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ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៣ 

ភោជនយីដ្ឋា នផ ុះភ ើ ង 
ក្បែរវត្តសិរភីត្ភោមហា   
ទ ប មានបងវល់ប ុះពាល់
ភបតិ្បភណ្ឌ វបែធម៌ក្មែរ 

ភោជនីយដ្ឋា នដែលកំពុងែំភ ើ រការ
សាងសងដ់កែរវត្តសិរភីត្ភោមហាទុប ។ 

អានរៅទាំព ័ ៦ 

ខ្មែរចប្ោមកាំណត់ខ្ផ្សនោរឆ្ន ាំ ២០១៣ ទាមទារឲ្យមានោរចោរពសិទ្ធិមនុសស 

អានរៅទាំព ័  ៤ 

សមព័នធសមណ្នសិសិត្-
នសិសិត្ក្មែរបមពុោភរោម 
រារព្ធព្ធិជីបួជ ុំនសិសិត្ 
បញ្ញ វនតនងិសបែ រសជន 

អានរៅទាំព ័  ៧ 

អានរៅទាំព ័ ៥ 

រព្ុះសងឃវត្តភ ើមភពាន 
ភមត្តព្លលាវ ២៨ អងគ 
រប ងបញ្ច ប់ថ្នា ប់ឯប 

ពិធីប្បកាសលទធផលប្បឡងរបស់
សម សិសសភៅវត្តសុវ ណ សាគរសិរ ី
ភែើមភោន កាលពីថ្ងៃទី  ០៦ ដែមករា 

កនលងភៅភនេះ ។ 

ភមភរៀនមនតធីម៌ 

ភោក វ ៉ ភវៀត្ ភយៀ៉ង (Võ Viết Dziễn)  

ប្កចេកចមើលកមពុជាចប្ោម ឆ្ន ាំ ២០១២ 

កិច្ចប្បចឆំ្ន រំបស់សហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម ភៅរែាការថូ្ឡណា សហរែាអាភមរកិ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ និង ១៦ ដែធនូ ឆ្ន  ំ២០១២  ។ ( អានទ ុំព័្រ ២ ) 

វត្តសមែរួរងស ី(សមែរួ) ភៅភមត្តរព្ុះរត្ពា ុំង មានអាយ ោល ១៦៤០ ឆ្ា ុំ 

ត្អួកសរភៅភលើផ្ទ ងំសិោចរកឹ វត្តសមែរួរងស ី(សមែរួ) ឋតិ្ភៅប្សកុកំពងស់ាព ន ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ។ ( អានទ ុំព័្រ ៨ ) 

របូងត្ ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  យញ័ ឡុង ប្ពេះភៅអធិការវត្តច្នទរងស ីភៅទីប្កងុថ្ប្ពនគរ ោកែូ់នភោភដ្ឋយយនួ ប្ត្វូោនបភ ហ្ េះភឡើង
ោសភពញតាមបណាា ញ Facebook កាលពីដែធនូ ឆ្ន  ំ២០១២ ភធវើឲ្យពលរែាដែែររេិះគនយ៉់ងខ្ល ងំ ។ របូងត្ប្ពេះភត្ជប្ពគុ  យញ័ 
ឡុង និមនតោមូយប្ពេះសងឃមហាយនយនួភនេះ ប្ត្វូោនប្កមុអនកភប្បើ Facebook ផាយបនតពីភគហទំពរ័រ សិរសតុ្ភូមភិវៀត្ណាម    
ែ ៈដែលប្ពេះសងឃទងំភនេះភធវើែំភ ើ រភៅទសសនកិច្ចភៅប្បជំុភកាេះ Spratly ឬ ភកាេះ វ៉ង សា និង ភប្ត្ឿងសា ដែលកំពុងមានជភមាល េះ

នឹងចិ្ន ។  

អានរៅទាំព ័ ២ - ៣ 

ឆ្ា ុំថ្ែគី ុំនតិ្ថ្ែ ី

ទងោ់តិ្ដែែរភប្កាម 

អានរៅទាំព ័  ៦ 

ភវៀត្ណាមោត់្ភោស
អាបរបោធបិភត្យយ
មាា ប់ឲ្យោប់គ ប ៣ ឆ្ា ុំ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍០៨ រក ើរ ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

របភ បភមើលបមពុោភរោម ឆ្ា ុំ ២០១២ 

ភដ្ឋយ ថាច្ ់ប្បីោ ភគឿន  
ក្មមបរា  
ភៅថ្ងៃពុធ ៣ ភរាច្ ដែបុសស ឆ្ន ំ

ភថាេះ ប្តី្ស័ក ព. ស. ២៥៥៥ ប្តូ្វនឹង 
ថ្ងៃទី ១១ ដែមករា ឆ្ន  ំ ២០១២ ភោក
ប្គូ មហា ថាច្ ់ ភកញ អាចរយបភប្ងៀន 
សាោោលី ភៅភែត្តប្ត្ោងំោន 
ទទលួអនិច្ចកមែ ភដ្ឋយជរាោធ កនុង
ជន្មែ យុ ៨៦ ឆ្ន  ំ ។  ភោក ប្គូ មហា   
ថាច្ ់ ភកញ ោនចំ្ណាយភពលោង 
៥០ ឆ្ន  ំភែើរបភប្ងៀនអកសរសាស្តសតដែែរ និង
ោសាោលី ភៅតាមវត្តអារាមន្មន្មកនុង
ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ។  ភោកប្គូ មហា    
ថាច្ ់ ភកញ ភកើត្កនុង ព. ស. ២៤៦៩   
គ. ស. ១៩២៥ ភៅវត្តប្កពំុឈូក (កនក) 
ប្សុកកំពងធំ់ (Chau Thanh) ភែត្ត 
ប្ពេះប្ត្ោងំ ។ 

ថ្ងៃទី ២០ ដែមករា អាោា ធរយួន
ោនប្បភគនប្សា ែល់មស្តនតីសងឃដែែរ
ភប្កាមថ្នភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ភៅកនុងពិធីអប
អបសាទរថ្ងៃចូ្លឆ្ន យំួន ដែលោន
ភរៀបចំ្ភឡើងភដ្ឋយគ ៈកមាែ ធិការប្បោ
ជនភែត្តប្តាវញិ  ន្មមនទីរគ ៈកមាែ ធិ
ការប្បោជនភែត្តប្តាវញិ ថ្នរដ្ឋា ភោិល
បកសកុមែុយនិសតយួន ឋតិ្ភៅកនុងទីរមួ
ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ។  

ក្មប មភៈ  
អាោា ធរយួនកុមែុយនិសត ភៅភូមិ

កូនដកែក ឃុំភែើមភោធិ៍ ប្សុកអ តូ ងទឹក 
ភែត្តឃ្ល ងំ កមពុោភប្កាម ោនភធវើការរា 
រាងំមនិឲ្យពុទធបរស័ិទភៅភូមភិនេះ ប្ោរពធ
ភធវើពិធីបុ យពុទធ ភភិសក បច្ចយ័ ៤ ភៅ
តាមទំភនៀមទមាល ប ់ ប្ពេះពុទធសាសន្មដែែរ
ភទ ភដ្ឋយោនភលើកភឡើងពីមូលភហតុ្ 
ថា ថ្ងៃ ០៨ កុមភៈ គឺោ ថ្ងៃដែលសម 
សិសសសាោោលីោនែ់ពស់ភែត្តឃ្ល ងំ 
ភប្កាក ភឡើងភធវើការោតុ្កមែទមទរសិទធិ
ភសរោីពជំភនឿសាសន្មកាល ឆ្ន ំ
២០០៧ ។  

ក្មភមសា  
និសសតិ្ដែែរភប្កាមដែលកំពុងសិកា

ភៅមហាវទិាល័យឱសងសាស្តសត ដប្ពក
ឫសស ី (Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ) ដែនែីកមពុោភប្កាម ោន  
ប្ោពធពិធីអបអបបុ យ ចូ្លឆ្ន ដំែែររបស់
ែលួនភប្កាមការ ចត្ត់ាងំរបស់សាោ 
កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ដែភមសា ឆ្ន  ំ២០១២ 
(មុនចូ្លឆ្ន ដំែែរ ៧ ថ្ងៃ) ភដ្ឋយមានការ
ភលងដលែងប្បោប្បីយក៍មានតភផសងៗ។  

ពលរែាដែែរភប្កាមដែែរភប្កាមោភប្ច្ើន
ោនអេះអាងថា សិសសនិសសតិ្ដែែរភប្កាម
ភៅកមពុោ ភប្កាមដែលកំពុងសិកាភៅ
តាមសាោរែាភវៀត្ណាមន្មន្ម មនិប្តូ្វ

ោនឈបស់ប្មាក កនុងថ្ងៃបុ យចូ្លឆ្ន ំ
ប្បថ្ព ីោតិ្របស់ែលួនភទ ។ 

ក្មឧសោ  
កុមារភសកខវត្តដែែរភប្កាមភ ែ្ េះ ភៅ 

រ ៉យ៉ូល ប្តូ្វោនកូនយួនវយសំពងនឹង
កាល ដែសប្កវត្ប់ណាា លឲ្យដបកកាល
ភដ្ឋយការបេ៉ះទងគិច្សមាគី្នន  ។ ភហតុ្
ការ ៍ភនេះ ោនភកើត្ភឡើងភៅភវោ
ភម៉ាង ៣ និង ៤៥ ន្មទី រភសៀលថ្ងៃទី 
១៩ ដែឧសោ ភនេះ ភៅតាមផលូវចំ្មុែវត្ត
ជីភកែងភប្កាម កនុងប្សុកសាវ យទង (Tri 
Ton) ភែត្តមាត្ប់្ជូក (An Giang) ។ 
ភប្កាយភហតុ្ការ ៍ភនេះ អាោា ធរភវៀត្
ណាម ោនមកសប្មបសប្មួលភដ្ឋយ 
ភលើកភឡើងថា ភនេះោភរឿងភកែងៗ ភហើយ
ប្គ្ននដ់ត្ជយួ ថាន ពំាោលជំងឺែល់ជនរង
ភប្គ្នេះ បនតិច្បនតួច្ដត្ប៉ុភណាណ េះ ។ 

ក្មមថិ្ នា  
អាោា ធរភវៀត្ណាម ហាមពលរែា

ដែែរភប្កាម ភៅកមពុោភប្កាមប្ោរពធពិធី
បុ យទនភផសងៗចំ្ ឬ ជិត្ថ្ងៃទី ០៤ ដែ
មងុិន្ម ដែលោថ្ងៃពលរែាដែែរភប្កាមភៅ
ភប្ៅប្បភទសប្ោរពធពិធីបុ យ «ោត្ប់ង់

ដែនែីដែនកមពុោភប្កាម»ភរៀងរាល់ឆ្ន  ំ។ 
ពុទធបរស័ិទដែែរភប្កាម ភៅភូមបិ្ក 

សំាង ចំ្ ុេះភជើងវត្តច្មាអ៉ងគរជយ័ (ចំ្
ការ)ឋតិ្ភៅកនុងទីរមួភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ប្តូ្វ 
អាោា ធរភវៀត្ណាម ហាមភធវើពិធីបុ យ
កមានតប្សុក ភៅថ្ងៃទី ០៥ ដែមងុិន្ម 
កនលងភៅភនេះ ភដ្ឋយភលើកភហតុ្ផលថា 
ថ្ងៃភន្មេះជិត្នឹងថ្ងៃទី ០៤ ដែមងុិន្ម ដែល
ដែែរភប្កាម ភៅភប្ៅប្បភទសប្ោរពធពិធី
បុ យ«ោត្ប់ងដ់ែនែីកមពុោភប្កាម» ។  

ក្មបបកដ្ឋ  
សភមាច្សងឃរាជ ភទព វងស ថ្នប្ប 

ភទសកមពុោ បំភពញទសសនកិច្ច កានប់្ប 
ភទសភវៀត្ណាម រយៈភពល ១០ ថ្ងៃ គឺ
ចបពី់ថ្ងៃទី ១០ ែល់ទី ១៩ ដែកកកដ្ឋ 
ភែើមែអីវីមយួដែលភគភៅថា “រតឹ្បនតឹង
ចំ្ ងមតិ្តោព រវងរដ្ឋា ភោិលកមពុោ
និងភវៀត្ណាម និងរវងប្ពេះពុទធសាសន្ម
ដែែរ និងភវៀត្ណាម ។ កនុងែំភ ើ របំ 
ភពញទសសនកិច្ចភនេះ ភប្ៅពីបំភពញ
ទសសនកិច្ចភៅសាា បន័រែា ថ្នបកសកុមែុយ
និសតភវៀត្ណាមប្បតិ្ភូសងឃដែែរោនចូ្ល 
ភៅទសសនកិច្ច ភៅតាមវត្តដែែរន្មដែនែី  

កមពុោភប្កាម កនុងភន្មេះ មានវត្តច្នទរងស ី  
ទីប្កុងថ្ប្ពនគរ, ភៅវោិា សាា នប្ពេះពុទធ
សាសន្មភងរវទដែែរ ឋតិ្ភៅកនុងវត្តភោធិ
សំភរាង ប្សុកអូរមលល (Ô Môi) ភែត្ត
ដប្ពកឫសស ី (Cần Thơ) , ភៅសាោ
មធយម សិកាបំភពញវោិា វបែធមោ៌លី
ណាមបូ ឬ អតី្ត្សាោោលីោនែ់ពស់
ភែត្តឃ្ល ងំ ដែលមានមូលដ្ឋា នភៅកនុង
វត្តឃ្ល ងំ ,និងសាោគ ភែត្តប្ពេះប្ត្ 
ោងំ ឋតិ្ភៅកនុងវត្តភោធិោលរាជ 
(កំពង)់ ដែលោមជឈម ឌ លកិច្ចការ
សងឃដែែរភប្កាមថ្នភែត្តមយួភនេះ ។ 

ក្មសីហា  
ភៅប្ពឹកថ្ងៃទី ០១ ដែសីហា ប្កុម

មស្តនតីសងឃដែែរភប្កាមដែលោកមាែ ភោិល
បកសកុមែុយ និសតភវៀត្ណាមោនចូ្លភៅ
វត្តភសរតីាភសក ភែើមែចីបប់្ពេះភត្ជប្ពេះ 
គុ  ថាច្ ់ ភធឿន ផសកឹ ភប្កាយពីពួកភគ
ោនភច្ញភសច្កាីប្បកាស មយួចុ្េះ ថ្ងៃទី 
២៨ ដែកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០១២ ថា នឹងចប់
ប្ពេះអងគផសកឹឲ្យោនកនុងអំឡុងភពល ០៣ 
ថ្ងៃចបពី់ថ្ងៃ ចុ្េះហត្ាភលខ្ ។ 

តាមលិែិត្មយួច្ាបភ់ច្ញភដ្ឋយ

គ ៈកមែការប្បតិ្បត្តិប្ពេះពុទធសាសន្ម
ភវៀត្ណាមភែត្តឃ្ល ងំ ចុ្េះថ្ងៃទី ២៨ ដែ  
កកកដ្ឋ ោនសភប្មច្ថា "មនិទទលួ
សាគ ល់ ប្ពេះភកិខុ ថាច្ ់ ភធឿន ប្បសូត្ឆ្ន  ំ
១៩៨៥ ភៅវត្តតាភសក ឃុំវញិហាយ 
(Vinh Hai ) ប្សុកភប្ោយញរ ភែត្ត
ឃ្ល ងំ ថា ោប្ពេះសងឃ ថ្នសមាគមប្ពេះ
ពុទធសាសន្មភវៀត្ណាមភទៀត្ភទ " ។ 

លិែិត្ភនេះោនបញ្ជា ក ់ អំពីមូល
ភហតុ្ដែលចបប់្ពេះភកិខុ ថាច្ ់ភធឿន ផសកឹ
ថា " ោនបំោនធមែនុញ្ញ  និងលកខនតិកៈ
ថ្នសមាគមប្ពេះពុទធសាសន្មភវៀត្ណាម 
និងោនបំោនឱវទ, ប្ពេះវនិយ័ថ្នប្ពេះ
ពុទធសាសន្មគ ៈភងរវទវទដែែរ" ។ 

ប្ពេះវហិារវត្តដែែរចំ្នួន ៣ ប្តូ្វោន
ភ េះភដ្ឋយភភលៀងវសាកនុងដែសីហា ។ វត្ត
ទងំភន្មេះរមួមាន ទីមយួ ប្ពេះវហិារ មយួ
ភៅភែត្តដប្ពកឫសស ី ( ấp 6, xã Vị 
Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 
Giang) ប្តូ្វភ េះភៅថ្ងៃទី ០៨ ដែ
សីហា  ទី ២ វត្តប្ោសាទគងោ់វត្ត
បុរា  របស់ដែែរភប្កាមដែលមានអាយុ
កាល ៧៨៨ ឆ្ន  ំ គឺោនកសាងភឡើង  
ព. ស. ១៧៦៨ គ. ស. ១២២៤ ភ េះ 
ភៅថ្ងៃទី ១៣ ដែសីហា និងប្ពេះវហិារវត្ត
បឹងកក ់ ឋតិ្ភៅកនុងភូមបឹិងកក ់ ប្សុក
ពងទឹក ភែត្តឃ្ល ងំ ប្តូ្វភ េះភៅថ្ងៃទី ២៥ 
ដែសីហា ។ 

សូមបញ្ជា កថ់ា កាលពីថ្ងៃទី ១៥ 
ដែសីហា ឆ្ន  ំ ២០០៧ ប្ពេះវហិារវត្តភសរ ី
ភត្ភោមហាទុបឋតិ្ភៅកនុងភែត្តឃ្ល ងំប្តូ្វ 
ោនភ េះភដ្ឋយករ ីែូច្គ្នន ផងដែរ ។  

ក្មបញ្ញញ   
ប្ពេះសងឃដែែរភប្កាមមយួអងគ គងច់ំ

ប្ពេះវសាភៅវត្តច្នទរងស,ី ប្កុងថ្ប្ពនគរ 
ោនសរភសរលិែិត្មយួច្ាបជ់ប្មាបភៅ
អាោា ភវៀត្ណាម ប្គបលំ់ដ្ឋបថ់ាន កឲ់្យ
ជយួ ដសវងរកែំភណាេះប្សាយបញ្ជហ  ែល់
ប្ពេះអងគអំពីករ ីប្ពេះសងឃយួន ោន
ហាមប្ពេះអងគនិយយោសាដែែរ ភៅកនុង
ទីសាធារ ៈ ។  

ភត្ជប្ពេះគុ  យញ័ ោ តិ្ន ប្ពេះ
ជនែ ២៣ ប្ពេះវសា ប្សុកកំភ ើ ត្ភៅ
ភែត្តប្កមនួស (Xa Vinh Thanh, 
huyen Giong Rieng, Tinh Kien 
Giang) បច្ចុបែនន គងច់បំ្ពេះ វសាភៅ
វត្តច្នទរងស ី ប្កុងថ្ប្ពនគរ ោនភផាើលិែិត្
មយួច្ាប ់ ចុ្េះថ្ងៃទី ០៩ ដែកញ្ជញ  ឆ្ន  ំ
២០១២ ភៅអាោា ធរភវៀត្ណាមប្គប់
លំដ្ឋបថ់ាន ក ់ភែើមែដីសវងរកយុត្តិធម ៌ែល់
ប្ពេះអងគ ភប្ោេះប្ពេះសងឃយួន ពីរអងគគឺ ទី
មយួភ ែ្ េះ ភទៀង ដ្ឋក ់និង ទីពីរភ ែ្ េះ 

ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  យញ័ ឡុង ប្ពេះភៅអធិការវត្តច្នទរងស ីោកម់កួបូែូយយនួ ។  

ក ន ុងឆ្ន ាំ ២០១២ កន លងរៅរនេះ រៅកម ពជុារត្ោមមានត្ពរឹ តោិ ណ៍សាំខាន់ៗជារត្ច ើនបានរក ើររ ើង ក នងុរ េះ មានក ណីអាជាា ធ រវៀរណាម ាំរោភសទិ ធមិនសុស នងិរ ើសរ ើងរេ ើពេ ដ្ ឋ
ខែ ែ រត្ោមោន់ខររក ើនរ ើង ។ សា ពរ័ម៌ាន ថ្ត្ពនគ  សមូសរង េបពរ័ម៌ានទ ាំងរ េះខដ្េមានែ លមឹសា ដ្ចូខាងរត្ោម ។ 

ត្ពេះររជត្ពេះគណុ ហ្វា ង មនិ (Quang Minh ) ត្ពេះរៅ ធោិ វរ តផកឹបាវ ( Phat Bao ) (រវ ាង ) នងិត្ពេះររជ    
ត្ពេះគណុ រទៀង ដាក ត្ពេះរៅ ធោិ វរ តយ៉ាកហ្វា ង ( Giac Quang ) ត្ពេះសងឃយនួទ ាំងព ី ង គរនេះ បានហ្វមត្ពេះសងឃ
ខែ ែ រត្ោមនយិយភាសាខែ ែ រៅទសីាធា ណៈ គជឺាោ បាំពានរេ ើ ដ្ ឋធម ែនញុ្ញថ្នត្បរទសរវៀរណាម នងិបានរ ើសរ ើងពជូ
សាសនរ៍េ ើខែ ែ រត្ោមមាា ស់ស្សកុថ្នខដ្នដ្កីម ពជុារត្ោម ខរអាជាា ធ មនិបានចារ់ោ ត្ពេះសងឃទ ាំងព ី ង គរនេះរ ើយ ។ ត្ភៅទ ុំព័្រ ៣ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍០៨ រក ើរ ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ព័ត៌មាន 

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

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

ភគហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ភគហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ភលែ ៣៣៦ ព.ម. ប្បក / ថ្ងៃទី ២២ ដែឧសោ ឆ្ន  ំ២០១២ 

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

សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ហាវ ង មនិ ោនហាម ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  
យញ័ ោ តិ្ន និយយោសាដែែរភៅ
កនុងទីប្កុងថ្ប្ពនគរ ។ មកែល់ភពល ភនេះ 
អាោា ធរភវៀត្ណាម មនិោនដ្ឋកភ់ទស
ប្ពេះសងឃយួនទងំពីរអងគភនេះ ដែលបំ 
ោនភលើរែាធមែនុញ្ញ  ថ្នប្បភទសភវៀត្  
ណាមភៅភឡើយ ។  

ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  ឡ ំ យ៉ន សំ 
ណាកអ់ាប្ស័យ ភៅវត្តច្មា ៉ អងគរជយ័ 
(ចំ្ការ) ទីរមួ ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ោននិមនត
ភៅពាោលជំងឺ ភៅកនុងមនទីរភពទយពហុ
បភច្ចកវោិា  ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ប្តូ្វោនប្កុម
ភវជាការយីួនភរ ើសភអើងមនិអនុញ្ជញ ត្ឲ្យប្ពេះ
អងគសប្មាក ភៅកនុងបនទបរ់បស់អនកបសួ 
ភហើយោនឲ្យប្ពេះអងគភៅសឹង ភៅកនុង
បនទបរ់បស់អនកសប្មាលកូន ភហើយោន
ឲ្យ ជនោតិ្យួនភៅភែកសប្មាកភ់ៅកនុង
បនទបស់ប្មាបប់្ពេះសងឃភៅវញិ ។  

ថ្ងៃទី ១៧ ដែកញ្ជញ  ភោក ភៅ   

ភហន ប្តូ្វោនអាោា ធរភដ្ឋេះដលងភច្ញពី
ពនធន្មគ្នរ ឲ្យភៅភប្ៅឃុំ ទងំែលួនភោក
មានជំងឺធៃនធ់ៃរនិយយសាីអវីមនិោន ។ 
ភរយិភោក ភៅ ភហន គឺភោកប្សី 
ន្មង ធនួ ោនឲ្យែឹងភៅថ្ងៃទី២៥ កញ្ជញ  
ថា ងវីត្ែតិ្ដត្សាវ មរីបស់គ្នត្ោ់នភច្ញ
មកភៅភប្ៅមនទីរឃុំឃ្ងំកាី ដត្ភោក 
ភៅ ភហន មនិមានសោពែូច្កាលពី
មុនោបគុ់កភន្មេះភឡើយ ។ ភោក ភៅ 
ភហន មានដត្ភធវើកាយវកិារោនែលេះៗភៅ
ភពលគ្នត្ច់្ងោ់នអវី ។  

ថ្ងៃទី ២០ ដែ កញ្ជញ  គ ៈកមែការ
មូលធនបប្ត្ (SSC) ថ្នប្កសួងហិរញ្ញ
វត្ាុភវៀត្ណាម កាលពីោនសភប្មច្ដ្ឋក់
ពិនយ័ភលើកករ ីទិញ និងលកែូ់រោគ
ហ ុនែុសច្ាបម់យួថ្នធន្មគ្នរ Sacom 
bank ដែលមានការទកទិ់ននឹងភោក 
ប្តឹ្ម ថ្គ ហាវ  (Trầm Khải Hòa) ។ 

ភោក ហាវ  កូនប្បុសរបស់ ភោក 
ប្តឹ្ម ភប ោនទិញទំនិញោគហ ុនចំ្ននួ 
៥៤០.០០០ កាលពីដែមងុិន្ម និងភែើម

ដែកញ្ជញ   លងកាត្ត់ាមរយៈប្កុមហ ុន
មូលធនបប្ត្ភភឿងណាម (PNS) ភហើយ
ោនលកភ់ច្ញទំនិញោគហ ុនចំ្ននួពីរ
ោន ។ ការភផ្ា េះបាូរទំនិញទងំពីរ ភនេះ 
ប្តូ្វោនពត័្ម៌ានរាយការ ៍ថា “មនិ
ោនរាយការ ៍ និងចុ្េះបញ្ា ីប្សបតាម
ច្ាប ់ដែលោនកំ ត្”់ ។  

ក្មត្ លា 
ប្ពេះសងឃ និងពលរែាដែែរភប្កាមភៅ

កមពុោភប្កាម កានទុ់កខចំ្ភោេះការភសាយ
ទិវងគត្របស់ប្ពេះ ករណុាោទ សភមាច្    
នភរាត្ាម សីហនុ ដែលោនភសាយ
ទិវងគត្កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ដែតុ្ោ ភៅទី
ប្កុងភបក៉ាងំ ប្បភទសចិ្ន ភដ្ឋយមានវត្ត
ែលេះោនបងហូត្ទងោ់តិ្ភវៀត្ណាមចុ្េះោក ់
កណាា លែង និងវត្តែលេះភទៀត្ោនដ្ឋរ
បងសកូុលឧទទិសកុសលែល់វញិ្ជញ  កខនធ
របស់ប្ទង ់ផងដែរ ។ 

ក្មវចិ្ឆ ិោ  
ភៅថ្ងៃទី ១០ ដែវចិ្ឆិកា កមែករដែែរ

ភប្កាម និង ជនោតិ្យួន រាប ់ោនន់្មក់

ថ្នភរាង ច្ប្កដសែក ភជើងមផុីង (My 
Phong) ឋតិ្ភៅកនុងប្សុកកភញ្ជច ង ភែត្ត
ប្ពេះប្ត្ោងំ ោនភធវើកូែកមែភែើមែ ី សំុ
ែំភឡើងប្ោកដ់ែ ។ ប្បភពពត័្ម៌ាន ោន
រាយការ ៍ថា កូែកមែភនេះ មានការ    
បស្ត ក្ ប ពីប៉ូលិសតភវៀត្ណាម បណាា ល
ឲ្យកមែករដែែរភប្កាមមាន ករ់ងរបសួ ។  

ថ្ងៃទី ១៤ ដែវចិ្ឆិកា អាោា ធរភវៀត្
ណាម ោនភឡមពទ័ធវត្តភសរតីាភសក 
ឋតិ្ភៅកនុងភែត្តឃ្ល ងំ ភែើមែចីបប់្ពេះភត្ជ 
ប្ពេះគុ  ថាច្ ់ ភធឿន ផសកឹ ភចទពីបទ
ថា ប្ពេះអងគោនទកទ់ងពលរែាដែែរ 
ភប្កាមភៅភប្ៅប្បភទស ។ 

ក្មធាូ  
កនុងដែធនូ របូងត្ ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  

យញ័ ឡុង ប្ពេះភៅអធិការវត្តច្នទរងស ី
ភៅទីប្កុងថ្ប្ព នគរ ោកែូ់នភោភដ្ឋយ
យួន ប្តូ្វោនបភ ហ្ េះភឡើងោសភពញ
តាមបណាា ញ Facebook ភធវើឲ្យពលរែា
ដែែររេិះគនយ៉់ងខ្ល ងំ ។ របូងត្ប្ពេះភត្ជប្ព
គុ  យញ័ ឡុង និមនតោមូយប្ពេះ

សងឃមហាយនយួនភនេះ ប្តូ្វោន ប្កុម
អនកភប្បើ Facebook ផាយបនតពីភគហ
ទំពរ័រ សិរសតុ្ភូមភិវៀត្ណាម ែ ៈ
ដែលប្ពេះសងឃ ទងំភនេះភធវើែំភ ើ រភៅ
ទសសនកិច្ចភៅប្បជំុភកាេះ Spratly ឬ 
ភកាេះ វ៉ង សា និង ភប្ត្ឿងសា ដែល
កំពុងមានជភមាល េះនឹងចិ្ន ។  

ប្ពឹកថ្ងៃទី ១១ ដែធនូ រដ្ឋា ភោិល   
ភវៀត្ណាម ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ោនភកាេះ
និមនតប្ពេះសងឃដែែរភប្កាមថ្នប្សុកទងំពីរ 
គឺ ប្សុកកភញ្ជច ង និងប្សុកកំពងស់ាព ន 
ភែើមែចូី្លរមួវគគបំោកបំ់បន៉មភន្មគមវោិា
កុមែុយនិសតភវៀត្ណាម ភៅសាលប្បជំុទី
រមួប្សុកកំពងស់ាព ន ភែើមែបី ហ្ ញពី
ភគ្នលជំហររបស់ភវៀត្ណាមថា ដែនែី 
កមពុោភប្កាមដែលោសាយួន ភៅថា 
“ណាមបូ” ភន្មេះ ោកមែសិទធិរបស់ជន
ោតិ្យួន ៕ 

 

ត្ព្ទី ុំព័្រ ២ 

ភដ្ឋយ ថាច្ ់ប្បីោ ភគឿន  
កាដសត្ភវៀត្ណាមកនុងប្សុកប៉ុន្មែ ន

ថ្ងៃភនេះ មានភសច្កាីរាយការ ៍ោបនត
បន្មទ ប ់ ជំុវញិភរឿងប្កុមហ ុនឯកជនមយួ
ោនមកសងភ់ោជនីយដ្ឋា ន, Karaoke 
ែធំ៏មយួ ភៅភលើែីវត្តសិរភីត្ភោមហាទុប 
ភធវើឲ្យមានកាីោរមភយ៉ងខ្ល ងំ ពីពលរែា 
និងប្កសួងវបែធម ៌ ថ្នរដ្ឋា ភោិលភវៀត្
ណាមថា អាច្ភធវើឲ្យបេ៉ះោល់ែល់វត្តអា 
រាមមយួភនេះ ។ 

វត្តសីរភីត្ភោមហាទុប ឋតិ្ភៅកនុង
ទីរមួភែត្តឃ្ល ងំ ោវត្តដែែរែម៏ានចំ្ណាស់
មយួភៅដែនែីកមពុោភប្កាម ោកដនលង
ដែលពុទធបរស័ិទដែែរភប្កាម ភៅទីភនេះ   
ចូ្លមកភធវើបុ យសុនទរទ៍ន តាមគនលង
ប្ពេះពុទធសាសន្ម ។ ភប្ៅពីភនេះ វត្តភនេះ
ប្តូ្វោនរដ្ឋា ភោិលភវៀត្ណាម ចត្ទុ់ក 
ោតំ្បនភ់ទសច្រ ៍មយួ កនុងចំ្ភណាម
តំ្បនភ់ទសច្រ ៍ទងំ ៧ ភៅតំ្បនវ់ល
ទំន្មបថ្នែងទភនលភមគងគ និងរដ្ឋា ភោិល
ភវៀត្ណាម ោនភច្ញភសច្កាីសភប្មច្
មយួកាលពីឆ្ន  ំ ១៩៩៩ ទទលួសាគ ល់
វត្ត ភនេះថា ោតំ្បនភ់បតិ្ភ ឌ សិលែៈ
ថាន កោ់តិ្ ( di tích nghệ thuật cấp 
quốc  gia ) ។ 

ភយងតាមភសច្កាីរាយការ ៍

របស់កាដសត្ទូយដប្ត្ (Tuoi Tre) 
ប្សងប់្បភពពត័្ម៌ាន ពីមនទីរសនតិសុែ
សងគមថ្ននគរោលភែត្តឃ្ល ងំ ោនឲ្យ
ែឹងថា បច្ចុបែនន ភោជនីយដ្ឋា នដែល
កំពុងែំភ ើ រការសាងសងភ់នេះ មាន
កដនលងភប្ច្ៀង Karaoke ៥ បនទបភ់ធវើ
សកមែោពមនិមានអាោា ប ណ អាជីវកមែ
ពីប្កសួងោកព់ន័ធ ។  បនទប ់Karaoke 
ភនេះភៅ ជិត្ថ្ផទែីវត្តប្បមា  ១០ ដមប៉្ត្ 
ែ ៈដែលច្ាបប់្តូ្វកសាងឲ្យ ឆ្ៃ យពី
វត្តោង ២០០ ដមប៉្ត្ ។ 

ប្បភពពត័្ម៌ានរាយការ ៍ថា អនក
ដែលផាល់អាោា ប ណ សាងសងភ់ោជនី 
យដ្ឋា នភនេះ គឺប្កុមហ ុនោគហ ុនអនតរ
ោតិ្សាប្តាកូ (Công ty cổ  phần 
quốc tế Satraco) ដែលប្កុមហ ុនមយួ
ភនេះ មានការទទលួសាគ ល់ពីគ ៈ កមាែ
ធិការប្បោជនភែត្តឃ្ល ងំ របស់រដ្ឋា ភ ិ  
ោល ចុ្េះថ្ងៃទី ២៨ ដែធនូ ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 
គភប្មាងសាងសងភ់ោជនីយដ្ឋា ន ភនេះ 
ភៅភលើថ្ផទែី ប្បមា  ២០.០០០ ភមប៉្ត្
ប្កឡ កនុងភន្មេះ ោង ១២.០០០ ភមប៉្ត្ 
ប្កឡោែីរបស់រែា និងភប្ៅពីភនេះោែី
របស់វត្តសិរភីត្ភោមហាទុប ។ 

វត្តប្បគល់ែីឲ្យសាងសង៖  
ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  គឹម ភរន៉ ប្ពេះភៅអធិ 

ការវត្តមហាទុប ោនប្ោប ់ កាដសត្    
ទូយដប្ត្ ថា ថ្ផទែីដែលប្កុមហ ុនសាប្តា
កូ កំពុងែំភ ើ រការសាងសង ់ ប្តូ្វោន
យល់ប្ពម និងចុ្េះកិច្ចសនាោមយួនឹង
វត្ត ។ 

ោរមភសត្វប្បភច្ៀវភហើរភច្ញពីវត្ត៖  
ភោក សឺន ង៉ុក វ៉ង ន្មយករងសាោ
វបែធម ៌និងវចិិ្ប្ត្សិលែៈភែត្តឃ្ល ងំ ោន 
ដងលងថាសកមែោពភនេះអាច្ភធវើឲ្យសត្វប្ប 
ភច្ៀវភហើរភច្ញពីវត្តភប្ោេះសំភឡងរពំង ។ 

បេ៉ះោល់វបែធមដ៌ែែរ៖  
អនកប្សាវប្ោវវបែធមភ៌ៅកមពុោភប្កាមមាន
កោ់នប្ោប ់កាដសត្ ទូយដប្ត្ ភដ្ឋយសំុ
មនិបភញ្ចញភ ែ្ េះថា ភោកមានការ
ឈចឺបយ៉់ងខ្ល ងំ ភប្ោេះោនភឃើញ
សកមែោពផទុយ នឹងសាែ រតី្អភរិកសវបែ
ធមជ៌នោតិ្ ។ 

រខំ្នែល់ការប្បតិ្បត្តធិម៖៌  
ពលរែាដែែរភប្កាមោពុទធបរស័ិទមាន ក ់ ភៅ
កនុងចំ្ ុេះភជើងវត្តសិរ ី ភត្ភោមហាទុប 
ោនប្ោប ់សារពត័្ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ ភៅថ្ងៃ
ទី ១៣ ដែមករា ភនេះថាសកមែោពសាង
សងភ់ោជនីយដ្ឋា នភនេះ វភធវើឲ្យរខំ្ន
ែល់ការប្បតិ្បត្តិធម ៌ និងការភធវើបុ យ
សុនទរទ៍នរបស់ប្ពេះ សងឃភៅកនុងវត្ត និង
ពុទធបរស័ិទដែលមកវត្តភធវើបុ យ ។ 

សូមបញ្ជា កថ់ា កាលពីថ្ងៃទី ១៥ 
ដែសីហា ឆ្ន  ំ២០០៧ ប្ពេះវហិារ វត្តភសរ ី
ភត្ភោមហាទុប ប្តូ្វោនភ េះភដ្ឋយភភលើង
ភទៀនវសា ភហើយ ោនកសាងភឡើងវញិ

តាមលំន្មភំែើម ។ វត្តភនេះ ោនកភកើត្
ភឡើង កនុង ព.ស. ២១១២ គ. ស. 
១៥៦៩ ភបើគិត្មកទល់ឆ្ន  ំ២០១៣ ភនេះ 
មានអាយុកាល ៤៤៤ ឆ្ន ភំហើយ ៕ 

ភោជនយីដ្ឋា ន, Karaoke ផ ុះភ ើ ងក្បែរវត្តមហាទ ប មានបងវល់ប ុះពាល់ ភបតិ្បភណ្ឌ វបែធមក៌្មែរ 

ប្ពេះវហិារវត្តសិរភីត្ភោមហាទុប ។ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍០៨ រក ើរ ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ខ្មែរចប្ោមកាំណត់ខ្ផ្សនោរឆ្ន ាំ ២០១៣ ទាមទារឲ្យមានោរចោរពសិទ្ធិមនុសស 

ភដ្ឋយ ទីន ហាការយ៉ី l RFA 
០៣ មករា ២០១៣ 
អងគការ និងសមាគមដែែរភប្កាមភៅ

កមពុោ និងភៅបរភទសោនកំ ត្ដ់ផន 
ការរបស់ែលួន ភែើមែភីធវើការ្របនតភៅកនុង
ឆ្ន  ំ ២០១៣ កនុងភគ្នលបំ ងទមទរ
ឲ្យសហគមនអ៍នតរោតិ្ ឲ្យយកចិ្ត្តទុក
ដ្ឋកភ់លើដែែរភប្កាម រស់ភៅកនុងប្បភទស  
ភវៀត្ណាម ពិភសសទមទរឲ្យរដ្ឋា ភ ិ  
ោលភវៀត្ណាមភគ្នរពសិទធិ និងទទលួ
សាគ ល់ដែែរភប្កាមោជនោតិ្ភែើម និង
ផាល់សិទធបិ្គបប់្គ្នន ់ កនុងការរស់ភៅែូច្
ប្បោពលរែាភវៀត្ណាមទូភៅដែរ ។ 

ឆ្ន  ំ២០១២ កនលងផុត្ភៅ គឺោឆ្ន ំ
ដែលដែែរកមពុោភប្កាម ោនអេះអាងថា 
ពកួគ្នត្រ់ស់ភៅភលើទឹកែីកំភ ើ ត្របស់
ែលួន មនិមានសិទធិភពញភលញភន្មេះភទ 
ភហើយកោ៏ឆ្ន  ំ ដែលតំ្ណាងសហពន័ធ
ដែែរកមពុោភប្កាម ទទលួបរាជយ័ភលើការ
ប្បកតួ្ប្បដជងភែើមែោីបោ់សមាជិក ថ្ន
ប្កុមប្បឹកាភសែាកិច្ចសងគមកិច្ច និងវបែ
ធមដ៌ែរ ។ 

ប៉ុដនតយ៉ងភនេះកាី ឆ្ន  ំ២០១៣ ោន
ចូ្លមកែល់ អងគការសមាគមដែែរ
ភប្កាម ទងំភៅកមពុោ និងភៅបរភទស 
ោនភរៀបចំ្ដផនការច្ាស់ោស់កនុងការ
អនុវត្តការ្ររបស់ែលួន កនុងបុពវភហតុ្
ោតិ្សាសន ៍ និងការទមទរឲ្យរដ្ឋា ភិ
ោលភវៀត្ណាម ទទលួសាគ ល់ដែែរភប្កាម 
គឺោជនោតិ្ភែើម និងផាល់សិទធិភពញ
ភលញែល់ជនោតិ្ភែើមទងំអស់ កនុង
ចំ្ភណាម ៥៤ ោតិ្សាសនភ៍ៅភវៀត្
ណាម ។ 

ប្បធានសហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម 
ភោក ថាច្ ់ង៉ុក ថាច្ ់មានប្បសាសន៍
ថា សហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម មានការ 

្រោភប្ច្ើនភទៀត្ សប្មាបភ់ធវើភៅកនុងឆ្ន ំ
២០១៣ ភែើមែបី្បភយជនដ៍ែែរភប្កាមរស់
ភៅភលើទឹកែីកំភ ើ ត្របស់ែលួន ដែលរង
នូវការភធវើទុកខបុកភមនញ ពីអាោា ធរភវៀត្
ណាម ។ 

ភោក ថាច្ ់ ង៉ុក ថាច្ ់ោនភលើក
ភឡើងថា ភោកនឹងភធវើយ៉ងណាឲ្យមាន
ការគ្នបំ្ទពីសហគមនអ៍នតរោតិ្ កានដ់ត្
ខ្ល ងំភឡើង ភែើមែភីសនើឲ្យរដ្ឋា ភោិលភវៀត្
ណាម យកចិ្ត្តទុកដ្ឋកគិ់ត្គូរែល់
ប្បោពលរែាដែែរភប្កាម ។ 

មាង៉វញិភទៀត្ សប្មាបភ់ៅប្ប 
ភទសកមពុោវញិ អវីដែលោបញ្ជហ ភចទ
សប្មាបអ់ងគការសមាគមដែែរភប្កាមភន្មេះ 
គឺភៅភពលពកួភគច្ងជ់បួ ឬភផាើរោយ
ការ ៍ សាីពីការទមទរឲ្យមានការភគ្ន 
រពសិទធិមនុសស ភៅប្បភទសភវៀត្ណាម 
តាមរយៈសាា នទូត្ភវៀត្ណាម ភៅ     
កមពុោ ភន្មេះ ដបរោប្តូ្វោនសាា នទូត្      
ភវៀត្ណាមបែិភសធ មនិទទលួយកោ
បនតបន្មទ បភ់ៅកនុងឆ្ន  ំ២០១២ ។ 

កាលពីចុ្ងដែធនូ ឆ្ន  ំ ២០១២ តំ្ 
ណាងអងគការ សមាគមដែែរភប្កាម ភៅ
ភនភំពញោនជបួប្បជំុប្បចរំបស់ែលួន និង 
ោនភប្ជើសភរ ើស ប្បធានភលខ្ធិការដ្ឋា ន 
ថ្នអងគការ សមាគម ដែែរកមពុោភប្កាម 
ដែលោសាា បន័មយួ ភធវើការសប្មប

សប្មួល និងតំ្ណាងឲ្យអងគការសមា 
គមដែែរកមពុោភប្កាមភៅកមពុោ ។ 

ភៅកនុងអងគប្បជំុភន្មេះ តំ្ណាងអងគ
ការសមាគមដែែរកមពុោភប្កាមោង ១០ 
ដែលោនចូ្លរមួភន្មេះ ោនកំ ត្់
ដផនការមយួចំ្ននួ នឹងប្តូ្វភធវើភៅកនុងឆ្ន ំ
២០១៣ ភនេះ រមួមានអបរ់ផំសពវផាយ 
កសាងសនតិោពសហគមន ៍និងភសច្កាី
ប្បកាសោសាកល សាីពីសិទធមិនុសស 
ភសច្កាីប្បកាសោសាកលសាីពីសិទធជិន
ោតិ្ភែើមឯកសារប្បវត្តិសាស្តសត និងភូមិ
សាស្តសតដែែរ ។ បភងកើត្បណាា ញពត័្ម៌ាន
ភែើមែផីសពវផាយតាមរយៈ ប្ពឹត្តិបប្ត្  
សារពត័្ម៌ាន ថ្ប្ពនគរ ភគហទំពរ័ន្មន្ម
របស់ដែែរភប្កាម និងប្បពន័ធផសពវផាយ
សំភឡងោតិ្ និងអនតរោតិ្ និងបញ្ជហ ោ
ភប្ច្ើនភទៀត្ ។ 

ទកទ់ងនឹងបញ្ជហ ភនេះ ប្បធាន
មជឈម ឌ លវបែធម ៌ ដែែរកមពុោភប្កាម 
ភោក យនត ថារ ូមានប្បសាសនថ៍ា ោ
ការសំខ្នណ់ាស់ ភែើមែទីមទរឲ្យ
អាោា ធរភវៀត្ណាម ផាល់សិទធិភសរោីព 
សិទធិជំភនឿ សាសន្ម សិទធិទទលួោន
ការអបរ់សំប្មាបដ់ែែរភប្កាម ។ 

ន្មយកកមែវធីិ    ថ្នសមាគមដែែរ    
កមពុោភប្កាម ភែើមែសិីទធិមនុសសនិង
អភវិឌ្ឍន ៍ភោក សឺន ជំុជនួ ោនសងកត្់

ធៃនថ់ា ដែែរភប្កាមដត្ងដត្ទទលួរងនូវការ
ភធវើោបពីអាោា ធរភវៀត្ណាម ភដ្ឋយសារ
ដត្ការទមទរភរឿងែីធលី ដប្សច្មាក រដែល 
ភវៀត្ណាមរបឹអូសយក ប៉ុដនតការទមទរ
របស់ពកួភគមនិមានលទធផលភទ ទីបំ 
ផុត្ ពកួភគរត្ភ់គច្ពីការតាមចបែ់លួនពី
អាោា ធរភវៀត្ណាម ។ 

ភោក សឺន ជំុជនួ ោនអេះអាងថា 
រាល់សកមែោព ដែលអងគការសមាគម
ដែែរភប្កាម ោនភធវើគឺប្សបភៅតាមច្ាប ់
និងភគ្នលការ ៍ សិទធិមនុសសអនតរោតិ្ 
ពីភប្ោេះថា ភគ្នលបំ ងសំខ្នដ់ែល
អងគការសមាគមដែែរភប្កាមភធវើ ភែើមែកីារ 
ោរសិទធិប្បោពលរែាដែែរភប្កាម ទងំអនក
រស់ភៅកមពុោ និងភៅប្បភទសភវៀត្   
ណាម ។ 

ភទេះបីោយ៉ងណាក ៏ ភដ្ឋយ 
ភោក ថាច្ ់ង៉ុក ថាច្ ់ោនជំរញុឲ្យអងគ
ការសមាគមដែែរកមពុោភប្កាម ទងំអស់
សហការគ្នន ភធវើការ ។ មាង៉វញិភទៀត្ 
ប្តូ្វផាល់ពត័្ម៌ាន ឲ្យគ្នន ភៅវញិភៅមក 
រវងអងគការសមាគម ដែែរកមពុោភប្កាម 
ភៅកមពុោ និងសហពន័ធដែែរកមពុោ
ភប្កាម ភៅកាណាដ្ឋ ឬ ភៅសហរែាអា
ភមរកិ ។ 

ភោក ថាច្ ់ ង៉ុក ថាច្ ់ ោន
អេះអាងថា ភោកនឹងែំប្បឹងភធវើការោ 

មយួសហគមនអឺ៍រ ៉បុ បនតភទៀត្ ភែើមែឲី្យ
ភគគ្នបំ្ទសហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម ឲ្យ
ោបោ់សមាជិក ថ្នប្កុមប្បឹកាោសមា 
ជិកប្កុមប្បឹកាភសែាកិច្ច និងសងគមកិច្ច
របស់អងគការសហប្បោោតិ្ (អីុកូសុក 
= ECOSOC = Economic and 
Social Council)ភៅឆ្ន  ំ២០១៣ភនេះ ។ 

សហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាមមនិោន 
ោប ់ ោសមាជិកប្កុមប្បឹកាភសែាកិច្ច 
និងសងគមកិច្ច របស់អងគការសហប្បោ
ោតិ្កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០១២ ភដ្ឋយសារដត្ប្បភទសមយួ
ចំ្ននួ ពិភសសប្បភទសភវៀត្ណាមោន
ភោេះភឆ្ន ត្ទមាល ក ់។ 

ភទេះបីោយ៉ងណាកភ៏ដ្ឋយ អនក
ប្បវត្តិសាស្តសតោនពនយល់ថា សហពន័ធ
ដែែរកមពុោភប្កាមពិភពភោក មនិោប់
ោសមាជិកប្កុមប្បឹកាភសែាកិច្ច សងគម
កិច្ច ថ្នអងគការសហប្បោោតិ្ភន្មេះ 
ភដ្ឋយសារដត្បញ្ជហ  ប្បភទសភវៀត្ណាម 
មនិទនម់ានទំនុក ចិ្ត្តភលើសហពន័ធដែែរ
កមពុោភប្កាមភៅភឡើយ ។ 

ប៉ុដនតភទេះបីោយ៉ងភនេះកាី អនកប្ប   
វត្តិសាស្តសត ោនជំរញុឲ្យសហពន័ធដែែរ  
កមពុោភប្កាម ែិត្ែំត្ស ូបដនាមភទៀត្ 
ពិភសសភធវើយ៉ងណាប ហ្ ញ អំពី
សកមែោពរបស់ែលួន ែល់ពិភពភោក 
ថារាល់ទភងវើរបស់សហពន័ធកំពុងភធវើភន្មេះ 
ប្គ្ននដ់ត្ច្ងក់ារោរសិទធិភសរោីព ជូន
ប្បោពលរែាដែែរភប្កាម ភៅកនុងប្បភទស  
ភវៀត្ណាម បច្ចុបែនន មនិោបោ់កព់ន័ធ
នឹងការច្ងទ់មទររែាឯករាជយណាមយួ
ភន្មេះភទ ៕ 

 

កិច្ចប្បចឆំ្ន រំបស់សហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម ភៅរែាការថូ្ឡណា សហរែាអាភមរកិ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ និង ១៦ ដែធនូ ឆ្ន  ំ២០១២  ។ 

តុ្ោការភែត្តភរាងភរាងែំរ ី (Tay 
Ninh) ថ្នប្បភទសភវៀត្ណាមោនកាត្់
ភទសអនក ច្លន្មប្បោធិបភត្យយយួន
មាន ក ់ ឲ្យោបព់នធន្មគ្នរ ៣ ឆ្ន  ំ តាម
មាប្តា ៧៩ ថ្នច្ាបប់្ពហែទ ឌ  ។  ទី
ោន ក់្ រពត័្ម៌ានភវៀត្ណាម ោនរាយ
ការ ៍ថា    តុ្ោការសាោែំបងួ

ោនប្បកាសសាលប្កម កាលពីថ្ងៃទី 
១៥ ដែមករា កនលងភៅភនេះ ឲ្យភោក     
វ ៉ ភវៀត្ ភយៀ៉ង (Võ Viết Dziễn) ពីបទ 
"មានគភប្មាងផាួលរលំំរដ្ឋា ភោិល" ។ 
ភោក វ ៉ភវៀត្ ភយៀ៉ង អាយុ ៤១ ឆ្ន  ំប្តូ្វ
ោនតុ្ោការភចទប្បកានថ់ា ោនចូ្ល
រមួកនុងច្លន្មយួនភសរមីយួ ភ ែ្ េះថា   

ផុកហឹងភវៀត្ណាម ( Phục Hưng 
Việt Nam ) ោច្លន្មមយួដែលមនិ
សូវមានភគសាគ ល់មានមូលដ្ឋា ន ភៅ
សហរែាអាភមរកិ ។ 

ទីោន ក់្ រពត័្ម៌ាន ភវៀត្ណាម 
ោនរាយការ ៍ថា ភោក  វ ៉ ភវៀត្      
ភយៀ៉ង ប្តូ្វចបែ់លួនកាលពី ដែភមសា ឆ្ន  ំ
២០១២ ភពលដែលគ្នត្ោ់នភធវើែំភ ើ រ
ប្ត្ឡប ់ ពីប្បភទសកមពុោភៅភវៀត្ណាម 
បន្មទ ប ់ ពីោនសិកាវគគប ាុ េះបណាា ល 
ពីច្លន្មខ្ងភលើ ។ 

កាលពីសោា ហ៍មុន តុ្ោការភែត្ត
ដង ៉អាង ោនកាត្ភ់ទសសកមែជនត្ស ូ
មតិ្ ១៤ ន្មកឲ់្យោបគុ់ក ១៣ ឆ្ន  ំ ពី
បទផាួលរលំំរដ្ឋា ភោិល ែូច្ ភោក   
ភយៀ៉ង ភនេះដែរ ៕ 

ភវៀត្ណាមោត់្ភោសអាបរបោធបិភត្យយមាា ប់ឲ្យោប់គ ប ៣ ឆ្ា ុំ 

ភដ្ឋយ ថាច្ ់ប្បីោ ភគឿន 
សាោភរៀនមយួ ភៅភវៀត្ណាម 

ោនបភ ា ញសិសសសាោថាន កទី់ ៨ 
មាន កឲ់្យឈបភ់រៀនមយួឆ្ន បំន្មទ បពី់សិសស
សាោរបូភនេះោន អំោវន្មវឲ្យនិយយ
ប្តាបកំ់ដបលងតាមសមា ី ហូ ជី មញិ ភម
ែឹកន្មបំកសកុមែុយនិសតភវៀត្ណាម ។ 

កាដសត្ភវៀត្ណាម កនុងប្សុក
កាលពីថ្ងៃអ គ្ រ ោនចុ្េះផាយអត្ាបទ 
តាមសមា ី របស់សិសសសាោរបូភនេះ
ដែលោនភោលប្តាបត់ាម សុនទកថា
របស់ ហូ ជី   មញិ ដងលងកាលពីឆ្ន  ំ
១៩៤៦ អំោវន្មវឲ្យ ពលរែាភវៀត្ណាម
ទូទងំប្បភទស ភប្កាកភឡើងប្បឆ្ងំ
ោរាងំ ។  អត្ាបទរបស់សិសសសាោ 

កនិ៏យយកំដបលងការប្បឡង ភៅភវៀត្ 
ណាមផងដែរ ។ 

កាដសត្ច្ាបភ់វៀត្ណាម ោនែក
ប្សងស់មាកីមាែ ភោិលភវៀត្ណាម មាន ក់
ភៅភែត្តកាវ ងណាមថា “សិសសភនេះោន
បំភផលើសប្បវត្តិសាស្តសត និងមូលប ក្ ច្ប់្គូ
បភប្ងៀន ” ។   

សិសសសាោភ ែ្ េះ ភងវៀង ថាន ់វ ី
(Nguyễn Thanh Vy ) ថ្នសាោ លី 
តឺ្ ប្តុ្ង ( Lý Tự Trọng) ភៅែ ឌ
អាងសវឹង (An Xuân)  ទីប្កុងតាមគី 
( Tam Kỳ) ោននិយយថា ន្មងដ្ឋក់
អត្ាបទភនេះភឡើង ”ប្គ្ននដ់ត្សបាយ
ភលងភទប៉ុភណាណ េះ” ៕ 

ភវៀត្ណាមបភណ្េ ញសិសសសាលាមាា ប់
ភរពាុះសរសរអត្ថបទភលើ Facebook 

ភោក វ ៉ ភវៀត្ ភយៀ៉ង (Võ Viết Dziễn) ។ 

http://preynokornews.blogspot.com/2013/01/blog-post_9431.html


ថ្ង ៃ រៅ  ៍០៨ រក ើរ ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សមព័នធសមណ្នសិសិត្-នសិសិត្ក្មែរបមពុោភរោម រារព្ធព្ធិជីបួជ ុំនសិសិត្បញ្ញ វនតនងិសបែ រសជន 

កា លពីរាប្តី្ថ្ងៃទី ០១ ដែ
មករា ឆ្ន  ំ   ២០១៣ 

សមពន័ធសម និសសតិ្— និសសតិ្ដែែរ    
កមពុោភប្កាមោនប្ោរពធពិធី “កិច្ចជួបជំុ 
និសសតិ្បញ្ញ វនតដែែរកមពុោភប្កាម និង    
សបែរុសជន ”ភៅអាហារដ្ឋា នរត្នគិរ ី
រាជធានីភនភំពញ ភប្កាមអធិបតី្ោពប្ពេះ 
ភត្ជប្ពេះគុ  ភយឿង តារា  ប្បធាន     
សមពន័ធសម និសសតិ្ — និសសតិ្ដែែរ     
កមពុោភប្កាម ។ 

សមាសោពចូ្លរមួ ប្កុមប្បឹកាភិ
ោល គ ៈកមែការន្មយក គ ៈកមែ
ការបណាា ការយិល័យសមាជិក សមា 
ជិកាថ្នសមពន័ធ សម និសសតិ្-និសសតិ្
ដែែរកមពុោភប្កាម, មស្តនតី តំ្ណាង អងគការ 
សមាគមដែែរភប្កាមមយួច្ំននួ, និសសតិ្
និងសបែរុសជន សរបុ ៨០ ន្មក ់   
ោល យ ។ 

កមែវធីិោនប្បប្ពឹត្តភៅចបពី់ភម៉ាង
១៧:៣០ ន្មទី ែល់ភម៉ាង ២០: ៣០
ន្មទី ។ ោកិច្ចចបភ់ផាើមប្ពេះសងឃសាវ  
ធាយធមជ៌យភន្មត ែល់អងគពិធី និង 
បន្មទ បម់ក  ភោក ភងើស ច្ស្តន្មទ  សហ
ប្បធានការយិល័យ ប្ទប្ទងថ់្នសមពន័ធ 
សម និសសតិ្-និសសតិ្ដែែរកមពុោភប្កាម 
សដមាងសុនទរកថា សាវ គមនភ៍ភាៀវកិត្តិ 
យស ប្ពមទងំភរៀបរាបអំ់ពីភគ្នលបំ  
 ងថ្នការជបួជំុភន្មេះថា ការជបួជំុភន្មេះ
មានភគ្នលបំ ង ២ យ៉ង គឺ៖ ទី ១ 
ច្ងោ់នការសំភ េះសំណាលគ្នន  និង
ផាល់បទពិភសាធការ្រ ែល់គ្នន ភៅវញិ
ភៅមករវងអនកមានបទ ពិភសាធការ្រ 
និង និសសតិ្កំពុងសិកា, អនកដែលោន
បញ្ចប ់ ការសិកាប៉ុដនតមនិទនរ់កោន

ការ្រភធវើនិងអនកដែលរកោនការ្រភធវើ
ងែីៗ ប៉ុដនតភៅែវេះបទពិភសាធ, និងទី ២ 
កច៏្ងោ់នអនកចូ្ល រមួជយួ រមួចំ្ដ ក
វោិគទនងវកិាសប្មាបែំ់ភ ើ រការ ការ 
្ររបស់សមពន័ធសម និសសតិ្-និសសតិ្
ដែែរកមពុោភប្កាមកនុងឆ្ន ងំែីផងដែរ ។ 

ភោក ថ្ក ចនសុ់ធា  ប្បធាន
ការយិល័យសិកាថ្នសមពន័ធ សម 
និសសតិ្-និសសតិ្ដែែរកមពុោភប្កាម អាន
រោយការ ៍ការ្រឆ្ន  ំ ២០១២ និង
គភប្មាងងវកិាសប្មាបឆ់្ន  ំ២០១៣ របស់
សមពន័ធសម និសសតិ្ — និសសតិ្ដែែរ     
កមពុោភប្កាម ។ 

ភោក តាងំ សារៈ តំ្ណាងសហ

ពន័ធដែែរកមពុោភប្កាមភៅកមពុោ ភោក
មានប្បសាសនច៍បអ់ារមែ ៍ថា “ែាុ ំរកី 
រាយណាស់ោនចូ្លរមួពីធីភនេះ ភហើយ
ែាុ ំសូមសរភសើរ ែល់សមពន័ធសម 
និសសតិ្-និសសតិ្ដែែរកមពុោភប្កាម ដែល
ោនប្ោរពធពិធីភនេះភឡើង ពីភប្ោេះពិធីជបួ
ជំុភនេះ គឺោការប្បមូលផាុ ំនិសសតិ្ និង
បញ្ញ វនត ភហើយភយើងមានឱកាសផាល់
បទពិភសាធជូនគ្នន ភៅវញិភៅមក” ។ 

ភោក យនត ថារ ូសមាជិករែាសោ
និងោប្បធានមជឈម ឌ លវបែធម ៌ ដែែរ
កមពុោភប្កាម  ឯកឧត្តម ោនមានប្ោ
សាសនច៍ប ់ អារមែ ៍ថា “ែាុ ំរកីរាយ
ណាស់ោនភឃើញបងបែូនភយើងមកជួប

ជំុគ្នន ភៅភពលភនេះ ភហើយែាុ ំសូមភកាត្
សរភសើរែល់សមពន័ធសម  និសសតិ្-
និសសតិ្ដែែរកមពុោភប្កាម ដែលមានគំនិត្
ផាួច្ភផាើមពិធីភនេះភឡើយ” ។ 

ភោក ថាច្ ់ ភសដ្ឋា  សមាជិកប្ពឹទធ 
សោ និងោប្បធានសហគមនដ៍ែែរ   
កមពុោភប្កាម ឯកឧត្តមមានប្បសាសន៍
ចបអ់ារមែ ៍ថា “ការជបួជំុភនេះលែ
ណាស់ សូមឲ្យមានកមែវធីិែូភច្នេះកនុង ១
ឆ្ន មំាង សូមភយើងទងំអស់គ្នន ជយួ  
វោិគទន $៥ ឬ $១០ ប្បចដំែ ឬ 
មយួឆ្ន មំាង កោ៏នែល់សមពន័ធសម 
និសសតិ្-និសសតិ្ដែែរកមពុោភប្កាម សូមឲ្យ
បែូនៗកែួយៗនិសសតិ្កសាងប្គិេះ ឲ្យោន

រងឹមា ំ (ភច្េះឲ្យច្ាស់) ភធវើការបភ ាើ រប្តូ្វ
ភច្េះរមួចំ្ដ កជយួ សងគមបភ ាើ រ”។ 

ភោក សារៈ ភមារ៉ា ភធវើការចប់
អារមែ ៍តំ្ណាងនិសសតិ្ ភោកមានប្ប 
សាសនថ៍ា “ែាុ ំសូមគ្នបំ្ទកមែវធីិភនេះ 
សូមឲ្យមានពិធីភនេះរាល់ឆ្ន  ំ ែាុ ំសូមចូ្ល
រមួភប្ោមដប្ជងផងដែរ សពវថ្ងៃភយើងមាន
ធនធានភប្ច្ើនដែរ ប៉ុដនតភយើងភៅែវេះការ 
សហការគ្នន  សូមភយើងទងំអស់គ្នន
សហការគ្នន បភងកើត្សហប្គិន រកសីុ 
ភដ្ឋយែលួនឯង ភហើយលេះបងង់វកិាមយួ
ចំ្ននួជយួ  ែល់សមពន័ធសម និសសតិ្-
និសសតិ្ដែែរភប្កាមភយើង”  ។ 

ភោក សឺន ដសត្ សមាជិកប្កុម
ប្បឹកាភោិល ថ្នសមពន័ធសម និសសតិ្ 
-និសសតិ្ដែែរកមពុោភប្កាមមានប្បសាសន៍
ដងលងអំ រ គុ ែល់អនកចូ្លរមួ “តាង
ន្មមសមពន័ធសម និសសតិ្- និសសតិ្ដែែរ
កមពុោភប្កាម ែាុ ំសូមដងលងអំ រគុ 
ែល់ឯកឧត្ាម មស្តនតីតំ្ណាងសមាគម
ដែែរភប្កាមទងំអស់ បែូនៗ និងកែួយៗ
និសសតិ្ទងំអស់ ដែលោនលេះបង់
ភពលភវោ អភញ្ា ើញចូ្លរមួពិធីភនេះ ប្ពម
ទងំោនលេះបងង់វកិាវោិគទន ែល់ 
សមពន័ធសម និសសតិ្- និសសតិ្ដែែរ    
កមពុោភប្កាម ភហើយសូមការគ្នបំ្ទភនេះ
បនតភៅ ភលើកភប្កាយៗភទៀត្” ។ 

មុននឹងែល់ពិធីទទលួទនអាហារ 
ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  ភយឿង តារា ប្បធាន
សមពន័ធសម និសសតិ្ — និសសតិ្ដែែរ   
កមពុោភប្កាម មានភងរែីកាជូនពរែល់
អងគពិធី ៕ UKKBS 

 

អនកចូ្លរមួពិធីជបួជំុនិសសតិ្-បញ្ញ វនតដែែរភប្កាមកាលពីថ្ងៃទី ០១ ដែមករា ឆ្ន  ំ២០១៣ ភៅភនភំពញ ។ 

តុ្ោការប្បោជនភែត្តដងអ៉ាង ភៅ
ថ្ងៃទី ៩ ដែមករា ភនេះ ោនភបើក  
សវន្មការកាត្ភ់ទសមនុសស ១៤ 
ន្មក ់ កនុងភន្មេះ មាន ១២ ន្មក់ោ  
ប្គឹសបរស័ិទ ឲ្យោបគុ់កពី ៣ ែល់ 
១៣ ឆ្ន  ំ និងជនោបភ់ចទមាន ក ់ 
ោនទទួលភទសពយរួ ។ ពួកភគប្ត្ូវ   
រដ្ឋា ភោិលភវៀត្ណាម ភចទពីបទ 
មានសកមែោពភែើមែផីាួលរលំំរដ្ឋា ភិ
ោលប្បោជន ថ្នបកសកុមែុយនិសត 
ភវៀត្ណាម ។ អងគសវន្មការប្បប្ពឹត្ត
ភៅអស់រយៈភពលពីរថ្ងៃ បន្មទ បព់ី 
ការភែញភដ្ឋលគ្នន រហូត្ែល់អស់
ភម៉ាងកាលពីថ្ងៃទី ៨ ដែមករាមសលិ 
មញិភនេះ ។  សារពត័្ម៌ានោនរាយ
ការ ៍ថា មាននគរោលភែត្តរាប់

រយន្មកដ់្ឋកព់ប្្យ ភែើមែកីារោរ
អងគសវន្មការ ។  ពត័្ម៌ានតាម
បណាា ញសងគមោនឲ្យែឹងថា មាន
ការប្បតាយប្បត្បរ់វងសាច្ញ់ាត្ិ
ជនោបភ់ចទ ោមយួនឹងកង
កមាល ងំការោរសនតិសុែផងដែរ ។ 
របូងត្ដែលោនបភ ហ្ េះភៅតាមទំពរ័ 
B l o g  ោនប ហ្ ញឲ្យភឃើញសាច្់
ញាត្ិរបស់ជនោបភ់ចទ ឈរប្ប 
ឈមមុែទល់ គ្នន ោមយួ កង
កមាល ងំសនតិសុែភៅមុែសាោកាី ។ 

កាដសត្យួនកនុងប្សុក ោន
ែកប្សងភ់សច្កាីប្បកាសសាលប្កម 
របស់ មនទីរភសុើបអភងកត្ប្បោជន
ភែត្តដងអ៉ាងថា ជនោបភ់ចទទងំ 
១៤ ន្មកភ់នេះ “ ោបណាា ញឧប្កិែា

ជនដែលោនភរៀបច្ំភឡើង ភដ្ឋយ 
ច្លន្មភវៀត្ត្ឹង ភៅកនុងប្បភទសថ្ង, 
កមពុោ , ភលីីហវិន និងសហរែា 
អាភមរកិ តាងំពីឆ្ន  ំ ២០១០” ។  
ភមធាវ ីណាម ោនឲ្យែឹង ថា ជន
ោបភ់ចទទងំអស់ ប្ត្ូវោនភចទពី
បទថា ោសមាជិកថ្ន ច្លន្មយួន
ភសរភីៅភប្ៅប្បភទស ។ 

គ បកសភវៀត្ត្ឹង ដែលមាន
មូលដ្ឋា ន ភៅភប្ៅប្បភទសភៅមនិ
ទនភ់ច្ញ ប្បត្ិកមែអវីភៅភឡើយភទ
ទកទ់ិននឹងការកាត្ក់ាីភនេះ ភដ្ឋយ
ោា បន់ឹងច្លន្មរបស់ែលួន ។  

រដ្ឋា ភោិលភវៀត្ណាមចត្ទុ់ក
គ បកសភវៀត្ត្ឹង (Việt Tân) ោ 
ច្លន្មភភរវកមែមយួ ប៉ុដនតគ បកស

ភនេះដត្ងដត្ប្ចនភចល នូវការភចទ 
ប្បកានទ់ងំភនេះ ។  

ប្កុមអងគការសិទធិមនុសស អនតរ
ោត្ិោនភលើកភឡើងថា ភវៀត្ណាម  
ោនរភំោភបំោន សិទធិមនុសស

ភដ្ឋយចបអ់នកបភញ្ចញ ភយបល់  
ដែវងគំនិត្ដ្ឋកព់នធន្មគ្នរ ប៉ុដនតរដ្ឋា ភិ
ោលភវៀត្ណាមភលើកភឡើងថា មាន
ដត្មនុសសប្បប្ពឹត្តភលែើសច្ាប ់ ភទើប
ភគពិនយ័ ៕ 

ភវៀត្ណាមោត់្ភោសអាបោន់សាសនារគសឹេ  ១៤ នាប់ ឲ្យោប់គ បព្ ី៣  ល់ ១៣ ឆ្ា ុំ 

ប្កមុជនោតិ្យនួដែលប្ត្វូតុ្ោការភវៀត្ណាមកាត្ភ់ទសពីបទផាួលរលំំរដ្ឋា ភោិល  



ថ្ង ៃ រៅ  ៍០៨ រក ើរ ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

រព្ុះសងឃវត្តភ ើមភពាន ភមត្តព្លលាវ ២៨ អងគ រប ងបញ្ច ប់ថ្នា ប់ឯប 

ភដ្ឋយ ថាច្ ់ប្បីោ ភគឿន 
ភែត្តពលោវ៖ ប្ពេះសងឃ និងពុទធ

បរស័ិទចំ្ ុេះភជើង វត្តសុវ ណ សាគរសិរ ី
ភែើមភោន ឋតិ្ភៅកនុងទីរមួភែត្តពល
ោវ  ភទើបដត្ោនបញ្ចបក់មែវធីិប្បឡង
ថាន កឯ់ក ថ្នកមែវធីិសិកាថាន កធ់មែវនិយ័
របស់ប្ពេះសងឃរយៈភពល ៣ ថ្ងៃ ភដ្ឋយ
មានសម សិសសសរបុ ២៨ អងគ ។  

កមែវធីិប្បកាសលទធផល និងប្ប 
គល់សញ្ជញ បប្ត្ ែល់សម សិសសប្ប 
ប្ពឹត្តភៅចបពី់ភម៉ាង ៧ យប ់ ភៅវត្ត
សុវ ណ សាគរសិរភីែើមភោនកាល ពីថ្ងៃទី 
០៦  ដែមករា កនលងភៅភនេះ ។ 

ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  ថាច្ ់ សុែ ប្ពេះ
ភៅអធិការវត្តសុវ ណ សាគរសិរ ី ភែើម
ភោន ោនមានភងរែីកាប្ោបស់ារពត័្ ៌
មាន ថ្ប្ពនគរ ថា ប្ពេះសងឃទងំ ២៨ 

អងគដែលោននិមនតចូ្លមកប្បឡងថាន ក់
ឯកភនេះ រមួមានពីរវត្ត គឺ វត្តសុវ ណ
សាគរសិរភីែើមភោន ភែត្តពលោវ និង
សិរតីាភសក ឋតិ្ភៅកនុងប្សុកភប្ោយញរ 
ភែត្តឃ្ល ងំ ។ 

ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ  ថាច្ ់សុែ មាន
ភងរែីកាថា៖" ហនឹងមានដត្ពីរវត្ត វត្តភែើម
ភោន និង វត្តតាភសក ២៨ អងគ ។ មយួ
វត្ត ១៤ អងគ" ។ 

ប្ពេះភត្ជប្ពេះគុ ថាច្ ់សុែ  មាន
ភងរែីកាបនតភទៀត្ថា កមែវធីិសិកាថាន ក់
ធមែវនិយ័ភៅភែត្តពលោវភនេះ សិការ
យៈភពល ៧ ដែ គឺចបពី់ដែវសិាែែល់
ថ្ងៃ ១៥ ភកើត្ដែមគិសិរ ភរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ។ 
ប្ពេះអងគោនបនតភទៀត្ថា មុែវញិ្ជញ សា
ដែលសម សិសសសិកាភន្មេះ មាន
ភប្ច្ើន ដត្ភលើកយកមកប្បឡងែំណាច្ ់

ឆ្ន សិំកា មានដត្ ៦ ប៉ុភណាណ េះ កនុងភន្មេះ
មានវញិ្ជញ សារ សរភសរតាមអានោសា
ដែែរ និងពុទធប្បវត្តិោភែើម ។ 

សូមបញ្ជា កថ់ា កមែវធីិសិកាធមែ    
វនិយ័ ោកមែវធីីភរៀនខ្ងផលូវប្ពេះពុទធសា 
សន្មរបស់ប្ពេះសងឃ ភៅតាមវត្តអា រាម

ន្មន្ម ភៅកនុងភែត្តពលោវ ភែត្តឃ្ល ងំ 
ភែត្តប្កមូនស និង ភែត្តមាត្ប់្ជូកោភែើម 
។ កមែវធីិភនេះ មាន ៣ ថាន ក ់ គឺ ថាន ក់
ែំបូងភៅថា ថាន កប់្តី្  ថាន កទី់ពីរភៅថា 
ថាន កភ់ទ និងថាន កប់ញ្ចបភ់ៅ 
ថា ថាន កឯ់ក ។ ចំ្ដ កភៅភែត្តប្ពេះ

ប្ត្ោងំ កមែវធីិសិកាថ្នសាោពុទធក
សិកាភផ្ា ត្ភលើោសាោលី ដែលប្ពេះ 
សងឃប្តូ្វចំ្ណាយភពល ៧ ឆ្ន ភំទើបច្ប់
ថាន កវ់ទិាល័យ ៕ 

ថ្ងៃទី១៧ ដែមករា ឆ្ន  ំ២០១៣ 
ភដ្ឋយ ថាច្ ់សាវ៉ន ់
ប្ោកែណាស់ ភៅភលើភោកភនេះ 

ធមែោតិ្ទងំឡយសុទធដត្ ប្តូ្វោនប្ប 
ប្ពឹត្តភៅោគូនឹងគ្នន  ។ ភបើមនិមានភមែ ភទ 
ភយើងមនិអាច្រកភឃើញសោនភឡើយ ។ 
ែូភច្នេះ ភែើមែឱីយភមើលភឃើញថាមានងែី
ភន្មេះ ភយើងប្តូ្វដត្ពិនិត្យភមើលនូវភរឿង
ចស់ភទេះបីកនុងធមែៈ ប្ពេះពុទធោនចត្់
ទុកថា វោសមែតិ្ធមក៌ភ៏ដ្ឋយ ដត្វកគឺ៏
ោកញ្ចកម់យួ សប្មបផ់ាល់នូវផលថ្ន
ការភប្បៀបភធៀបថា   ‹‹ចស់ឬងែី›› ភនេះ
ោនែលេះដែរ ។ 

ការភជឿនភលឿន របស់មនុសសោតិ្
ភៅភលើពិភពភោក មានភលែឿនែភ៏លឿន 
គរួឱយប្កពុលមុែ ។ ចបភ់ផាើម មនុសស
ភែើរភដ្ឋយភជើងពីរ រចួ្ភច្េះដ្ឋប ់ ចងំែំុងែ 
ភធវើោឧបករ ៍ភប្បើប្ោស់ភផសងៗ ែូច្ោ
កាបិំត្ ែឹង ប៉ូវថាវោភែើម ។ ការដែល
មនុសស ភច្េះភប្បើប្ោស់បញ្ជញ ញា  ភធវើ
ឱយភកើត្ោរបស់ភប្បើប្ោស់ទំភនើបភនេះ ក៏
មនិដមនគឺអវីភប្ៅពីបំ ង កាត្ប់នាយ
នូវោពលំោក កនុងែំភ ើ រជីវតិ្ភន្មេះ  
ភឡើយ ។ ការចំ្ភរ ើនរបស់មនុសសមនិោន
ភៅនឹងដត្មយួកដនលង ភោលគឺ ការរកី   
ចំ្ភរ ើនភនេះ ោនន្មមំនុសសឱយ្នែល់
ការភច្េះរោំយែំុភោហធាតុ្ មកភធវើោ
ឧបករ ៍ភប្បើប្ោស់ឱយកានដ់ត្ ទំភនើប
ភឡើងៗោនិច្ចនិរនតរ។៍ការអភវិឌ្ឍនរ៍បស់
មនុសសោតិ្ ោន្នែល់កំរតិ្មយួែ៏
គរួឱយកត្ស់មាគ ល់ ភៅភពលដែលមនុសស
ោនរកភឃើញវធីិ យកចំ្ហាយទឹកមក
ភប្បើោឋាមពលអូសទញ ។ ភពលភន្មេះ 
ភគោនភធវើឱយភរាងច្ប្ក សហប្គ្នសកាន ់
ដត្មានមភធាោយផលិត្ ទំភនើបោ
ប្បច ំ ។ រហូត្ែល់ចុ្ងសត្វត្សរទី៍ថ្មភ 

មនុសសោនរកភឃើញ មាសីុនបញ្ជា
ភដ្ឋយកំពយធូរ័ ។ ភហើយកនុងសហសវត្សរ ៍
ទីពីរភនេះ ភដ្ឋយអនតរបណាា ញ (www.) 
ោនន្មមំនុសសឱយ ភៅែល់ប្គបប់្ច្ក
រហកដែលប្តូ្វភប្បើភពលដត្កនុងរយៈកាល 
វនិ្មទីប៉ុភណាណ េះ ។ ការច្ភប្មើនខ្ងដផនក
កំពយូធរ័ោនជយួ  ែល់បណាា ភរាងច្ប្ក
ឱយមានមភធាោយផលិត្ងែី ោនភធវើឱយ
មានផលិត្ផលភប្ច្ើន ភដ្ឋយភប្បើកមាល ងំ
ពលកមែតិ្ច្ ។ ទនទឹមនឹងផលែគ៏ួរឱយ
សបាយរកីរាយភន្មេះ សងគមមនុសសក៏
ប្តូ្វរងនូវផលោអវជិាមាន ដែលគួរប្ពួយ
ោរមភផងដែរ គឺមានកមាល ងំពលកមែោ
ភប្ច្ើនប្តូ្វោនភៅសល់ គឺោកមាល ងំដែល
មាច ស់ប្កុមហ ុន ឬ មាច ស់សហប្គ្នសភគ
មនិភប្បើប្ោស់ែល់ (L a i d  o f f ) 
ផលិត្ផលោភប្ច្ើន ភៅភសសសល់ 
(អតិ្ផរណា) ។ មាច ស់ផលិត្ផលច ំ
ោច្ប់្តូ្វដត្ដសវងរកទីផារងែីភទៀត្ ភែើមែ ី
លកែូ់រផលិត្ផលរបស់ែលួន ភហើយ
ចំ្ននួមនុសសដែលមនិមានការ្រភធវើ ក៏
ោកងវល់មយួរបស់អនកែឹកន្ម ំ ប្បភទស
ផងដែរ ។ 

ងែីៗភនេះ ភយើងោនឮភគនិយយ   
អំពីភោកោវបូនីយកមែ   (Globaliza 
tion ) ភត្ើភោកោវបូនីយកមែភនេះ ភគភធវើ
យ៉ងភមច៉្ ? ដែែរភយើងោនភប្ត្ៀមែលួន 
ភែើមែ ីចូ្លរមួនឹងការអភវិឌ្ឍនភ៍នេះភហើយ
ឬភៅ ? 

ភោកោវបូនីយកមែ តាមពិនិត្យ
ភមើលកនុងរយៈកាលប៉ុន្មែ នឆ្ន  ំ ភៅភែើម
សត្វត្សរទី៍ថ្មភមយួភនេះ ភឃើញថា ភគពំុ
សូវចបអ់ារមែ ៍ ពីភរឿងភូមសិាស្តសត
ប៉ុន្មែ នភឡើយ ភោលគឺភគមនិោនគិត្
ែល់ការរោំយ ប្ពំដែនរបស់ប្បភទស   
នីមយួៗ ដែលោសមាជិករបស់ពិភព

ភោកភន្មេះភទ ែូច្ភយើងោនភឃើញមាន
ប្បភទសែលេះ ដែលកំពុងដត្ជំរញុ ឱយមាន
ការភោេះបភ គ្ លប្ពំដែន ឱយោនប្បកែ
ប្បោភន្មេះ។ ែូភច្នេះ ភោកោវបូនីយកមែ
ភនេះ ប្ោកែោភៅភៅភលើ ភសែាកិច្ចនិង
វបែធមភ៌នេះដត្មាង ។ 

សពវថ្ងៃភនេះ មានប្បភទសោភប្ច្ើន
ោនសហការគ្នន ខ្ងវស័ិយទងំពីរភនេះ 
យ៉ងជិត្សនិទធោទីបំផុត្ ោនចុ្េះកិច្ច
ប្ពមភប្ពៀងន្មន្ម ភែើមែផី្ល ស់បាូរមភធា 
ោយផលិត្ និងមភធាោយដច្កចយ
ផលិត្ផល ។ ករ ីដែលភគភដ្ឋេះែូរ 
គ្នន ភនេះ ប្តូ្វោនសួរថា ភត្ើវអាច្មាន
តុ្លយោពដែរឬភទ ? តាមធមែតាវមនិ
មានតុ្លយោពភឡើយ ។ អតុ្លយោព
ភនេះ វឋតិ្ភៅភលើកតាត ភផសងៗោភប្ច្ើន 
ដត្កតាត ដែលភលច្ភធាល ោងភគភន្មេះ គឺ     
វស័ិយសមត្ាោពកមាល ងំ ពលកមែរបស់
ប្បភទសនីមយួៗភនេះឯង ។ ែូច្ោន
ជប្មាបខ្ងភលើមកភហើយថា សមយ័
ភនេះោសមយ័ឋាមពលកំពយធូរ័។ សមត្ា 
ោពថ្នចំ្ភ េះទូភៅ ោពិភសសចំ្ភ េះ
វោិា ខ្ងវទិាសាស្តសតបភច្ចកភទទស គឺោ
កមាល ងំផលិត្ែសំ៏ខ្ន ់ កនុងសមយ័ភនេះ 
ភបើប្បភទស ណាមយួមនិភរៀបចំ្ឱយមាន
ចំ្ភ េះវោិា ខ្ងវស័ិយភនេះ ឱយោនទន់
ភពលភវោភទ កមាល ងំពលកមែថ្នប្បភទស
ភន្មេះនឹងប្តូ្វភៅសល់ ភប្ោេះពលករែវេះ
សមត្ាោព ។ 

ការសហប្បតិ្បត្តិការ ខ្ងវស័ិយ
ភសែាកិច្ច អាច្បណាា លឱយមានោព    
អភន្មា បភវសន ៍ ថ្នបណាា ប្បោោតិ្     
ភផសងៗគ្នន  កនុងប្បភទសនិមយួៗ ។ ការ
ភធវើអភន្មា បភវសនថ៍្នប្បោោតិ្ ពីប្បភទស
មយួភៅប្បភទសមយួភនេះ ោនន្មចូំ្ល 
មកកានប់្បភទសងែី នូវទំភនៀមទមាល ប់

ប្បថ្ព ីរបស់ែលួនោមយួផងដែរ ភហើយ
ការភនេះ វអាច្បណាា លឱយមានផលបេ៉ះ
ោល់ែល់វស័ិយវបែធមភ៌ន្មេះផង។ ោព 
ទីថ្ទពីគ្នន ខ្ងវស័ិយវបែធមភ៌នេះ កោ៏
ភែើមច្មន្ម ំ ឱយមានអភសារោពសងគម 
ផងដែរ ឧទហរ ៍ភៅកមពុោភប្កាមប្ប 
វត្តិសាស្តសាោនបញ្ជា កថ់ា ចិ្ត្តសបែរុស
របស់ដែែរទងំភសាច្ទងំមស្តនតី (ភសាច្ោន
បញ្ជា ភៅមស្តនតីគយ មនិឱយយកពនធដ្ឋរពី
ជនអភន្មត បភវសនយ៍ួន តាមការទូលសំុ
របស់មភហសីរបស់ប្ពេះអងគ) ោន
បណាា ល ឱយមានជនអភន្មា បភវសនយ៍ួន 
ហូរចូ្លមកប្បភទសដែែរ ោហូរដហ 
ភដ្ឋយភែើមភឡើយ ប្គ្ននដ់ត្មានពពកួ 
ែាុ ំកំែររបស់ប្ពេះន្មង ង៉ុក វ៉ង ោមភហ 
សីរបស់ភសាច្ជយ័ ភជដ្ឋា ទីពីរ ដែលតាម
ដហប្ពេះន្មងចូ្ល មកប្បភទសដែែរភយើង 
ភប្កាយភពល ដែលប្ពេះន្មងោនភរៀបការ
ោមយួភសាច្ជយ័ភជដ្ឋា ទីពីររចួ្មក ។  

ខ្ងភប្កាយមក ភងវៀន អាញ
(Nguyen Anh) តំ្ ភប្កាយរបស់
ភងវៀន ហាវ ង (Nguyen Hoang) ភៅ
ភពល ដែលភធវើកលយុទធោមយួពកួ ថ្ត្  
សឺន កោ៏នមកសំុប្ជកភកានភៅឯភកាេះ
ប្ត្ឡច្ និងដែនែីកមពុោភប្កាមមាុ ភំែត្ត
ប្ពេះប្ត្ោងំភនេះផងដែរ ។ ភៅទីបំផុត្ 
ជនអភន្មា បភវសន ៍ យួនែភ៏ប្ច្ើនភលើស
លុប ោនភធវើឱយមហាណាច្ប័្កដែែរមយួ
ោគធំ កាល យោដែនែីកមពុោភប្កាម ោ
ដែនែីដែលកនុង បច្ចុបែននភនេះ ជនបរ 
ភទសភគសាគ ល់ថា ប្បភទសភយៀត្ណាម 
ឬ ភយៀត្ណាមខ្ងត្ែងូ ( កាលដែល
ភយៀត្ណាមប្តូ្វ ោនដបងដច្កោពីរ 
តាមកិច្ចប្ពមភប្ពៀងទីប្កុងហសដឺ វ ឆ្ន  ំ
១៩៥៤) ភទេះបីភៅភលើទឹកែីភនេះ ភៅ
មានដែែររាបោ់ន ន្មកកំ់ពុងដត្រស់ភៅ 

ភហើយមានវត្តអារាមដែែររាបរ់យ ដែលោ
ទីបសួភរៀន និងោទីរកាទុកោទីផសពវ 
ផាយទំភនៀម ទមាល បប់្បថ្ព ីដែលោ
ភប្គឿងសមាគ ល់ ថ្នប្បោោតិ្ដែែរក ៏ 
ភដ្ឋយ ។ ភោលគឺ ភទេះបីភយើងោដែែរ 
កំពុងដត្រស់ភៅ កនុងប្បភទសរបស់ភយើង
កភ៏ដ្ឋយ ដត្ថាភបើវបែធមអ៌ារយធមរ៌បស់
ភយើងធាល កចុ់្េះកានោ់ពទនភ់ែាយភហើយ  
វនឹងប្តូ្វវបែធមម៌យួភទៀត្មកប្គបលុប
ភលើ ភពលភន្មេះពំុមាននរណាភគសាគ ល់
ថា ភយើងោដែែរភទៀត្ភឡើយ ។ 

ែូភច្នេះកនុងឆ្ន ងំែីគំនិត្ងែីភនេះ ដែែរ
ភយើងគរួដត្ភមើលឱយភឃើញច្ាស់ថា ោតិ្
ភយើងមានផលវបិត្តិយ៉ងណា ភយើងគរួ
ភដ្ឋេះប្សាយតាមដបបណា ភយើងប្តូ្វភធវើអវី
ែលេះ ភែើមែរីមួចំ្ដ កកនុងការកាោតិ្ ឱយ
ភៅមានជីវតិ្ប្បប្ពិត្តភៅ តាមការវវិត្តន៍
របស់ពិភពភោកភនេះ ។ កិច្ចការទងំ
អស់ភនេះ ោគភប្ច្ើនគឺពឹងភៅភលើបញ្ញ      
វន័ាដែែរោអនកមានបញ្ជញ  ភប្ោេះថាបញ្ជញ
ភនេះ អាច្ចត្ទុ់កថាោដភនក ភមើល
ភឃើញសពវសារភពើ (បញ្ជញ ច្កខុ) ។ ភបើ
អស់ភោកអនកមានបញ្ជញ  មានសញ្ជញ    
បប្ត្ោប ឌិ ត្ ( Ph.D.) ោអាចរយ
មហាខ្ងសាសន្ម ដែលមនិប្តឹ្មដត្
បសួប្បតិ្បត្តិធមវ៌និយ័ភន្មេះភទ ដត្ប្ពេះ
អងគធាល បដ់ត្យកចិ្ត្តទុកដ្ឋកក់នុងការរកា
ោតិ្ ខ្ងវស័ិយវបែធមភ៌នេះផងដែរ 
ភហើយោពិភសសគឺអនកែឹកន្ម ំ សងគម 
ប្តូ្វដត្ភរ ើសរកវធិានការែល៏ែមយួ ភែើមែ ី
ជយួ ែល់ប្បោោតិ្ដែែរភយើង ភប្ោេះថា
ប្បោោតិ្ដែែរប្កីប្កលៃិត្លៃង ់ មនិមាន   
ឱកាសោនភរៀនសូប្ត្ភន្មេះ ភោកពឹង
ភៅភលើអស់ភោកភហើយ ។ ភបើមនិ
ែូភចន េះភទប្បោោតិ្ភយើងនឹងសាល ប ់ គឺ
សាល បគំ់និត្មនិខ្នភឡើយ ៕ 

ឆ្ា ុំថ្ែគី ុំនតិ្ថ្ែ ី

http://preynokornews.blogspot.com/2013/01/blog-post_2414.html


ថ្ង ៃ រៅ  ៍០៨ រក ើរ ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ភមភរៀនមនតធីម៌ 
ភដ្ឋយ សឺង សភប្មច្ 
VOKK  

ពិ ភពភោកចប ់   ភផតើមឆ្ន  ំ
២០១៣ ោន ១៥ ថ្ងៃភហើយ 

។ ភទេះ ោមនុសសមាន  កនុងសកលភោក 
ោន ឬ មនិោនសាវ គមន ៍  ចបភ់ផតើមឬ
មនិចបម់ឆ្ន ងំែី ប្ពេះសុរយិកភ៏ៅដត្រេះ 
ភៅភពលអរភុណាណ ទយ័ ភហើយនឹងលិច្
ភៅវញិ ភៅ    បច្ចុសមយ័ ។ ភនេះោ
ែំភ ើ រភទៀងទត្ម់យួ ដែលរញុសត្ត
និករកនុងច្ប្កវឡថាឲ្យប្តូ្វ ដត្ទទលួ
យក ភដ្ឋយគ្នែ នជភប្មើសភឡើយ ។ កនុងប
រយិ កាស ដែលគ្នែ នអវីោភទៀងទត្់
ភនេះ វសន្មរបស់មនុសស មាន ក់ៗ ន្មថ្ងៃ
ភនេះ គឺោផលថ្នអវីដែលភគោនគិត្គូរ
និងោន ភធវើពីថ្ងៃ-ដែ-ឆ្ន មុំនៗ ភលើក
ដលងដត្ ោពថ្ច្ែនយែលេះៗដែលភកើត្
ភឡើងោយថាភហតុ្ ដត្ប៉ុភណាណ េះ។  

ោប្ទឹសតីសកលមយួោនដច្ងថា 
ប្បសិនភបើភយើងភធវើអវីៗែដែលៗភយើងនឹង
ោនទទលួ លទធផលែដែល ។ ភបើតាម
ការសភងកត្ និងបទពិភសាធនថ៍្នជីវតិ្ 
ការដែលភយើងមាន ក់ៗ ច្ងោ់នអវីមយួ 
ភន្មេះភៅថា “ចំ្ ងច់្ងោ់ន” ។ កនុង  
បរបិងថ្នចំ្ ងភ់នេះ ប្ទឹសតីពីរមាន
លកខ :គរួពិចរណា ។ មតិ្មយួយល់ 
ថា ចំ្ ងម់នុសសគ្នែ នប្ពំដែនភទ ។ 
ែរាបណាភយើងកំភរ ើកែលួន គឺច្ងភ់ធវើអវី
មយួច្ងោ់នអវីមយួ ។ ច្ងោ់នអវីមយួ 
គឺមានកងវល់កនុងចិ្ត្ត ។ មតិ្ែដែល
យល់ថា ភយើងគរួដត្ភច្េះសបាយរកី 
រាយោមយួនឹងអវី ដែលភយើងមានមក
ភហើយ ោោងភច្េះដត្ច្ងោ់នគ្នែ នប្ពំ
ដែនកំ ត្ ់ ដែលន្មឲំ្យមានកងវល់ែវល់ 
ខ្វ យមនិភច្េះច្ប ់ មនិភច្េះភហើយ ។ 
ចំ្ដ កមតិ្មយួភទៀត្ថា មនុសសដែល
អស់ចំ្ ង ់ គឺភប្បៀបោនភៅនឹង
មនុសសសាល បគ់្នែ នការរកីចំ្ភរ ើនភទ។ ភយើង 
ប្តូ្វដត្មានការប្សថ្មមានសុបិនងែីៗ ោ
និច្ច ។ 

 ភយើងែាុ ំ សូមទុកភរឿង “ច្ង”់ ឬ 
“មនិច្ង”់ ភនេះ ជូនភោកអនកពិចរណា
ចុ្េះ ភប្ោេះមនុសសមាន ក់ៗ  មានជីវតិ្មយួ 
សប្មាបរ់ស់ភៅតាមរភបៀបរបស់ែលួន ។  

ប៉ុដនតសប្មាបភ់យើងោដែែរភប្កាម 
ដែលភពវវសន្មមនិលែោនរញុឲ្យភយើង 
ភៅរស់ភៅភប្កាមនឹមប្តួ្ត្ប្តា របស់ជន
ោតិ្យួន ភបើភយើងមនិច្ង ់ ឬ មនិភធវើអវី
មយួភទគឺភគច្មនិផុត្ ពីសាល បផុ់ត្ពូជ
ដែែរភឡើយ ។ ភោកអនកោនប្ោបភហើយ 
ប្បវត្តិសាស្តសត កែូ៏ច្ោប្ពឹត្តិការ ៍ 
បច្ចុបែននដែលភកើត្ភឡើង នឹងបនតភកើត្
ភឡើងភៅអន្មគត្ ោនបភប្ងៀនភយើងអំ 
ពីទឹកែីដែែរ ោនោត្ប់ងយ៉់ងភប្ច្ើន  
ភហើយកម៏ានសញ្ជញ ថា ភទេះោប្បភទស
ជិត្ខ្ង ោនប ហ្ ញោពញញឹម 

សនិទធសាន ល កនុងន្មមមតិ្តោពលែូកលែឺន
ន្មភពលលភនេះកតី ក ៏ គឺោញញឹមកនុង
ផលប្បភយជនរ៍បស់ភគ ដែលោនិច្ចោ
កាលោការែូច្ខ្ត្ោត្ប់ងរ់បស់ដែែរ។  
ភហើយការរញួតូ្ច្ ថ្នមាតុ្ភូមោិទី
ភសនហាភន្មេះ កម៏និប្ោកែោឈបប់្តឹ្ម
ភនេះដែរ ។ ពិត្ដមនភហើយ ្មដែល
រត្ភ់ៅកនុងសរថ្សដែែរភៅកមពុោភប្កាម 
និងដែែរភៅកមពុោ គឺោ្មដែែរដត្  
មយួ ។ ប៉ុដនតភរឿងសុែទុកខរបស់ ប្បោ
ពលរែាដែែរភៅកមពុោ និងសុែទុកខរបស់
ដែែរ ភៅកមពុោប្បោពលរែាដែែរភប្កាម គឺ
មនិែូច្គ្នន ភទ ។ ដែែរភប្កាមដែលប្តូ្វរស់

ភៅកនុងការឃុំប្គងរបស់បរភទសយួន
ភប្បៀបោនភៅនឹងសមែកុឥត្ភមោ ឬ ក៏
ោ “កូនមាន”់ ដែលមានភមោ ”ភមទ” 
។ ោពែុសគ្នន ភៅប្ត្ងថ់ា ភទេះោ “ភម
ទ” ប្កាបប្ច្ឡំពង ឬ បភ តើ រប្ច្ឡំកូន 
កវ៏ភៅភច្េះប្សឡញ់ និងការោរកូន
របស់វដែរ ។ ចំ្ដ កភគ្នលបំ ង 
របស់យួនចំ្ ភោេះដែែរឬដែែរភប្កាម ដែល
ថាភសាែ េះឬមនិភសាែ េះភន្មេះ  គឺោភរឿងគរួ
ពិចរណា ។ ភរឿងមតិ្តោពរវង ប្ពេះរាោ
ណាច្ប្ក   កមពុោ ោមយួប្បភទសភវៀត្

ណាមោភរឿងមយួភដ្ឋយដឡក ។ ភរឿង
រាជរដ្ឋា ភោិលថ្នប្ពេះរាោណាច្ប្ក កមពុ
ោឈឆឺ្ែ ល ឬមនិឈឆឺ្ែ លចំ្ ភោេះសុែ
ទុកខ របស់ដែែរភប្កាម ទងំភៅ កនុង
ប្បភទសកមពុោ ទងំភៅកមពុោភប្កាម ោ
ភរឿងមយួភទៀត្ ។ ប៉ុដនតភបើនិយយ ពីដែែរ
ភប្កាម ភៅភលើអតី្ត្ដែនែីអាណាច្ប្ក
កមពុោ គឺកមពុោភប្កាម ដែលភៅកនុងក
ណាត បថ់្ែយួន កានក់ាបភ់ដ្ឋយភយង 
ភៅភលើសញ្ជញ  ទងំឡយដែលរដ្ឋា ភ ិ 
ោលភវៀត្ណាម ោនភធវើពីអតី្ត្កាល
និងកំពុង ដត្អនុវត្តនន៍្មភពលភនេះ ោន
ជប្មុញឲ្យយល់ថា ភបើដែែរភប្កាមមនិប្សុេះ

ប្សួលមូលមតិ្គ្នន កនុងការ ការោរអត្ត    
សញ្ជញ  របស់ែលួនភទ ពូជដែែរភៅភលើ
ទឹកែីភករែូនតាមហានគរភនេះ អាច្នឹង
្នែល់ការវនិ្មសសាបសូនយ មនិ
ខ្ន ភឡើយ ។ 

ោននយ័ថា អវីដែលដែែរភប្កាម 
ធាល បដ់ត្មានមកភន្មេះ ោនោត្ប់ងភ់ៅ
ភហើយ ។  ភហើយច្ង ់ឬ មនិច្ង ់ ភយើង
ទងំអស់គ្នន ោដែែរភប្កាមមាន ក ់ ៗ ប្តូ្វដត្
ភធវើអវីមយួកនុងភគ្នលភៅរមួមយួ ោមយួ
គ្នន  ។ 

គ្នែ នអវី ដែលយឺត្យ៉វសប្មាប់
ភយើងទងំអស់គ្នន ភឡើយ ។ ឆ្ន  ំ២០១៣ 
កែូ៏ច្ោឆ្ន ែំថ៏្ទភទៀត្ដែល នឹងមកែល់ 
ផលូវដែលភយើងទងំអស់គ្នន ប្តូ្វភែើរភប្កាម
 ប័្ត្សហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម ោ
ជភប្មើសែប៏្តឹ្មប្តូ្វដត្មយួគត្ ់ ដែល
ប្សបច្ាបអ់នតរោតិ្ ។ ការភចទប្បកាន ់
ពីសំណាកប់្បភទសភវៀត្ណាម ដែលថា 
ភយើងោប្កុម មានបំ ងបំដបកទឹកែី
ភន្មេះ ប្គ្ននដ់ត្ោភលសមយួមនិសម
ភហតុ្ផល ភែើមែបី ែ្ កែំ់ភ ើ រត្ស ូមតិ្
ភដ្ឋយសនតិោព របស់ភយើងដត្ប៉ុភណាណ េះ 
។ ភយើងោដែែរភប្កាមទងំអស់គ្នន  ប្តូ្វដត្

មានជំហររងឹបឹុងែូច្ងែភន ំ ដែលមនិអាច្
រភងគើរ ោនភដ្ឋយសារែយល់ពយេុះសងឃរា
ភោកបកភ់ឡើយ ។ ភទេះោយឺត្ឬភលឿន 
ជំហានរបស់ភយើង ប្តូ្វដត្ភោេះភៅមុែ 
ោនិច្ច ។  សុោសិត្ោរាងំមយួោន
ភោលថា Qui n’ avance pas 
recule ោននយ័ថា “ អនកមនិភៅមុែ គឺ
ងយភប្កាយ” ។ សុោសិត្ោរាងំមយួ
ភទៀត្ កោ៏នដច្ងថា “ Qui va lent, va 
loin” ោននយ័ថា “ អនកភៅមុែភដ្ឋយ
យឺត្ៗ ភៅោនឆ្ៃ យ”  ។ សប្មាបដ់ែែរ

ភប្កាម“ភៅភសៃៀម គឺសាល ប”់ ។  លងល់ក់
ភដ្ឋយសារសំភឡង “យកសដកលងែលួន”  
ភប្ច្ៀបបំភពរ គឺប្ោកែោមាន ភប្គ្នេះថាន ក់
ែល់ជីវតិ្ ។  

ឆ្ន ងំែីគំនិត្ងែី។ ដែែរភប្កាមមាន ក់ៗ ប្តូ្វ
ដត្មានគំនិត្ថា ែលួនប្តូ្វដត្ោចំ្ដ ក
មយួ     ថ្នការត្ស ូោប្បវត្តិសាស្តសតភនេះ  
ភហើយសំខ្នបំ់ផុត្ ប្តូ្វដត្មានចិ្ត្តែនតី
អត្ធ់ែត្ ់កំុច្ងោ់នអវីតាមបំ ង ភដ្ឋយ
ឆ្បរ់ហ័សភពក ។ ខ្ងភប្កាមភនេះោភម
ភរៀនែនតីធម ៌ របស់ភោក ថ្ប្ពយិន       
អាដ្ឋម៖ Apply discipline to your 
thoughts when they become 
anxious over the outcome of a 
goal. Impatience breeds anxiety, 
fear, discouragement and failure. 
Patience creates confidence, 
decisiveness, and a rational 
outlook, which eventually leads 
to success. Brian Adams ។ មាន
នយ័ថា“យកវនិយ័ភៅអនុវត្តោមយួការ 
នឹកគិត្របស់អនក ភៅភពលដែលវភៅោ
មានការងបោ់រមភចំ្ភោេះផល ដែល
ភច្ញមកពីភគ្នលភៅមយួ ។ ការគ្នែ ន
អំ ត្ប់ភងកើត្ការងបោ់រមភ ការរាដរកមនិ
ដ្ឋច្ភ់ប្សច្ការភយ័ខ្ល ច្ កតីអស់សងឃមឹ 
និងបរាជយ័ ។ កតីអំ ត្ប់ភងកើត្ទំនុក
ទុកចិ្ត្តការសភប្មច្ចិ្ត្ត និងទសសន      
វស័ិយ ប្បកបភដ្ឋយពិចរ ញ្ជញ   
ដែលដត្ងន្មភំៅរកភោគជយ័” ។ 

្កភៅពិចរណា ពីការភពញចិ្ត្ត
រកីរាយោមយួនឹង  “អវីដែលភយើងមាន
ភហើយ” ែាុ ំសូមរឭំកនូវសមារីបស់ដែែរ
ភប្កាមមាន កម់កពីភផ្ន រែូង ភែត្តប្ពេះប្ត្ 
ោងំ ដែលវទិយសំុភឡងកមពុោភប្កាម 
ោនភធវើសមាភ សកាលពីភែើមដែមករា ឆ្ន  ំ
២០១៣ ភោក ថាច្ ់ ភសុើង ោន
និយយយ៉ងែូភច្នេះ “ប្បសិនភបើគ្នែ ន
សហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម ភធវើសកមែ 
ោពភទ ពកួវ (យនួ) ប្ច្ោច្ភ់យើង (ដែែរ
ភប្កាម) ភែទច្ែូច្ភមៅ !” ។ ោកយមយួឃ្ល
ភនេះ មាននយ័ប្គបប់្គ្ននស់ប្មាបភ់លើក
ទឹកចិ្ត្តចំ្ភោេះសហពន័ធដែែរកមពុោភប្កាម 
តាងំពីថាន កែឹ់កន្ម ំ រហូត្ែល់សមាជិក-
សមាជិកានិងអនកគ្នបំ្ទទងំអស់ ចំ្ភោេះ
សកមែោពដែលោនបំភពញ កនុងកាល
កនលងមក ។ ភយើងទងំអស់គ្នន ោដែែរ
ភប្កាមកោ៏នទទលួសាគ ល់ថា ោប្បវត្តិ
សាស្តសតមានការភប្កាកភឡើងត្ស ូោភប្ច្ើន
ែំណាកក់ាល ប៉ុដនតកំ ត្ោ់ការត្ស ូ
មតិ្ថាន កអ់នតរោតិ្ ពំុមានែូច្ភពលភនេះ
ភឡើយ ៕  

ជភោ  ុំភណ្ើ រត្ស ៊ូ រត្៊ូវទសិ
របស់ក្មែរបមពុោភរោម ! 

សមូ ាំឭកនវូសម ដ ីបស់ខែ ែ រត្ោមមាន ក់មកពរីនន  ដ្ងូ រែរ តត្ពេះត្រពា ាំង  ខដ្េវទិយុ
សាំរ ងកម ពជុារត្ោម បានរធ ាើសមាាសោេពរីដ្ ើមខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០១៣ រោក  
ថាច់ រសុើង បាននយិយយ៉ាងដ្រូច នេះ “ត្បសនិរប ើគ្មែ នសហពន័ ធខែ ែ កម ពជុារត្ោមរធ ាើ

សកម ែភាពរទ ពកួវា (យនួ) ត្ចបាច់រយើង (ខែ ែ រត្ោម) រែ េចដ្ចូរមៅ !” ។ ពាកយមយួឃ្លល រនេះ មាននយ័
ត្គប់ត្គ្មន់សត្មាប់រេ ើកទកឹចរិ តច ាំរពាេះសហពន័ ធខែ ែ កម ពជុារត្ោមត្វ ាំងពថីាន ក់ដ្កឹ ាំ  ហរូដ្េ់សមាជកិ-
សមាជោិ នងិ នកគ្ម ាំត្ទទ ាំង ស់ច ាំរពាេះសកម ែភាពខដ្េបានបាំរពញក នងុោេកន លងមក ។ រយើងទ ាំង ស់
គ្មនជាខែ ែ រត្ោមកប៏ានទទេួសាគ េ់ថា ជាត្បវរ តសិាស្តសតមានោ រត្ោករ ើងរស ជូារត្ច ើនដ្ាំណាក់ោេ 
ប៉ាខុន តកាំណរ់ជាោ រស មូរថិាន ក់ ន ត ជារ ិព ុាំមានដ្ចូរពេរនេះរ ើយ ។  

ទងោ់តិ្ដែែរភប្កាម ។ 



ភដ្ឋយ សឺន ដច្ង ភច្ើន 
ច្មាៃ យពីទីរមួភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ប្ប 

មា  ៤០ គីឡូដមប៉្ត្ កំពងស់ាព ន គឺោ
ប្សុកមយួដែលមានប្បោរាស្តសត ដែែរ
ភប្កាមរស់ភៅយ៉ងកុេះករ  មានវត្តដែែរ
ទងំអស់ ២២ វត្ត កនុងចំ្ភណាម ១៤១ 
វត្តថ្នភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ ។ វត្តទងំភន្មេះ
មានែូច្ោ វត្តមហាភោធិវន័ ភៅ វត្តតា
ភធៀវ កសាងឆ្ន  ំ គ. ស. ១៣៦៧ វត្ត
បទុមសាគរ ភៅ វត្តកំពងស់ាព ន កសាង
ឆ្ន  ំ គ. ស.១៨១៨  វត្តរត្ន្មទីោរាម
ភកាេះដកវ ភៅ អូរមចិ្កសាងឆ្ន  ំ គ. ស. 
១៦៥៧ វត្តបទុមប្កពំុរត័្នភកសរបុោផ ច្មា
មាស ភៅវត្ត សំ ឹងធំ កសាងឆ្ន  ំ   
គ. ស. ១៣៦៤ ោភែើម  ។  

ភដ្ឋយដឡក វត្តសមែរូរងស ី ភៅ វត្ត
សមែរួ ោនសាា បន្មភឡើងកនុង គ. ស. 
៣៧៣ សាិត្ភៅភូមតិាភម (Trà Kháo) 
ឃុំប្កសំាង (Hòa Ân) ប្សុកកំពងស់ាព ន 
(Câu Kè) ភែត្តប្ពេះប្ត្ោងំ សាា បន្ម
ភឡើងកនុង ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ 
ភបើគិត្មកទល់នឹងឆ្ន  ំ ២០១៣ វត្តភនេះ 
មានអាយុកាល ១៦៤០  ឆ្ន ភំហើយ  ភបើ
ភយើងពិនិត្យភៅភលើបញ្ា ី និងសាិតិ្វត្តដែែរ 
ភៅកមពុោភប្កាមភឃើញថា   វត្តសមែរួងស ី

គឺោវត្តមយួ ដែលោនកសាងភឡើងមុន
ភគបងែស់កនុងចំ្ភណាមវត្តដែែរ ដែលោន
កសាងភៅដែនែីកមពុោភប្កាម  ។  

វត្តសមែរួងស ី មានថ្ផទែីទំហំប្ប    
មា ោង ១១.១៧០  ដមប៉្ត្ប្កឡ វត្ត
ភនេះប្តូ្វោនជសួជុលភឡើងវញិអស់  ៤ 
ភលើកមកភហើយ  ។ ការរេុះភរ ើភលើកទី ៤ 
ប្តូ្វោនកសាងប្ពេះវហិារោងែី ែឹកន្មំ
ភដ្ឋយប្ពេះភៅអធិការវត្តប្ពេះន្មម ថាច្ ់
យ៉ងួ    និងោនបញ្ចុ េះែ ័ឌ សីមាភៅឆ្ន  ំ
១៩៩៨ កនលងភៅភនេះ ។ កនុងភពលជសួ
ជុលនិងកសាងភឡើងមតងៗ ប្តូ្វោនប្ពេះ
ភៅអធិការវត្តយកចិ្ត្តទុកដ្ឋកនិ់ងរច្ន្ម 
ភៅតាមកែរូកាច្លំ់ន្មវំបែធមដ៌ែែរ ។ 
ភប្ៅពីប្ពេះវហិារ ដែលោនកសាងចំ្    
កណាត លទីធាល វត្តភន្មេះ ភយើងប្បទេះភឃើញ
កុែិសាោតូ្ច្ធំោប្ចី្ន ែូច្ោ      
សម កុែិ, កុែិរបស់ប្ពេះភៅអធិការ,
កុែិសប្មាបអ់ាគនតុកៈ, សាកោ ទន 
និងសាោភរៀន ោភែើម ។ 

ោភរៀងរាល់ឆ្ន  ំ វត្តដត្ងភបើកសាោ
ភរៀនអកសរសាស្តសតដែែរ និងោសាោលី 
សប្មាបកូ់នភៅដែែរភប្កាមភៅជំុវញិ វត្ត
និងសម សសិសន្មន្មភៅកនុង និង
ភប្ៅភែត្តសិកាភរៀនសូប្ត្ មនិដែលអាក់

ខ្ន ។  
បច្ចុបែនន វត្តសមែរួងសកំីពុងដត្រកា

នូវវត្ាុបូរា ពីរគឺទី ១ របូសំណាកប្ពេះ
ពុទធបែិមា ដែលោនរកភឃើញភប្កាម     
ជភ ើត រប្ពេះវហិារ និងទីពីរគឺ ផ្ទ ងំសិោ
ចរកឹមយួ ដែលមានប្បដវងបភណាត យ 
១.៧  ដមប៉្ត្ ទទឹង ៤.៨ សំាងទីដមត៉្ 
កប្មាស់ ០.៩ សំាងទីដមប៉្ត្ និងមាន
ទមៃនប់្បដហល ៥០០ គីឡូប្កាម ។ 
សិោចរតឹ្ភនេះ មានចរោអកសរដែែរ
បូរា មយួបន្មទ ត្ ់  ប៉ុដនតភៅដត្មនិទន់
មានអនកណាមាន កយ់ល់ភសច្កតី និងអាន
ោនភឡើយ ។ ផ្ទ ងំសិោចរកឹភនេះ ភគ
ោនប្បទេះភឃើញ ភៅភប្កាមភែឿនប្ពេះ
វហិារ កនុងែ ៈដែលប្ពេះសងឃ និងពុទធ
បរស័ិទចំ្ ុេះភជើងវត្តរេុះភរ ើប្ពេះវហិារ ភែើមែ ី
កសាងភឡើងវញិភៅឆ្ន  ំ១៩៩៧ ។ 

ភយងតាមឆ្ន កំសាងវត្តសមែរួរងស ី
ភនេះ និងតាមឯកសារប្បវត្តិសាស្តសតយួន
ថា ភសាច្ប្ត្កូល ភងវៀង របស់យួនោន
ចូ្លមកកានក់ាបទឹ់កែីថ្ប្ពនគរ ភៅចុ្ង
សត្វត្សរទី៍ ១៧ ន្មឆ្ន  ំ ១៦៩៨ ភឃើញ
ថា ជនោតិ្យួន ោនចូ្លមកវត្ទី
ដែនែីកមពុោភប្កាម ភប្កាយដែែរភប្កាម    
កសាងវត្តសមែរួរងស ី១៣១៦ ឆ្ន  ំ៕ 

វត្តសមែរួរងស ី(សមែរួ) ភៅភមត្តរព្ុះរត្ពា ុំង មានអាយ ោល ១៦៤០ ឆ្ា ុំ 
 វរ តសមបួ  ងសី (សមបួ ) ជាវរ តត្ពេះពទុ ធសាស រង វាទខែ ែ មយួ ឋរិរៅក នងុរែរ តត្ពេះត្រពា ាំង បានករក ើររ ើង ក នងុ ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ របើគរិមកទេ់ឆ្ន ាំ ២០១៣ រនេះ វរ តមាន
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