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ចេញផ្សាយប្រចាំសប្ដា ហ៍ចរៀងរាល់ថ្ងៃចៅរ៍ REYNOKORNEWS.INFO 
ព. ស. ២៥៥៦  
គ. ស. ២០១៣   ១៣ P 

ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

អានរៅទាំព ័  ៦-៧ អានរៅទាំព ័ ៣ 

ត  ើ់ ខ្មែរតរោមទទលួឥទធពិលពភីាសាយួនទ ាំងស្រុងខ្មនឬ? 

អានរៅទាំព ័  ៨ 

តោកឧ តមតរនយ៍ី 
តែៀន ខ្ែល ជា

កុលបុរ ខ្មែរកមពុជា
តរោមម្នា កើ់  

របវ តិ
រពះត ជរពះគុណ 
គមឹ  ុក ត  ង 

រម្នគមខ្មែរតរោមជូនរបាយោរណ៍ោររ ាំតោភរិទធមិនុរស  

ែលើ់ មន្រនតសីាា នទូ មហាអ ាំណា  

ខ្លោ ងទ្វា រវត្តកខ្ចោ ងភ្នខំ្េញ ឋតិ្ខ្ៅកនុងស្រុកកខ្ចោ ង ខ្េត្តស្េះស្ត្ពងំ ខ្ៅតត្ររខ្ររជាអកសរតេែរ ។ (អានទាំព ័ ៥) 

អានរៅទាំព ័ ៤ - ៥ 

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្រៀង រុវណ្ណា រ៉ា  ខ្េញេីសាលាដំបូងរជធានីភ្នខំ្េញ កាលេីថ្ងៃទី ២១ តេធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១១  ។  

ពិធីប្រកាសលទ្ធផ្សល

ប្រឡងពុទ្ធកិមធយម

សិកា ព.ស. ២៥៥៦  

ចេត្តប្ពះប្ត្ព ាំង 

ចោមប្សីររស់ប្រធាន

សមព័នធសមណនិសសិត្-

និសសិត្ខ្េែរកមពុជាចប្កាម 

ប្ដនទ្ទ្ួលអនិេចកមែ 

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ  
និង ខ្ោមស្រីខ្ៅស្បខ្ទរកមពុជា ។ 

អានរៅទាំព ័  ២ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១២ រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

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

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

ខ្គហទំេរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ខ្គហទំេរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ខ្លេ ៣៣៦ េ.ម. ស្បក / ថ្ងៃទី ២២ តេឧរភា ឆ្ន  ំ២០១២ 

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

ពិធីប្រកាសលទ្ធផ្សលប្រឡងពុទ្ធិកមធយមសិការឋមភូមិ និងទុ្ត្ិយភូមិ ឆ្ន ាំសិកា ព. ស. ២៥៥៦ ចេត្តប្ពះប្ត្ព ាំង 

ខ្ោ  ថាេ ់ស្បីជា ខ្គឿន 
គណៈមន្តនតីរងឃតេែរ ថ្នខ្េត្តស្េះ

ស្ត្ពងំ ឬ រមាគមស្េះរងឃ សាមគគី
ខ្រនហាជាតិ្ខ្េត្តស្តាវញិ បានស្បខ្គន 
និងជូនរចា បស្ត្ ដល់រមណរិរស 
និងរិរសថ្នសាលាេុទធិរិកាបឋមភូ្ម ិ
និង ទុតិ្ ភូ្មខិ្ៅកនុងកមែវធីិ្ស្បការ
លទធផលស្បឡងរមួខ្េត្ត កាល េីរស្តី្ 
ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ ខ្កើត្ តេមាឃ ឆ្ន  ំ ខ្រង
េតាា រ័ក េ. រ. ២៥៥៦ ស្តូ្វនឹងថ្ងៃ    
ទី ២៤ តេកុមភៈ កនោងខ្ៅខ្នះ ខ្ៅមជឈ 
មណឌ ល ស្បឡងវត្តកខ្ចោ ងភ្នខំ្េញ 
បនាទ បរិ់រានុរិរសបានស្បឡងអរ់ 
រ ៈខ្េល ៣ ថ្ងៃមក ។ 

កនុងេិធី្ស្បឡងរមួខ្េត្ត តដលមាន
រមណរិរស និងរិរស ថ្នសាលា
េុទធិកអនុវទិាល័  និងវទិាល័ មកវត្ត
អារមនានា ខ្ដើមបសី្បឡងរមួរ ៈខ្េល 
៣ ថ្ងៃខ្នាះ គណៈកមែការស្បឡង បាន
ស្បការេំននួរមណរិរសនិងរិរស
ស្បចឆំ្ន រិំកា ឆ្ន  ំេុទធរករជ ២៥៥៦ 
រមួមាន៖ ថាន កេុ់ទធិកមធ្យមរិកាបឋម
ភូ្ម ិ មាន ១២ វត្ត ខ្ោ មាន រិរស
េំននួ ២៥៨ របូ កនុងខ្នាះ រមណ
រិរសមាន ១៩៧ អងគ, រិរសស្រី ៤៦ 
នាក ់និងរិរសស្បុរ ១១ របូ ។  

១- វត្តជមពូទីបវររម (ខ្ស្ជា 
ទនា) ១២ អងគ, ២- វត្តសារនសាមគកី
រងស ី (អូរស្តាវ) ១៤ អងគ, ៣- ខ្ពធិ្រិរ ី
(េុងខ្នន រ) ១២ អងគ, ៤ -វត្តកងេកាក រម 
(ធ្ោក) ២៧ អងគ, ៥- វត្តមងគលឧទាន 

(កិចា ង) ១១ អងគ, ៦- វត្តខ្ពធិ្គិរវីងា
រម (សាា  ខ្រៀមងែី) ២៩ អងគ, ៧- វត្ត
ខ្ពធិ្ភ្រិមយរងស ី (ខ្ពធ្ិ៍) ១៦ អងគ, ៨-វត្ត
កខ្ចោ ងភ្នខំ្េញ ២៨ អងគ, ៩-វត្តរិលា
ស្ទ (ងែទល់) ២៨ អងគ, ១០- វត្ត
ខ្ពធិ្ស្េឹកស (ងកូវ) ១៨ អងគ, ១១-វត្តកំេង់
និខ្ស្ោធ្ (កំេងថ់្ស្ជ) ១៩ អងគ, ១២-វត្ត
កំេងខ់្ពធិ្ស្េឹកស (បឹងថ្រ ៉ាចរ់) ៣៩ អងគ 

រិរសថ្រារនិ ១ អងគ ។ 
ថាន កេុ់ទធិកមធ្យមរិកាទុតិ្ ភូ្ម ិ

រមួមាន ២ វត្ត ខ្ោ មាន រិរសរមួទ្វងំ
អរ់េំននួ ៧២ របូ កនុងខ្នាះមាន ១- វត្ត
រំខ្រងឯក ៤០ អងគ , ២- វត្តស្េហែឥនទ
ឧទាន (បឹងថ្រ ៉ាងែី) ៣២ អងគ ។ ខ្នះស្ោន់
តត្េំននួរិរស តដលបានស្បឡង ក
រចា បស្ត្បញ្ោប ់ ថាន កេុ់ទធិកមធ្យម

រិកាបឋមភូ្ម ិ និងទុតិ្ ភូ្មខិ្ស្កាម
ការចត្ត់ាងំ របរ់គណៈមន្តនតីរងឃ
ថាន កខ់្េត្តតត្ប៉ាុខ្ណ្ណា ះ េំតណកថាន កេុ់ទធិក
អនុវទិាល័  ទី ១-២-៣ (ថាន កទី់ ៦-៧
-៨) និងថាន កេុ់ទធិកវទិាលល័  ទី ១ - 
២ (ថាន កទី់ ១០- ១១) មានកមែវធីិ្
ស្បឡងរមួស្រុកោេខ់្ោ  តឡកថ្ន
ស្រុកនីម ួៗ ខ្ស្កាមការចត្ត់ាងំរបរ់

គណៈមន្តនតីរងឃ ស្រុកទ្វងំ ៨ ថ្នខ្េត្ត
ស្េះស្ត្ពងំ ។  

រូមបចា កថ់ា កមែវធីិ្ស្បឡង
េុទធិករិកាថាន កម់ធ្យមភូ្មខិ្នះ មាន 
១០ វចិា សា ដូេជា តស្បខ្លាត្ស្បខ្ោគ 
មងគលត្ថទីបនី, អកសរសាន្តរតតេែរ, ភាសា
អងខ់្គោរ,  ស្េះភ្កិខុបាដិខ្មាកខ និង
កំណ្ណេយ ជាខ្ដើម ។  

មុនខ្េលស្បឡងខ្នះ រមណ
រិរស ស្តូ្វរិកាខ្ៅតាមវត្តនានា ខ្ៅ
តាមថាន កខ់្រៀងៗេោួន រ ៈខ្េល ៩ តេ 
ចបេី់ថ្ងៃ ១ ខ្រេ តេេិសាេ ខ្រៀងរល់
ឆ្ន  ំ ខ្ស្កាមការចត្ត់ាងំ របរ់មន្តនតីរងឃ
ខ្េត្តស្េះស្ត្ពងំ ។   

រចា បស្ត្ថាន កេុ់ទធិករិកាទុតិ្ 
ភូ្ម ិ ឬ ថាន កទី់ ១២ តដលខ្េញខ្ោ    
គណៈមន្តនតីរងឃ ខ្ៅខ្េត្តស្េះស្ត្ពងំ 
ស្តូ្វបានរកលវទិា    ល័ មហាេុឡា
ឡុងករណ៍រជវទិា   ល័ ថ្នស្បខ្ទរ
ថ្ង ទទលួសាគ ល់រមមូល ខ្រែើនឹងថាន ក់
ទី ១២ ខ្ហើ រិរសតដលបានខ្រៀនេប់
ថាន ក ់េុទធិកវទិាល័ ខ្ៅខ្េត្តស្េះស្ត្ពងំ
ខ្នះ អាេេូលបនតការរិកាថាន កប់រចិា  
បស្ត្ ថ្នរកល វទិាល័ ខ្ៅថ្ងបាន ។ 
ប៉ាុតនត រស្មាបក់មពុជា តដលជាស្បខ្ទរ
របរ់តេែរដូេោន  មនិបានទទលួ សាគ ល់
រចា បស្ត្មកេីកមពុជាខ្ស្កាមខ្នះ និង
មនិបានផដល់       ឱការឲ្យស្េះរងឃ
តេែរខ្ស្កាម បានេូលបនតការរិកា ខ្ៅ
រកលវទិាល័  នានាខ្ៅកនុងស្បខ្ទរ
កមពុជាខ្ឡើ  ៕ 

គ ណៈមន្តន រសីងឃខែ ែ រៅរែរ រត្ពត្រព ាំង បានចារ់ត្វ ាំងពធិតី្រឡង មួរែរ រថ្នថ្នន ក់ពទុ ធកិមធយមសកិារឋមភមូ ិ នងិទរុយិភមូរិៅមណឌេត្រឡងវរ រករចោ ងភ នាំរពិ ឋរិរៅក នង្ុសកុករចោ ង (Tieu 
Can) រែរ រត្ពះត្រព ាំង  យៈរពេ ៣ ថ្ង ៃ គចឺារ់ពថី្ង ៃទ ីសតុ្ក ទ ី២២ ខែកមុ ភៈ រ ើយបានត្រកាសេទ ធផេរៅោត្រថី្ង ៃអាទរិយ ១៤ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំ រោងចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦ ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី

២៤ ខែកមុ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ រោយមានចេូ មួពពីទុ ធរ សិទ័យ៉ាងរត្ច ើ់នកះុក រដ ើមបីត្ររគន នងិជនូ ង្វា ន់រេ ើកទកឹចរិ រដេស់មណសសិស នងិសសិសខដេបានទទេួសចា រត្រ ឆ្ន ាំរនះ ។ ពធិតី្រឡងរនះរធ ាើរឡ ើង 
រនាា រ់ពតី្ពះសងឃបានសកិារៅត្វមវរ រអាោមនានាអស់ យៈរពេ ៩ ខែកន លងមក ។ សចា រត្រខដេអាគា ពទុ ធកិសកិារែរ រត្ពះត្រព ាំងរចិរនះ ត្រវូបានសកេវទិាេយ័នានារៅក នង្ត្ររទសថ្ងទទេួស្គា េ់
សមមេូរសែើសចា រត្រមធយមសកិាទរុយិភមូ ិរស់រគខដ   ខរសត្មារ់ត្ររទសកម ពជ្ាខដេជាត្ររទសខែ ែ ដចូគាន  មនិត្រវូបានត្កសងួអរ់ ាំឲ្យរថ្ម ល នងិទទេួស្គា េ ់ រដ ើមបីត្ពះសងឃខែ ែ រត្កាមមានឱកាសមក
សកិាសកេវទិាេយ័នានាក នង្ត្ររទសកម ពជ្ារឡ ើយ ។ 

(េខី្វាងខ្ៅសាដ ំ) រិរសថាន កទ់ ី១២ តដលជាបខ់្លេស្កហមទ្វងំ ១០ ចបេ់ខី្លេ ១ ដល់ ខ្លេ ១០ ។  
រិរសទ្វងំខ្នះស្បឡងបានេនិទុះខ្ស្េើនជាងខ្គ ។ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១២ រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ខ្ោ  គឹម បុរ ីl VOKK  
ស្បធានរមពន័ធរមណនិរសតិ្ -

និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម ស្បចកំមពុជា 
ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ បានមាន 
ខ្ងរដីកាស្បាប ់ វទិយរំុខ្ឡងកមពុជាខ្ស្កាម
ខ្ៅលាៃ េថ្ងៃទី ២ តេមនីា ខ្នះ ឲ្យបាន
ដឹងថា ខ្លាកោ ឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្
ខ្រើង តដល ជាខ្ោមស្រីបខ្ងកើត្របរ់
ស្េះអងគបានទទលួអនិេោកមែខ្ហើ កាល 
េីខ្វលាខ្មា៉ា ង ២៖២០ លាៃ េ ថ្ងៃខ្ៅរ ៍៤
ខ្រេ តេមាឃ ឆ្ន ខំ្រង េតាា រ័ក        
េ. រ. ២៥៥៦ ស្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២ តេមនីា 
ឆ្ន  ំ២០១៣ ខ្នះ ។  

ខ្លាកោ ឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្
ខ្រើង ខ្កើត្ឆ្ន  ំ១៩៤៧ ខ្ៅភូ្ម ិខ្កាះទុង 
ឃុំអានថាញ់ទីេីរ (Xa An Thanh 
Nhi) ស្រុកអណដូ ងទឹក (Huyek Cu 
Lao Dung) ខ្េត្តឃ្ោ ងំ កមពុជាខ្ស្កាម 
បានមានសាា ម ីនិង មានបុស្ត្ធី្តាេំននួ
៦ នាក ់ គឺស្បុរេំននួ ២ នាក ់ និងស្រី
េំននួ ៤ នាក ់កនុងខ្នាះកូនស្បុរទ្វងំេីរ
នាក ់ បានបរួកនុងរំណ្ណកស់្េះេុទធ
សារនា ។  

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ 
បានមានខ្ងរដីកាឲ្យដឹងបនតថា ខ្ៅ 
ខ្េលងែីៗខ្លាកោ ឧបារិកា ខ្ ឿង 
ធី្ខ្រើង តដលជាខ្ោម ស្រីបខ្ងកើត្របរ់
ស្េះអងគ ស្េមទ្វងំអនកមងី បអូនស្រីខ្ៅ 
និងបអូនស្រី ជីដូនម ួរបរ់ស្េះអងគ 
បានខ្ធ្ាើដំខ្ណើ រខ្ឡើង មកជបួរួររុេទុកខ 
ស្េះអងគខ្ៅទីស្កុងភ្នខំ្េញ អរ់ជាខ្ស្េើន
ថ្ងៃ។ ស្េះអងគកប៏ានជូន ដំខ្ណើ រេកួោត្់
ខ្ៅកមានខ្ៅរមែណី ោា នជាតិ្ជា

ខ្ស្េើនមានដូេ ជាស្បាសាទអងគរវត្ត ខ្េត្ត
ខ្រៀមរប និងជំុវញិទីស្កុងភ្នខំ្េញ ។  

េកួោត្ ់ កប៏ានខ្ធ្ាើដំខ្ណើ រស្ត្ឡប់
ខ្ៅស្រុកកំខ្ណើ ត្ខ្ៅឯកមពុជា ខ្ស្កាមវញិ 
កាលេីថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៤ តេកុមភៈ កនោង
ខ្ៅខ្នះ។ លុះខ្ៅ ដល់ស្រុកកំខ្ណើ ត្
ខ្ៅឯកមពុជាខ្ស្កាម ស្សាបត់ត្ ោត្ម់ាន
អាការៈខ្រគខ្ឡើងឈាម និងោេរ់រថ្រ
ឈាមេរួកាល កូនៗរបរ់ោត្ក់ប៏ាន
មនមីាន  បញ្ាូ នខ្ៅេាបាលខ្ៅមនទីរខ្េទយ
នាទី ស្កុងតស្េកឫរស ី (Can Tho) ប៉ាុតនដ
ស្គូខ្េទយតដលជាជនជាតិ្ ខ្វៀត្ណ្ណមខ្ៅ
ទីខ្នាះ ោែ នមខ្ធ្ាបា រខ្ន្ត គ្ ះអា ុ
ជីវតិ្ោត្ប់ានខ្ឡើ  កស៏្បគល់ខ្លាក
ោ ឧបារិកាឲ្យខ្ៅកូនៗរបរ់ ខ្ដើមប ី
បញ្ាូ នស្ត្ឡប ់កមកខ្គហោា នវញិ ។ 
កូនៗរបរ់ោត្ ់ កប៏ាន ល់ស្េមទទលួ
 កខ្លាកោ ឧបារិកាតដលកំេុង 
តត្ផទុកខ្ៅខ្ោ ជំងឺ ោ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរ
ស្បកបខ្ោ កដីអរ់រងឃមឹខ្នាះ ស្ត្ឡប់
មកខ្គហោា នវញិទ្វងំខ្ស្កៀមស្កំ និងទុកខ
ខ្សាកដថ៏្ស្កតលង ។ លុះការនាេំោួនរបរ់
ខ្លាកោ មក ដល់ខ្គហោា នបានតត្
ប៉ាុនាែ ននាទីប៉ាុខ្ណ្ណា ះ ខ្លាកោ កប៏ាន
លាចកសាា ម ី លាចកកូន និងខ្ៅៗ 
ស្េមទ្វងំលាចកខ្លាកខ្នះកនុងជនាែ  ុ 
៦៦ ឆ្ន  ំ។  

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ ក៏
បានមានខ្ងរដីកាឲ្យដឹង ផង តដរ ថា េី
អតី្ត្កាល ខ្បើខ្ទ្វះបីជារបូខ្ោមស្រី
របរ់ស្េះអងគមាន ជាបព់កេ់ន័ធនឹង
ស្េឹត្តិការណ៍ស្បវត្តិសាន្តរដជូរេត្ ់ រវាងតេែរ
និង ួន ឬកខ៏្ទខ្នាះ ស្េះអងគកម៏និបាន
ដឹងេារ់តដរ។ កប៏៉ាុតនដោត្ប់ានេូល រមួ

ការឈឆឺ្អ លជាម ួស្េះអងគ កាលេី
ខ្េលតដលស្េះអងគកំេុង គងខ់្ៅរិកា
ខ្ៅសាលាបាលីជានេ់ពរ់ នាទីរមួខ្េត្ត
ឃ្ោ ងំ ខ្ហើ ស្េះអងគបានេូលរមួខ្ធ្ាើ
បាតុ្កមែជាម ួស្េះរងឃ តដលជា
រមណនិរសតិ្ជាខ្ស្េើនរ អងគ ខ្ផសងៗ
ខ្ទៀត្ទ្វមទ្វររិទធិខ្ររភីាេ កនុងការ 
ខ្ោរេស្បតិ្បត្តិស្េះេុទធសារនា េីអាជាា
ធ្រខ្វៀត្ណ្ណម ខ្េត្តឃ្ោ ងំ កាលេីថ្ងៃទី ៨ 
តេកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០០៧ ។  

បនាទ បេី់ស្េឹត្តិការណ៍ ៨ កុមុភៈ ខ្នាះ
មក ស្េះអងគស្តូ្វបានខ្គបញ្ឈបក់ាររិកា 
គស្មាបចបផ់សកឹ ខ្ដើមបផីតនាទ ខ្ទ្វរ ស្េះ
អងគកប៏ានខ្ភ្ៀរេោួនមកកមពុជា រហូត្
ដល់រេា ថ្ងៃខ្នះ ។ ស្េះអងគបានមាន
ខ្ងរដីកាបនតថា ខ្លាក ោ ឧបារិកា 
ខ្ ឿង ធី្ខ្រើង តដលជាខ្ោមស្រីរបរ់
ស្េះអងគ បានបាករ់ាត្ស្េួ បារមភេាល់ 
លា   និងខ្កើត្កដីទុកខស្េួ តាងំេីខ្េល
ខ្នាះមក តត្ខ្ទ្វះោ៉ា ងណ្ណ ោត្ខ់្ៅតត្
ោសំ្ទជានិេោេំខ្ពះទខ្ងាើរបរ់កូន ស្បុរ
របរ់ោត្អ់ងគខ្នះ តដលបានខ្ធ្ាើខ្ដើមប ី
ផលស្បខ្ោជនរ៍ងគម និងផលស្ប 
ខ្ោជនជ៍ាតិ្ ។ បនាទ បេី់ស្េះខ្ត្ជស្េះ 
គុណ ខ្ ឿង តារ បានជាបខ់្ឆ្ន ត្ខ្ធ្ាើជា
ស្ប ធានរមពន័ធរមណនិរសតិ្-និរសតិ្
តេែរកមពុជាខ្ស្កាម តដលមាន មូលោា ន
ខ្ៅកមពុជាខ្នាះមក ោត្ខ់្ៅតត្មាន
ខ្រេកដីខ្េញេិត្ត េំខ្ពះខ្បកខភាេកូន
របរ់ោត្ ់ ។ ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ កប៏ាន
មានខ្ងរដីកាបតនថមខ្ទៀត្ថា ខ្េលតដល 
ោត្ខ់្ឡើងមក ជបួរួររុេទុកខស្េះអងគ
ខ្ៅភ្នខំ្េញ ស្េះអងគកប៏ាន ជស្មាបេី
ការ្ររងគមតេែរខ្ស្កាមខ្ៅទីខ្នះ ោត្ក់៏
ខ្ៅតត្សាទរ ជានិេោ ខ្ហើ ោត្ក់ប៏ាន
មានស្បសារនោ៍៉ា ងេោីថា “មានតត្
ខ្ ើងខ្ទ តដលខ្ធ្ាើការ្ររបរ់ខ្ ើង 
ោែ ននរណ្ណ ខ្គមកឈឆឺ្អ លជ ួ ខ្ធ្ាើការ 
្រខ្ ើងជំនរួខ្ ើងខ្ឡើ ”។  

បេោុបបននរេរបរ់ខ្លាកោ 
ឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្ខ្រើង កំេុងស្តូ្វ 
បានកូនខ្ៅស្បារេធេិធី្បុណយតាមស្បថ្េ 
ណីស្េះេុទធសារនា ខ្ៅឯខ្គហោា ន
ខ្លេ ១៦១ ភូ្មខិ្កាះទុង ឃុំអានថាញ់
ទីេីរ ស្រុកអណដូ ងទឹក ខ្េត្តឃ្ោ ងំ កមពុជា
ខ្ស្កាម ។ រឯីស្េះ ខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង 
តារ តដលកំេុងតត្គងខ់្ៅឯភ្នខំ្េញ   
ស្រមខ្េល តដលរមពន័ធរមណ 
និរសតិ្-និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម កំេុង
ស្បារេធេិធី្បុណយនក ររែីសាមគគី ខ្ដើមបសី្ប 
មូលបេោ ័ ស្ទស្ទងរ់មណនិរសតិ្ផង
តដរខ្នាះ ស្េះអងគមនិអាេនិមនតខ្ៅេូល
រមួេិធី្បុណយរេខ្ោមស្រីរបរ់ ស្េះ
អងគបានខ្ឡើ  ោ៉ា ងកប៏ារមភេីការតាម
ចបេ់ោួនេីរំណ្ណកអ់ាជាា ធ្រ ួន ផង
តដរ ខ្ហើ ស្េះអងគកម៏និទ្វនម់ាន

គខ្ស្មាង ខ្ធ្ាើបុណយឧទទិរកុរលជូនដងួ
វចិា ណកខនធខ្ោមស្រី របរ់ស្េះអងគ 
ខ្ោ ស្បខ្ោល ខ្ៅឯភ្នខំ្េញខ្នះតដរ ។ 
តត្ស្េះអងគបានបចា កថ់ា ស្បតហលជា
ស្េះអងគនឹងេឹងអាស្រ័  រហការមី ួ
របូខ្ដើមបនីា ំ  កបេោ ័េូលរមួកនុងេិធី្
បុណយរេខ្ោមស្រីរបរ់ស្េះអងគ។  

វទិយរំុខ្ឡងកមពុជាខ្ស្កាម រូម
ថាា  បងគំស្បខ្គនស្េះខ្ងរនុខ្ត្ថរៈស្គប ់ស្េះ
អងគ និងជស្មាបជូនស្បី មតិ្តអនកសាដ ប់
បានស្ជាបថា ខ្បើស្េះខ្ងរ នុខ្ត្ថរៈស្គបស់្េះ
អងគ និងស្បី មតិ្តអនកសាដ ប ់មានបំណង
េងច់បម់គគផលជាម ួស្េះខ្ត្ជ ស្េះ
គុណ ខ្ ឿង តារ តដលជាស្បធាន    
រមពន័ធរមណ និរសតិ្-និរសតិ្តេែរកមពុ
ជា កនុងឱការបុណយឈាបន កិេោរេ
ខ្ោមស្រី របរ់ស្េះអងគ ។ 

េីទីស្កុងតាកូមា៉ា  រហរដាអាខ្មរកិ 
ថ្ងៃទី ២ តេមនីា ឆ្ន  ំ២០១៣ ខ្នះ ខ្លាក 
ខ្ៅ ខ្រៀប ស្បធានរភាស្េឹទ្វធ ចរយ ថ្ន
រហេន័ធតេែរកមពុជាខ្ស្កាម កប៏ានខ្ផាើសារ
លិេិត្រតំលកទុកខម ួេាបដ់ល់ស្េះខ្ត្ជ
ស្េះស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ ផងតដរ ។ 

លិេិត្ខ្នះមានេោឹមសារថា៖ “េាុ ំ
បាទ ខ្ៅ ខ្រៀប ជាស្បធានរភា
ស្េឹទ្វធ ចរយ ថ្នរហេន័ធតេែរកមពុជាខ្ស្កាម 
មានខ្រេកតីខ្ស្កៀម ស្កំ និងខ្សាកសាត  
ជាអខ្នក េំខ្ពះមរណភាេ របរ់ឧបា
រិកា ខ្ ឿង ធី្ ខ្រើង កាលេីខ្វលា

ខ្មា៉ា ង ២និង២០លាៃ េ ថ្ងៃខ្ៅរ ៍ ៤ខ្រេ 
តេមាឃ ឆ្ន ខំ្រង េតាា រ័ក េ. រ. 
២៥៥៦ ស្តូ្វនឹងថ្ងៃទី២ តេមនីា ឆ្ន ំ
២០១៣ ខ្នះ ខ្ោ ខ្រោពធ្ កនុងជនាែ
 ុ ៦៦ ឆ្ន  ំ។ ឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្ខ្រើង 
ខ្កើត្ឆ្ន  ំ ១៩៤៧ ខ្ៅភូ្មខិ្កាះទុង ឃុំ
អានថាញ់ទីេីរ (Xa An Thanh Nhi) 
ស្រុកអណដូ ងទឹក (Huyek Cu Lao 
Dung) ខ្េត្តឃ្ោ ងំ ទឹកដីកមពុជាខ្ស្កាម ។  

រូមបចា កថ់ា ឧបារិកា ខ្ ឿង 
ធី្ ខ្រើង ស្តូ្វជាខ្ោមស្រីបខ្ងកើត្របរ់
ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ ស្េះ ស្ប 
ធានរមពន័ធរមណនិរសតិ្—និរសតិ្តេែរ
កមពុជាខ្ស្កាម ខ្ៅកមពុជា បេោុបបនន ។  

កនុងនាមេាុ ំបាទនទ ល់ និងស្បធាន
រភាស្េឹទ្វធ ចរយ ថ្នរហេន័ធតេែរកមពុជា
ខ្ស្កាម េាុ ំរូមេូល រតំលកមរណទុកខ
ជាម ួ នឹងស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង 
តារ និងស្កុមស្គួសារថ្នរេ ខ្ោ    
ខ្រេកតីខ្សាកសាត  ជាេនខ់្េក ។  

េាុ ំបាទ រូមបងរួងឱយវចិា       
ណកខន័ធឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្ ខ្រើង បាន
ខ្ៅចបប់ដិរនធិ កនុង រុគតិ្ភ្េ កំុបី
ខ្ឃោៀងឃ្ោ ត្ខ្ឡើ  ។ 

 រូមស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ តដលស្តូ្វ
ជាស្កុមស្គួសាររេ ទទលួនូវខ្រេកតី
ខ្ោរេដេ៏ពងេ់ពរ់” ៕ 

ចោមប្សីររស់ប្រធានសមព័នធសមណនិសសិត្-និសសិត្ ខ្េែរកមពុជាចប្កាម ប្ដនទ្ទួ្លអនិេចកមែ 

ឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្ ខ្រើង (១៩៤៧ - ២០១៣) 
ខ្ោមស្រីស្េះខ្ត្ស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ ស្បធានរមពន័ធរមណនិរសតិ្- 

និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម ។ 

ឧបារិកា ខ្ ឿង ធី្ ខ្រើង  និង ស្េះខ្ត្ស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ ស្បធានរមពន័ធ
រមណនិរសតិ្ និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម ។ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១២ រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

រមណនរិសិ ខ្មែរតរោមតៅភា ាំតពញត វ្  បុណយផ្កា តែ មបីរទរទងើ់ោររិកា 

ខ្ោ  គឹម បុរ ីl VOKK 
ខ្ោ អនុវត្តតផនការខ្ោល របរ់

េោួន ខ្ៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៣ តេមនីា ឆ្ន ំ
២០១៣ ខ្នះ រមពន័ធរមណនិរសតិ្-
និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម តដលមាន   
មូលោា នខ្ៅទីស្កុងភ្នខំ្េញ ថ្នស្បខ្ទរ
កមពុជា បានស្បារេធេិធី្បុណយនក ររែី
សាមគគី ខ្ដើមបសី្បមូលងវកិាស្ទស្ទង់
រមណនិរសតិ្-និរសតិ្តេែរខ្ស្កាម កនុង
ការរិកាខ្រៀនរូស្ត្ស្បចឆំ្ន  ំ២០១៣ ។ 
អងគេិធី្ខ្ធ្ាើខ្ឡើងខ្ៅកុដិខ្លេ ១៧ វត្ត
បទុមវតី្ រ ក្ ត្េ់តុ្មែុេ េណឌ ដូនខ្េញ 
រជធានីភ្នខំ្េញ ។ ការខ្រៀបេំេិធី្បុណយ
ខ្នះខ្ឡើង គឺខ្ស្ពះតត្ភាេេាះលត្ និង
ខ្រេកដីស្តូ្វការ របរ់រមណនិរសតិ្-
និរសតិ្តេែរខ្ស្កាម តដលកំេុងរិកាទ្វងំ
ខ្ៅកនុង និងខ្ស្ៅស្បខ្ទរ ។ 

េិធី្បុណយនក ខ្នះ ស្តូ្វបានខ្ផតើម
គំនិត្ខ្រៀបេំខ្ឡើង ខ្ោ ស្កុមស្បឹកាភ្ ិ
បាល គណៈកមែការ និងរមាជិក 
រមាជិកា ថ្នរមពន័ធរមណនិរសតិ្-
និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម (UKKBS) ។ 

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ 
តដលជាស្បធាន រមពន័ធរមណនិរសតិ្ 
និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម, ស្េះខ្ត្ជស្េះ 
គុណ ម៉ាក ់ រមបណ៌ូ ស្បធានកុដិខ្លេ
១៧ វត្តបទុមវតី្ ស្េមទ្វងំេុទធបររ័ិទ
ទ្វងំកនុង និងខ្ស្ៅស្បខ្ទរ ។ រឯីកមែវធីិ្
បុណយមានដូេជា ខ្ៅខ្េលថ្ងៃស្ត្ងម់ាន
ការស្បខ្គនេ ា្ នដ់ល់ស្េះរងឃ ខ្ដើមប ី
ឧទទិរកុរលជូនដល់បុេាការជីន ។ 

ខ្ៅខ្វលាខ្មា៉ា ង ២ រខ្រៀល ជបួជំុេុទធ
បររ័ិទជិត្ឆ្ៃ   និងខ្វលាខ្មា៉ា ង ៤
រខ្រៀល ស្បារេធបទនមសាក រ រមាទ្វន
និេោរីល និមនតស្េះរងឃេខ្ស្មើនស្េះ
បរតិ្ត និងអារធ្នាធ្មែកងិករតមដងធ្មែ
វខិ្ររខ្ទរនាតស្គេីរ និងទីបញ្ោបថ់្ន
ធ្មខ៌្ទរនា គឺការឧទទិរភាគផលជា
កិេោបខ្ងាើ បុណយ ។ េិធី្បុណយមាន
មនុរស ស្បមាណជាជាងម ួពនន់ាក់
េូលរមួ ។ 

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ តក អ ុក តដល
ជាអនុស្បធានទី ១ ថ្នរមពន័ធរមណ
និរសតិ្-និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម និងជា
អងគធ្មែកងិករតមដងធ្មខ៌្ទរនា កនុង
្រជាស្េះអនុខ្ត្ថរខ្នាះ បានមានខ្ងរ
ដីកា កនុងឱការរតមដងធ្មខ៌្ទរនាថា 
ការខ្ធ្ាើបុណយនក ខ្នះ គឺកនុងខ្ោលបំណង
 កបេោ ័កសាងធ្នធានមនុរស ។ 

ន្តរដីមាន កត់ដលររ់ខ្ៅ ភូ្មទិលួ    
រតងក រ ក្ ត្ទ់លួខ្ោក េណឌ ឫរសតីកវ 
រជធានីភ្នខំ្េញ បានមានស្បសារនថ៍ា 
ោត្ត់ត្ងតត្ោសំ្ទជានិេោ េំខ្ពះការស្បា   

រេធេិធី្បុណយនក ខ្នះ ខ្ដើមបតីរាងរកងវកិា
ជ ួ ដល់អនកស្កីស្ក មានឱការបនតការ
រិកាខ្រៀនរូស្ត្ ។ ោត្ថ់ាកមែវធីិ្ខ្នះ
មានភាេលអស្បខ្រើរ ។  

ស្រីតរបូខ្នះ មានស្បសារនថ៍ា៖ “េាុ ំ
គិត្ថា វាលអ ខ្ស្ពះអីុ ខ្ ើងខ្េះជួ  ោន  
េឹងអា៎ា   តត្េាុ ំមានេិត្តថា េងជ់ ួ ខ្លាក
បងេឹងខ្ៅ”។ 

រឯី ុវជនមាន កខ់្ឈាែ ះ រ ុន រីុ
ណ្ណរជ តដលជារិរសថាន កទី់ ១២ ថ្ន
វទិាល័ ស្េះ ុគនធរ និងជារិរសខ្ៅ
សាលាបចា សាន្តរដកមពុជា តដលបាន
េូលរមួចបម់គគផល កនុងេិធី្បុណយនក
ខ្នាះ បានមានស្បរសារន ៍ល់ស្រប
ផងតដរថា ជាការលអ និងជាការជួ  ោន
ខ្ៅវញិខ្ៅមកកនុងស្ោស្ក ។  ុវជនរបូ
ខ្នះបានបនតខ្ទៀត្ថា ោត្ត់ត្ងតត្េូល
រមួកនុងរកមែភាេ ជាហូតហមកតដរ
ជាម ួស្េះរងឃតេែរខ្ស្កាម ។  ុវជនរបូ
ខ្នះករ៏តមដង នូវខ្រេកដីរងឃមឹថា 
រមណនិរសតិ្ ឬនិរសតិ្តដលទទលួ
បានជំន ួតាមរ ៈបុណយនក  ថ្ងៃខ្នះ 

នឹងេិត្តេំរិកាស្របតាមខ្ោលបំណង
របរ់េុទធបររ័ិទតដលេងប់ាន ។ 

រឯីខ្លាក ថ្ក ចនរុ់ធា តដលជា
ស្បធានការោិល័ រិកាធិ្ការ ថ្ន   
រមពន័ធរមណនិរសតិ្ - និរសតិ្តេែរ   
កមពុជាខ្ស្កាម បានឲ្យដឹងផងតដរថា 
តផនការរិកាស្បចឆំ្ន  ំ ២០១៣ ខ្នះ
មានដូេជា ការបញ្ាូ នរមាជិកខ្ៅ
រិកាខ្ៅខ្ស្ៅស្បខ្ទរ ការផតល់អាហា
របូករណ៍ដល់រមាជិក តដលកំេុង
រិកាខ្ៅកនុងស្បខ្ទរ និងការខ្បើកវគគ
បណដុ ះបណ្ណដ លតផនករដាបាល ដល់រមា 
ជិកគណៈកមែការ រមួទ្វងំតផនការតផនក
អបរ់ផំងតដរ ។ រឯីការេំណ្ណ  គឺ     
រមពន័ធបានគិត្ជារមួ តដលស្តូ្វេំណ្ណ 
ស្បមាណជាជាងម ួមុនឺដុលាោ ររហរដា
អាខ្មរកិ ។ េំតណកងវកិាតដលបានមក 
គឺតាមរ ៈរបបរុរជន និងការខ្ធ្ាើេិធី្
បុណយនក ខ្នះជាខ្ដើម ។ កនុងនាមជា
ស្បធានរិកាធិ្ការ ខ្លាក ថ្ក ចន់
រុធា រងឃមឹដល់រមណនិរសតិ្ 
និរសតិ្ នឹងេិត្តេំស្បឹងតស្បងរិកាខ្រៀន

រូស្ត្ឲ្យបានខ្ជាគជ ័ ខ្ដើមបកំុីឲ្យមាោ រ់
ទ្វនមានការេកបំណង ។ 

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្ ឿង តារ 
ស្បធានរមពន័ធរមណនិរសតិ្—និរសតិ្ 
តេែរកមពុជាខ្ស្កាម បានមានខ្ងរដីកាឲ្យ
ដឹងថា រមាជិក រមាជិការបរ់រមពន័ធ
រមណនិរសតិ្-និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម
រហូត្មកដល់ខ្េលខ្នះ មានស្បមាណ
ជា ៣៥០ របូ ។ កនុងេំខ្ណ្ណមរមាជិក 
រមាជិកាទ្វងំខ្នាះមានទ្វងំខ្ៅ កនុង 
និងខ្ស្ៅស្បខ្ទរផង ខ្ហើ រមាជិក
ទ្វងំខ្នាះភាគខ្ស្េើនគឺរិកាស្តឹ្មកស្មតិ្
បរចិា បស្ត្ និងបរចិា បស្ត្ជានេ់ពរ់ 
(អនុបណឌិ ត្) ។ ស្េះអងគបានមានខ្ងរ
ដីកាបនតថា រមាជិកទ្វងំអរ់មានភាេ
េាះលត្ខ្រទើតត្ទ្វងំស្រុង ខ្ស្ពះមកេី 
កមពុជាខ្ស្កាម តដលជាអនកោែ នទីលំខ្ៅ
ឋាននទ ល់េោួន គឺភាគខ្ស្េើនររ់ខ្ៅេឹង
អាស្រ័ តាមបណ្ណដ វត្តអារម ។ រឯីការ
ខ្ស្ជើរខ្រ ើរខ្បកខភាេ តដលនឹងស្តូ្វបាន
ទទលួអាហារបូករណ៍ខ្នាះ ស្េះអងគបាន
មានខ្ងរដីការឲ្យដឹងថា គឺេិនិត្យខ្មើល
ខ្ៅខ្លើសាថ នភាេជាកត់រដង និងរកមែ 
ភាេការ្រកនុងរងគម ។ 

រូមជស្មាបផងតដរថា រមពន័ធ
រមណនិរសតិ្-និរសតិ្តេែរកមពុជាខ្ស្កាម 
មានតផនការរកមែភាេខ្ោលម ួខ្នះ
ចបត់ាងំេីឆ្ន  ំ ២០១០ មកខ្មោះ ខ្ហើ 
រមពន័ធនឹងរកាតផនការរកមែភាេ ម ួ
ខ្នះជាខ្រៀងរល់ឆ្ន  ំ៕ 

ជា រ ៀងោេឆ់្ន ាំ សម ពន័ ធសមណនសិសិរ-នសិសិរខែ ែ កម ពជ្ារត្កាម (UKKBS) ខដេជាអង ាកា រត្ៅ ោាភបិាេមានមេូោា នរៅត្ររទសកម ពជ្ា ខរងខរងរធ ាើរណុយផ្កា រដ ើមបីត្រមេូ
ងវកិាត្ទត្ទង់ដេក់ា សកិា រស់សមណនសិសិរខែ ែ រត្កាមរៅក នង្ត្ររទសកម ពជ្ា នងិរញ្ជូនរៅរ ៀនរៅត្ររទសថ្ង ។ ឆ្ន ាំរនះ អង ាកា មយួរនះ បានត្បា ព ធពធិរីណុយផ្កា រៅវរ រ

រទមុវរ ីនាទតី្កងុភ នាំរពិ រោយមានកា ចេូ មូពពីេ ដ ាខែ ែ យ៉ាងរត្ច ើនកះុក រដ ើមបីគា ាំត្ទដេគ់រត្មាងមយួរនះ ។ 

ស្េះរងឃខ្ទរនាកនុងេិធី្បុណយនក ររែីសាមគគី កាលេីថ្ងៃទី ០៣ តេមនីា ឆ្ន  ំ២០១៣ ខ្ៅកុដិ ១៧ វត្តបទុមវតី្ ទីស្កុងភ្នខំ្េញ។ 

រម្នគមខ្មែរតរោមជូនរបាយោរណ៍ោររ ាំតោភរិទធមិនុរសែលើ់ មន្រនតសីាា នទូ មហាអ ាំណា  

រេ ខាធកិា ោា នថ្នអង ាកា -សមាគមខែ ែ កម ពជ្ារត្កាមខដេមានមេូោា នរៅត្ររទសកម ពជ្ា បានរផ ញើេែិរិមយួចារ់ចះុថ្ង ៃទ ី ១៣ ខែកមុ ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ចះុ រ ថរេខា រោយ 
រោក សនឺ រយឿង ត្រធានសមាគមខែ ែ កម ពជ្ារត្កាម រដ ើមបីសទិ ធមិនសុស នងិអភវិឌ្ឍន ៍ ជនូច ាំរពះរោក William (Bill) E. Todd ឯកអគ ា ដ ាទរូស  ដ ាអារម កិ 

ត្រចា ាំកម ពជ្ា រដ ើមបីោយកា ណ៍ពកី ណី ាំរោភសទិ ធមិនសុសមយួច ាំននួព ីោាភបិាេរវៀរណាមរេ ើពេ ដ ាខែ ែ រត្កាមមាោ ស់ុសកុថ្នខដនដកីម ពជ្ារត្កាម ។ ែ លមឹស្គ េែិរិរនះ មានរសចក ដដីចូររៅ៖ 

កនុងនាមខ្លលធិ្ការោា ន ថ្នអងគ
ការរមាគមតេែរកមពុជា តដលមានទី
តាងំខ្ៅរជធានីភ្នខំ្េញ េាុ ំបាទរូមខ្ធ្ាើ
ខ្រេកតីរ ការណ៍ម ួេំននួ ពកេ់ន័ធ
ខ្ៅនឹងេលរដាតេែរខ្ស្កាម តដលបេោុបបនន
កំេុងស្តូ្វរតឹ្បនតឹង និងគំរមគំតហង
ខ្ោ អាជាា ធ្រខ្វៀត្ណ្ណម ខ្ហើ មាន
ដំខ្ណើ រខ្រឿងដូេលងខ្ស្កាមខ្នះ៖  

ខ្ៅកនុងឱការេូលឆ្ន  ំ ស្បថ្េណី
េិន ខ្វៀត្ណ្ណម មានបងេលរដាតេែរ
ខ្ស្កាមជាខ្ស្េើន បាននិមនត និងអខ្ញ្ា ើញ

ខ្ៅស្រុកកំខ្ណើ ត្របរ់េោួន (តដនដី    
កមពុជាខ្ស្កាម ឬ ខ្វៀត្ណ្ណមលងត្បងូ) 
ខ្ដើមបរួីររុេទុកខស្កុមស្គួសារ ខ្ៅទី  
ខ្នាះ ។ កំឡុងខ្េលតដលេកួោត្កំ់េុង
ខ្ៅឯស្រុកកំខ្ណើ ត្ េកួោត្ទ់្វងំខ្នាះ
ស្តូ្វបានខ្កាះខ្ៅ និងខ្ចទរួរេីខ្រឿងរ៉ា វ
តដលពកេ់ន័ធនឹងរកមែភាេទ្វងំឡា 
តដលអងគការ រមាគមតេែរកមពុជាខ្ស្កាម
កំេុងខ្ធ្ាើការបេោុបបននខ្ៅកមពុជា ។ លង
ខ្ស្កាមខ្នះ គឺជាករណីជាកត់រតងម ួ 
តដលខ្ ើងេាុ ំខ្ទើបតត្ទទលួបានងែីខ្នះ ។  

ស្េះខ្ត្ជគុណ ខ្រៀង រុវណ្ណា រ គឺ
ជាខ្ៅអធិ្ការវត្តសាមគគីរងស ី និងជាអនុ
ស្បធាន រមាគមស្េះរងឃតេែរកមពុជា
ខ្ស្កាម តដលមានទីតាងំឋតិ្ខ្ៅភូ្មសិ្ទ្វ 
រ ក្ ត្រ់ទឹងមានជ ័ េណឌ មានជ ័ 
រជធានីភ្នខំ្េញ ស្េះរជាណ្ណេស្ក    
កមពុជា ។  

កាលេីថ្ងៃទី ១១ តេកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៣ កនោងមកខ្នះ ស្េះខ្ត្ជគុណ 
រុវណ្ណា រ បាននិមនតខ្ៅស្រុកកំខ្ណើ ត្
របរ់េោួនខ្ៅឯកមពុជាខ្ស្កាម ខ្ដើមបរួីរ

រុេទុកខោតិ្ខ្ោម ខ្ៅទីខ្នាះ ។ 
ខ្ស្កា េីម ួថ្ងៃតដលស្េះអងគបាននិមនត
ទីដល់ខ្េលខ្នាះ មានកងកមាោ ងំនគរ   
បាលស្បមាណជាង ១០ នាក ់បានមក
និមនតស្េះអងគខ្ៅជួបខ្ៅផទះ របរ់មន្តនតី
អាជាា ធ្រមូលោា នម ួរបូខ្ឈាែ ះ អនកស្រី 
ស្តឹ្ង ធី្ ខ្នឿន តដលឋតិ្ខ្ៅភូ្មហិាា ខ្េើ  
ឃុំហាា ដុង ស្រុកវញិេូវ ខ្េត្តឃ្ោ ងំ ខ្ៅទី
ខ្នាះ ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ រុវណ្ណា រ ស្តូ្វ
បានខ្ចទរួរ នូវរំណួរជាខ្ស្េើន ខ្ោ 
នគរបាល តដលខ្មដឹកនាសំ្កុមខ្ឈាែ ះ 

ោវ វ ៉ាកុ ខ្វៀត្ ។  
ការរួរេខ្មោើ  ស្តូ្វបានស្បស្េឹត្តខ្ៅ

អរ់រ ៈខ្េលស្បតហលជា ៣ ខ្មា៉ា ង គឺ
ចបខ់្ផតើមេីខ្មា៉ា ង ៨ និង ៣០ នាទី 
រហូត្ដល់ខ្មា៉ា ង ១១ និង ៣០ នាទី    
ស្េឹក ។ កងកមាោ ងំនគរបាលខ្វៀត្ណ្ណម 
បានខ្ចទរួរស្េះអងគ ខ្ស្បៀបបានដូេជា
អនកខ្ទ្វរមាន ក ់ និងបានបងខំឱយស្េះអងគ
ខ្វោើ សារភាេ ស្បាបេ់កួខ្គេីេត័្ម៌ាន

ររៅទាំព ័ ៥ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១២ រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ វរបធម៌ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

េិសាត រតដលស្េះអងគ និងការ្ររកមែ
ជនដថ្ទខ្ទៀត្អងគការរមាគមតេែរកមពុជា
ខ្ស្កាមខ្ៅកមពុជាបានខ្ៅជបួ រ  
ការណ៍េីសាថ នតេែរខ្ស្កាម ខ្ៅសាថ នទូត្
ឧស្សាត លី ស្បចសំ្េះជាណ្ណេស្កកមពុជា 
កាលេីថ្ងៃទី ៣០ តេមករ ឆ្ន  ំ២០១៣ 
កនោងមក ។ បតនថមេីខ្លើខ្នាះខ្ទៀត្ េកួ
ខ្គបានបងខំឱយស្េះអងគ ស្តូ្វតត្ខ្វោើ ស្បាប់
អំេីកិេោការទ្វងំឡា  តដលអងគការ
រមាគមតេែរកមពុជាខ្ស្កាមបាន និង
កំេុងខ្ធ្ាើរកមែភាេ ខ្ដើមបរិីទធិខ្ររភីាេ 
ដល់េលរដាតេែរខ្ស្កាម ។  

ការេុះខ្ៅរួររុេទុកខបងបអូន ខ្ៅ
ឯកមពុជាខ្ស្កាមរបរ់ស្េះអងគ គឺតត្ងតត្
ស្តូ្វបានការតាមោន ការឃ្ោ ខំ្មើលខ្ៅ
ស្គបទី់កតនោងទ្វងំអរ់ ខ្ោ ស្កុមនគរ 
បាលខ្វៀត្ណ្ណម និងកងឈោបរ់បរ់េកួ

ខ្គ ។  
 ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ រុវណ្ណា រ មនិ

ស្តឹ្មតត្ស្តូ្វបានខ្ចទរូរ តាមោន និង
ឃ្ោ ខំ្មើល ប៉ាុខ្ណ្ណា ះខ្ទ តត្តងមទ្វងំបាន
ហាមស្បាមមនិឱយស្េះអងគ េូលរមួ
េំតណកការ្រ តដលពកេ់ន័ធនឹងការ 
្រេលនា ខ្ដើមបរិីទធិខ្ររភីាេរបរ់តេែរ
ខ្ស្កាមខ្ឡើ  ខ្ៅខ្េលស្េះអងគវលិស្ត្
ឡបម់កកមពុជាវញិ ។ ខ្បើមនិដូខ្ចន ះខ្ទ 
ស្េះអងគនឹងមនិស្តូ្វ បានអនុចា តិ្ឱយខ្ៅ
ស្រុកកំខ្ណើ ត្ (តដនដីកមពុជាខ្ស្កាម ឬ 
ខ្វៀត្ណ្ណមលងត្បងូ) ជាខ្រៀងរហូត្ ។  

រល់ទខ្ងាើទ្វងំអរ់ខ្នះ ខ្ ើងេាុ ំគិត្
ថា ជាទខ្ងាើរខំ្លាភ្រិទធិមនុរស រិទធិខ្ររ ី
ភាេដល់េលរដាតេែរខ្ស្កាម ោ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរ
បំផុត្ ខ្ោ កងកមាោ ងំនគរបាលខ្វៀត្
ណ្ណម និងអាជាា ធ្រមូលោា នខ្ៅទី   
ខ្នាះ ។  

ខ្ហតុ្ដូខ្េនះ កនុងនាមតំ្ណ្ណងឱយ
ខ្លលធិ្ការោា នថ្នអងគការរមាគមតេែរ

កមពុជាខ្ស្កាម រូមអនុចា ត្ោករ់បា 
ការណ៍ខ្នះ ខ្ដើមបជីនួស្ជាប និងខ្រនើជ ួ 
ខ្ធ្ាើអនតរគមន ៍ ការពរខ្ោ កតីអនុខ្ស្ោះ 
ស្បរិនខ្បើថ្ងៃខ្ស្កា មានករណីណ្ណម ួ
ខ្កើត្ខ្ឡើងោ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរេំខ្ពះេលរដាតេែរ
ខ្ស្កាម តដលបងកខ្ោ រដាអំណ្ណេខ្វៀត្
ណ្ណម ។ 

ខ្ ើងេាុ ំរូមតងោងអំណរគុណោ៉ា ង
ស្ជាលខ្ស្ៅ េំខ្ពះឱការតដលបានអនុ
ចា តិ្ោកជូ់ននូវរបា ការណ៍ខ្នះ និង
រូមតងោងអំណរគុណ ជាអខ្នកបបការ
េំខ្ពះការអាននិងេិចរណ្ណ ។ 

រស្មាបេ់មៃល់ ឬ មានរំណួរ   
ខ្ផសងៗតដលពកេ់ន័ធ រូមខ្មតាត មក
ខ្លាក រឺន ជំុជនួ តដលជានា កកមែ
វធីិ្ថ្នរមាគមតេែរកមពុជាខ្ស្កាម ខ្ដើមប ី
រិទធិមនុរស និងអភ្វឌ្ឍន ៍ តាមរ ៈ
ទូររ័េទខ្លេ៖ ០១១ ៧២៤ ៥៨៣ ឬ
តាមអារ័ ោា នអីុតមល៖ 
chumchuon@kkkhrda.org 

រមកពទីាំព ័ ៤ 

ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ ខ្រៀង រុវណ្ណា រ៉ា  ខ្េញេីសាលាដំបូងរជធានីភ្នខំ្េញ 
ថ្នស្បខ្ទរកមពុជា កាលេីថ្ងៃទី ២១ តេធ្នូ ឆ្ន  ំ ២០១១  ។  

ត  ខ្មែរតរោមទទលួឥទធពិលពភីាសាយួនទ ាំងស្រុងខ្មនឬ ? 

ត្រ ជាជារខិែ ែ រត្កាម ស់រៅខដនដកីម ពជ្ារត្កាម សព ាថ្ង ៃ រៅខរ កាអរ រសចាណជារ ិរស់ែ លនួជាខែ ែ ជានចិ ោ ។ កា រនះ អាចឆ លះ្រចោ ាំងត្វម យៈវរបធម  ស្គសនា នងិត្រថ្ពណី ជា
រដ ើម ក នង្រនាះ មានកា នយិយជាភាស្គខែ ែ , កា ស រស ជាអកស ខែ ែ  នងិជាពរិសស រៅក នង្អរ រសចា រណ័ណសចជ ររិវៀរណាម រស់ពកួរគ រៅខរោក់ថ្ន ជាជនជារខិែ ែ  

ដខដេ ។  ង ែ ីៗ រនះ មានមរមិយួច ាំននួបានរេ ើករឡ ើងថ្ន ខែ ែ រត្កាមបានទទេួយកឥទ ធពិេពភីាស្គយនួ រោយពកួរគនយិយចេូភាស្គយនួរៅក នង្ភាស្គខែ ែ  នងិថ្ន “ខែ ែ រៅត្ររទសថ្ង” មាន
ភព័ ាសាំណាងជាង “ខែ ែ រត្កាម” រៅកម ពជ្ារត្កាម ។ រចា រនះ ស្គ ពរ៏  មាន ថ្ត្ពនគ  ករ់សមាាេរ់ឃើិ ថ្ន កា នយិយភាស្គខែ ែ  រស់ខែ ែ រត្កាម សព ាថ្ង ៃ មានព ីត្ររភទ នងិព ីជាំពកូរគុ ាេ ។ 
ត្ររភទទ ាំងព ីរនាះ  បានដេផ់ លវូកា  នងិមនិផ លវួកា  ។  ឯីជាំពកូរគុ ាេទ ាំងព ីរនាះ បានដេអ់ នករចះដងឹ នងិអ នកមនិរចះដងឹ ខាងអកស ស្គស្តសរខែ ែ  ។ 

ខ្ោ  ថាេ ់ស្បីជា ខ្គឿន 
ខ្ទ្វះបីខ្ៅខ្ស្កាមការស្គបស់្គងរបរ់

របប ួនជាខ្ស្េើនឆ្ន មំកខ្ហើ កដី តត្តេែរ
ខ្ស្កាមខ្ៅកមពុជាខ្ស្កាម ខ្ៅតត្និោ 
ោន ជាភាសាតេែរ និងខ្ស្បើអកសរតេែរខ្ៅកនុង
រហគមនរ៍បរ់េោួនជានិេោ ខ្បើខ្ទ្វះបី 
ភាសា និងអកសរជាផោូវការតផនករដាបាល 
របរ់រោា ភ្បិាលខ្វៀត្ណ្ណម បេោុបបនន ជា
ភាសា ួនកដី ។  

ការខ្ស្បើភាសាតេែររបរ់េលរដាតេែរ
ខ្ស្កាមខ្ៅកមពុជាខ្ស្កាម អាេតេកខ្េញ
ជាេីរស្បខ្ភ្ទ និងេីរជំេូកបុគគល ដូេត្
ខ្ៅខ្នះ ៖ 

ស្បខ្ភ្ទផោូវការ និងមនិផោូវការណ៍៖ 
ស្បខ្ភ្ទផោូវការខ្នាះ បានដល់ការ

និោ រដី  ការតងោងរុនទរកថា និងការ
រតមដងស្េះធ្មខ៌្ទរនា របរ់ស្េះរងឃ 
ខ្ៅកនុងេិធី្បុណយទ្វនខ្ផសងៗ គឺរុទធតត្
ស្បកបខ្ៅខ្ោ ពកយខ្េេន ៍ ខ្វាហារ  
សាន្តរតជាភាសាតេែររុទធសាធ្ មនិមាន
លា ឡំភាសា ួនខ្ឡើ  ។ ខ្ស្ៅេី
ខ្នះ ខ្ៅតាមវត្តអារម ស្េះរងឃខ្ៅតត្
ខ្ស្បើអកសរតេែរជាផោូវការរបរ់េោួនជានិេោ ។ 

មនិផោូវការខ្នាះ បានដល់ការ
រនទនាលងខ្ស្ៅ មានេូលពកយ ួន
ម ួេំននួ េំខ្ពះតត្ពកយអសាធារណ
នាម តដលរោា ភ្បិាលខ្វៀត្ណ្ណមោក់
ខ្ឈាែ ះជាភាសា ួន ខ្ៅតាមមនទីរខ្េទយ 
ឬ កតនោងសាធារណៈខ្ផសងៗជាខ្ដើម ដូេ
ជា ពកយថា “ខ្ៅស្បជំុ” អាីម ួតដល

ខ្រៀបេំខ្ឡើងខ្ោ រោា ភ្បិាលខ្វៀត្ណ្ណម 
តេែរខ្ស្កាមេោះខ្ៅថា “ខ្ៅខ្ហាប” ។  
ពកយ “ខ្ហាប” ខ្នះ ជាភាសាផោូវការខ្ៅ
កនុងកិេោការម ួខ្នះ, ពកយ “ខ្ៅខ្ធ្ាើេល
កមែ” របរ់រិរសសាលារដា ួន កូនខ្ៅ
តេែរខ្ស្កាមម ួេំននួ ខ្ៅតាមភាសា
 ួនថា “ខ្ៅឡាវដុង” (Lao Dong) 
ខ្ស្ពះពកយ “ឡាវដុង” ខ្នះ ជាភាសាផោូវ
ការម ួខ្ៅកនុងកមែវធីិ្ ថ្នសាលាខ្រៀន
របរ់ខ្គ និងពកយ “នគរបាល” តេែរ
ខ្ស្កាមេោះ ខ្ៅតាមភាសា ួនថា “កុង
អាង” (Cong An) ជាខ្ដើម ។ 

រស្មាប ់ ជំេូកបុគគលខ្េះដឹង លង
ភាសា និងអកសរសាន្តរតតេែរវញិ ដូេជា 
ស្េះរងឃ និងអនកធាោ បប់ានបរួខ្រៀនខ្ស្ៅ

ស្ជះជាខ្ដើម េកួខ្គ មនិនិោ តាម
ភាសា ួនខ្ឡើ  ខ្បើខ្ទ្វះបី ភាសា ួន
ទ្វងំខ្នាះជាផោូវការកដី កខ៏្គខ្ៅតត្តស្បមក
ជាតេែរខ្ដើមបនិីោ ខ្ៅកានជ់នជាតិ្តេែរ
ដូេោន តដរ ។ 

រឯី ជំេូកបុគគលមនិខ្េះដឹងអកសរ
សាន្តរតតេែរ ឬ មនិខ្េះអានអកសរតេែរ ដូេ
ជាខ្កែងៗជាខ្ដើម ខ្ហើ បានខ្ៅខ្រៀនតត្ 
សាលារដា ួនខ្នាះ េកួខ្គ្ នឹង
និោ េូលភាសា ួន ខ្ស្េើនណ្ណរ់ 
ប៉ាុតនត េួកខ្គខ្ៅតត្និោ ភាសាតេែរ
ដតដល ។ តាមការខ្រើបរួរ និងកត្់
រមាគ ល់ខ្ឃើញថា ខ្កែងៗតេែរខ្ស្កាមទ្វងំ
ខ្នាះ មនិេងនិ់ោ លា ឡំេូលភា 
សា ួនខ្ទ តត្េកួខ្គរកនឹកពកយតេែរ 
តដលមានកស្មតិ្េពរ់ ឬ ពកយវបបធ្ម៌
មនិទ្វន ់។  

ខ្ត្ើ “តេែរខ្ៅថ្ង” មានភ្េ័ារំណ្ណង
ជាង “តេែរខ្ស្កាម” ោ៉ា ងណ្ណ ? ៖ 

ខ្បើខ្ ើងខ្ស្បៀបខ្ធ្ៀបជីវតិ្តេែរទ្វងំេីរ
ខ្នះ តដលបេោុបបនន បានររ់ខ្ៅខ្ស្ៅរងាង ់
ស្បខ្ទរកមពុជាខ្នាះ គឺ “តេែរខ្លើ” ខ្ៅកនុង
ស្បខ្ទរថ្ង េកួខ្គមនិបានខ្ស្បើអកសរតេែរ
ខ្ៅកនុងរហគមនរ៍បរ់េោួនខ្ទ ខ្ហើ 
ភាសាវញិ កល៏ា េូលថ្ងខ្រទើនឹង
ទ្វងំស្រុងខ្ៅខ្ហើ  ។ េំតណក “តេែរ
ខ្ស្កាម” តដលខ្ៅកមពុជាខ្ស្កាម ខ្ស្កាម
ការស្គបស់្គងរបរ់ខ្វៀត្ណ្ណម វញិ មាន

លកខណៈេារ់លារ់ និងស្បកានគំ់និត្ 
ជាតេែរលោ ងំណ្ណរ់ ខ្ោ េកួខ្គ ខ្ៅតត្ 
និោ ភាសាតេែរ និងររខ្ររអកសរតេែរ 
ខ្រៀងរហូត្មកដល់បេោុបបនន ។ 

រស្មាបភ់្េ័ារំណ្ណងវញិ “តេែរខ្លើ” 
ររ់ខ្ៅកនុងស្បខ្ទរថ្ង តដលជាស្បខ្ទរ
ខ្ររខី្នាះ េកួខ្គអាេបានទទលួនូវរិទធិ
ខ្ផសងៗជាង “តេែរខ្ស្កាម” តដលកំេុងររ់
ខ្ៅកនុងស្បខ្ទរខ្វៀត្ណ្ណម តដលជាស្ប 
ខ្ទរម ួ ស្បកាន ់ករបបកុមែុ និរត 
នដ េក់ារ តត្តេែរខ្ស្កាម មានរំណ្ណង
ខ្ស្ពះមានសាែ រតី្រកាអត្តរចា ណជាតិ្
របរ់េោួនជា “តេែរ” ជានិេោ ខ្បើខ្ទ្វះបីរបប
 ួនស្គបជំ់នាន ់ េំេាោមលុបបំបាត្់
ោ៉ា ងណ្ណកខ៏្ោ  ។ 

ខ្ដើមបឲី្យតេែរខ្ស្កាម អាេនិោ 
ភាសាតេែរបានស្តឹ្មស្តូ្វ មនិលា ឡំ
េូលភាសា ួនខ្នាះ  មានតត្កតាត ម ួ
គត្ ់ គឺកូនខ្ៅតេែរខ្ស្កាមេំស្បឹងខ្រៀនរូស្ត្
អកសរសាន្តរតតេែរឲ្យបានខ្ស្ៅស្ជះ ។ កតាត
ខ្នះ ការនា ុំវជនតេែរខ្ស្កាមឲ្យេូលវត្ត
បរួខ្រៀន ខ្ៅតត្មានសារៈរំលន,់ ខ្ៅ
តាមវត្តអារម ស្តូ្វបនតខ្បើកសាលាខ្រៀន
អកសរសាន្តរតតេែរ ឲ្យកូនខ្ៅតេែរខ្ស្កាម 
បានរិកាខ្រៀនរូស្ត្ និងមានសាលា
ខ្រៀនកមែវធីិ្ជាភាសាតេែរ ខ្ៅតាមភូ្មិ
ស្រុករបរ់េកួខ្គជាខ្ដើម  ៕ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១២ រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ កំណត់ក្េតុ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

តោកឧ តមតរនយ៍ី តែៀន ខ្ែល ជាកុលបុរ ខ្មែរកមពុជាតរោមម្នា កើ់  

េោឹមសារជាភាសាតេែរ ថ្នអត្ថបទ
ខ្ដើមជាភាសាអងខ់្គោរ ខ្ោ  បណឌិ ត្   
ហាគ ហាា  ពងខ្ម៉ាត្  មានេំណងខ្ជើងថា 
“ខ្លាកឧត្តមខ្រនី  ខ្ដៀន តដល បាន
ជូននូវអាីៗទ្វងំអរ់ តដលខ្លាកមាន
េំខ្ពះតេែរ” ។ 

អត្ថបទខ្នះ ជាការឧទទិរេំខ្ពះ
វចិា ណកខនធខ្លាកខ្មបចា ការកងទេ័ដ៏
មានលបខី្ឈាែ ះមាន ក ់ ខ្លាក ឧត្តម      
ខ្រ    នី  ខ្ដៀន តដលថ្នសាធារណរដា
តេែរេីឆ្ន  ំ ១៩៧០-១៩៧៥ និងថ្ន កង
ទេ័ជាតិ្រខំ្ោះស្បជាេលរដាតេែរ ។ ខ្លាក   
ខ្ដៀន តដល បានខ្ធ្ាើការស្ប ុទធត្តាងំ
ជាម ួនឹងការកានក់ាបស់្បខ្ទរកមពុជា 
ខ្ោ កងទេ័ខ្វៀត្ណ្ណមេីឆ្ន  ំ ១៩៧៩-
១៩៩០ ។  

ខ្កើត្ខ្ៅឆ្ន  ំ១៩៣២ ខ្ៅខ្េត្តឃ្ោ ងំ
( ួនបានបតូរខ្ៅជា រុក ស្តាងំ) កមពុជា
ខ្ស្កាម រេាថ្ងៃ ជាខ្វៀត្ណ្ណមលងត្បងូ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល បានទទលួមរណ
ភាេខ្ៅទីស្កុងភ្នខំ្េញ កាលេីថ្ងៃទី ១៣
តេកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ រេរបរ់ខ្លាក
បានស្តូ្វបូជាខ្ៅថ្ងៃទី ១៧ តេកុមភៈ ។  

េាុ ំបានសាគ ល់ខ្លាក ខ្ដៀន តដល 
ជាមតិ្តភ្កតិ និងជាមតិ្តរមួអាវធុ្ ។ ខ្ ើង
បានជបួោន ខ្ៅស្បខ្ទរកមពុជាខ្ៅ ខ្េល
តដលេាុ ំបានឈបរ់ស្មាក ម ួវមារ 
ខ្េលេាុ ំខ្ៅខ្រៀន ខ្ៅសាកលមហាវទិា
ល័ ខ្ៅខ្ឡើ  ខ្ដើមបខី្ៅរខ្ងកត្ការណ៍
ខ្ៅរមរភូ្ម ិ ខ្ស្កា ថ្ងៃទី ១៨ តេមនីា
ឆ្ន  ំ ១៩៧០ តដលមានការទមាោ កស់្េះ
ស្បមុេរដា នខ្រត្តម រីហនុ ។ ខ្ៅខ្េល

ខ្នាះ ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ជាវរខ្រនី   
ឯក ។  

ខ្ ើងមនិបានជួបោន ខ្ទៀត្ រហូត្
ទ្វល់តត្ខ្ស្កា តេឧរភា ឆ្ន  ំ ១៩៧៥ 
ខ្ៅរហរដាអាខ្មរកិ ។ ខ្ៅខ្េល ខ្នាះ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ជាជនខ្ភ្ៀរេោួន ។ 
សាធារណរដាតេែរបានដលួរលំ ខ្ៅថ្ងៃទី
១៧ តេខ្មសា ខ្ស្កា តដលរហរដាអា
ខ្មរកិបានដកង េីតំ្បនខ់្នាះ ។ ភាគ
ខ្ស្េើនថ្នរមាជិករោា ភ្បិាលបានស្បតកក 
មនិស្េមខ្ឡើង នតខ្ហាះ តដលរហរដា
អាខ្មរកិបានផតល់ឲ្យ ខ្ដើមបដឹីកខ្ៅទីមាន
រុវត្ថិភាេរបទ់្វងំខ្មដឹកនា ំ មានស្េះ
អងគមាោ រ់ រីុរុវត្ថិ រីុរមីត្ៈ តដលស្តូ្វ
បានតេែរស្កហមរមាោ ប ់។  

តារខ្កែងវ ័ តដលផុរអតណត ត្ 
ខ្ឡើង ៖ 

តារម ួដងួ តដលផុរអតណត ត្ 
ខ្ឡើង ខ្លាក ខ្ដៀន តដល កាលខ្នាះជា
ឧត្តមខ្រនី ខ៍្ទ្វ ខ្មបចា ការ កងេល
ធំ្ខ្លេ ២ ខ្ៅឆ្ន ១ំ៩៧២ ខ្ហើ ជាខ្ម
បចា ការកងទេ័ខ្ជើងខ្ោក និងជាអភ្ ិ
បាលខ្េត្តកណ្ណត ល េីឆ្ន  ំ១៩៧៤ ដល់
ថ្ងៃ ទី ១៦ តេខ្មសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ។  

ការ ល់ស្រថ្មរបរ់ខ្លាក និង
អនកម ួេំនួនខ្ទៀត្ កនុងការខ្រៀបេំមូល
ោា នខ្ស្កា ខ្ៅភូ្មភិាគឧត្តរទិរ ថ្ន  
កមពុជាខ្ៅខ្េលតដលេកួតេែរស្កហមបាន
េូលកានក់ាបទី់ស្បជំុជន និងទីស្កុង
នានាខ្នាះ ស្តូ្វទទលួបរជ ័ខ្ោ  
សារសាថ នភាេតដនដី ោែ នខ្រថភាេ 
ខ្ហើ ឧទធមាភ គេស្ក តដលដឹករបូខ្លាក 

និងអនកម ួេំននួខ្ទៀត្ កប៏ានេុះេត្
កនុងទឹកដីថ្ង ។  

ខ្ៅេុងឆ្ន  ំ ១៩៧៥ ខ្លាក ខ្ដៀន 
តដល ជាម ួភ្រោិនិងកូនេីរនាក ់កនុង
ឋានៈជាជនខ្ភ្ៀរេោួនបានខ្ៅ ដល់ទី
ស្កុងអាឡិេរងស់្ឌី្ោ៉ា  រដាខ្វៀហសនីីោ៉ា ។ 
េាុ ំបានកជ៏បួខ្លាកសារជាងែី ។  

េីរឆ្ន ខំ្ស្កា មក ខ្ៅតេឧរភាឆ្ន ំ
១៩៧៧ ខ្លាកបានចកខ្េញេីរហ
រដាអាខ្មរកិ ខ្ៅស្បខ្ទរបារងំ ខ្ៅទី
ខ្នាះ ខ្លាកនិងរដាបុររខ្រៀមេបង រឺន 
សាន បានខ្រៀបេំជាគណកមែការខ្ដើមប ី
រខំ្ោះកមពុជា ។ ខ្ៅថ្ងៃទី ១ តេកុមភៈ ឆ្ន ំ
១៩៧៩ ខ្លាកបានចកខ្េញេីស្បខ្ទរ
បារងំខ្ៅទីស្កុងបាងកក ខ្ហើ បនាទ ប ់
េីខ្នាះកខ៏្ធ្ាើដំខ្ណើ រខ្ៅតំ្បនស់្េំតដន ។ 

ខ្លាកបានបញ្ោុ ះបញ្ោូ ល ស្កុមស្ប 
ោបអ់ាវធុ្ ១៣ ស្កុម ឲ្យស្បមូលផតុ ំរមួ
ជាម ួោន  ។ ខ្ៅថ្ងៃទី ៥ តេមនីា ឆ្ន ំ
១៩៧៩ ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ស្បការ
កងទេ័ជាតិ្រខំ្ោះស្បជាេលរដាតេែរ ; 
ខ្លាក បានស្តូ្វស្បរិទធិនាមជាខ្មបចា  
ការ ។  

ខ្ៅរដូវរោឹកខ្ឈើស្ជុះឆ្ន  ំ ១៩៨០ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ខ្រោៀករខ្មោៀកបំ  
ពកខ់្ស្ត្អីុ បានបររខ្ទះខ្ោតាមផោូវ តបក
ភ្ក ់ នាេំាុ ំតដលខ្ទើបខ្ៅដល់ងែីេីរហរដា
អាខ្មរកិ ខ្ដើមបបី ា្ ញ “តំ្បនរ់ខំ្ោះ” ថ្ន  
រណរិរសជាតិ្រខំ្ោះស្បជាេលរដាតេែរ ។ 

ខ្ៅបនាទ  អំេិល ខ្លាក ខ្ដៀន 
តដល ជាម ួនិងរហការរីុីវលិ ខ្លាក 
ហុីងគនធនប់ានបញ្ោូ លេាុ ំ កនុងថាន ករ់កមែ

ជំនានទី់ស្បា ំ ថ្នការហាឹកហាត្រ់ន្ត គ្ ម  
នខ្ោបា  ។ ខ្លាក ខ្ដៀន តដលបាន
េុះហត្ថខ្លល ខ្លើរចា បស័្ត្របរ់េាុ ំ 
ខ្ៅថ្ងៃទី ៣០ តេតុ្លា ឆ្ន  ំ ១៩៨០ ។ 

ម ួឆ្ន ខំ្ស្កា មក ខ្ៅឆ្ន  ំ ១៩៨១ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល បានបញ្ាូ លេាុ ំខ្ៅ
សាលាខ្ោធា ឲ្យេូលហាឹកហាឺនខ្ោធា
ជាម ួនា ទ្វហានហាឹកហាត្ ់ ជំនាន់

រោ 
យយេរ់ឃើិ ថ្ន រោកឧរ រមរសនយី ៍រដៀន ខដេ ជាកេុរតុ្រខែ ែ កម ពជ្ារត្កាមមាន ក់ ខដេបានរធ ាើពេកិម ែសព ាខររយ៉ាងក នង្ជវីរិ រស់រោក រដ ើមបីររត្ម ើនងិកា ព ទកឹដកីម ពជ្ារត្កាមកដ៏ចូជាក នង្កា 
ររត្ម ើនងិ កា ព ត្ររទសកម ពជ្ា ែ ញ្ាំបានរធ ាើកា រកខត្រអរ ថរទ រស់រោករណឌិរ ហ្គា ហ្គា  ពងរម ៉ារ រនះមកពភីាស្គអង់រគ ល ខដេរោកស រស រឡ ើងរត្កាយម ណភាព រស់រោកឧរ រមរសនយី ៍ខដេ
ែ ញ្ាំមានកា រគា ពជារ ៀមចបង នងិជាអ នករសនហ្គជារគិត្មមូាន ក់ ។  

មេូរ រខុដេែ ញ្ាំយកចរិ រទកុោក់ក នង្រ ឿងរនះ គមឺ ៉ាាងរោយែ ញ្ាំមានជាំ  ជាក់ចាស់រៅរេ ើឧរ រមគរមិយួថ្ន ត្រជាពេ ដ ាខែ ែ គ ួខរបានដងឹអាំពតី្រវរ រ ិរស់វ ិជនអ នករសនហ្គជារពិរិៗខដេបានរ រ ូជវីរិកា ព ត្ររទសជារ ិ
មារភុមូតិ្គរ់កាេសមយ័ខដេមានកា ឈ្លល នពនពរី រទស នងិម ៉ាាងរទៀររោយរមើេរឃើិ ថ្ន ត្ពរឹ រកិា ណ៍រស ថូ្ន ណស ិសជារ ិ ាំរោះត្រជាពេ ដ ាខែ ែ  ខដេកេុរតុ្រកេុធតិ្វខែ ែ បានរជូាជវីរិដរ៏ត្ច ើនម មិា ហ្គក់ដចូជារសាើ ខរ
 េរ់បារ់ពកីា យកចរិ រទកុោក់ រស់ខែ ែ ជាទរួៅ សមូបីម ណភាព រស់រោកវ ីជនឧរ រមរសនយី ៍ រដៀន ខដេ កម៏និត្រវូបានរគរ ៀរច ាំជាធាំដ ុាំអ ាខីដ  រ ើយត្រវរ រជិវីរិរស  ូរស់រោកកម៏និត្រវូបានរគពពិណ នារកាះកាយខដ  ។ 
រ ៉ាខុន ររទះជាយ៉ាងណាករ៏ោយ ត្ពេងឹរសនហ្គជាររិៅខរសន ធរិង ុាំក នង្ដងួចរិ រខែ ែ មយួច ាំននួមានជាអាទ ិ៍ អររីយទុ ធជនខដេរៅមានជវីរិ ស់រៅត្គរ់ទកីខន លង ខដេគ ួខរផ រេ់នវូយរុ រធិម  មយួដស៏ម មយច ាំរពះវចិាណកធន ធរោកឧរ រម
រសនយីខ៍ែ ែ ដអ៏ង់អាចកាលហ្គន ជាកា រេ ើករថ្ម លដេខ់ែ ែ អ នករសនហ្គជារតិ្គរ់ៗជាំនាន់ ។  

រោយខឡក ក នង្នាមផ្កា េជ់ាអររីយទុ ធជនថ្ន ណស ិសជារ ិ ាំរោះត្រជាពេ ដ ាខែ ែ មាន ក់ ែ ញ្ាំខរងសរង ាគ នកឹគរិរៅដេជ់វីរិេាំបាកេាំរនិត្រកររោយរត្គាះថ្នន ក់ក នង្ថ្ត្ពភ នាំត្កមង ែ នងិទកឹចរិ ររស រូ រ ូផ្ករ ច់ រស់កេុរតុ្រខែ ែ  ត្គា
ខដេត្ររទសជារតិ្រវូទព័រ រទសវាយេកុកាន់ការ់ ។ ខផ នកមយួរទៀរ ទក់ទងរោកឧរ រមរសនយី ៍រដៀន ខដេ គរឺោយរោកឧរ រមរសនយីជ៍ាខែ ែ រត្កាមដចូគាន  រយើងបានឆ លងការ់រទពរិស្គធ ស់រៅយ៉ាងអាមា៉ាស់ ឈឺចារ់រខាលចផា 
រត្កាមកា ត្ររួត្ត្វ រស់ ររត្គរ់ត្គងយនួត្គរ់ននិានកា នរយបាយ ។ ក នង្ស្គថ នភាពរនះ ខដេរយើងជាខែ ែ រត្កាម ខរងខរងភាគែ លនួជាព ី ថ្ដមាធ ងែ ាំរធ ាើកា រដ ើមបីជយួកា ព រងរ អនូខែ ែ រត្កាមដអ៏ភព ា ជរិដរ់ោននាក់ ត្ពមទ ាំងត្ពះ
សងឃោរ់ម ុនឺអង ា ខដេត្រវូរគការ់ផ្ករ ច់រចិជាមយួខដនដ ី រ ើយរបាះរចាេរៅឲ្យយនួខដេោរ់ថ្ន ជាសត្រវូត្រវរ រសិ្គស្តសរ រ ើយខដេជានចិ ោជាកាេ ខែ ែ ខរងទទេួព ីោាភបិាេយនួ នវូកា ជះិជាន់សង ារ់សង ានិរោយត្គរ់ រូភាព 
មានកា  ាំរោភសទិ ធមិនសុសជាមេូោាន កា  ាំរោភសទិ ធសិ្គសនា ទាំរនៀមទមាល រ់ ត្រថ្ពណី សទិ ធថិ្នកា រ ៀន កា នយិយ នងិកា រត្រ ើត្បាស់អកស នងិភាស្គស្គស្តសរជារកិាំរណើរ រស់ែ លនួ សទិ ធកិា  មួត្រជ ុាំ សទិ ធកិា ផាយនងិទទេួបាននវូ
ពរ័  មាន សទិ ធថិ្នកា រធ ាើដាំរណើ ។េ។នងិ។េ។ រពេឲ្យច ាំ គយឺនួមានរាំណងក នង្កា រាំបារ់ពជូស្គសនខ៍ែ ែ ពរីេ ើទកឹដកីម ពជ្ារត្កាមខរម រង។ ច ាំខណកថ្ដមាធ ងរទៀរ រយើងខរង ពាយមរធ ាើអ ាីៗ ទ ាំងអស់ េះរង់អ ាីៗ ទ ាំងអស់ រដ ើមបីចេូ
 មួកា ព ត្ររទសកម ពជ្ារច ោរ្បន ន ក ុាំឲ្យធាល ក់រៅដចូទកឹដកីម ពជ្ារត្កាមរទៀរ ។  

ែ ញ្ាំសមូអ គណុជាពន លកឹ ច ាំរពះកាំណរ់ត្ត្វ រស់រោករណឌិរ ហ្គា ហ្គា  ពងរម ៉ារ អាំពសីកម ែភាពអររីកាេ ខដេរោកបានចេូ មួជាមយួរោកឧរ រមរសនយីខ៍ែ ែ កម ពជ្ារត្កាមមាន ក់ រ ើយសងឃឹមថ្ន អរ ថរទរនះយ៉ាងរហ្គច 
ណាស់ កប៏ានរនសេទ់កុជាឯកស្គ ដត៏្រមឹត្រវូមយួ ខដេកនូខែ ែ ជាំនាន់រត្កាយត្រវូចងចា ាំនងិពចិា ណា ច ាំរពះត្រវរ រពិរិថ្នត្ររទសជារ ិរស់ែ លនួ រដ ើមបីរពុ ារ រកុា  ស់ោនមានជវីរិ រស់ខែ ែ រៅកម ពជ្ារត្កាម កដ៏ចូជាច ាំរពះត្ររទស
កម ពជ្ារៅអនាគរ ។  

ថ្ង ៃទ ី០១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ែ ញ្ាំត្ពះក ណុា ែ ញ្ាំ សងឺ សរត្មច  

កាំណរ់សមាាេ ់រស់ រោក សងឺ សរត្មច ថ្នវទិយុសាំរឡងកម ពជ្ារត្កាម រេ ើអរ ថរទរដ ើមជាភាស្គអង់រគ លស រោយ រណឌិរ ហ្គា ហ្គា  ពងរម៉ារ សដពីឯីកឧរ រមរសនយី រដៀន ខដេ  

រោក រដៀន ខដេ 
រក ើរ៖ ថ្ង ៃទ ី១៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ ១៩៣២ រៅរែរ រឃ្ល ាំង កសូង័សុនី (កម ពជ្ារត្កាម)  ស្គល រ់៖ ថ្ង ៃ

ពធុ ៣ រក ើរ ខែមាឃ ឆ្ន ាំ រោងចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  
ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី១៣ ខែកមុ ភៈ គ. ស.  ២០១៣ ។ 



ថ្ង ៃ រៅ  ៍១២ រោច ខែមាឃ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ កំណត់ក្េតុ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ទី ១ ថ្ន កងទេ័ជាតិ្រខំ្ោះស្បជាេលរដា
តេែរ ។  

រស្មបេោួន ខ្ដើមបេូីលរមួ៖ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល និងខ្លាក 

ហុីង គនធន ់ បានរខ្ស្មេបញ្ោូ លេាុ ំខ្ៅ
កនុងេលនាេនោកងែី ។ ខ្គជស្មុញឲ្យ ស្គប់
ោន ស្តូ្វរស្មបេោួន (េាុ ំបានធាោ កេ់ោួនឈឺ
ោកខ់្ររ ៉ាមូេយរួអរ់ម ួអាទិត្យ ខ្ោ 
ផឹកទឹកមនិសាអ ត្ និងទទលួទ្វនេយង 
តដលរកបានមកេីងោុកស្ត្ពងំ ខ្ៅជិត្
លង) ខ្ដើមបនឹីងស្តូ្វទទលួ កជាស្កប
េណឌ  ថ្នរណរិរសជាតិ្រខំ្ោះស្បជាេល 
រដាតេែរ ។ ខ្ដើមបនឹីងស្តូ្វបានទទលួ ក 
េាុ ំស្តូ្វបានតណនាថំា មានតភ្នកស្ត្វូរមោងឹ
ឲ្យខ្ឃើញខ្ស្េើន មានស្ត្ខ្េៀកស្ត្វូសាត បឲ់្យ
ឮខ្ស្េើន មានមាត្ស់្ត្វូទុកខ្រៃៀមរិនមុន
និោ  ។ េាុ ំបានស្តូ្វតណនាថំា េាុ ំអាេ
និោ បាន តត្ខ្ៅខ្ស្កា រ ៈខ្េល
ម ួតដលេាុ ំបានរខ្ងកត្េិនិត្យ និង
េិចរណ្ណបានខ្ស្េើនរិន ខ្បើមនិដូខ្ចន ះ
ខ្ទ េាុ ំនឹងមនិបានទទលួទំនុកទុកេិត្តេី
អនកដថ៏្ទខ្ទៀត្ កនុងទីលានរមរភូ្ម ិ  
ខ្ឡើ  ។  

ការបរោិ របរ់ អនករខ្ងកត្
ការណ៍បរខ្ទរអំេីខ្លាក ខ្ដៀន តដល 
ខ្ៅកនុង Wikipedia ស្តឹ្មស្តូ្វណ្ណរ់ ។ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល បចា ខ្រេកតីខ្ោរេ
េីថាន កខ់្លើេីរហការ ី និងេីអនកខ្ស្កាម
ប គ្ ប;់ អនកសារេត័្ម៌ាន មានការ
េិខ្សាធ្ន ៍ បានខ្ឃើញខ្លាក ខ្ដៀន 
តដល កនុងការវា ស្ប ុទធ “មានការចប់
អារមែណ៍” េំខ្ពះរភាេខ្រៃៀមសាៃ ត្ ់
និងកនុងអារមែណ៍ស្គបស់្គង បានលអរបរ់
ខ្លាក” ខ្លាកស្បតហលជាឧត្តមខ្រនី  ៍
(កងទេ័) ដល៏អស្បខ្រើជាងខ្គ បុររតដល
បខ្ញ្ោញរចា រកីរ  ចងំកនុងតកវ
តភ្នក… ខ្ដើរេន្តញ្ោបេុ់ះខ្ឡើង កនុងរខ្មោៀក
បំពកស់្កឡាលោ ខ្ឃ្ោ ករបរ់ខ្លាក កា ំ
ខ្ភ្ោើងេោីខ្រៀត្េខ្ងកះ និោ ថា ខ្លាក
នឹងខ្ធ្ាើការស្ប ុទធ លុះស្ោអវសានត” ។ 

េាុ ំបានខ្ធ្ាើការ្រ ជាម ួខ្លាក   
ខ្ដៀន តដល កនុងបរោិការលអ និង    

អាស្កក ់ ។ ខ្លាកមានេំណុេលោ ងំនិង 
េំណុេខ្េា  ។ ខ្េលតដលេាុ ំខ្ៅជា 
ម ួខ្លាកកនុងរមរភូ្ម ិ េរតិ្ស្បកប 
ខ្ោ ទំនុកទុកេិត្តរបរ់ខ្លាក ជូន
កាល ផទុ ោន ជាម ួនឹងខ្ស្ោះថាន ក់
េំខ្ពះមុេ ។ ខ្ទ្វះជាោ៉ា ងខ្នាះកខ៏្ោ  
ខ្លាកដូេជាមានការ សាទ កខ់្រទើរ កនុងការ
េុះហត្ថខ្លលអនុោត្ េំខ្ពះខ្បរក 
កមែទី ១ របរ់េាុ ំ កនុងកងអនុខ្រនាធំ្ 
ថ្នកងទេ័ជាតិ្ រខំ្ោះស្បជាេលរដាតេែរ 
ខ្ដើមបបំីខ្េញខ្បរកកមែឈោប និងសាទ ប
រទងក់មាោ ងំលែ ងំ ខ្ៅទីតាងំបឹងអំេិល 
តដលស្តូ្វកានក់ាបខ់្ោ ទេ័ខ្វៀត្ណ្ណម 
តដលរមបរូខ្ៅខ្ោ ស្ោបម់នី, ប៉ាុតនត
ខ្លាកបានឲ្យេាុ ំខ្ៅ ដូេជាខ្បាះងែម ួដំុ      
ខ្ចល ។ ជនជាតិ្អងខ់្គោរមាន ក ់ កខ៏្ៅ
ជាម ួនឹងមា៉ា រីុនងត្របរ់ោត្ត់ដរ ។ 

ខ្ៅខ្េលខ្ ើងខ្េញដំខ្ណើ រ ខ្ម
បចា ការកងអនុខ្រនាធំ្ រ ការណ៍
តាមវទិយ ុ អំេីដំខ្ណើ រវវិឌ្ឍនម៍ក ខ្រនាធិ្
ការ ។ ខ្ៅខ្េលតដលមានការខ្េើបស្ប 

 ុទធ រំខ្ឡង ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ឮ
រនាថ នខ់្ឡើង ខ្េលតដលេាុ ំរវល់ងត្របូ ុទធ
ជនតដលខ្ដកដលួសាោ ប ់ និងស្តូ្វរបរួ 
េោះមានឈាមដិត្ោមខ្ជាកខ្លអាវ ។ 
ខ្ៅខ្េលភាោ មម ួខ្នាះ ថ្ដម ួបាន
ចបអូ់រទ្វញេាុ ំ ខ្ហើ ខ្ ើងកខ៏្លាត្
ខ្ៅស្ជកខ្ស្កា ដំបូកម ួ ។ ខ្ោ មាន 
ស្ោបខ់្នោ ងធាោ កផ់ទុះ ខ្ៅេំកតនោងតដលេាុ ំ
ខ្ទើបនឹងឈរប៉ាុនាែ នវនិាទីមុន េាុ ំខ្លើក
មា៉ា រីុនងត្ខ្ឡើង តត្ទ្វហានមាន កប់ាន
ចបស់្ចនេាុ ំេុះវញិ ។ ខ្មបចា ការកង
អនុខ្រនាធំ្បានរ ការណ៍ តាមវទិយុ
មកថា ជនរីុវលិខ្ៅកនុងជួរមនិអីខ្ទ,
ខ្ោ េាុ ំមានកងាះបទេិខ្សាធ្ន ៍ េាុ ំវរិ
ស្តូ្វទទលួខ្ស្ោះថាន កម់ ួដល់ជីវតិ្ ។  

លអជាម ួេលទ្វហាន៖ 
ខ្ៅខ្េលតដលខ្លាក ខ្ដៀន តដល 

បានទទលួរបា ការណ៍ េីមតិ្តអនក ក
ការណ៍េត័្ម៌ាន បរខ្ទររបរ់ខ្លាក – 
ស្បាបេី់ថ្ងៃ តដលលែ ងំ នឹងខ្បើកការវា 
លុកមកខ្លើទីបចា ការ – ខ្លាកបាន

អនុចា ត្ឲ្យេាុ ំ ខ្ៅចទីំបចា ការកនុង 
ខ្លនោា ន ។ េាុ ំបានតាមខ្មើលខ្លាក 
ខ្ដៀន តដល ជបួជាម ួខ្មបចា ការ
របរ់ខ្លាក ។ ខ្លាកបាន កេាុ ំខ្ៅ
ជាម ួ ខ្ៅខ្េលតដលខ្ធ្ាើដំខ្ណើ រស្តួ្ត្
េិនិត្យទេ័តេសស្ប ុទធជួរមុេ ។ ខ្លាក
បាននិោ កំបោុកកំតបោង ជាម ួេល
ទ្វហាន ខ្ហើ ផតល់គំនិត្អំេីថាខ្ត្ើស្តូ្វ
ខ្លើកទំនបធំ់្ៗ ោ៉ា ងណ្ណខ្ដើមបទីបរ់ង
ខ្ស្កាះ និងខ្ត្ើស្តូ្វេស្្ មនីខ្ៅទីណ្ណ
ខ្ទៀត្ ។  

ខ្ដើរដល់ខ្ដើមខ្ឈើធំ្ តដលខ្គតត្ង
ខ្ជឿថា ជាលំខ្ៅរបរ់ស្ព បិសាេ 
ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ដកកាខំ្ភ្ោើងេោីេី 
េខ្ងកះ ខ្ហើ បាញ់ខ្ដើមខ្ឈើខ្នាះម ួ
ស្ោប ់។  

“ប៉ាុណាឹ ងខ្ៅបានខ្ហើ ” ោត្់
និោ កំតបោងខ្លង ។ អនកខ្ៅជំុវញិ
ខ្លាកបខ្ញ្ោញរំខ្ណើ េ កនុងកតីងប ់ 
បារមភ ។ ដូេជាបានដឹងមុនតមនលែ ងំ  
ខ្ផតើមខ្បើកការវា លុកខ្ៅមុនខ្េលថ្ងៃរះ 

ខ្ហើ បនតខ្ោ ការបាញ់ខ្នោ ង កាខំ្ភ្ោើង
ធំ្អរ់កនោះស្េឹក ។ េាុ ំខ្ៅកនុងខ្លនោា ន 
បនស់្រនកំុ់ឲ្យដំបូលទីជស្មករ លំបាក 
ខ្ៅខ្េលតដលស្ោបខ់្នោ ងធាោ កេំ់េីខ្លើ ។ 
ស្េឹកខ្ឡើង ខ្លាក ខ្ដៀន តដល បងាុ 
តផសងបារនិីងកោិនស្សា ស្បាបេ់ាុ ំថាឲ្យរត្ ់
ខ្ៅស្េំស្បទល់តដនតេែរថ្ង ។  

“ស្តូ្វតត្មានអនកខ្ៅររ់ ខ្ដើមបបីនត
ការស្ប ុទធ ។ ខ្ ើងមនិស្តូ្វសាោ បទ់្វងំ
អរ់ោន ខ្ៅទីខ្នះខ្ទ” ោត្ត់ស្រកលោ ងំៗ 
ខ្ៅខ្េលតដលេាុ ំត្បវញិថា វាោែ នខ្េល
ខ្វលាស្គបស់្ោន ់ ខ្ដើមបរីត្ខ់្ៅដល់ស្េំស្ប 
ទល់តដនខ្នាះខ្ទ ។ ខ្លាក ខ្ដៀន តដល 
កប៏ានរញុេាុ ំខ្េញេីខ្លនោា ន ។ 

បនាទ  អំេិលមនិស្តូ្វបានដលួរលំ
ខ្ទ ខ្ៅខ្េលខ្នាះ ។ អនក កការណ៍េោះ
បានខ្េបស្ជា នឹងរបា -ការណ៍របរ់ 
ខ្ ើងថា កងទេ័ថ្នរណរិរសជាតិ្បាន
បាញ់កំខ្ទេរងខ្ស្កាះ ខ្ស្េើនជាងេំននួ
ម ួខ្ស្គឿង ។ ទ្វល់តត្ប៉ាុនាែ នឆ្ន ខំ្ស្កា  
ស្កុមអនកត្រ ូវលិស្ត្ឡបខ់្ៅវញិ ខ្ហើ 
ងត្របូរងខ្ស្កាះតដលស្តូ្វខ្ស្េះចប ់ ម ួ
ខ្ស្គឿង និងទិដាភាេទីលានស្ប ុទធ ។ 
ខ្ៅខ្េលខ្នាះ ខ្លាក ខ្ដៀន តដល ជា
អគគបចា ការរង ថ្នកងទេ័ជាតិ្រខំ្ោះ
ស្បជាេលរដាតេែរ ។ ស្បកបខ្ោ 
បុគគលិកលកខណៈមានអំណ្ណេ និងធំ្
ខ្ធ្ងខ្លើរេីជីវតិ្ ខ្លាក ខ្ដៀន តដល 
បានផតល់នូវអាីៗទ្វងំអរ់ តដលខ្លាក
មាន ខ្ដើមបរីបបស្គបស់្គងរខ្បៀបសាធា     
រណរដាម ួជូនស្បខ្ទរកមពុជា ខ្ហើ 
ខ្លាកនឹងស្តូ្វជនរមួជាតិ្តេែរ េងចមំនិ
ខ្ភ្ោេ ។  

ខ្លាកបណឌិ ត្ ហាគ ហាា  ពងខ្ម៉ាត្ 
បានេូលនិវត្ត េីសាកលវទិាល័    
ហាគ ម ។ ខ្លាកជាអតី្ត្ជំន ួការ ថ្ន 
ខ្មបចា ការ កងទេ័ជាតិ្រខំ្ោះស្បជា
េលរដាតេែរ ។  

អាេទ្វកទ់ងខ្លាកតាមៈ 
peangmeth@yahoo.com 

ខ្លាក ខ្ដៀន តដល កាលេីឆ្ន  ំ១៩៨៧ ខ្ៅទីសាន កក់ារកណ្ណដ ល JMC ។ របូងត្៖ Plana 

ឆ្ន ាំ ១៩៨១៖ រោក រដៀន ខដេ រគា ពទង់ ។  ឆ្ន ាំ ១៩៨១៖ រោក រដៀន ខដេ នងិមនសុស រស់គារ់ត្បា ព ធែរួឆ្ន ាំទ ី២ ថ្នកា ររង ាើរ KPNLAF ។ 



រពះត ជរពះគុណ គមឹ  ុក ត  ង អ  ីរពះតមគណតម តរពះរ ព ាំង 
នរណាេលះចៅកមពុជាចប្កាម 

រដ ើមបីបានត្ជារពរ័  មានជ ុាំវ ិិ ស្គថ នភាពសង ាមខែ ែ រត្កាមរៅកម ពជ្ារត្កាម នងិរៅរត្ៅត្ររទស រោកអ នកអាចចេូទសសនាត្វម យៈរគ ទាំព ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

ខ្ោ  ថាេ ់ស្បីជា ខ្គឿន 
ស្បវត្តិ៖ 
ស្េះខ្ត្ជស្េះគុណ គឹម តុ្ក ខ្េើង 

(កនតធ្ខ្មាែ ) ស្បរូត្ថ្ងៃរុស្ក ០៥ ខ្រេ 
តេកកតិក ឆ្ន ជូំត្អដារ័ក េ. រ. 
២៤៧៩ ស្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៥ តេវេិាិកា     
គ. រ. ១៩៣៥ ខ្ៅភូ្មដំិបងពក ់ ឃុំ
រដំលួស្រុកងកូវ ខ្េត្តស្េះស្ត្ពងំ ។  

ខ្េលធំ្ដឹងកតីត មាត  ឪេុកបាននាំ
េូលខ្ៅខ្ៅវត្តរុវណា ខ្ទេាីឯកវមិលារម 
(ដំបងពក)់ ខ្ដើមបរិីកាអកសរសាន្តរត
តេែរ និងសាងផនួរ ។ ខ្ស្កា េីបាន
សាងផនួរ ស្េះអងគបានេាោមរិកា
េីអកសរសាន្តរតតេែរ និងធ្មអ៌ាងគ៌មពរីដីកា 
ខ្ៅកនុងេុទធសារនាឥត្មានខ្លអៀង ។ 

េំខ្ណះដឹងតផនកស្េះេុទធសារនា ៖ 
ខ្ោងតាមខ្រៀវខ្ៅ “បចា បឋម

កឋនិ” តដលស្េះអងគបានខ្រៀបខ្រៀង នាឆ្ន  ំ
១៩៧១ បានកំណត្េ់ោួនស្េះអងគនទ ល់
ថា មហាបរ ិត្តធិ្មែ ឯក ។ 

ជីវតិ្បដិវត្តន ៍៖ 
ឆ្ន  ំ ១៩៦៥ ស្េះអងគបានេូលជា

រមាជិក ថ្នបកសកុមែុ និរត ួនខ្ដើមប ី
ខ្ធ្ាើបដិវត្តនស៍្បឆ្ងំកងទេ័អាខ្មរកិ ។   

េលនាអកសរសាន្តរតតេែរ៖  
ខ្ៅឆ្ន  ំ ១៩៧៦ ស្េះអងគបាន

ទទលួនាទីជាស្េះខ្មគណ ខ្េត្តស្េះស្ត្ 
ពងំ ខ្ស្កា ខ្េលេកួកុមែុ និរតខ្វៀត្
ណ្ណមលងខ្ជើង បានឈនះរបបសាធា    
រណរដាខ្វៀត្ណ្ណមលងត្បងូ ខ្ហើ 
កុមែុ និរតខ្វៀត្ណ្ណម បានេូលស្តួ្ត្ស្តា
តដនដីកមពុជាខ្ស្កាម នាថ្ងៃទី ៣០ តេ    
ខ្មសា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ។  

មានមតិ្តេែរខ្ស្កាមម ួេំននួ បាន
ខ្លើកខ្ឡើងថា ស្េះខ្ត្ជស្េះស្េះគុណ    
គឹម តុ្ក ខ្េើង ខ្ធ្ាើការត្រ ូជាម ួបកស
កុមែុ និរត ួន ខ្ស្ពះស្េះអងគរេឹំងថា
នឹងខ្ធ្ាើឲ្យតេែរខ្ស្កាមរេួផុត្េី នឹមអាណ្ណ
និគម ខ្ស្កា ខ្េលអាខ្មរកិកាងំនិងរបប
 ួនខ្ររសី្តូ្វបានដលួរលំខ្ហើ  ។  

កនុងខ្េលតដលស្េះអងគ បានទទលួ
នាទីជាស្េះខ្មគណខ្េត្តខ្នាះ បានេល 
នាឲ្យស្េះរងឃ និងស្បជាេលរដាតេែរ
ខ្ស្កាមខ្ៅតាមវត្តអារមនានាទូទ្វងំខ្េត្ត
េិត្េំខ្រៀនរូស្ត្អកសរសាន្តរតតេែរ ខ្ោ 
មានសាលាេីថាន កប់ឋមរិកា រហូត្
ដល់ថាន កគ់រខុ្ការលយ តដលខ្ធ្ាើឲ្យរនទុះ
ថ្នការខ្េះដឹងរបរ់តេែរខ្ស្កាមមានការរកី
េខ្ស្មើនគរួឲ្យកត្រ់មាគ ល់ ។ 

ការរងទ្វរណុកមែកនុងគុក នួ ៖ 

ថ្ងៃទី (១៣ តេវេិាិកា ឆ្ន  ំ១៩៨៤ ?) 
ស្េះអងគ ស្តូ្វបានបកសកុមែុ និរត ួន
ចបោ់កេ់នធនាោរ ខ្ោ ខ្ចទេីបទ  
កាខ្រ ៥០ ( KC 50) ថា ស្េះអងគជា
អនកបំបះបំខ្បារស្បឆ្ងំ រោា ភ្បិាលបកស
កុមែុ និរត ួន ។  

ថ្ងៃស្េហរបត្ិ៍ ០២ ខ្រេ តេមគិរិរ 

ឆ្ន  ំលល អដារ័ក េ. រ. ២៥៣០ ស្តូ្វ
នឹងថ្ងៃទី ១៨ តេធ្នូ ឆ្ន  ំ១៩៨៦ ស្េះអងគ
បានរុគត្ ខ្ៅកនុងគុកបកសកុមែុ និរត 
 ួន នាខ្េត្តស្េះស្ត្ពងំ (Tỉnh Cửu 
Long) ខ្ោ ការខ្ធ្ាើឃ្ត្េីរំណ្ណក់
អាជាា ធ្រ អាណ្ណនិគមបកសកុមែុ និរត 
 ួន ។  

ស្េះអងគរងទ្វរណុកមែ ខ្ៅកនុងេនធ 
នាោរ ួនអរ់រ ៈខ្េលេីរឆ្ន  ំ ម ួតេ
ស្បាថំ្ងៃ ( ១៣ វេិាិកា ១៩៨៤ ដល់ ១៨ 
ធ្នូ ១៩៨៦ ) ។ 

ការរំុខ្ទ្វរ េីរំណ្ណកអ់ាជាា ធ្រ 
បកសកុមែុ និរត នួ និងរំណងខ្ៅខ្លើ
ជីវតិ្ស្េះអងគ ៖ 

ខ្ស្កា េីបានខ្ធ្ាើឃ្ត្ស្េះអងគ ឲ្យ
រុគត្ខ្ៅកនុងេនធនាោរ េកួ ួនកុមែុ 
និរតបានរំុខ្ទ្វរ  ដល់ស្េះរងឃស្បជា
េលរដាតេែរខ្ស្កាម និងស្កុមស្គួសារស្េះ
អងគថា «ខ្ោ សារបកសកុមែុ និរត នួ
បាន ល់ស្េឡខំ្ៅខ្លើស្េះអងគ» ខ្ហើ 
រងខ្ៅស្កុមស្គួសារវញិខ្ោ ត្ថ្មោ ២ 
លានដុងថ្នជីវតិ្ គឹម តុ្ក ខ្េើង ។  

វណា កមែរបរ់ស្េះអងគ ៖ 
ខ្េលតដលស្េះអងគខ្ៅមានស្េះជនែ

ខ្ៅខ្ឡើ  ស្េះអងគបានខ្រៀបខ្រៀងខ្រៀវខ្ៅ
រតីេីបុណយកឋនិទ្វនម ួ ខ្ឈាែ ះថា 
«បចា បឋមកឋនិ» មានេីរភាគ បាន 
ខ្បាះេុមភនា េ. រ. ២៥១៥ គ. រ. 
១៩៧១ ។  

ខ្ោងតាមអារមភកថារបរ់ស្េះអងគ
តដលបានររខ្ររបចា កអំ់េីមូលខ្ហតុ្ 
តដលនាឲំ្យខ្កើត្ខ្រៀវខ្ៅ «បចា បឋម
កឋនិ» ខ្នាះថា ៖ «ខ្ហតុ្តដលនាឲំ្យខ្កើត្
ខ្រៀវខ្ៅបចា បឋមកឋនិ ខ្នះខ្ឡើង 
ខ្ោ សារបចា  របរ់ស្េះឧបជា  ៍  
ថាេ ់ ខ្មែ  ជាស្េះឧបជា រ៍បរ់េាុ ំ និង
ស្េះខ្ៅអធិ្ការ ខ្ញៀវ តកម ស្េះអាចរយ 
វបិរសនាកមែោា ន ស្េះេហុរូស្ត្ ខ្រុើង 
ខ្លឿង និងមន្តនតីរងឃកនុងនិគមងកូវទ្វងំ 
មូលជាស្បធានចត្ ់ ឲ្យេាុ ំស្េះករណុ្ណ 
អាតាែ ភាេខ្រៀបខ្រៀង គឺេមោងតាមកបនួ
បុរណតដលមានអកសរថ្ង (ខ្រៀម) ។ 
េំខ្ពះការបខ្រៀងខ្នះ េាុ ំស្េះករណុ្ណ អាតាែ
ភាេបានេឹងខ្ៅខ្លើ ស្េះមហា ហាញ់ 
រុវណា  ជាស្េះស្គូរបរ់េាុ ំ និង ស្េះមហា 
ឡឹម រួង ជារមណ្ណធិ្ការ (ចង 
ហាា ង) ស្េះមហា ឡឹម ហា  ឲ្យជ ួ 
េិនិត្យខ្ផទៀងនទ ត្ខ់្រេកតី ដរបដល់ 
ខ្រៀវខ្ៅខ្នះបានរខ្ស្មេ ក ៏កខ្ៅ
ចត្ក់ារខ្បាះេុមភ ផា ជាសាធារណៈ
ស្បខ្ោជនក៍នុងសារនមណឌ ល» ។ 

ទរសនៈរំលន់ៗ របរ់ស្េះអងគ ៖ 
 ទនភ់្ោនន់ាឲំ្យរងឹបឹុង រងឹត្អឹងនាឲំ្យ

ទនខ់្េា  ។ 
 សាមគគីររ់ តបកបាកស់ាោ ប ់។  
 ស្តូ្វខ្ធ្ាើេោួនឲ្យដូេរត្ាជីងេក ់។  
 ស្តូ្វខ្ធ្ាើេោួនឲ្យដូេខ្ដើមតស្ត្ង ។  
 េងច់បខ់្ចរស្តូ្វខ្រេគបខ់្ចរ ។ 

ស្េះខ្ោរមយនាម៖ 
ស្កុមអាចរយបខ្ស្ងៀន និងជារិរស

គណរបរ់ស្េះអងគ តដលបានខ្ភ្ៀរេោួន
ខ្េញខ្ៅខ្ស្ៅស្បខ្ទរ ខ្ស្ពះករណី KC 
50 បានស្បទ្វនស្េះខ្ោរមយនាមដល់ស្េះ
អងគថា “ស្េះេុទធខ្ឃ្សាចរយ” ៕ 

ត្ពះ ររជត្ពះគណុ គមឹ រកុ រច ើង (កន រធរមាែ ) អររីត្ពះរមគណរែរ រត្ពះត្រព ាំង ។ ត្ពះអង ាត្រសរូ ថ្ង ៃសតុ្ក ០៥ រោច ខែកក រកិ ឆ្ន ាំ ជរូអដ ាសក័ ព. ស. ២៤៧៩ ត្រវូនងឹ ថ្ង ៃទ ី១៥ 
ខែវចិ ឆកិា គ. ស. ១៩៣៥ ។ សគុររៅក នង្ពន ធនាគា  រែរ រត្ពះត្រព ាំង ថ្នរកសកមុ ែយ្នសិ រយនួ នាថ្ង ៃទ ី១៨ ខែធ ន ូឆ្ន ាំ ១៩៨៦ (ត្ពះជន ែ ៥១ វសា) ។ 

ត្ពះនាម៖ គមឹ រកុ រច ើង  
នាមរបរចា រ រ៖ិ  កន រធរមាែ  

ត្ពះរគា មយនាម៖  ត្ពះពទុ ធរឃ្ស្គចា យ 
ត្រសរូ៖  ថ្ង ៃសតុ្ក ០៥ រោច ខែកក រកិ ឆ្ន ាំជរូអដ ាសក័ ព. ស. ២៤៧៩ ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី១៥ ខែវចិ ឆកិា គ. ស. ១៩៣៥  

ទកីខន លងត្រសរូ៖  ភមូដិាំរងពក់ ឃុាំ ាំដេួ ុសកុង ាវូ រែរ រត្ពះត្រព ាំង 
ឋានៈ ៖ ត្ពះរមគណ រែរ រត្ពះត្រព ាំង  

សគុរ៖  ថ្ង ៃត្ព សបរ ិ៍ ០២ រោច ខែមគិស ិ ឆ្ន ាំខាេ អដ ាសក័ ព. ស. ២៥៣០ 
ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី១៨ ខែធ ន ូឆ្ន ាំ ១៩៨៦ (ត្ពះជន ែ ៥១ វសា)  

កខន លងសគុរ៖  ក នង្គកុយនួ រែរ រត្ពះត្រព ាំង 


