភូ ក្ា៏នលងរែីកាថា៖ 

-“សូមលោក្អភបិាលលខតត រងចាំ
បនតិេលទៀត ។ លព្កាយរីការរិភាក្ាោន  
គណៈព្បតិភូ ក្យ៏ល់ព្សបត់ាមមតិអភ ិ
បាលលខតត “ ។  

កិ្េចេរចាលនះបានេប ់ សរវព្គប ់

លៅលវោលា៉ា ង ៤ ោៃ េថ្ងៃទី ២៨ ដខ
កុ្មភៈ ឆ្ន  ំ ១៩៧៥   ព្បក្បលដាយភារ
សនិទធសាន ល ។ 

លា៉ា ង ៤ និង ១៥ នាទី គណៈ
ព្បតិភូសងឃ ក្ប៏ាននិមនតមក្ែល់ោន
ព្បយុទធ លហើយព្បលគនែំណឹងលាែល់
ព្រះសងឃទាងំអស់ ។ លា៉ា ង ៥ ោៃ េ 
ព្រះសងឃទាងំអស់បាននិមនតមក្កានវ់តត
លរៀងៗអងគ ។ លលើក្ដលងដតសាជិក្    
គណៈក្មមការនាយក្ ព្តូវនិមនតមក្សឹង
លៅការោិល័យវតតកំ្រង ់ លែើមបរិីភាក្ា 
បញ្ែ លធវើបុណយ ឲ្យព្រះសងឃកាែ ហាន 
ដែលបានរលីក្មមជីវតិ លព្ពាះជាតិនិង
សាសនាដខមរក្មពុជាលព្កាម ។  

តុលយការ៖ ព្រះសងឃព្តូវរបសួ
ព្សាល ៨៩ អងគ ធៃន ់៥ អងគ សុគត ៣
អងគ ។ ព្រះសងឃ ២០០ អងគ ដែលព្តូវ
ចាបន់សកឹ្លនាះ ានលសរភីារល ើងវញិ ។ 
ព្រះសងឃ ៥ អងគ ដែលព្តូវរបសួធៃនល់នាះ
កំ្រុងរាបាលលៅមនទីរលរទយនារលខតត ។   
េំដណក្ខាងរែឋការវញិសាែ ប ់ ២ នាក្ ់
និងរបសួជាលព្េើន ។ 

ដសចកតីរបដគន-ជូន ាំណឹង្ 

គណៈក្មមការែឹក្នាពំ្រះសងឃដខមរ 
ការពារសិទធិលសរភីារខាងជំលនឿសាសនា  
សូមព្បលគន-ជូនែំណឹងែូេតលៅលនះ៖ 

 ១ - ព្សុក្និមយួៗព្តូវនិមនត និង
អល ជ្ ើញ មក្កានស់ាោគណវតតកំ្រង ់
ក្នុង ១ ព្សុក្ ១ ថ្ងៃ ១ យប ់ លធវើរិធី
បុណយដាបងសកូុ្លជូនវរិសមណ លយឿង 
សុខ—គឹម សុមន ៍និង គឹម សំណាង ។ 

 ២ - ព្សុក្កំ្រងធំ់ថ្ងៃទី ១ ព្សុក្ងកូ វ

ថ្ងៃទី ២ ព្សុក្លទសាលសាមថ្ងៃទី ៣  
ព្សុក្ក្លញ្ច ងថ្ងៃទី ៤   និងព្សុក្កំ្រង់
សាព ន ថ្ងៃទី ៥     ឯសាោគណ ជំនយួ
ការទាងំ ៥ ថ្ងៃ និងយប ់។ 

 ៣ - បេចយ័ដែលបានមក្រីព្បាក្់
េូលកុ្សលទាងំអស់លព្កាយរីេំណាយ
ក្នុងរីធីបុណយលនះលៅសល់ប៉ាុនាម ន ព្តូវ
ដេក្ឲ្យព្គួសារសរទាងំអស់ ។ 

អាព្ស័យលហតុលនះ សូមព្រះគុណ
អនុគណព្គបព់្សុក្  ព្រះលៅអធិការព្គប់
វតត  បណាត ព្បធានគណៈក្មមការព្សុក្-
វតតព្តូវអនុវតតឲ្យបានព្តឹមព្តូវ នូវលសេក្តី 
ព្បលគន-ជូនែំណឹងលនះ ។ 

លធវើលៅវតតលពាធិកាលរាជកំ្រង ់ 
ថ្ងៃទី ០១ ដខមនីា ឆ្ន  ំ១៩៧៥  

            ព្បធានគណៈក្មមការ
ែឹក្នាពំ្រះសងឃដខមរការពារសិទធិលសរភីារ

ខាងជំលនឿសាសនា                                             
ហតាលលខា និងព្បថាបព់្តា                                           

រពោះដតជរពោះគុណ ្មែសា  ថាច់ រាជ  

 េូមស្ញើចំស ោះ  
សោក្វរសេនយ៍ីឯក្  
អភបិាលសែតតវិញបញិ                                                                                                    

សូមលមតាត ព្ជាប 
 អាតាម ភារ ក្នុងនាមព្រះលមគណ

ថ្នគណៈរុទធសាសនាលងរវទលខតត សូម
ជូនែំណឹងែល់លោក្អភបិាលលខតតឲ្យ 
បានព្ជាបថា  គណៈក្មមការែឹក្នាពំ្រះ
សងឃដខមរការពារសិទធិលសរភីារខាងជំលនឿ
សាសនា បានសំលរេេិតតនឹងលធវើបុណយ
ដាបងសកូុ្ល ែល់វញិ្ា ណក្ខនធព្រះសរ

ទាងំបីអងគដែលបានសុគត កាលរីថ្ងៃ
២៣ និង ២៦ ដខកុ្មភៈ ក្នែងមក្លនាះ ។ 

ក្ដនែងលធវើបុណយ គ៊ឺវតតលពាធិសាល
រាជកំ្រង ់ ។ រិធីលនះនឹងព្បព្រឹតតលៅក្នុង
រយកាល ៥ ថ្ងៃ និង ៥ យប ់។ គ៊ឺចាប់
តាងំរីថ្ងៃទី ០១ ែល់ទី ០៥ ដខមនីា 
១៩៧៥ ខាងមុខលនះ ។ 

អាព្ស័យលហតុលនះ សូមលោក្អភ ិ
បាលលខតត កំុ្ានការភាា ក្ល់នាើល ឬ ព្រួយ
បារមភអវីល ើយ  លៅលរលល ើញព្រះសងឃ 
ព្បជារុទធបរស័ិទ និមនតនិងអល ជ្ ើញមក្
កានវ់តតកំ្រង ់ គ៊ឺមក្លធវើបុណយទានលដាយ
លសាម ះដតប៉ាុលណាណ ះ ។ 

សូមលោក្អភបិាលលខតតទទលួនូវ
ការរាបអ់ានែល៏សាម ះរីអាតាម ភារ ។                                                                   

លធវើលៅវតតកំ្រង ់ 
ថ្ងៃទី ០១ ដខមនីា ឆ្ន  ំ១៩៧៥                                                              

ព្រះលមគណ ថ្នគណៈរុទធសាសនារវទ                                                                     
ហតាលលខា និង ព្បថាបព់្តា                                                          

រពោះដតជរពោះគុណ ្មែសា  ថាច់ រាជ     
ព្រឹក្លនះថ្ងៃទី ០១ ដខមនីា ឆ្ន  ំ

១៩៧៥ ទិែឋភារលៅវតតកំ្រង ់ ាន  
សភារអូរអរលដាយានព្រះសងឃ ព្បជា
រុទធបរស័ិទដែលបាននិមនត និងអល ជ្ ើញ
មក្រីព្សុក្ វតតនានាលៅក្នុងលខតត លែើមប ី
េូលរមួក្នុងរិធីបុណយដា បងសកូុ្លជូន
េំលពាះព្រះវញិ្ា ណក្ខនធ ព្រះសងឃកាែ  
ហាន   ដ ឿង្ សុខ — គឹម សុមន៍ 

និង គឹម សាំណាង្ ដែលព្តូវអាជាា ធរអា
ណានិគមយួនបាញ់ព្បហារកាលរីថ្ងៃទី 
២៣ និងទី ២៦ ដខកុ្មភៈក្នែងលៅលនះ ។    

  ថ្ងៃលនះ គណៈក្មមការបុណយគ៊ឺ

ព្សុក្កំ្រងធំ់ ។ វតតដែលេូលរមួាន 
គគីរលព្ៅ ខាេក់្ណាត ល  លផ្លន កំ្បុព្ត  
ក្នុងព្សុក្   កំ្រងក់្ាយ  ងមទល់ កំ្រង់
ថ្ព្ជ  លព្តាក្លិេ  លព្តាក្លក្ើត ព្សះនាគ 
សំបរួ សំលរាង  លកាះ លោក្ ខទឹង  អងគ 
ទរ័ងម លខឿន េំការ ក្នក្  ក្ដនែងលសស  
រិសី   ដក្ាប ឥែឋ និង វតតកំ្រង ់ សិោ
ជលងី ជំុព្បាសាទ  គងជយ័ឫទធិស័ក្  
បិែក្តារាម សិោព្ទ   កំ្រងនិ់លព្ោធ 
េមា៉ាបូរ ី េមបុលីសាភណ ព្រះរនាែ ជយ័ 
សុវណណ មុនីនាោរាម     សមបរូឫទធិស័ក្ 
សំលរាងឯក្ លកាះដក្វសិរ ី    លោក្រាជ
សីា នាោវណាណ រាម អងគរាជ  បុរ ីបទុម
វងសកំ្រងង់ម េំបក្ា់ស  េមា៉ាអងគរជយ័  
រមួមតិត ព្ក្រំុឈូក្  រិលសសរាម  រិសី
សារាម  សង្ហវ រឫទធិស័ក្ និង លពាធិ
សាលរាជ បូក្រមួ ២ វតត លៅព្សុក្ក្នែង់
នង ។  

ព្រះលៅអធិការវតតរមួមតិត គ៊ឺ វតតព្រះ
សងឃកាែ ហាន គឹម សំណាង សាន ក្់
អាព្ស័យ បានយក្ា៉ា សីុនអគគិសនី 
ជំនយួជារនែ៊ឺក្នុងក្មមវធីិ ។ 

ក្មមវធីិលរលព្រឹក្ គ៊ឺលព្កាយលរល
ព្រះសងឃទទលួភតតរេួ   គ៊ឺានរិធីដា
បងសកូុ្លឧទទិសេំលពាះព្រះវញិ្ា ណក្ខនធវរី
សមណទាងំបីអងគ លហើយានលភែង
រិណពាទយ របស់បងបាូនលយើងលៅ សំបរួ
កំ្ែរបរោិកាស ។ 

    រីលា៉ា ង ២ ែល់ ៦ ព្រះសងឃ
និងព្បជាបរស័ិទបាន និមនតនិងអល ជ្ ើញ
មក្បនតៗោន មក្កានវ់តតកំ្រង ់ ។   លភាៀវ
ទាងំលនះលគសលងកតល ើញាន លោក្ព្គូ 
អនក្ព្គូដខមរក្នុងលខតត  បងបាូននគរបាល 
និងយុទធជនដខមរ នានាព្សុក្ក្នុងលខតត  
សិសានុសិសសសាជិក្-ជិកា ថ្នសហ
រន័ធរុទធសាសនិក្លងរវទ ព្កុ្មនារសីីល
ធមន៌ានាវតត លោក្តំណាងរាស្តសត លក្ៀង 
សូក្ លោក្អភបិាលលខតតរង លក្ៀង ចាងំ 
តំណាងលៅលខតត លងវៀង វ៉ាន ់លសើង ។    

 (ដៅមានដ ខដរោ ) 
—————————————— 
កាំណត់សមាគ  ់៖ 

រោងត្វម្ឯកា រនោះ  ត្ពោះភកិ ខ ុរយឿង សែុ 
នងិ គមឹ្ សមុ្ន ៍ បានសគុរ រៅថ្ង ៃទ ី ២៣ ខែកមុ្ ភៈ 
ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ។ 

រោងត្វម្អរ ថរទ «សម្ ភមូ្វិរ តត្កព ុាំឈូក
ត្ចាេចា ុ ិ៍» រោយត្ពោះរកស វនិរោ ម្ហា ត្រងឹ 
យន់ ត្ពោះរម្គណ រែរ តត្ពោះត្ររ ាំង ត្ពោះភកិ ខ ុ  រយឿង 
សែុ នងិ គមឹ្ សមុ្ន ៍បានសគុរ រៅថ្ង ៃទ ី២១ ខែ
កមុ្ ភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ។ 

ព្រឹត្តិការណ៍ ២៨ កុម្ភៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភូមិ្ផ្សារកំរង់  ខេត្តព្រះព្ត្ពំង  

 ឯកា  «រពតឹតោរណ ៍២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរលមិូផ្ារកាំពង់្ ដខតតរពោះរតពា ាំង្» បានត្រម្េូចងត្កងរោយ រោក ថាច់ រស រច ចរុបន ន ជាត្រធានសភារាំណាងថ្ន
សហពន័ ធខែ ម កម្ ពជុារត្កាម្ (KKF) ជាអររីអគ គរេ្ធកិា គណៈកមាមធកិា គណៈពទុ ធាសនារង វាទម្ជឈម្ណឌេថ្ត្ពនគ  នងិជាអ នកធាា រ់ជាជន ងរត្គ្នោះក នងុ ររកមុ្ មយុនសិ តរវៀរណាម្កាេ
ែ ានួរៅជាសងឃក នងុខ ន កីម្ ពជុារត្កាម្ ។ ្ងរត្កាម្ជាែ ាមឹ្ា រ ើម្ទា ាំងរសងុថ្នឯកា រនោះ ។  

ឯកសាររបវតតិសាស្តសតកមពុជាដរោម 

(រពរីេែម្នុ) 

រពោះលិកោុ ដ ឿង្ សុខ 

 រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៥០ (ត្ពោះជន ម ២៥) 
សគុរ ថ្ង ៃទ ី២៣ ខែកមុ្ ភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 
រសួរ ៀនរៅវរ តចា ុ ិ៍ រសកុង កវូ  

រែរ តត្ពោះត្ររ ាំង ។  រូងរ៖ ហងស ធតី្វ 

រពោះលិកោុ គឹម សុមន៍ 

 រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៥៣ (ត្ពោះជន ម ២២) 
សគុរ ថ្ង ៃទ ី២៣ ខែកមុ្ ភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 
រសួរ ៀនរៅវរ តរកាោះាា  រសកុង កវូ  

រែរ តត្ពោះត្ររ ាំង ។  រូងរ៖ ហងស ធតី្វ 

សាមដណរ គឹម សាំណាង្ 

 រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ (ត្ពោះជន ម ១៥) 
សគុរ ថ្ង ៃទ ី២៦ ខែកមុ្ ភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 
រសួរ ៀនរៅវរ ត មួ្ម្រិ ត រសកុកាំពង់ធ ាំ  
រែរ តត្ពោះត្ររ ាំង ។  រូងរ៖ ថាច់ យនិ 

រ ើម្បីបានត្ជារពរ័ម៌ានជ ុាំវញិាថ នភាពសង គម្ខែ ម រត្កាម្រៅកម្ ពជុារត្កាម្ នងិរៅរត្ៅត្ររទស រោកអ នកអាចចេូទសសនាត្វម្ យៈរគហទាំព ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  


