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ប្រភពព័តម៌ានស្ត ពីីខ្មែរក្ប្ោម 

អានមៅទាំពរ័  ៥ អានមៅទាំពរ័ ៣ 

សារជនូពរឆ្ន ថំ្មីរបេ់ប្បធានេហព័នធខ្ខមរកម្ពុជាលប្ោម្ 

អានមៅទាំពរ័  ៨ 

វ ៀតណាមប្រាប់ពី
មូលវេតុមិនឲ្យវោក 
សឺន ស៊ែូ បប៊ែរ្ ដ ិ៍ ចូល 
កមពុជាវប្រោម 

ប្រប តតិ
ប្រពះវតជប្រពះគុណ 
គមឹ សាង 

សារ្ជូនពរ្ឆ្ន ាំថ្មរី្បស់នាយកព័ត៌មានសេព័នធបមមរ្កមពុជាវប្រោម 

មោក ថាែ់ ង  ៉ុក ថាែ់ ត្បធានសហពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាមត្ោម្ស ។ (អានទាំពរ័ ២) 

អានមៅទាំពរ័ ៣ 

បុត្រីកបិលមហាត្រហ្ម ទាំង ៧ កនុងរិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ រ. ស. ២៥៥៧ គ. ស. ២០១៣ នៃវរតរសមីខមមរារាម ត្បខេសអីុតាលី ។ 

េហព័នធខ្ខមរកម្ពុជា

លប្ោម្ប្បតិកម្មនឹងោរ

ចាបម់្នុេស ៦ នាក ់

ដាកឃ់ុ ំ

េមាគម្ខ្ខមរលប្ោម្  

លៅរដ្ឋោេីហវញ៉ា  ខាង

តបូង លប្ជើេលរើេប្បធាន 

ទី ១២ 

 ខោក ដាញ់ ឃុរ ត្បធាៃេី ១២ នៃ
សមាគមខ្មមរខត្ោមរដ្ឋោលីហ្វញ៉ា ខាង
របងូ ខ្លែងោៃអ់នកចូលរមួ ។ 

អានមៅទាំពរ័  ៤ 

(រីខវវង) ខោក យញ័ យ៉ា វ  
(េីមយួ) ៃិង ខោក ថាច ់រឺ (េី

បៃួ) ខៅភ្នាំខរញ ត្រឹកនលៃេី ១៣ ខ្មមនីា  
ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 



ថ្ង ៃ អាទរិយ ดด០៤ មក ើរ ខែមែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦  ២ សារលិមិត សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

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

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

ខគហ្េាំររ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ខគហ្េាំររ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ខលម ៣៣៦ រ.ម. ត្បក / នលៃេី ២២ ខ្មឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

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

សារជូនពរ កនុងឱោេបុណយចេូឆ្ន ថំ្មី របេ់លោក ថាច់ ង៉ាុក ថាច់ ប្បធានប្បតិបតតិេហព័នធខ្ខមរកម្ពុជាលប្ោម្ 

ខរ ញមយួឆ្ន ាំកៃែងមក គឺឆ្ន ាំ ខរាង រ. ស. 
២៥៥៦ សហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជាខត្ោម បាៃ
បៃត ៃិងអៃុវរតោរងារតាមោរសខត្មច 
នៃកិចចត្បជុាំត្បចាំឆ្ន ាំ ខដ្ើមបផី្តល់ៃូវផ្លត្ប 
ខយជៃច៍មបង ៃិងបញ្ហា ទាំងឡាយ
ណាខ្ដ្លខកើរមាៃខ ើង ចាំខ ោះខ្មមរ
ខត្ោមខៅកនុងត្សុក ។ 
ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ច ស័ក រ. ស. 

២៥៥៧ បាៃចូលមកដ្ល់ខហ្ើយ ខយើង
បាៃដឹ្ង ៃិងកាំណ្រខ់្ផ្ៃោរផ្លត្ប 
ខយជៃ ៍ ខ្ដ្លសហ្រៃ័ធមាៃចាំខ ោះខ្មមរ
ខត្ោមខៅកនុងត្សុក ខដ្ើមបខី្សវងរកសិេធិ
សខត្មចវាសនាមែួៃ ខដាយមែួៃឯងខនាោះ
មៃិផ្លែ ស់បតូរខ ើយ ។ 
ជារិខសស សហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជា

ខត្ោម ៃិងបៃតខ្ផ្ៃោរទាំង ៣ ដូ្ចមាៃ
ខាងខត្ោមខដ្ើមបបីញ្ឈប ់ ៃូវរាល់អាំខរើ
រ ាំខោភ្សិេធិមៃុសស ខ្ដ្លគាំរាមកាំខ្ហ្ង
ជីវរិត្បចាំនលៃេូទាំងកមពុជាខត្ោម ។ 
១-ោរងារអៃតរជារិ៖  
បៃតេាំនាកេ់ាំៃងអៃតរជារិ ខដាយ  

ផ្តល់ររ័ម៌ាៃ ខលើរាល់ោររ ាំខោភ្សិេធិ 
មៃុសសមាៃខសរភីារ កនុងោរបខញ្ចញ
មរិសិេធិកុមារសិេធិស្រសតី សិេធិសិកាអបរ់ ាំ 
ត្បោៃរូ់ជសាសៃ ៍ជាំខៃឿសាសនា ដី្ធែី
ៃិងោរខ្ត្បត្បួលធារុអាោស ខ្ដ្លកាំ 
រុងខ្រគាំរាមកាំខ្ហ្ង នាខរលបចចុបបៃន 
ខដាយខចរនា នៃោរអភ្វិឌ្ឍខសដ្ឋកិចច
បងាូរេឹកសមុត្េចូលដី្ខ្ត្សចាំោរខ្មមរ ។ 
ផ្តល់ឯកសារ ជូៃត្កសួងអៃតរ

សាសនារបស់សហ្រដ្ឋអាខមរកិ ខៅ     
ខ្មមករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 
ផ្តល់ឯកសារត្បវរតិសាស្រសត ជូៃអងគ

ោរខត្ៅរដាឋ ភ្បិាល ខៅត្បខេសសវិស 
ខៅ ខ្មមករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

ខធវើេាំទកេ់ង ជាមយួត្កសួងោរ 
បរខេស ៃិង ណិ្ជជកមមអូស្រសាត លី ខៅ
ខ្មកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 
ចូលរមួកិចចត្បជុាំ យុវជៃរិភ្រ

ខោក ខៅបូរញី៉ាូ វយក ខៅខ្មកុមភៈ ឆ្ន ាំ 
២០១៣ ។ 
ចូលរមួត្បជុាំខវេិោ ជៃជារិខដ្ើម 

ខៅ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 
ខធវើោរេាំនាកេ់ាំៃងជាមយួរដាឋ      

ភ្បិាលនានា ខដ្ើមបដីាក ់កយសុាំចូលជា
សមាជិកត្កុមត្បឹកាខសដ្ឋកិចច  ៃិង
សងគមកិចច ។ 
២ - ោរងារខៅកមពុជា៖  
បៃតេាំនាកេ់ាំៃងជាមយួរដាឋ ភ្បិាល 

ត្គបគ់ណ្បកសៃខយបាយ ត្គបអ់ងគោរ
ខត្ៅរដាឋ ភ្បិាលកនុងបាំណ្ង ឲ្យបាៃ
សាគ ល់ចាស់ ៃិងយល់ដឹ្ងៃូវបាំណ្ង   
រិរៗរបស់ខ្មមរខត្ោម ៃិងរីសកមមភារ  
អហ្ិងា របស់សហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជា   
ខត្ោម ។ 
បៃតខធវើទកេ់ងជាមយួសមាគម

ខ្មមរខត្ោម ៃិងត្កុមយុវជៃខ្មមរខត្ោម ខៅ
ត្បខេសកមពុជា ខដ្ើមបសីហ្ោរខលើោរ 
ងារទាំងឡាយ ខ្ដ្លខ្មមរខត្ោមមាៃខៅ
ត្បខេសកមពុជា ។ 
បៃតោរផ្សរវផ្ាយ ដ្ល់ជៃរមួ

ឈាមខ្មមរ ៃិងខ្មមរខត្ោមខៅកមពុជាអាំរី
ត្បវរតិសាស្រសត នៃោរបារប់ងេឹ់កដី្កមពុជា

ខត្ោម ៃិងសកមមភាររ ាំខោភ្សិេធិ
មៃុសសមខធោបាយបាំបារខ់្មមរខត្ោមខ្បប
ឃារកមមវបបធម ៌ ៃិងសងគមរបស់រដាឋ ភ្ិ
បាលយួៃខៅកមពុជាខត្ោម ។ 
៣- ោរងារកនុងត្សកុ៖ 
-បៃតោរផ្សរវផ្ាយ ចាបសិ់េធិ

មៃុសស ដ្ល់ជៃរមួឈាមខៅកនុងត្សុក 
ៃិងផ្តល់របាយោរណ៍្ ជូៃសងគមអៃតរ
ជារិរាល់អាំខរើរ ាំខោភ្សិេធិមៃុសស ខដាយ
វធីិសាស្រសតបាំបាកស់ាម ររី គាំរាមកាំខ្ហ្ង 
ត្បមាលេូទាំងកមពុជាខត្ោម ។ 
តាមសខងេរ បញ្ហា ខោក ខៅ    

ខហ្ៃ សកមមជៃដី្ធែី ។ 
តាមសខងេរ បញ្ហា  ខោកត្សី ត្រឹង 

ធី ចូវ សកមមជៃដី្ធែី ។ 
តាមសខងេរ បញ្ហា ត្កុមយុវជៃ 

យួៃវាយត្រោះសងឃខ្មមរខត្ោម ខៅខមរត
ត្រោះត្រ ាំង ។ 
តាមសខងេរបញ្ហា  ត្រោះសងឃខៅវរត 

ខសរតីាខសក ៃិងវរតនត្រជាប ់។ 
តាមសខងេរ បញ្ហា  ត្រោះសងឃរី  

កមពុជាខៅកមពុជាខត្ោម ។ 
តាមសខងេរ បញ្ហា  ខោក វញិ បា 

សកមមដី្ធែី ។ 
សហ្រៃ័ធខៅខ្របៃតខ្ផ្ៃោររបស់

មែួៃខដ្ើមបខីអាយខ្មមរខត្ោមខៅកនុងត្សុក
មាៃសិេធិខសរភីារ ខលើខសចកតីសខត្មច
វាសនាអនាគរ របស់មែួៃដូ្ចខ្ដ្លមាៃ
ខ្ចងកនុងខសចកតីត្បោសនៃអងគោរ សហ្
ត្បជាជារិ ៃិងខសចកតីត្បោសសិេធិជៃ
ជារិខដ្ើម ។ 
នលៃខៃោះ ខ្មមរខយើងេេលួខេវតាឆ្ន ាំលមី 

រ ាំឭកខ ើង ៃូវអវីខ្ដ្លខកើរមាៃោលឆ្ន ាំ
ចស់រចួនាាំគ្នន បងួសួង សូមសីរសួីសតី 
ៃិងសុភ្មងគលឆ្ន ាំលមីផ្ងខ្ដ្រ ។ 

  ខដាយខ្ កខ្មមរខត្ោម បាៃបខងាើ
សាំខ ងឈចឺប ់ េូទាំងកមពុជាខត្ោម 
ខយើងមុ្ាំជាកូៃខៅខ្មមរខត្ោម សូមឲ្យខេវ
តាឆ្ន ាំលមីខមតាត ត្បទៃៃូវសាំខ ងខសរភីារ 
ៃិងសាំខ ងយុរតិធម ៌។ 
ខយើងមុ្ាំសូមខធវើគ្នរវកិចចចាំខ ោះត្រោះ

ភ្កិខុសងឃ បុរស ស្រសតី យុវជៃ យុវរី ទាំង
ខៅកនុងត្សុក កមពុជា ៃិងខៅត្បខេសេី 
៣ ខ្ដ្លបាៃបូជាជីវរិ កមាែ ាំងោយចិរត 
លវោិ បញ្ហា  ខដ្ើមបជីារិ ៃិងសាសនា 
កនុងបុរវខហ្រុសិេធិខសរភីារ សិេធិសខត្មច
វាសនាមែួៃខដាយមែួៃឯង បាៃជបួត្បេោះ 
ខ្រៃិងរុេធររទាំងឡាយ ៤ ត្បោរ គឺ 
អាយុ វណ្ណ ៈ សុមៈ ៃិងរលៈ កាំបីខឃែៀង
ឃាែ រខ ើយ ៕ 

ក ន ុងឱោសប ៉ុណ្យែេូឆ្ន ាំង ែ ីត្បថ្ពណី្ជារខិែ ែរ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព.ស. ២៥៥៧ គ.ស.២០១៣ មនេះ ព ីទតី្ក ៉ុងឡ ៉ុនដ ៉ុន មែរ តអនធារយី  ូោណាដា មោក ថាែ់ ង  ៉ុក ថាែ់ 
ត្បធានសហពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាមត្ោម្ស បានមែញសារម្សយួែាប់ែ ៉ុេះថ្ង ៃ ០៤ ខែមម្សសា ឆ្ន ាំ ២០១៣ មដ ើម្សបីជនូ នងិត្បមគនពរឆ្ន ាំង ែដីេ់ពេរដ ឋខែ ែរទទូ ាំងពភិពមោក ។ ក នងុែ ៃមឹ្ស

សារថ្នេែិរិជនូពរមនេះ មានែាំណ្ងមជ ើងថា “មទវតាប ដរូមវនម្សយួឆ្ន ាំម្ស ដងខែ ែរមត្ោម្សត្រវូប ដរូមវនត្គប់គញរងវាសនាែ ៃនួ” មដាយបានមរៀបរាប់មោេោរណ៍្សាំខាន់របស់សហពន័ ធខែ ែរកម្ស ពុ
ជាមត្ោម្ស មាន ៣ ធាៗំ  គ ឺកែិ ចោរអន តរជារ ិ, កែិ ចោរមៅកម្ស ពជុា នងិ កែិ ចោរមៅកម្ស ពជុាមត្ោម្ស ។ ខាងមត្ោម្សជាែ ៃមឹ្សសារមដ ើម្សទ ាំងស្ស៉ុងថ្នសារេែិរិមនេះ ៖  

សសួតឆី្ន ាំង ែ!ី  ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧ ទទេួមទពធតិាត្ពេះនាម្ស ទ ៉ុងាមទវ ីប ៉ុត្រទី ី១ ថ្នកបេិម្សហាត្ពហែ  
“មទវតាប តរូមវនម្សយួឆ្ន ាំម្ស តង ខែ ែរមត្ោម្សត្រវូប តរូមវនត្គប់ត្គងវាសនាែ ៃនួម្ស តង” 

ខោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ត្បធាៃត្បរិបរតិសហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជាខត្ោម ។ 



ថ្ង ៃ អាទរិយ ดด០៤ មក ើរ ខែមែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦ ៣ សារលិមិត សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

មុ្ាំត្រោះករណុា-មុ្ាំ សូមត្ោបថាវ យ 
បងគាំត្រោះខលរាៃុខលរៈត្គបត់្រោះអងគ ៃិងសូម
ជាំរាបសួរចាំខ ោះ យយតា មាមងី បង
បអូៃ ត្គបរ់បូខដាយខសចកតីខគ្នររ ។  
ខៅកនុងឱោសខៃោះ សបាត ហ៍្េីរីរ

នៃខ្មខចត្រ ខ្ដ្លរិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ
ោៃខ់្រមិរមកជិរ កនុងនាមជានាយក
ររ័ម៌ាៃ នៃសហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជាខត្ោម 
ៃិងកនុងនាមផ្លទ ល់ មុ្ាំត្រោះករណុាមុ្ាំ មាៃ
ោរៃឹកត្សនម ខៅដ្ល់សរិអារមមណ៍្
របស់ត្រោះសងឃ ត្រមទាំងត្បជារលរដ្ឋ
ខ្មមរខត្ោមជាេខួៅ ខ្ដ្លខ្រងខរៀបចាំ 
ត្បាររធរិធីចូលឆ្ន ាំ តាមត្បនរណី្ជារិ
យ៉ា ងខាជ បម់ជួៃកនុងនាមជាខ្មមរខ្ដ្លកាំរុង 
រស់ខៅខត្ោមរបបត្គបត់្គង គ្នបសងេរ់
របស់បរខេសខលើេឹកដី្ នៃមារុភូ្មកិាំ 
ខណ្ើ ររបស់មែួៃ ។ កនុងសាា ៃភារខៃោះ 
ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ ត្រមទាំងបងបអូៃរមួ
ខោហ្ិរ បាៃបងាា ញៃូវសាម ររីអភ្រិកស
េាំខៃៀមេមាែ ប ់ ៃិងត្បនរណី្សាសនា
របស់ជៃជារិខ្មមរខយើង ខ្ដ្លជាត្បជា
ជារិធាែ បម់ាៃវបបធម ៌- អារយធមម៌ពស់កប់
កាំរូលកនុងភូ្មភិាគអាសីុអាខគនយ ៍ ខយើង
ខៃោះ ។  
ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ ជាេីខគ្នររ !  
យយតា មាមងី បងបអូៃ រមួជារិ

ជាេីខមត្រី ! ខៅខរៀងរាល់ខរលខ្ដ្លឆ្ន ាំ
ចស់រ ាំកិលមែួៃចកខចញខៅ ខហ្ើយឆ្ន ាំ

លមីមយួខេៀរមិរមកជិរ ខយើងទាំងអស់
គ្នន ជាខ្មមរខត្ោម ខ្រងសួរមែួៃឯងថា ខរើ
អនកខ្ដ្លមាៃបាំណ្ង រ ាំោយបាំបាររូ់ជ
សាសៃរ៍បស់ខយើង ខគខធវើបាៃខជាគជយ័
អវីមែោះ ? ខហ្ើយខរើខយើងជាខ្មមរខត្ោមជា
ជៃរងខត្គ្នោះ បាៃោរ រមែួៃខដ្ើមបរីស់ 
កនុងត្កបមណ័្ឌ ជាមៃុសស មាៃខសរភីារ
ខនាោះ បាៃប៉ាុៃណាខ្ដ្រ  ?  
ខោក ខ្វសសតឺលៃ (G.K. Ches-

terto) បាៃេុក កយខសាែ កថា៖ ” របស់
ខ្ដ្លគ្នម ៃជីវរិ អខ្ណ្ត រហូ្រខៅតាមេឹក, 
ប៉ាុខ្ៃតគឺមាៃខ្ររបស់មាៃជីវរិខេ ខ្ដ្ល

អាចអខ្ណ្ត របស្រញ្ហច ស់េឹក” ។ “A dead 
thing goes with the stream, but 
only a living thing can go against 
it.”  
កៃែងមក ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ ត្គប់

ត្រោះអងគ ត្រមទាំងបងបអូៃរមួជារិបាៃ
បងាា ញចាំខ ោះរដាឋ ភ្បិាល នៃត្បខេស   
ខវៀរណាមថា ត្រោះអងគ ៃិងបងបអូៃ គឺរុាំ
ខ្មៃជារបស់គ្នម ៃជីវរិខេ ខដាយបាៃ
បងាា ញៃូវសាម ររី ហា៊ា ៃខត្ោកខ ើងរស៊ាូ
ខដាយសៃតិភារ ត្បឆ្ាំងជាមយួអនក
ខ្ដ្លខធវើោរគ្នបសងេរ ់ ។ ឆ្ន ាំលមីជាជាំ

ហា៊ា ៃលមី សត្មាបខ់យើងទាំងអស់គ្នន ជា
ជៃជារិខដ្ើម ខលើេឹកដី្កមពុជាខត្ោម 
ខយើងមៃិអាចបខណាត យឲ្យរដាឋ ភ្បិាល 
យួៃបាំបិេសិេធិខសរភីារ ខ្ដ្លមាៃខ្ចង
ទាំង ៤៦ មាត្តា ខដាយអងគោរសហ្
ត្បជាជារិខនាោះ បាៃខ ើយ ។ មុ្ាំត្រោះ
ករណុា-មុ្ាំ មាៃជាំខៃឿខជឿជាកថ់ា ត្រោះ
នាងខេរធិតាត្រោះនាម េុងាខេវ ី បុត្រីេី
១ នៃកបិល មហាត្រហ្ម ខ្ដ្លត្បកប 
ខដាយត្រោះខៃត្រេិរវ ជាខេវតាឆ្ន ាំលមីត្ស 
ឡាញ់សៃតិភារ ៃិងយុរតិធមខ៌ៅកនុង
ខោក ៃឹងត្បទៃៃូវររជយ័សិរសួីសតី 

ត្រមទាំងចូលរមួដ្ាំខណ្ើ រ នៃោររស៊ាូ
អហ្ិងា ខដាយអងអ់ាចោែ ហាៃរបស់ 
ខ្មមរខត្ោម ខហ្ើយៃឹងជយួ រៃយល់ដ្ល់    
រដាឋ ភ្បិាលនៃត្បខេសខវៀរណាម ឲ្យ
បញ្ឈបរ់ាល់ៃខយបាយ ខបាកបខញ្ហោ រ
ត្បខោមបៃែាំខ្ភ្នកខ្មមរ ៃិងសាកលខោក 
ឲ្យសាគ ល់រីរនមែរបស់មៃុសស ខចោះខគ្នររ
សិេធិអនកដ្ន៏េ បញ្ឈបគ់ាំៃិររត្ងីកឈាែ ៃ 
 ៃវារេីៃិយម ខហ្ើយខចោះត្សឡាញ់
ខសចកតីសុមសៃតិភារ ៃិង សចចធម ៌ដូ្ច
ត្បខេសដ្ន៏េខេៀរខៅកនុងខោក ជារុាំ
ខាៃខ ើយ ។  
សូមខេវតាឆ្ន ាំលមីត្បទៃររជយ័សិរ ី

មងគលចាំខ ោះត្រោះសងឃត្គបត់្រោះអងគ ត្រម
ទាំងយយតា មាមងី បងបអូៃត្គបរ់បូ ឲ្យ
បាៃត្បកបខដាយខសចកតី សុម-ចាំខរ ើៃ រ
ខរៀងខៅ ។  
សូមត្រោះខរជត្រោះគុណ្ត្គបត់្រោះអងគ 

ត្រមទាំងបងបអូៃរមួជារិទាំងអស់ ខមតាត
េេលួៃូវខសចកតី ខគ្នររខសនហា ៃិងខស
ចកតីៃឹករឭកជាេីបាំផុ្រ រីមុ្ាំត្រោះករណុា-
មុ្ាំ ។  
សួសតីឆ្ន ាំមាញ់ ! ជខយ ដ្ាំខណ្ើ រ   

រស៊ាូអហ្ិងា របស់ខ្មមរខត្ោម !  
ខធវើខៅសហ្រដ្ឋអាខមរកិ  

នលៃេី ៧ ខ្មខមសា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
មុ្ាំត្រោះករណុា-មុ្ាំ  
សឺង សខត្មច 

សារ្ជូនពរ្ កនុងឱោសបុណយចូលឆ្ន ាំថ្ម ីរ្បស់វោក សឺង សវប្រមច នាយកព័ត៌មាន សេព័នធបមមរ្កមពុជាវប្រោម 

សសួតឆី្ន ាំង ែ!ី ឆ្ន ាំម្សាញ់បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧ ទទេួមទពធតិាត្ពេះនាម្ស ទ ៉ុងាមទវ ីប ៉ុត្រទី ី១ ថ្នកបេិម្សហាត្ពហែ 

បុត្រីកបិលមហាត្រហ្ម ទាំង ៧ កនុងរិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ រ. ស. ២៥៥៧ គ. ស. ២០១៣ នៃវរតរសមីខមមរារាម ត្បខេសអីុតាលី ។ 

សមាគមបមមរ្វប្រោម វៅរ្ដ្ឋោលីេវញ៉ាខាងតបងូ វប្រជើសវរ្ ើសប្របធានទ ី១២ 

ស 
មាគម្សខែ ែរ
មត្ោម្ស មៅរដ ឋ
ោេហីវញ 

ខាងរបូង សហរដ ឋអាមម្សរកិ (Khmer 
Krom Association of the 
Southern California) បានមបាេះ

មឆ្ន រមត្ជ ើសត្បធានទ ី ១២ របស់
សមាគម្ស ខដេមានអាយ៉ុ ២២ ឆ្ន ាំ 
ក នងុពធិបី ៉ុណ្យែេូឆ្ន ាំខែ ែរ ឆ្ន ាំ ម្សាញ់ 
បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៧ គ. ស. 
២០១៣ ។  

មោក  ដាញ់ ឃ៉ុរ បានជាប់

មឆ្ន រជាត្បធានទ ី ១២ ថ្នសមាគម្ស
ម្សយួមនេះជាំនសួមោក គមឹ្ស ហ៉ុង ។  

មោក សងឺ ទនួ អររីត្បធាន
ត្បរបិរ ត ិ សហពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាមត្ោម្ស 
ធាៃ ប់ជាត្បធានថ្នសមា គម្សម្សយួមនេះ 
មេ ើកដាំបងូ ោេោរ់ម្សកដេទ់កឹដ ី 

សហរដ ឋអាមម្សរកិោេពឆី្ន ាំ ១៩៩៦ ។ 
មោក ត្បាក់ មសរវី ៉ុឌ្ឍ អន ៉ុ

ត្បធានសហពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាមត្ោម្ស នងិ 
មោក មោក វនិ ជ ៉ុក ត្ពម្សទ ាំង
ពេរដ ឋខែ ែរមត្ោម្ស នងិខែ ែរជាសាកសី
មៅក នងុពធិមីបាេះមឆ្ន រម្សយួមនេះ ។ 

ត្ពេះសងឃ បានសតូ្រជយមនាត  
មដ ើម្សបីែមត្ម្ស ើនជយ័ម្សង គេដេ ់ មោក 
ដាញ់   ឃ៉ុរ អ នកទទេួរាំខណ្ងត្ប 
ធានង ែថី្នសមាគម្សម្សយួមនេះផងខដរ ៕  

ខោក ដាញ់ ឃុរ ខ្លែងខៅោៃអ់នកចូលរមួខត្ោយខរលបាៃជាបខ់ឆ្ន រជាត្បធាៃេី ១២ នៃសមាគមខ្មមរខត្ោម ត្បចាំរដ្ឋោលីហ្វញ៉ា ខាងរបងូ ។ 



ថ្ង ៃ អាទរិយ ดด០៤ មក ើរ ខែមែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦ ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សេព័នធបមមរ្កមពុជាវប្រោមប្របតិកមមនងឹោរ្ចាប់មនុសស ៦ នាក់ដាក់ឃុ ាំ 

ខដាយ តាាំង សារា៉ាដា l RFA 
នលៃេី ២០ ខ្មមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ត្បធាៃ សហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជាខត្ោម 

ខ្ដ្លមាៃមូលដាឋ ៃកនុងសហ្រដ្ឋអាខមរកិ 
ខោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ អោះអាងថា 
រលរដ្ឋខ្មមរខត្ោម ៃិងរលរដ្ឋខ្មមរទាំង ៦
នាក ់ ខ្ដ្លរដាឋ ភ្បិាលខ្មមរសហ្ោរជា 
មយួរដាឋ ភ្បិាលនល ចបម់ែួៃបញ្ជូ ៃខៅ
រៃធនាគ្នរនត្រសខនាោះ មៃិមាៃសមរា
ភារខ្ផ្នកត្បដាបអ់ាវធុ អាចផ្ដួលរ ាំលាំរដាឋ
ភ្បិាលខោក ហ្៊ាុៃ ខ្សៃ បាៃខនាោះ   
ខ ើយ ។ 
ខោកបញ្ហជ កថ់ា ោរបាចត្តាករ់ោិះ

គៃរ់ដាឋ ភ្បិាលេីត្កុងភ្នាំខរញ កៃែងមក 
គឺជាសិេធខិសរភីារ កនុងោរបខញ្ចញមរិ
របស់រលរដ្ឋប៉ាុខណាណ ោះ ៖ «សួរថា ខរើ
ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ កុង ផ្ងួ ៃិងមៃុសស
ដ្នេមយួចាំៃៃួខេៀរមាៃសមរាភាររ ាំលាំ
រដាឋ ភ្បិាលខ្មមរខនាោះខេ ? មុ្ាំខជឿថា ខទោះ
បីមាៃបញ្ជ ីកខ៏ដាយ មាៃោរខបាោះត្តាក់
ខនាោះកខ៏ដាយ កខ៏យើងមៃិអាចខៅរ ាំលាំ    
រដាឋ ភ្បិាលគ្នម ៃអវីជាត្គឹោះខនាោះខ្ដ្រ»។ 
ត្បរិកមមរបស់ខមដឹ្កនាាំសហ្រៃ័ធ

ខ្មមរកមពុជាខត្ោម ខធវើខ ើងខត្ោយរី
សមរាកិចចកមពុជា សហ្ោរគ្នន ជាមយួ
សមរាកិចចនល បាៃចបម់ែួៃមៃុសសចាំៃៃួ 
៦ នាក ់ បញ្ជូ ៃមកកមពុជា ោលរីនលៃេី
១៤ ខ្មមនីា តាមដី្ោរបស់រុោោរ
ខ្ដ្លខចេត្បោៃ ់ រីបេខភ្រវកមមបាច

មិរតបណ័្ណ  ៃិង ករ់ៃ័ធោរដាកខ់ត្គឿងផ្ទុោះ 
កសាងកមាែ ាំងត្បដាបអ់ាវធុ មុសចាប ់
ៃិងបខងេើររណ្សិរសរ ាំខដាោះជារិខ្មមរ ។ 
ជៃសងសយ័ទាំង ៦ នាក ់មាៃត្រោះ

សងឃ ៣ អងគ ៃិងត្គហ្សា ៣ នាក ់
ខ្ដ្លមាៃខឈាម ោះ យ៉ាៃ គឹម ត្ស៊ាុៃ, ខមម 
មា៉ា , យ៉ាៃ ខយឿប, យញ័ យ៉ា វ ជារលរដ្ឋ
ខ្មមរ ៃិង ខឈាម ោះ ថាច ់កុងផ្ងួ ៃិង ថាច ់
េឺ ជារលរដ្ឋខ្មមរខត្ោម ។ 
សមរាកិចចខ្មមរឲ្យដឹ្ងោលរីនលៃេី

១៩ ខ្មមនីា ថា សមរាកិចចកមពុជា កាំរុង
ខ្សវងរកចបម់ែួៃជៃសងសយ័បខ្ៃាមខេៀរ
ខ្ដ្លជាប ់ករ់ៃ័ធ ខរឿងបខងេើរកមាែ ាំង
ត្បដាបអ់ាវធុមុសចាបត់្បឆ្ាំងៃឹងរដាឋ ភ្ិ
បាលេីត្កុងភ្នាំខរញ ។ 
អនកនាាំ កយអគគសនងោរៃគរបាល

ជារិ ខោក ខគៀរ ចៃ័ទថារេិធិ អោះអាងថា 
រដាឋ ភ្បិាលកមពុជា មាៃភ្សតុតាងត្គប់
ត្គ្នៃក់នុងោរចបម់ែួៃមៃុសសមយួចាំៃៃួ
ខេៀរ៖ «ខយើងៃឹងបៃតខសុើបអខងេរ  

បខ្ៃាម ករ់ៃ័ធ ៃឹងរណ្សិរសរ ាំខដាោះជារិ
ខ្មមរហ្នឹង ។ ខយើងមាៃបញ្ជ ីខឈាម ោះមុម
សញ្ហា ខផ្សងៗខេៀរ ខយើងមាៃឯកសារ
មុមសញ្ហា មយួចាំៃៃួខេៀរ ខយើងៃឹងបៃត
ខធវើោរងារហ្នឹងបៃតខេៀរ»។ 
ខទោះជាយ៉ា ងណាកខ៏ដាយ ខោក 

ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ អោះអាងថា រលរដ្ឋខ្មមរ
ខត្ោម ៃិងរលរដ្ឋខ្មមរទាំង ៦ នាកខ់្ដ្ល
សមរាកិចចេីត្កុងភ្នាំខរញ បាៃបញ្ជូ ៃមែួៃ
ខៅោៃរ់ៃធនាគ្នរនត្រសខនាោះ សុេធសឹង

ខ្រជារលរដ្ឋត្កីត្ក ខហ្ើយរុោោរត្រូវ
ខ្រខ្សវងរកយុរតិធម ៌ ឲ្យបាៃត្រឹមត្រូវរិរ
ត្បាកដ្ជូៃជៃជាបខ់ចេ ។ 
ខោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច៖់ «ោលរី

ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ខ្ដ្លគណ្បកសហ្វ៊ា៊ុៃសិុៃ
បិុច ខ្ដ្លដឹ្កនាាំខដាយត្រោះអងគមាច ស់ 
ៃខរារតម រណ្ឫេធិ ៃិងអស់ខោកមយួ
ចាំៃៃួខេៀរ មាៃទាំងរលខត្ោោះ រលទ 
ហាៃ ៃិងស វ វធុត្គបធុ់ៃខៅខ្រគ្នម ៃ
សមរាភារអាចផ្ដួលរ ាំលាំខោក ហ្៊ាុៃ 
ខ្សៃ ផ្ង ចុោះេត្មាាំមៃុសសទាំងខៃោះ ដូ្ច
ជាត្រោះខរជត្រោះគុណ្ កុង ផ្ងួ ខ្ដ្លជា
សងឃរកកខ្ៃែងត្ជកខៅកនុងវរតនល សឹងខ្រ
ខគមៃិឲ្យត្ជកផ្ង រកចងាា ៃឆ់្ៃម់ែួៃឯង
មៃិចងប់ាៃផ្ង ខហ្ើយខរើមាៃកមាែ ាំងឯ 
ណាខៅផ្ដួលរ ាំលាំរដាឋ ភ្បិាលខ្មមរខនាោះ? ។ 
ខោកបៃតថា ខោកមៃិអាច

េេលួយកបាៃខេ ចាំខ ោះសមរាកិចច      
កមពុជាខ្ដ្លចបផ់្សកឹបកសបងត់្រោះសងឃ 
ខ្មមរខត្ោមមុៃោរោរខ់សចកដីខនាោះ។ 
ខោកកប៏ាៃអាំ វផ្ងខ្ដ្រ ថា 

រលរដ្ឋខ្មមរ ឬ ខ្មមរខត្ោមទាំងអស់ មៃិ
ត្រូវមាៃគាំៃិរផ្ដួលរ ាំលាំរដាឋ ភ្បិាល នៃត្ប 
ខេសមយួ តាមរយៈោរខត្បើអាំខរើហ្ិងា
ខនាោះខេ ខហ្ើយថា រលរដ្ឋទាំងអស់គរួ
ចូលរមួជាមយួគណ្បកសៃខយបាយ 
ខដ្ើមបតី្បករួត្បខ្ជងគ្នន តាមរយៈោរខបាោះ
ខឆ្ន រខ្បបត្បជាធិបខរយយខនាោះវញិ ខេើប
ជាដ្ាំខណាោះត្សាយសៃតិភារ ៕ 

មម្ស ដកឹនា ាំខែ ែរមត្ោម្សមៅឯនាយសម្ស ៉ុត្ទ បានត្បរកិម្ស ែែ ាំម េះោរចាប់ែ ៃនួពេរដ ឋខែ ែរ នងិខែ ែរមត្ោម្ស ែ ាំននួ ៦ នាក់បញ្ជូនមៅពន ធនាោរថ្ត្ពស ោេពមីពេង ែ ីៗ មនេះថា ជាោរមធ វើមឡ ើង
មដាយម្សនិបានខផ ែកមេ ើភសតតុាង ឬម្សេូដាឋ នែាប់ត្គប់ត្ោន់ ។ ប  ៉ុខន តសម្សរ ថកែិ ចកម្ស ពជុាអេះអាងថា ត្ក ៉ុម្សម្សន ៉ុសសទ ាំងមនាេះ ធាៃ ប់បាែត្តាក់ក នងុមោេបាំណ្ងែង់រ ាំេាំរដាឋភបិាេខែ ែរ ។ 

(រីខវវង) ខោក យញ័ យ៉ា វ (េីមយួ) ៃិង ខោក ថាច ់រឺ (េីបៃួ) ខៅភ្នាំខរញ ត្រឹកនលៃេី ១៣ ខ្មមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

ោរអាំ វនាវខៃោះ ខធវើខ ើងភាែ មៗ
ខៅបនាទ បរី់អាជ្ាធរខវៀរណាម បាៃ
ចបម់ែួៃត្បជារលរដ្ឋខ្មមរខត្ោមចាំៃៃួរីរ
នាក ់ ខៅត្រឹកនលៃេី ២៤ ខ្មមនីា គឺ
ខឈាម ោះ លី ខមឿៃ (Ly Muon) អាយុ 
៣០ ឆ្ន ាំ ៃិងខឈាម ោះ តាាំង មញិ (Tang 
Minh) អាយុ ២៨ ឆ្ន ាំ ។ ោរចបម់ែួៃ
អនករីរខៅមណ្ៈខ្ដ្លរកួគ្នរប់ាៃចូល
រមួជាមយួ ត្បជារលរដ្ឋជាខត្ចើៃខេៀរ 
ខៅភូ្មនិត្រជាប ់ឃុាំេឹកសាប ខ្មត្រឃាែ ាំង 
រវា៉ា ខរឿងផ្សកឹត្រោះសងឃ ។ 
ត្បធាៃសហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជាខត្ោម 

ខោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់មាៃត្បសាសៃ៍
ថា គណ្ៈកមមោរត្រោះសងឃខ្មត្រ ៃិងជា
សមាជិកសភា ត្បជារលរដ្ឋខ្មមរខត្ោម 
ខៅេីត្កុងហាណូ្យ ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ 

ថាច ់ ហ្៊ាៃ សហ្ោរៃឹងអាជ្ាធរខវៀរ
ណាម បាៃខចញខសចកដីត្បោស
បខណ្ដ ញត្រោះខរជត្រោះគុណ្ លី ចិនាដ  
ខ្ដ្លជាត្រោះខៅអធិោរវរតនត្រជាប ់ សដីេី 
ខចញរីរនួាេី ៃិងឲ្យត្រោះអងគវលិមក
ត្សុកខ្មមរវញិ ខដាយខគខចេត្រោះអងគថា 
ជាត្រោះសងឃមករីកមពុជា ។ 
ខោក ថាច ់ ង៉ាុក ថាច ់ បញ្ហជ កថ់ា 

ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ លី ចិនាដ  មាៃត្សុក
កាំខណ្ើ រខៅខ្មត្រឃាែ ាំង ប៉ាុខ្ៃតត្រោះអងគធាែ ប់
មកខរៀៃខៅេីត្កុងភ្នាំខរញ ោលរីឆ្ន ាំ 
២០១០ មៃិខ្មៃត្រោះអងគជាត្រោះសងឃខៅ
កមពុជាខនាោះខេ ដូ្ខចនោះខហ្ើយបាៃជាត្បជា
រលរដ្ឋមាៃោរត្បរិកមម ចាំខ ោះបញ្ហា
ខៃោះ ។ 
ខដាយខ្ ក ខៅឃុាំវញិហាយ 

(Vinh Hai) ខ្មត្រឃាែ ាំង ត្បជារលរដ្ឋរីរ
នាកខ់ផ្សងខេៀរ អាជ្ាធរខវៀរណាម
កាំរុងតាមចបម់ែួៃ ។ 
ត្រោះសងឃសុាំមៃិបខញ្ចញ ត្រោះនាម

ខៅវរតសិរតីាខសក ខ្មត្រឃាែ ាំង មាៃខលរ
ដី្ោថា ោលរីនលៃេី ២១ ខ្មមនីា 
ប៉ាូលិសសមាៃ រខ់វៀរណាមបាៃខៅខ្ហ្ក
េងស់ាសនាខចល ខ្ដ្លដាកខ់ៅជាប់
របងវរតខនាោះ ខហ្ើយខឈាម ោះ ថាច ់ ភូ្មរៃិទ 
លួចលរសកមមភារ ៃគរបាលខវៀរ  
ណាមខ្ហ្កេងស់ាសនាខចលខនាោះ ខ្រ
ខត្ោយមកអាជ្ាធរខវៀរណាម ដឹ្ងខរឿង
ខៃោះ ។ ខហ្ើយោលរីនលៃេី ២៣ ខ្មមនីា 
ខគបាៃខោោះខៅខឈាម ោះ ថាច ់ ភូ្មរៃិទ 
ៃិងត្បជារលរដ្ឋមយួចាំៃៃួខេៀរ ខៅ
សាោឃុាំ ខដាយសួរអាំរីមូលខហ្រុដាក់

េងជ់ារិសាសនាខនាោះ ។ 
ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ឲ្យដឹ្ងថា ឥ ូវ

ខៃោះអាជ្ាធរខវៀរណាម ខ្សវងរកចបម់ែួៃ
ខឈាម ោះ ថាច ់ ភូ្មរៃិទ ៃិងខឈាម ោះ សឺៃ 
ណា បនាទ បរី់សាកសួរោលរីនលៃេី 
២៣ ខ្មមនីា ខនាោះ។ 
ទកេ់ងៃឹងបញ្ហា ខៃោះ ខោក ថាច ់

ង៉ាុក ថាច ់ បាៃរៃយល់ថា អាជ្ាធរខវៀរ
ណាម បាៃខត្បើមខធោបាយត្គបខ់្បប
យ៉ា ង ខដ្ើមបគី្នបសងេរត់្រោះសងឃ ៃិង
ត្បជារលរដ្ឋខ្មមរកមពុជាខត្ោម រិខសស
ខគបាៃខត្បើសមាគម ត្រោះសងឃខសនហា
ជារិ ខ្ដ្លជាសមាជិកគណ្បកសកុមមុយ
ៃិសតខវៀរណាមខនាោះ ខដ្ើមបខីធវើខសចកដី
សខត្មចខផ្សងៗ រិខសសោរចបផ់្សកឹ
ត្រោះសងឃ ៃិងត្រោះខៅអធិោរវរត ខដាយ

ខគខចេត្បោៃថ់ា ត្រោះសងឃទាំងខនាោះ
បាៃខធវើមុសៃឹងវៃិយ័សងឃ ដូ្ចជាត្រោះ
សងឃខៅវរតសិរតីាខសកជាខដ្ើម ។ 
ខោក ត្រឹង មា៉ា ៃ ់ រៃិទ នាយកខ្ផ្ៃ

ោរនៃសហ្រៃ័ធខ្មមរកមពុជាខត្ោម បាៃ
ត្បាបរី់មូលខហ្រុ ខ្ដ្លនាាំឲ្យមាៃបញ្ហា
ខៃោះខកើរខ ើង ខត្ ោះត្រោះខៅអធិោរវរត 
ត្រោះនាម ថាច ់ ហ្៊ាៃ បាៃរារា ាំងត្រោះខរ    
ជត្រោះគុណ្ លី ចិនាដ  ត្រោះខៅអធិោរវរត
សដីេី ខបើកសាោខរៀៃសត្មាបត់្រោះសងឃ
កនុងវរតខៃោះសិកា ។ ខដ្ើមបបីញ្ច បប់ញ្ហា
ខោក មា៉ា ៃ ់រៃិទ បាៃខ្លែងខេៀរថា រដាឋ ភ្ិ
បាលខវៀរណាម មៃិគួរមកខត្ជៀរខ្ត្ជក
កិចចោរនផ្ទកនុងរបស់វរតមយួខៃោះខេ ៕ 

វ ៀតណាមចាប់បមមរ្វប្រោម ២ នាក់ ពបីទតវ៉ាបញ្ឈប់ោរ្ចាប់ប្រពះសងឃផ្សឹក 

ខែ ែ រមត្ោម្សពរីនាក់ ត្រវូបានអាជាា ធរមវៀរណាម្សចាប់ែ ៃនួមៅថ្ង ៃត្ពកឹថ្ង ៃទ ី ២៤ ខែម្សនីា មដាយសារពកួមគែេូរមួ្សត្បឆ្ ាំងនងឹោរត្បោសដកត្ពេះមៅអធោិរសដទីវីរ តថ្ត្ពជាប់ មៅមែរ ត    
ឃ្ៃ ាំង ។ ោរប ៉ុនប  ងចាប់ផសឹកត្ពេះមៅអធោិរវរ តមនេះ ម្សនិខម្សនជាមេ ើកទ ី ១ មទ ខដេអាជាា ធរមវៀរណាម្សសហោរនងឹសមាគម្សត្ពេះសងឃមសនហាជារថិ្នបកសក ៉ុម្ស ែយុនសិ តមវៀរណាម្ស 

មដ ើម្សបីែង់ចាប់ផសឹកត្ពេះមៅអធោិរវរ តមនាេះ ។ សហពន័ ធខែ ែរកម្ស ពជុាមត្ោម្សខសវងរកអន តរាគម្សនព៍អីង គោរសទិ ធមិ្សន ៉ុសសអន តរជារ ិ នងិអង គោរសហត្បជាជារទិទេួបន ទកុខផ នកសទិ ធមិ្សន ៉ុសស មដ ើម្សបីស៉ុាំឲ្យ
អន តរាគម្សនរ៍ដាឋភបិាេមវៀរណាម្សបញ្ឈប់ោរយាយមីេ ើត្ពេះសងឃ នងិត្បជាពេរដ ឋខែ ែរមត្ោម្សមៅកម្ស ពជុាមត្ោម្ស ។ 



ថ្ង ៃ អាទរិយ ดด០៤ មក ើរ ខែមែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦ ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ល ៀតណាម្ប្ាប់ពីម្េូលហតុម្ិនឲ្យលោក េឺន េ៊ែខូ្ប៊ែរ ដិ៍ ចេូកម្ពុជាលប្ោម្ 

ម្ស ន្តន តសីាថ នទរូមវៀរណាម្សត្បចា ាំទតី្ក ៉ុងភ នាំមពញ បានអេះអាងថា រដាឋភបិាេមវៀរណាម្សមានោរេាំបាកធានាស៉ុវរ ថភិាព នងិសន តសិ ៉ុែជនូមោក សនឺ ស៊ែខូប ៊ែរ ដិ៍ នងិត្បរភិរូបស់មោក ក នងុោរ
មធ វើដាំមណ្ើរែេូមៅខដនដកីម្ស ពជុាមត្ោម្សខដេត្គប់មដាយរដាឋភបិាេមវៀរណាម្ស ។ ោរបញ្ជជ ក់ខបបមនេះ បនាទ ប់ពមីោក សនឺ ស៊ែខូប ៊ែរ ដិ៍  ត្រវូបានសម្សរ ថកែិ ចត្ព ាំខដនមវៀរណាម្ស ហាម្ស

មោកែេូកម្ស ពជុាមត្ោម្ស ោេពថី្ង ៃទ ី២២ ខែម្សនីា កន ៃងមៅមនេះ ។ មោក សនឺ ស៊ែខូប ៊ែរ ដិ៍  អេះអាងថា ទមង វើមនេះរបស់រដាឋភបិាេមវៀរណាម្សជាោររ ាំមោភសទិ ធមិ្សន ៉ុសស ។ 

ខដាយ េីៃ ហ្ាោរយី៉ា  l RFA  
នលៃេី ២៨ ខ្មមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
មស្រៃតីជាៃម់ពស់សាា ៃេូរខវៀរណាម

ត្បចាំខៅកមពុជា បាៃខវែើយរបចាំខ ោះ
មូលខហ្រុខ្ដ្លអាជ្ាធរខវៀរណាម មៃិ
អៃុញ្ហា រឲ្យខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ជាឧរដម
ត្បឹកាត្រោះមហាកសត្រ ៃិងជាសាស្រសាត    
ចរយខ្ផ្នកបុរាណ្វេិោ    ចូលខៅត្បខេស  
ខវៀរណាម ោលរីនលៃេី ២២ ខ្មមនីា ។ 
មស្រៃតីនាាំ កយសាា ៃេូរខវៀរណាម 

ត្បចាំខៅកមពុជា បាៃឲ្យដឹ្ងខៅនលៃេី 
២៨ ខ្មមនីា ថា អាជ្ាធរខវៀរណាម មៃិ
អៃុញ្ហា រឲ្យខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ចូលខៅ
ត្បខេសខវៀរណាម ខដាយសារសមរា
កិចចត្រាំខ្ដ្ៃខវៀរណាម គិររីសុវរាិភារ
ខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ជាខរឿងសាំខាៃក់នុង
នាមខោកជាមស្រៃតីកមពុជាមយួរបូ ។  
ោរខវែើយរប របស់សាា ៃេូរខវៀរ

ណាមខៃោះ ត្សបខរលខោក សឺៃ     
ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ បាៃដាកលិ់មិរខៅត្កសួងោរ
បរខេសខ្មមរ ខៅនលៃេី ២៨ ខ្មមនីា ខៃោះ 
សុាំឲ្យខធវើអៃតរាគមៃ ៍ ខៅរដាឋ ភ្បិាលខវៀរ
ណាម ឲ្យជយួ សត្មួលដ្ល់ត្បជារល 
រដ្ឋកមពុជា ខៅខរលរកួគ្នរច់ងខ់ៅខលង
ខៅត្បខេសខវៀរណាមខនាោះ ។  
ខោក ខ  មញិ ង៉ាុក (Le Minh 

Ngoc) ជាមស្រៃតីនាាំ កយសាា ៃេូរខវៀរ
ណាម ត្បចាំខៅេីត្កុងភ្នាំខរញ ។ ខោក
បាៃរៃយល់រីមូលខហ្រុរីរសាំខាៃ ់។ េី

១ ខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ជាឧរដមត្បឹកា
ត្រោះមហាកសត្រ ខៅខវៀរណាមខនាោះ មៃិ
បាៃត្បាប ់ រីខគ្នលបាំណ្ងចាស់ោស់ 
ៃិងមៃិដឹ្ងថា ខោកចងខ់ៅកខ្ៃែងណា
មែោះ ។  
មោ៉ាងវញិខេៀរ ខោកគ្នម ៃេី

ភាន កង់ារខេសចរណ៍្ណា ជូៃខោកខៅ
ខរលខោកចូល ខៅខវៀរណាមខនាោះ 
ដូ្ខចនោះខោកបញ្ហជ កថ់ា បញ្ហា ខៃោះមាៃ
ោរលាំបាកកនុងោរធានា ៃូវសៃតិសុម 
ៃិងសុវរាិភារជូៃខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដី ៍
ៃិងគណ្ៈត្បរិភូ្របស់ខោក ។  
បញ្ហា េីរីរ រដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម 

ខ្រងខ្រគិររីបញ្ហា សៃតិសុម ៃិងសុវរាិ
ភារសត្មាបម់ៃុសសត្គបគ់្នន  ខ្ដ្លចូល
ខៅេសសៃកិចចខៅខវៀរណាមខនាោះ ដូ្ខចនោះ
មៃិអាចៃិយយថា បញ្ហា សមរាកិចចត្រាំ
ខ្ដ្ៃឃារខ់ោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ចូលខៅ
ខវៀរណាមខៃោះ មៃិខ្មៃជាោររ ាំខោភ្
សិេធិមៃុសសអវីខេ ។ ខទោះបីជាយ៉ា ងខៃោះ
កដី ឧរដមត្បឹកាត្រោះមហាកសត្រ ខោក   
សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ៃិងជាសាស្រសាត ចរយខ្ផ្នក
បុរាណ្វេិោ បាៃខវែើយរបថា ខវៀរ   
ណាមរារា ាំងខោកមៃិឲ្យ ចូលខៅខវៀរ
ណាមខៃោះ មៃិខ្មៃជាខរឿងគិររីសុវរាិ
ភាររបស់ខោកខនាោះខេ ខហ្ើយខវៀរ  
ណាម កម៏ៃិខ្មៃជាត្បខេសមាៃអសៃតិ 
សុមខនាោះខ្ដ្រ ។ 
ខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ បាៃអោះអាង

ថា មុៃខោកខៅខវៀរណាមខនាោះ ខោក
បាៃរាយោរណ៍្ ត្បាបស់ាា ៃេូរខវៀរ  
ណាមរចួរាល់ អាំរីខគ្នលបាំណ្ងរបស់
ខោក ៃិងេីតាាំងខ្ដ្លខោកត្រូវខៅ
ខនាោះខៅេីត្កុងនត្រៃគរ ឬ ហូ្ជីមញិ ។ 
ខោកបញ្ហជ កថ់ា ខគ្នលបាំណ្ង

ចងខ់ៅខនាោះ គឺខៅខលងមរិតភ្ក័ដិ ៃិងចង់
េសសនាសារមៃទីរ ។  
ខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ត្រូវបាៃមស្រៃតី

ៃគរបាលអខនាត ត្បខវសៃ ៍ ខវៀរណាម 
ឃារម់ែួៃ ោលរីនលៃេី ២២ ខ្មមនីា ខៅ
ត្ចកនរៃិញ អស់រយៈខរលជាខត្ចើៃ
ខមា៉ា ង ខទោះបីជាំៃយួោររបស់ខោកបាៃ
រោយមទកេ់ង មកសាា ៃេូរខវៀរ  
ណាម ខដ្ើមបឲី្យជយួ សត្មួលឲ្យខោក 
ៃិងអនកខៅជាមយួខោកត្បមាណ្ ៥
នាកឲ់្យអៃុញ្ហា រខៅខវៀរណាម ខហ្ើយ  
មស្រៃតីសាា ៃេូរត្បាបថ់ា អៃុញ្ហា រឲ្យខៅ
កដី ខ្រេីបាំផុ្រមស្រៃតីៃគរបាលអខនាត ត្ប    
ខវសៃខ៍ៅខ្ររារា ាំងមៃិអៃុញ្ហា រឲ្យខោក
ខៅេីត្កុងហូ្ជីមញិ ខនាោះខេ ។  
ខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ អោះអាងថា 

ខោកបាៃោៃលិ់មិរវែង ខ្ដ្ៃោរេូរ 
ៃិងបាៃជិោះរលយៃតផ្លទ ល់មែួៃ ខៅខរល
ចូលខៅត្បខេសខវៀរណាមខនាោះ ។ 
ខោកបញ្ហជ កថ់ា បញ្ហា សាំខាៃខ់វៀរ

ណាម ខាែ ចខោកខៅខលងេឹកដី្កាំ    
ខណ្ើ ររបស់ខោកខៅខវៀរណាម ភូ្មិ
ភាគខាងរបងូ ។ ខោកបញ្ហជ កថ់ា ខៃោះ

ជាោររ ាំខោភ្សិេធិមៃុសស ។  
ត្បជារលរដ្ឋខ្មមរខត្ោម ខៅខវៀរ

ណាម ខ្រងខ្ររាយោរណ៍្អាំរីអាជ្ាធរ
ខវៀរណាម ឃារម់ែួៃ ឬ ខៅខៅសួរ នាាំ
ខៅខរលរកួគ្នរ ់ មកខលងខៅកមពុជា 
ខហ្ើយត្រ បខ់ៅខវៀរណាមវញិខនាោះ ។  
ទកេ់ងៃឹងបញ្ហា ខៃោះ អៃុត្បធាៃ

អងគោរឃាែ ាំខមើលសិេធិមៃុសស (Human 
Rights Watch) ខោក ហ្វីល រ ៉ាបឺូរសុ
ៃ (Phil Robertson) មាៃត្បសាសៃ៍
ថា បញ្ហា ខៃោះ រដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម គរួ
ខ្ររៃយល់ឲ្យបាៃចាស់ជាងខៃោះ ខហ្រុអវី
បាៃជាផ្លែ ស់បដូរគាំៃិរភាែ មៗ ចាំខ ោះោរ
បដិ្ខសធមៃិឲ្យខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍ ចូល
ខៅត្បខេសខវៀរណាមខនាោះ ។ 
ខោកបញ្ហជ កថ់ា ត្បសិៃខបើខវៀរ

ណាម ខៅខ្ររងឹរសូកនុងោរ រសិេធិខ្មមរ
ខត្ោមខនាោះ ខរើមាៃអវីខៅខត្ោយមនងខរឿង
ខៃោះ ។  
ខោកបខ្ៃាមថា តាមោរត្សាវត្ជាវ

របស់អងគោររបស់ខោក រកខឃើញថា 
ខវៀរណាម មាៃោរខរ ើសខអើងជាត្បរៃ័ធ
មកខលើខ្មមរខត្ោម ខហ្ើយមស្រៃតីរដាឋ ភ្បិាល
ខវៀរណាម ខ្រងរ ាំខោភ្បាំ ៃសិេធិខ្មមរ
ខត្ោម ប៉ាុខ្ៃតរដាឋ ភ្បិាលកមពុជា ខៅខសៃៀម
សាៃ រច់ាំខ ោះបញ្ហា ខៃោះ ខហ្ើយរដាឋ ភ្បិាល
កមពុជាខៅខ្ររកាេាំនាកេ់ាំៃងលអជាមយួ 
រដាឋ ភ្បិាលេីត្កុងហាណូ្យ រដាឋ ភ្បិាល
មៃិខដាោះត្សាយ ចាំខ ោះបញ្ហា ត្បឈម
ខ្ដ្លខ្មមរខត្ោម កាំរុងរងៃូវោររ ាំខោភ្
បាំ ៃខៅត្បខេសខវៀរណាមខនាោះខេ ៕ 

ខោក សឺៃ ស៊ាូខ្ប៊ារ ដិ៍  ។ 

ត្កមុនារសីីលធមខ៌្មមរកនុងរិធីបុណ្យបញ្ចុ ោះមណ្ឌ សីមាវរតខផ្លន ដូ្ង ត្សកុលេូវ ខមរតត្រោះត្រ ាំង ោលរីេី ០៧ ខ្មខមសា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

សមូ្សខង ៃងអាំគ ៉ុណ្ ត្ពេះមរជត្ពេះគ ៉ុណ្ ថាែ់ វាសនា មៅត្បមទសអ ៉ុតីាេ ីបានឧបរ ថម្ស ភងវោិ ែ ាំននួ ១០០ € សត្មាប់មបាេះព ៉ុម្ស ព ោខសរ ថ្ត្ពនគរ មេែ ៤០ មនេះ ។ 



ថ្ង ៃ អាទរិយ ดด០៤ មក ើរ ខែមែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦ ៦ ស្ិទ្ធិមនុស្ស សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សាា នភាពសិទធបិវញ្េ ញមតិ នងិទទលួព័ត៌មានរ្បស់ពលរ្ដ្ឋបមមរ្វប្រោម 

ោ រខរ ើសខអើង ៃិងោរ
រ ាំខោភ្ សិេធិមៃុសស

កាំរុងខកើរមាៃ  មកខលើត្បជារលរដ្ឋខ្មមរ 
ខត្ោម មៃិថា អនករស់ខៅត្បខេសកមពុជា 
ៃិងត្បខេសខវៀរណាម ភូ្មភិាគខាង
របងូ សរវនលៃខៃោះខេ ។ 
អវីខ្ដ្លជារត្មូវោរចាំបាច ់ ខ្ដ្ល

ខ្មមរខត្ោមទមទរចងប់ាៃខនាោះ គឺសិេធិ
េេលួបាៃររ័ម៌ាៃ ៃិងសិេធិខសរភីារ
បខញ្ចញមរិ រីខត្ ោះថា ខសរភីារ
បខញ្ចញមរិ គឺជាសិេធិមៃុសសមូលដាឋ ៃ
មយួ ខ្ដ្លបខងេើរបាៃជាសសរសដមភ
សត្មាបសិ់េធិមៃុសសខផ្សងៗខេៀរ ។ 
នាយកត្បរិបរតិសមាគម ខ្មមរ        

កមពុជាខត្ោម ខដ្ើមបសិីេធិមៃុសស ៃិង
អភ្វិឌ្ឍៃ ៍ ខោក សឺៃ ខយឿង បាៃអាៃ
របាយោរណ៍្ សដីរីោររ ាំខោភ្សិេធិខ្មមរ
ខត្ោមខៅកមពុជា ៃិងខៅខវៀរណាម ខៅ
កនុងសិោខ សាោសដីរីសិេធិខសរភីារ កនុង
ោរបខញ្ចញមរិ ៃិងេេលួបាៃររ័ម៌ាៃ 
ខៅនលៃេី ២៥ ខ្មមនីា ថា ត្បជារលរដ្ឋ
ខ្មមរខត្ោមខៅកមពុជា ខ្រងខ្រមាៃោរ
យយរី ាំខាៃរីកងកមាែ ាំងសមរាកិចច ៃិង
អាជ្ាធរមូលដាឋ ៃ ខៅខរលរកួគ្នរ់
ចូលរមួកនុងកិចចោរៃខយបាយណាមយួ 
ឬ ត្បមូលផ្ដុ ាំជបួជុាំគ្នន ជាលកខណ្ៈត្បជុាំ 
សិោខ សាោ រិខត្គ្នោះខយបល់ខផ្សងៗ
ខេៀរ៖ «សឹងខ្រត្គបស់កមមភារកនុង ោរ
ត្បមូលផ្ដុ ាំគ្នន  ខ្រងខ្រត្បឈមខៅៃឹងោរ
ឃាែ ាំខមើលោរបងាា ញ       ោយវោិរជា    
លកខណ្ៈគាំរាម កាំខ្ហ្ង ឬខរលមែោះត្រូវ
បាៃកងកមាែ ាំងសមរាកិចច ឬអាជ្ាធរ
មូលដាឋ ៃមៃិអៃុញ្ហា រ ឲ្យសកមមភារ
ខ ើយ» ។ 
សិេធខិសរភីារបខញ្ចញមរិ ត្រូវបាៃ

ធានាកនុងចាបជ់ារិ ៃិងចាបអ់ៃតរ      

ជារិ ។ មាត្តា ៤១ នៃរដ្ឋធមមៃុញ្ា នៃត្រោះ
រាជាណាចត្កកមពុជាខ្ចងថា ត្បជារល 
រដ្ឋត្គបរ់បូមាៃសិេធិខសរភីារ បខញ្ចញ   
មរិ ។ មាត្តា ៣១ េេលួសាគ ល់ ៃិង
ខគ្នររតាមខសចកដីត្បោសជាសកលសដី
រីសិេធិមៃុសស ៃិងករិោសញ្ហា  អៃុ
សញ្ហា នានា ខ្ដ្លជាប ់ករ់ៃ័ធៃឹងសិេធិ
មៃុសស ។ មោ៉ាងខេៀរ ត្បខេសកមពុជា 
បាៃផ្ដល់សចច បៃ័ នៃករិោសញ្ហា អៃុ
សញ្ហា នានា ខ្ដ្លជាប ់ករ់ៃ័ធៃឹងសិេធិ
មៃុសស ោលរីឆ្ន ាំ ១៩៩២ ខ្ដ្លបខងេើរ
ឲ្យមាៃោររវកិចចគរិយុរតិខលើត្បខេស
កមពុជា ខហ្ើយមាត្តា ១៩ ខ្ចងថា ខសច 
កដីត្បោសជាសកល សដីរីសិេធិមៃុសស 
ៃិងករិោសញ្ហា អៃុសញ្ហា នានា ខ្ដ្ល
ជាប ់ករ់ៃ័ធៃឹងសិេធិមៃុសស ធានាៃូវ
សិេធិខសរភីារបខញ្ចញមរិ ។ ខដាយ
ខ្ កខៅត្បខេសខវៀរណាម វញិ ខោក 
សឺៃ ខយឿៃ បាៃអោះអាងថា រដាឋ ភ្បិាល
ខវៀរណាមមៃិអៃុញ្ហា រ ឲ្យខ្មមរខត្ោម
មាៃសិេធិេេលួររ័ម៌ាៃ បាៃងាយៗ 
ខនាោះខ ើយ ខហ្ើយខវៀរណាមកម៏ៃិ
អៃុញ្ហា រឲ្យខ្មមរកមពុជាខត្ោមខបើកអងគោរ
សមាគមខៅត្បខេស ខវៀរណាម ដូ្ច  
ខវៀរណាមខៅកមពុជា មាៃសិេធតិ្គបខ់្បប
យ៉ា ង ដូ្ចជាសិេធិបខងេើរសមាគមខវៀរ
ណាមជាខដ្ើម៖«រដាឋ  ភ្បិាលខវៀរណាម 
មៃិឲ្យសាដ បវ់េិយអុាសីុខសរ ី (RFA) វេិយ ុ   
វអូីខអ (VOA) ជាភាសាខ្មមរខ ើយ ។     
រដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម ហាមមៃិឲ្យរ
ភាជ បឧ់បករណ៍្ឌី្ធីវ ី (DTV) ភាជ បេូ់រ     
េសសៃអ៍ាចខមើលខឃើញប៉ាុសតិ៍ខ្មមរ ផ្ាយ
ខចញរីកមពុជា ខៃោះខៅខនាោះ» ។ 
ខៅកនុងអងគសិោខ សាោខ្ដ្លមាៃ

រាំណាងអងគោរ សមាគមខ្មមរខត្ោម
ចាំៃៃួ ១២ ៃិងមាៃត្បជារលរដ្ឋខ្មមរ

ខត្ោម មករីខមរតតាខ្កវ កណាដ ល បារ់
ដ្ាំបង កាំរងស់ពឺ ៃិងេីត្កុងភ្នាំខរញ ចូល
រមួត្បមាណ្ជាង ៥០ នាក ់ ៃិងមាៃ
ត្កុមអនកចាប ់ ៃិងរាំណាងោរយិល័យ
ឧរតមសនងោរ េេលួបៃទុកសិេធិមៃុសស
នៃអងគោរ សហ្ត្បជាជារិចូលរមួខនាោះ 
មាៃអនកចូលរមួជាខត្ចើៃ បាៃខចេសួរ
ខៅវាគមិៃថា ខរើរកួគ្នរម់ាៃសិេធអិវីមែោះ
រស់ខៅ ខលើេឹកដី្កាំខណ្ើ ររបស់មែួៃ? 
ខហ្ើយត្រូវខធវើដូ្ចខមដច ខដ្ើមបឲី្យអាជ្ាធរ      
ខវៀរណាម ខគ្នររសិេធិរកួគ្នរខ់នាោះ ? 
ខវែើយរបខៅៃឹងសាំណួ្រ ទាំងខៃោះ 

ត្បធាៃត្កុមអនកចាប ់ ោរ រសិេធិ     
កមពុជា ខោក បណ្ឌិ រ សុក សាំខអឿៃ 
បាៃរៃយល់ថា ខវៀរណាមជាត្បខេស
ត្បោៃរ់បបកុមមុយៃិសត ដូ្ខចនោះបញ្ហា
សាំខាៃខ់ៅត្រងថ់ា ខធវើយ៉ា ងណាជាំរញុ
ឲ្យខវៀរណាមផ្លែ ស់បដូរេត្មង ់ នៃោរ
ត្គបត់្គងត្បខេស គឺត្បោៃយ់កៃូវរបប
ត្បជាធិបខរយយ ខៅខរលត្បជារលរដ្ឋ
ទាំងអស់ៃឹងមាៃ សិេធខិសរភីារ ។ 
មោ៉ាងវញិខេៀរ ត្កុមអនកវភិាគបាៃ

សងេរធ់ៃៃថ់ា ខវៀរណាមមៃិខអើខរើចាំ 
ខ ោះោរខលើករីេុកខលាំបាករបស់មែួៃ សដី
រីោរគ្នបសងេរ ់ ៃិងរ ាំខោភ្សិេធិ
មៃុសសខៃោះខេ ។ ត្បសិៃខបើរដាឋ ភ្បិាល
កមពុជា មាៃវធិាៃោររឹងរុងឹចាំខ ោះត្បជា
រលរដ្ឋខវៀរណាមវញិ ខ លគឺរដាឋ ភ្ ិ  
បាលកមពុជា អៃុវរតចាបអ់ខនាត ត្បខវសៃ ៍
ឬ ររឹបៃតឹងចាំខ ោះជៃជារិខវៀរណាម 
ខៅកមពុជា ខៅខរលខនាោះរដាឋ ភ្បិាលខវៀរ
ណាម ៃឹងរិចរណាអាំរីោរយកចិរត
េុកដាកច់ាំខ ោះត្បជារលរដ្ឋខ្មមរខ្ដ្រ ។ 
ខទោះបីជាយ៉ា ងណាកខ៏ដាយ មស្រៃតី

សិេធិមៃុសស នៃោរយិល័យឧរតមសនង
ោរេេលួបៃទុកសិេធិ មៃុសសនៃអងគោរ

សហ្ត្បជាជារិ ខោក ខ្សៃ សាលី 
បាៃជាំរញុឲ្យអងគោរសមាគមខ្មមរកមពុជា
ខត្ោម ទាំងអស់សហ្ោរគ្នន កនុងោរ
ផ្ដល់ ររ័ម៌ាៃឲ្យគ្នន ខៅវញិខៅមក ៃិង
ជាំរញុឲ្យរដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម ខគ្នររ
សិេធិជៃជារិខដ្ើម ខ្ដ្លជាដ្ាំខណាោះ
ត្សាយមយួសមត្សប ៃិងសៃតិវធីិ ។ 
ខសចកដីត្បោសអងគោរសហ្ត្បជា

ជារិសដីរីជៃជារិខដ្ើម ខ្ដ្លរដាឋ ភ្បិាល
ខវៀរណាម បាៃចុោះហ្រាខលខាេេលួ
សាគ ល់ខ្ដ្រខនាោះ មាត្តា ១៦ ខ្ចងថា ជៃ
ជារិខដ្ើម មាៃសិេធិបខងេើរត្បរៃ័ធផ្សរវ 
ផ្ាយខដាយខត្បើភាសារបសមែួៃ ៃិង
មាៃសិេធិខត្បើត្បាស់តាមត្គបរ់បូភារ ៃូវ
ត្បរៃ័ធផ្សរវផ្ាយ ខ្ដ្លមៃិខ្មៃជារបស់
ជៃជារិខដ្ើម    ខដាយគ្នម ៃោរខរ ើសខអើង  
ខ ើយ ។ 
ខលើសរីខៃោះខេៀរ លាំហូ្រខសរភីារ

ររ័ម៌ាៃ ៃិងគាំៃិរ គឺសាិរខៅកនុងខបោះ
ដូ្ងនៃរបបត្បជាធិបខរយយ ខហ្ើយវាមាៃ
សារសាំខាៃណ់ាស់ ចាំខ ោះោរខគ្នររ
សិេធិមៃុសសយ៉ា ងរិរត្បាកដ្ ។ ខបើសិៃ
ជាគ្នម ៃោរខគ្នររដ្ល់ខសរភីារ នៃោរ
បខញ្ចញមរិ ខ្ដ្លរមួមាៃសិេធិខ្សវងរក 
េេលួបាៃៃិងខ្ចករ ាំខ្លកររ័ម៌ាៃ ត្រម 

ទាំងគាំៃិរខេខនាោះ ខគមៃិអាចអៃុវរត
សិេធិខបាោះខឆ្ន របាៃខ ើយ ខហ្ើយោរ
រ ាំខោភ្សិេធិមៃុសស ៃឹងខកើរមាៃយ៉ា ង
ខសៃៀមសាៃ រ ់ ខហ្ើយកគ៏្នម ៃមខធោបាយ
បកអាត្ោរោរត្រដាងរដាឋ ភ្បិាលរុក
រលួយ ៃិងអសមរាភារខនាោះខ ើយ ។ 
ទកេ់ងៃឹងបញ្ហា ខៃោះ ត្កុមអនក

វភិាគបាៃខលើកខ ើងថា បញ្ហា រ ាំខោភ្
សិេធិមៃុសស ៃិងខសរភីារផ្ដល់ររ័ម៌ាៃ
ខៅខវៀរណាម រិបាកៃឹងខធវើឲ្យត្បខសើរ
ខ ើងណាស់ លុោះត្តាណាខវៀរណាម 
ផ្លែ ស់បដូររបបត្គបត់្គងត្បខេស រីរបប
កុមមុយៃីសតខៅត្បជាធិបខរយយ ។ 
ទកេ់ងៃឹងបញ្ហា ខៃោះ អងគោរ

សមាគមខ្មមខត្ោម ខ្ដ្លខរៀបចាំសិោខ
សាោខៃោះ ៃឹងសរខសររបាយោរណ៍្
សដីរីបញ្ហា ត្បឈមនានា របស់ខ្មមរខត្ោម
ខៅខវៀរណាម ខផ្្ើខៅអងគោរសហ្ត្បជា
ជារិេេលួបៃទុកសិេធិមៃុសស ខៅខរល
ខាងមុម ខដ្ើមបជីយួ អៃតរាគមៃខ៍ៅរដាឋ ភ្ិ
បាលខវៀរណាម អាំរីបញ្ហា ត្បឈមទាំង
ខនាោះ រមួមាៃបញ្ហា រ ាំខោភ្សិេធិមៃុសស 
ខសរភីារបខញ្ចញមរិ ៃិងសិេធិេេលួ
បាៃររ័ម៌ាៃជាខដ្ើម ៕ 

ស ិ
ទ ធមិសរភីាពបមញ្ចញម្សរ ិ នងិសទិ ធទិទេួបានពរ័ម៌ានត្គប់ត្ោន់របស់ត្បជាពេរដ ឋខែ ែរមត្ោម្សមៅកម្ស ពជុា នងិមៅកម្ស ពជុាមត្ោម្ស ជាត្បធានបទពភិាកាម្សយួដស៏ាំខាន់ ខដេមគបានមេ ើក
ពភិាកាមៅក នងុសោិា សាោម្សយួមៅត្ពកឹថ្ង ៃទ ី២៥ ខែម្សនីា ខដេបញ្ជា រ ាំមោភសទិ ធមិ្សន ៉ុសសមនេះ ត្បជាពេរដ ឋខែ ែរកម្ស ពជុាមត្ោម្សកាំព ៉ុងខរត្បឈម្សមៅមេ ើទកឹដកីាំមណ្ើររបស់ែ ៃនួ ។ 

សិោខ សាោរិខត្គ្នោះខយបល់មយួសតីរី “សិេធិខសរភីារកនុងោរបខញ្ចញមរិ  
ៃិងេេលួបាៃររ័ម៌ាៃ របស់អងគោរ សមាគមខ្មមរខត្ោម ខៅកមពុជា  

ោលរីនលៃេី ២៥ ខ្មមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

មវៀរណាម្សជាត្បមទសត្បោន់របបក ៉ុម្ស ែយុនសិ ត  
ដមូែ នេះបញ្ជា សាំខាន់មៅត្រង់ថា មធ វើយា ងណាជាំរ ៉ុញឲ្យ 
មវៀរណាម្សផ្លៃ ស់ប ដរូទត្ម្សង់ ថ្នោរត្គប់ត្គងត្បមទស  

គតឺ្បោន់យកនវូរបបត្បជាធបិមរយយមៅមពេត្បជាពេរដ ឋ
ទ ាំងអស់នងឹមានសទិ ធមិសរភីាព ។ 

វោក សុម ស ាំវ ៀន ត្បធាៃត្កុមអនកចាបោ់រ រសិេធិកមពុជា 

សិោខ សាោរិខត្គ្នោះខយបល់មយួសតីរី “សិេធិខសរភីារកនុងោរបខញ្ចញមរិ ៃិងេេលួបាៃររ័ម៌ាៃ របស់អងគោរ  
សមាគមខ្មមរខត្ោម ខៅកមពុជា ោលរីនលៃេី ២៥ ខ្មមនីា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 



ថ្ង ៃ អាទរិយ ดด០៤ មក ើរ ខែមែត្រ ឆ្ន ាំម្សាញ់ បញ្ចសក័ ព. ស. ២៥៥៦ ៧ ក្ស្ចក្ដីខ្លែងោរណ៍ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សហ្រដ្ឋអាខមរកិ  
នលៃេី ១០ ខ្មខមសា ឆ្ន ាំ ២០១៣  

ខៅខ្រ ៤ នលៃខេៀរប៉ាុខណាណ ោះ ដ្ល់នលៃ
បុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ ឆ្ន ាំ មាញ់ បញ្ច ស័ក 
រ. ស. ២៥៥៧      គ. ស. ២០១៣ 
ខហ្ើយ ។ រិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ ឆ្ន ាំខៃោះ 
មាៃរយៈខរល ៣ នលៃ គឺនលៃេី ១៤-១៥ 
ៃិង ១៦ ខ្មខមសា ដូ្ចខរៀងរាល់ឆ្ន ាំខ្ដ្រ 
។ កនុងរិធីបុណ្យជារិខ្មមរមយួខៃោះ រដាឋ ភ្ិ
បាលខវៀរណាម មៃិបាៃខចញខសចកដី
ត្បោសជាផ្ែូវោរឲ្យសាោខរៀៃ, ខរាង
ចត្ក ៃិងមៃទីរខធវើោររដ្ឋ េូទាំងខ្ដ្ៃដី្  
កមពុជាខត្ោមឈប ់     សត្មាករយៈ
ខរល ៣ នលៃ ខដ្ើមបផី្ដល់     ឱោស ដ្ល់
ជៃជារិខដ្ើមខ្មមរខត្ោម បាៃឈប់
សត្មាក កនុងរិធីបុណ្យត្បនរ ណី្ជារិ
របស់រកួខគខ ើយ ។ ផ្ទុយខៅវញិ កនុងឱ
ោសបុណ្យចូលឆ្ន ាំលមីរបស់ជៃជារិយួៃ 
ៃិងចិៃ រដាឋ ភ្បិាលបកសកុមមុយៃិសតខវៀរ
ណាម បាៃអៃុញ្ហា រឲ្យរលរដ្ឋខវៀរ
ណាម ជារិខសសជៃជារិយួៃ ៃិង 
ចិៃ (Kinh , Hoa ) េូទាំងត្បខេស 
បាៃឈបស់ត្មាក ខដ្ើមបអីាំណ្របុណ្យ
ត្បនរណី្របស់រួកខគដ្ល់ខៅ ៩ នលៃ ។ 
េខងវើទាំងខៃោះវែុោះបញ្ហច ាំងឲ្យខឃើញថា រដាឋ
ភ្បិាលខវៀរណាមកាំរុងខ្រភូ្រកុហ្ក់
ទាំងត្សុងចាំខ ោះជៃជារិខដ្ើមខ្មមរខត្ោម
ខៅកមពុជាខត្ោម ៃិងកាំរុងខ្រអៃុវរត
ផ្ទុយរីខគ្នលៃខយបាយ អវីមយួខ្ដ្ល
មែួៃបាៃអោះអាងថា ជៃជារិទាំងអស់
ខៅកនុងត្បខេស ខវៀរណាមមាៃសិេធិខសមើ
គ្នន  ។ 
ចូលឆ្ន ាំលមីរបស់ជៃជារិយួៃ ៃិង

ចិៃខៅត្បខេសខវៀរណាមឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ខៃោះ កមមករ ៃិងមស្រៃតីរាជោរេូទាំងត្ប 
ខេស បាៃឈបស់ត្មាករីោរងារចាំៃៃួ 
៩ នលៃ គឺចបរី់នលៃេី ០៩ ដ្ល់នលៃេី ១៧ 
ខ្មកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣  ។ ខៃោះខបើ ខយង
តាម ខសចកដីត្បោស ខលម 9570/ 
VPCP-KGVX ខចញរីោរយិល័យ    
រដាឋ ភ្បិាលបកសកុមមុយៃិសត ខវៀរណាម 
ចុោះនលៃេី ២៣ ខ្មវចិោិោ ឆ្ន ាំ ២០១២ ជូៃ
ចាំខ ោះត្កសួងរលកមម យុេធជៃរិោរ 
ៃិង សងគមកិចច (Bộ Lao động 
Thương binh Xã hội ) ។   
ខសចកដីត្បោសខៃោះ  បាៃខធវើឲ្យជៃ

ជារិយួៃ ៃិង ចិៃ (Kinh , Hoa ) បាៃ
ឈបស់ត្មាក រីោរងារខដ្ើមបេីេលួ
បុណ្យចូលឆ្ន ាំលមីត្បនរណី្របស់ខគយ៉ា ង

សបាយរកីរាយ ខត្ ោះោរយិល័យរដាឋ
ភ្បិាលខរាងចត្ក  សាោខរៀៃ ៃិងមហា
វេិោល័យនានា ត្រូវបាៃបិេទវ រទាំង
អស់ ។ 
នលៃបុណ្យចូលឆ្ន ាំលមី ត្បនរណី្ខ្មមរ 

ខ្ដ្លត្បាររធខរៀងរាល់ឆ្ាំ    រដាឋ ភ្បិាល  
ខវៀរណាម មៃិបាៃខបើកសិេធិខសរភីារេាំ
លាំេូោយ ឲ្យរលរដ្ឋខ្មមរខត្ោមមាច ស់
ត្សុកនៃខ្ដ្ៃដី្កមពុជាខត្ោម (ភាគខាង
របងូខវៀរណាម) បាៃឈបស់ត្មាក
ខដ្ើមបចូីលរមួរិធី បុណ្យជារិរបស់មែួៃ
ខ ើយ ។  
មាៃខសចកដីរាយោរណ៍្ ជាហូ្រ

ខ្ហ្មកថា ខរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ឲ្យខ្រដ្ល់នលៃ
បុណ្យជារិទាំងរីរខៃោះ របស់ខ្មមរខត្ោម 
កមមករខ្មមរខត្ោម ខ្ដ្លខធវើោរខៅតាម
ខរាងចត្កនានា , សិសស ៃិងៃិសសរិខ្មមរ
ខត្ោមខ្ដ្លកាំរុងសិកាខៅតាមសាោ 
ៃិង មហាវេិោល័យរដ្ឋខវៀរណាមមៃិ

ត្រូវបាៃឈបស់ត្មាកខ ើយ ខត្ ោះ
សាោខរៀៃ ៃិងខរាងចត្កទាំងខនាោះ ខៅ
ខ្របៃតខបើកទវ រខធវើោរ ។  កតាត ទាំងខៃោះ  
វាអាចជោះឥេធិរលខដាយត្បខយល ឬ 
ខដាយចាំ កនុងោររ ាំោយវបបធមខ៌្មមររបស់
ជៃជារិខដ្ើមខ្មមរខត្ោម ខៅកមពុជាខត្ោម
ខដាយរដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម ខត្ ោះរដាឋ ភ្ិ
បាលអៃុវរតខគ្នលៃខយបាយ ខធវើឲ្យ
រលរដ្ឋខ្មមរ ខត្ោមឃាែ រឆ្ៃ យរីត្បនរណី្
របស់មែួៃបៃតិចមដងៗ ។ 
ជាៃុសាសៃ ៍ សត្មាបរ់ដាឋ ភ្បិាល

ខវៀរណាម  រដាឋ ភ្បិាលត្រូវខ្រខចញ
ខសចកដីត្បោសខ្ណ្នាាំ ជាសាធារណ្ៈ
មយួ ឲ្យត្គបម់ៃទីរោរយិល័យរដាឋ ភ្ ិ   
បាល  ខរាងចត្ក  សាោខរៀៃ ៃិងមហា
វេិោល័យនានា េូទាំងខ្ដ្ៃដី្កមពុជា
ខត្ោម (ភាគខាងរបងូខវៀរណាម) ជាេី
ខ្ដ្លខ្មមរខត្ោមមាច ស់ត្សុករស់ខៅ យ៉ា ង
ខត្ចើៃកុោះករខនាោះ បិេទវ រឈបស់ត្មាក

យ៉ា ងខហាចណាស់ចាំៃៃួ ៣ នលៃខៅកនុង
រិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ ផ្ងខ្ដ្រ ។  
រដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម បាៃខធវើ

អាណាៃិគម ត្រួរត្តាខលើរលរដ្ឋខ្មមរ
ខត្ោម ៃិងជៃជារិយួៃបាៃហូ្រចូល
មករស់ខៅខលើខ្ដ្ៃដី្កមពុជាខត្ោម បាៃ
េេលួផ្លត្បខយជៃ ៍ រីខ្ដ្ៃដី្ខ្ដ្ល
មាៃខ្មមរខត្ោម ជាមាច ស់ត្សុកមយួខៃោះ
យ៉ា ងខត្ចើៃ អខៃកអៃគឃមៃិអាចោរ់
នលែបាៃ ខ្រខ្បរជាបាំខភ្ែចខចលៃូវគុណ្
បាំណាច ់ ខហ្ើយនាាំគ្នន ជាៃឈ់ែខីលើសិេធិ
ខសរភីារ របស់មាច ស់េឹកមាច ស់ដី្ខៅ   
វញិ ។  ដូ្ខចនោះ រដាឋ ភ្បិាលខវៀរណាម 
ត្រូវខ្រមាៃរនួាេីខ្ណ្នាាំមាច ស់ត្កុមហ្៊ាុៃ 
ខរាងចត្កទាំងខត្ៅ ៃិងកនុងត្សុកឲ្យយល់
អាំរីវបបធម ៌ េាំខៃៀមេមាែ បរ់បស់ខ្មមរ
ខត្ោមៃិងត្រូវខគ្នររសិេធិខ្មមរខត្ោមមាច ស់ 
ត្សុកផ្ង មណ្ៈខ្ដ្លអនកជាំៃញួទាំង
ខនាោះមករកសីុខៅកមពុជាខត្ោម ។ 

ជាអៃុសាសៃស៍ត្មាបរ់លរដ្ឋខ្មមរ
ខត្ោមខៅកមពុជាខត្ោម  គឺ ខយើងត្រូវដឹ្ង
ថា សិេធិខសរភីារមៃិខ្មៃជារងាវ ៃខ់្ដ្ល
ខយើងបាៃេេលួ ខដាយខគខលើកយក
មកជូៃខដាយេខេៗខនាោះខេ  មាៃៃយ័
ថា អវីខ្ដ្លខយើងចងប់ាៃ ខយើងត្រូវខ្រខធវើ 
ោររវា៉ាទមទរ ខេើបបាៃេេលួលេធ
ផ្ល ។ ដូ្ខចនោះ សូមឲ្យខ្មមរខត្ោមត្គបរ់បូ
ខៅកមពុជាខត្ោម ទាំងត្រោះសងឃ ៃិងត្គ 
ហ្សា ជាកមមករខរាងចត្ក សិសស ៃិសសរិ 
ៃិងកមាម ភ្បិាល កនុងជរួរដាឋ ភ្បិាលបកស
កុមមុយៃិសតខវៀរណាម ត្រូវហា៊ា ៃរវា៉ា  
ទមទរៃូវសិេធិខសរភីាររបស់មែួៃ កនុង
នាមជាមាច ស់ត្សុក នៃខ្ដ្ៃដី្កមពុជា
ខត្ោម ។ ោរទមទរៃូវសិេធិទាំងខៃោះ វា    
សមៃឹងចាប ់ នៃត្បខេសខវៀរណាម
ខ្ដ្លបាៃខ្ចងថា ជៃជារិទាំង ៥៤ 
ខៅកនុងត្បខេសខវៀរណាមមាៃសិេធិខសមើ
ភារគ្នន  ខហ្ើយត្សបៃឹងខសចកដីត្បោស
ជាសកលសដីរីសិេធិជៃជារិខដ្ើមនៃអងគ
ោរសហ្ត្បជាជារិខ្ដ្លរដាឋ ភ្បិាលខវៀរ 
ណាមជាត្បខេសហ្រាខលមី ផ្ងខនាោះ
បាៃខ្ចងថា ជៃជារិខដ្ើមត្គបរ់បូខៅ
កនុងរិភ្រខោក មាៃសិេធិសខត្មច
វាសនាមែួៃខដាយមែួៃឯង ឬ មាៃសិេធិ
សខត្មចកិចចោរខផ្សងៗទកេិ់ៃ បញ្ហា នផ្ទ
កនុងខៅតាមមូលរដាឋ ៃ របស់រួកខគ 
ខហ្ើយមាៃ សិេធិអភ្រិកស ៃិងអភ្វិឌ្ឍ វបប
ធម ៌សងគម  ខសដ្ឋកិចច ៃខយបាយ ៃិង
ចាប ់ជាខដ្ើមផ្លទ ល់មែួៃ របស់រកួខគ ផ្ង
ខ្ដ្រ ។ 
ចុងខត្ោយនៃខសចកដីខៃោះ ខយើងមុ្ាំ 

ចរេុ់កោរ ខ្ដ្លរដ្ឋោរត្កុងហាណូ្យ
មៃិអៃុញ្ហា រឲ្យខ្មមរខត្ោមមាច ស់ត្សុកនៃ
ខ្ដ្ៃដី្កមពុជាខត្ោម បាៃឈបស់ត្មាក
កនុងនលៃបុណ្យត្បនរណី្របស់រួកខគ ដូ្ច
ជៃជារិយួៃៃិងចិៃខនាោះ វាជាោរត្ប 
ោៃរូ់ជសាសៃ ៍ ៃិងរ ាំខោភ្សិេធិ
មៃុសសយ៉ា ងធៃៃធ់ៃរ ៃិងជារិខសស វែុោះ
បញ្ហច ាំងឲ្យខឃើញថា រដាឋ ភ្បិាលខវៀរ  
ណាម មៃិបាៃអៃុវរតតាមខគ្នលៃខយ 
បាយរបស់មែួៃខ្ដ្លបាៃអោះអាងថា ជៃ
ជារិៃីមយួៗខៅកនុងខវៀរណាម មាៃ
សិេធិខសមើភារគ្នន  ខហ្ើយមៃិបាៃខគ្នររ
តាមកិចចសៃោ ខ្ដ្លមែួៃបាៃចុោះហ្រា
ខលខាខលើខសចកដីមៃុមរ័ សដីរីសិេធិជៃ
ជារិខដ្ើម នៃអងគោរសហ្ត្បជាជារិ
ខ ើយ ៕ 

 

វ ៀតណាមមិន នុញ្ញា តឲ្យបមមរ្វប្រោមឈប់សប្រមាកកនុងថ្ថ្ៃបុណយប្របថ្ពណីរ្បស់បមមរ្វប្រោម  
បតឲ្យឈប់ទូទ ាំងប្របវទស ០៩ ថ្ថ្ៃសប្រមាប់ចូលឆ្ន ាំរ្បស់ជនជាតិយួន នងិចិន ជាោរ្វរ្ ើសវ ើងពូជសាសន ៍

ប្រ មទសខដេម្សនិមានសម្សភាពក នងុសង គម្ស សទិ ធមិាច ស់ស្ស៉ុកត្រវូមៅមត្ោម្សបារមជ ើងរបស់អាណានគិម្សជន នងិជនជារមិដ ើម្សត្រវូបានរស់មៅក នងុភាពអយ៉ុរ តធិម្ស ៌វាអាែឈានដេោ់រមង ើប
បេះមបាររបស់ត្ក ៉ុម្សជនជារមិដ ើម្ស មដ ើម្សបីសទិ ធរិបស់ពកួមគយា ងពរិត្បាកដ ។ 

វសចកដបីថ្ែងោរ្ណ៍រ្បស់ សារ្ព័ត៌មាន ថ្ប្រពនគរ្ 

រដាឋភបិាេេមវៀរណាម្ស ត្រវូខរមែញមសែក ដតី្បោសខណ្នា ាំជាសាធារណ្ៈម្សយួឲ្យត្គប់ម្សន ទរីោរយិា 
េយ័   រដាឋភបិាេ មរាងែត្ក  សាោមរៀន នងិម្សហាវទិាេយ័នានា ទទូ ាំងខដនដកីម្ស ពជុាមត្ោម្ស (ភាគ

ខាងរបូងមវៀរណាម្ស) ជាទខីដេខែ ែរមត្ោម្សមាច ស់ស្ស៉ុករស់មៅយា ងមត្ែ ើនក ៉ុេះករមនាេះ បទិទវ រឈប់សត្មាក់យា ង
មហាែណាស់ែាំននួ ៣ ថ្ង ៃមៅក នងុពធិបី ៉ុណ្យែេូឆ្ន ាំខែ ែរ ផងខដរ ។  

រដាឋភបិាេមវៀរណាម្សបានមធ វើអាណានគិម្សត្ររួត្តាមេ ើពេរដ ឋខែ ែរមត្ោម្ស នងិជនជារយិនួបានហរូែេូម្សក
រស់មៅមេ ើខដនដកីម្ស ពជុាមត្ោម្ស បានទទេួផេត្បមយាជនព៍ខីដនដខីដេមានខែ ែរមត្ោម្សជាមាច ស់ស្ស៉ុកម្សយួមនេះ
យា ងមត្ែ ើនអមនកអនគឃម្សនិអាែោរ់ថ្ង ៃបាន ខរខបរជាបាំមភ ៃែមចាេនវូគ ៉ុណ្បាំណាែ់ មហើយនា ាំោនជាន់ឈៃីមេ ើ
សទិ ធមិសរភីាព របស់មាច ស់ទកឹមាច ស់ដមីៅវញិ ។  ដមូែ នេះ រដាឋភបិាេមវៀរណាម្ស ត្រវូខរមានរនួាទខីណ្នា ាំមាច ស់ត្ក ៉ុម្ស
ហ៊ែ៉ុន មរាងែត្កទ ាំងមត្ៅ នងិក នងុស្ស៉ុកឲ្យយេអ់ាំពវីបបធម្ស ៌ ទាំមនៀម្សទមាៃ ប់របស់ខែ ែរមត្ោម្ស នងិត្រវូមោរពសទិ ធិ
ខែ ែរមត្ោម្សមាច ស់ស្ស៉ុកផង ែណ្ៈខដេអ នកជាំនញួទ ាំងមនាេះម្សករកស៉ុមីៅកម្ស ពជុាមត្ោម្ស ។ 

ខ្មខមសា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ៖ រិធីងូរេឹក ៃិង មមាខទសចស់េុាំកនុងនលៃបុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ ខៅត្សកុកាំរងស់ាព ៃ ខមរតត្រោះត្រ ាំង ។ 



ប្រពះវតជប្រពះគុណ គមឹ សាង នាយកសាសនាថ្នគណៈប្រពះពុទធសាសនាវថ្រ្វទមជឈមណឌ លថ្ប្រពនគរ្ 

នរណាខលះលៅកម្ពុជាលប្ោម្ 

មដ ើម្សបីបានត្ជាបពរ័ម៌ានជ ៉ុាំវញិសាថ នភាពសង គម្សខែ ែរមត្ោម្សមៅកម្ស ពជុាមត្ោម្ស នងិមៅមត្ៅត្បមទស មោកអ នកអាែែេូទសសនាតាម្សរយៈមគហទាំពរ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

ខដាយ ថាច ់ត្បីជា ខគឿៃ 
ត្បវរតិ៖ 
ត្រោះគុណ្ គឹម សាង (ធមមវរិខិយ) 

ខឈាម ោះធាែ បខ់ៅថា ងា៉ា យ ត្បសូរ ខៅ
កនុងឆ្ន ាំ ច ចតាវ ស័ក រ. ស. ២៤៦៦    
គ. ស. ១៩២២ ខៅភូ្មខិផ្លន ដូ្ង ឃុាំខផ្លន
ដូ្ង ត្សុកកខញ្ហច ង (Tiểu Cần) ខមរត
ត្រោះត្រ ាំង ។ ជាបុត្ររបស់ខោក គឹម 
ចៃ ់ៃិង អនកត្សី គឹម ធី ចិប ។ ត្រោះអងគ
មាៃបងបអូៃបខងេើរ ៤ នាកគឺ់៖ 
គឹម ធី ឈបិ  (ត្សី) 
គឹម ធី ឆ្យ  (ត្សី) 
គឹម ងា៉ា យ  (ត្រោះអងគ) 
គឹម ខ្ង៉ា  (ត្បុស) 
ោរសាងផ្នួស៖ 
ខរលធាំដឹ្ងកតីខ្ម៉ាឳ បាៃឲ្យខៅខរៀៃ

ខៅសាោបឋមសិកាកាំរងដូ់្ង ។ ខរៀៃ
បាៃបីបៃួឆ្ន ាំ កប៏ាៃវលិមកផ្ទោះជួយ ខធវើ
ោរឳរុកមាត យវញិ ។ អាយុបាៃ ២១ 
ឆ្ន ាំ បាៃឧបសមបទជាភ្កិខុ ខៅវរតខ ធិ
វងសកាំរងដូ់្ង ឋរិខៅកនុងត្សុកកខញ្ហច ង 
ខមរតត្រោះត្រ ាំង ខ្ដ្លមាៃត្រោះមហាបរ ិ
យរតិវជិាជ  ថាច ់ ខលឿក ជាត្រោះឧបជាយ ៍
ខហ្ើយដាកន់ាមបញ្ារតិថា ធមមវរិខិយ ។ 
ោរសិកាអបរ់ ាំ៖ 
ឆ្ន ាំ កុរ ៃរវស័ក រ. ស. ២៤៩១ 

គ. ស.១៩៤៧ បាៃៃិមៃតខៅខរៀៃខៅវរត
ៃិខត្គ្នធកាំរងក់ាៃត ខៅវរតកាំរងក់ាយ
ត្សុកកាំរងធ់ាំ ខមរតត្រោះត្រ ាំង ។ 
ឆ្ន ាំ វែូវ ឯកស័ក រ. ស. ២៤៩៣ 

គ. ស. ១៩៤៩ បាៃៃិមៃតខៅបៃតោរ
សិកាខៅេីត្កុងភ្នាំខរញ ៃិងខៅ ឆ្ន ាំ មមី
វស័ក រ. ស. ២៤៩៨ គ. ស. ១៩៥៤ 
បាៃត្ប ងខចញ រីសាោបាលីជាៃ់
មពស់ខៅត្កុងភ្នាំខរញ ត្រោះរាជាណាចត្ក
កមពុជា ខហ្ើយកប៏ាៃៃិមៃតត្រ បខ់ៅ
ត្សុកកាំខណ្ើ រវញិ ។ 
រនួាេីរបស់ត្រោះអងគកនុងសងគមជារិ

ខ្មមរខត្ោម ៃិងរុេធសាសនាខៅកមពុជា
ខត្ោម៖ 
ខរលបាៃត្រ ប ់ ដ្ល់វរតកាំខណ្ើ រ

ខត្ោយរីបាៃបញ្ចបោ់រសិកាខៅេីត្កុង
ភ្នាំខរញ ត្រោះមហា ថាច ់ ខលឿក ត្រូវជា
ត្រោះឧជាយ ៍ បាៃបញ្ហជ ឲ្យបខត្ងៀៃខៅ
រុេធិកសិកា (សាោបាលីរង ថាន កេី់ ១ 
េី ២ ៃិងេី ៣ ) ។ 
ឆ្ន ាំ មខ្ម សបតស័ក រ. ស. 

២៤៩៩ គ. ស. ១៩៥៥ ត្រោះខមគណ្
ខមរតត្រោះត្រ ាំង សឺង ធៃ ខ្ដ្លមាៃ
ត្រោះមហា ផ្លរ ់ ជាខលខាធិោរបាៃ

មនោះខ្មនង ខបើកអៃុវេិោល័យឯកជៃមយួ
ខៅខាងលិច វរតៃិខត្គ្នធកាំរងក់ាៃត
ខឈាម ោះ « អៃុវេិោល័យរសមីចរយិ» ៃិង
បខត្ងៀៃតាមកមមវធីិ បារា ាំង-ខ្មមរ ។       
សាស្រសាត ចរយមាៃអស់ខោក ថាច ់ ខ្ផ្ៃ 
ថាច ់ សវី ៃិង មហា ថាច ់ សាប៊ាុរ 
។ល។ អៃុវេិោល័យខបើកបាៃដ្ល់ឆ្ន ាំ 
១៩៥៨ មាៃ ៤ ថាន ក ់គឺ ថាន កេី់ ៧ េី ៦
េី ៥ ៃិង េី ៤ មាៃកូៃសិសស ចាំៃៃួ 
២០០ របូ ។ អៃុវេិោល័យខៃោះត្រូវ បាៃ 
បិេទវ រខៅ ឆ្ន ាំ ១៩៥៨ គឺជាខ្មខ្ដ្ល
ត្បធានាធិបរីយួៃខឈាម ោះ ខងា៉ា  ឌិ្ញ     
ខយ៉ាម ត្បោសបិេអកសរខ្មមរេូទាំងត្ប 
ខេសខៅតាមសាោសាធារណ្ៈ ។ 
ឆ្ន ាំ ខាល ចតាវ ស័ក រ. ស. 

២៥០៦ គ. ស. ១៩៦២ ត្រោះអងគបាៃ
េេលួនាេីជាអាគ្នធិោររុេធិកគរសុលយ 
មាៃោរយិល័យខៅវរតចៃទរងស ី េីត្កុង
នត្រៃគរ ។ នលៃសុត្ក ១២ ខរាច ខ្ម
មគិសិរ ឆ្ន ាំ ខថាោះ បញ្ច ស័ក រ.ស. 

២៥០៧ ត្រូវៃឹងនលៃេី ១៣ ខ្មធនូ គ. ស. 
១៩៦៣ មហាសៃនិបារេូខៅខៅកមពុជា
ខត្ោម បាៃត្បាររធខ ើងខៅវរតចៃទរងស ី  
េីត្កុងនត្រៃគរ ខដ្ើមបខីត្ជើសតាាំងថាន ក់
ដឹ្កនាាំគណ្ៈរុេធសាសនាខលរវាេ ។ 
លេធផ្លោរខបាោះខឆ្ន រមាៃដូ្ចរខៅ៖ 
ត្កមុវៃិយធរ ៃិង ត្កមុត្បឹកា 
ត្រោះត្គូ  ឹម ខ្អម (ឃាែ ាំង) 
ត្រោះត្គូ ថាច ់ខងាស (ត្រោះត្រ ាំង) 
នាយកសាសនា 
ត្រោះធមមវរិខិយ គឹម សាង  
នាយកសាសនារង 
ត្រោះខរជត្រោះត្រោះ យ៉ា ញ បាវ 

(ត្កមៃួស), ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ ថាច ់
ខរច (ឃាែ ាំង) 
អគគរិៃិរយ 
ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ ថាច ់គង ់ 
ត្បធាៃខាងត្គហ្សា 
ខោក សឺង ថាយ ខងវៀង  
អៃុត្បធាៃ 

ខោក ថាច ់សងាា  
អគគខលខាធិោរ 
សឺង មុ ីខៅ មហា ផ្លរ ់
អគគរិៃិរយ 
ថាច ់ខមមរៃិទ 
ោររស៊ាូខដ្ើមបសិីេធិខសរភីារជូៃខ្មមរ

ខត្ោម៖ 
នលៃត្រហ្សបរិ៍ ៣ ខកើរ ខ្មអសសជុ 

ឆ្ន ាំ ច សាំរេឹធិស័ក រ. ស. ២៥០២ ត្រូវនលៃ
េី ១៦ ខ្មរុោ គ. ស. ១៩៥៨ ខោក 
សឺង ង៉ាុក ថាញ់ បាៃបខងេើរចលនាខ្មមរ
ខសរ ី ខៅភូ្មធិាំ ត្សុកនាគគិរ ី ខមរតេលួ
តាខមាក (Binh Phuoc ) កមពុជាខត្ោម 
មាៃគ្នន ត្បខ្ហ្ល ១៤០ នាក ់ ។ ខរល
ខនាោះ ត្រោះមហាធមមវរិខិយ គឹម សាង ឬ 
អាចរយ ងា៉ា យ បាៃេេលួងារជា ខឃាស
ៃិក នៃចលនាខ្មមរខសរតី្បចាំខមរតត្រោះ
ត្រ ាំង ។  
នលៃេី ២៥ ខ្មរុោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ 

ត្រោះអងគបាៃេេលួ េីជាត្រោះត្បធាៃ     

គណ្ៈកមាម ធិោរកណាត ល ដឹ្កនាាំត្រោះ
សងឃខ្មមរកាំខណ្ើ រ ខៅយួៃខាងរបងូរស៊ាូ
ទមទរ ខដ្ើមបរីកាៃូវនាេីជាជៃជារិ
ភាគរិច ។  
ចបរី់នលៃេី ១៨ ដ្ល់នលៃេី ២៤ ខ្ម

វចិោិោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ត្រោះអងគបាៃចលនា
ឲ្យមាៃោរខធវើបារុកមមខៅ េីត្កុង
នត្រៃគរ ខ្ដ្លមាៃោរចូលរមួរីត្រោះ
សងឃ ខ្មមរខត្ោម ៃិមៃតមករីខមរតនានាេូ
ទាំងខ្ដ្ៃដី្ កមពុជាខត្ោម ខដ្ើមបទីមទរ
ឲ្យរដាឋ ភ្បិាលយួៃ ខសរផី្តល់រនួាេីជា
ជៃជារិភាគរិចដ្ល់ខ្មមរខត្ោម ។ ល ។ 
កិចចោរអៃតរជារិ៖ 
រ. ស. ២៥១០ គ. ស. ១៩៦៦ 

ត្រោះអងគរាំណាង ឲ្យគណ្ៈរុេធសាសនា
ខលរវាេបាៃចូលរមួ មហាសៃនិបាររុេធ
សាសនារិភ្រខោក ខៅេីត្កុងកូ ូម 
ប ួ នៃត្បខេសសិរលីងាេ  ។ ខៅកនុងមហា
សៃនិបារខៃោះ ត្រោះធមមវរិខិយ គឹម សាង 
បាៃត្បខ្កកយកឈនោះ ត្រោះសងឃរុេធ
សាសនាមហាយៃ ជៃជារិយួៃ 
ខឈាម ោះ លិរ ហូ្ យ៉ា ក (Thịch Hộ 
G i á c )  អាំរីនាមស័រទ «គណ្ៈរុេធ 
សាសនាថារវាេ» ។ ត្រោះអងគ កប៏ាៃខធវើ
េសសៃកិចចជាផ្ែូវោរខៅបណាត  ត្បខេស
ោៃត់្រោះរុេធសាសនាមយួចាំៃួៃ ដូ្ចជា 
កូខរ ៉ាខាងរបងូ ,ជប៉ាុៃ, នរវា៉ា ៃ,់ ឥណាឌ , ខៃ
បា៉ា ល, ភូ្មា, មា៉ា ខ សីុ, សិងាបូរ ី ៃិង
បាៃចូលរមួមហាសៃនិបារខលើកេី ៥ 
នៃ រុេធិកសមាគមរិភ្រខោក ខៅត្កុង
ខឈៀងនម៉ា ត្បខេសខសៀម ។ 
ត្រោះអងគសុគរ ខដាយជាបគុ់កយៃួ

រីរខលើក៖ 
ខលើកេីមយួអស់ ៥ ឆ្ន ាំ រីនលៃេី 

២៦ ខ្មរុោ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ដ្ល់ នលៃេី 
២៦ ខ្មមលុិនា ឆ្ន ាំ ១៩៨០ បាៃត្រ ប់
មកដ្ល់វរតកាំខណ្ើ រខត្ោយខចញរីគុក ។ 
ខលើកេីរីររីឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ដ្ល់ ខ្មធនូ  ឆ្ន ាំ
១៩៨៧ យួៃបាៃចកថ់ាន ាំឲ្យត្រោះ ប់
សរិ ។  
ត្រោះអងគសុគរ នលៃត្រហ្សបរិ៍ ១២ 

ខរាច ខ្មបុសស ឆ្ន ាំខរាង សាំរេឹធិស័ក រ. ស. 
២៥៣២ ត្រូវៃឹងនលៃេី ០២ ខ្មកុមភៈ ឆ្ន ាំ 
១៩៨៩ ៕ 
ឯកសារខយង៖ 

 ថាច ់ ខស (២០០១) . ជីវត្បវរិតិ 
ត្រោះខរជត្រោះគុណ្ គឹម សាង ។ 

 ត្បរិេិៃ ចៃទគរិ    តាមខគហ្េាំររ័ 
www.cam-cc.org 

ត្ពេះមរជត្ពេះគ ៉ុណ្ ធម្ស ែវរិមិយា គមឹ្ស សាង នាយកសាសនាថ្នគណ្ៈត្ពេះព ៉ុទ ធសាសនាមងរវាទម្សជឈម្សណ្ឌេថ្ត្ពនគរ នងិជាត្បធានគណ្ៈកមាែធោិរកណាត េដកឹនា ាំត្ពេះសងឃខែ ែរមត្ោម្ស មៅកម្ស ពជុា
មត្ោម្សរស៊ែទូម្សទរឲ្យអាណានគិម្សយនួផ តេ់នាទជីាជនជារមិដ ើម្សភាគរែិដេខ់ែ ែរមត្ោម្ស នាឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ។ ត្ពេះអង គត្បសរូ គ. ស. ១៩២២ នងិស៉ុគរ គ. ស. ១៩៨៩ មត្ោយពរីដាឋភបិាេយនួ
បានមធ វើទរ ៉ុណ្កម្ស ែអស់ពរីមេ ើកមៅក នងុពន ធនាោរ ។ 

ត្ពេះនាម្ស៖ គមឹ្ស សាង  - ត្ពេះនាម្សមដ ើម្ស៖ ង យ 
ត្ពេះនាម្សបញ្ញរ ត៖ិ ធម្ស ែវរិមិយា (អ នកពាយាម្សក នងុត្ពេះធម្ស)៌ 

ត្បសរូ៖ ឆ្ន ាំ ែ ែតាវសក័ ព. ស. ២៤៦៦ គ. ស.១៩២២ 
ទកីខន ៃងត្បសរូ៖ ភមូ្សមិផ្លន ដងូ ឃ៉ុាំមផ្លន ដងូ ស្ស៉ុកកមញ្ជច ង មែរ តត្ពេះត្រ ាំង 

បតិា៖  គមឹ្ស ចាន់ - មាតា៖ គមឹ្ស ធ ីែបិ 
ស៉ុគរ៖ ឆ្ន ាំមរាង សាំរទឹ ធសីក័ ព. ស. ២៥៣២  គ. ស.១៩៨៩ 


