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រដ្ឋា ភិប្តលចវៀត្ណាមចបើកយទុធនាការចដើររបឹ
យកវត្ថុបុរាណចៅតាមវត្ាអារាមខ្មមរចរកាម 

ដោយ សឺង សដរមច 
វទិយសំុដឡងកមពុជាដរោម (VOKK) 
 
ដៅថ្ថងទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នប  ំ

២០១១ កនលងដៅដនះ អាជាញ ធរថ្នរប 
ដទសដវៀតណាម បានសាកលផងកល 
លផចិថមីមយួ កបុងោររបមូលយកនូវ
បុរាណវតទុពីវតថអារាមនានា ដៅខដនដី  
កមពុជាដរោមដោយយកដលសថា ដដើមផ ី
ោកត់ាងំឱយអបកដទសចរណ៍ បានដ ើញ 
អំពីសាប ថ្ដវបផធមខ៌ែមរ ។ ោរអនុវតថនូវ
លិែិត ចុះថ្ថងទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នប  ំ
២០១១ របស់មនធីរកីឡា វបផធម ៌ និង
ដទសចរណ៍ដែតថរតាវញិ ខដលយួនបាន
បថូរពីដមម ះខែមរគឺដែតថរពះរតពាងំ ចុះហតទ
ដលខាដោយអនុរបធាន ថាច ់សុែសានថ 
ថ្នសមាគមរពះសងឃដសបហាជាតិ ជូន
ចំដពាះគណកមមោរ 

នដោបាយខផលល្វវ  

រពះវហិារវតថមុនរីងសសិីរវីរារាម (សាវ យពក)  ឋតិ
ដៅកបុងរសកុថកូវ ដែតថរពះរតពាងំ ។  
របូថតៈwww.srahku.com 

ចវៀត្ណាមចដ្ឋះខ្លងអនកជាប់គុកជាង  
១០.០០០ នាក់ ខ្ត្គ្មម នចមម ះ ចោក ចៅ ចហន 

ដោយ ថាច ់ធារ ី
សារពត័ម៌ាន ថ្រពនគរ 
 
តាមរបភពពីទីភ្នប កង់ារពត័ម៌ាន AP 

ដល្វក ដរតឿង តឹង សាង របធានរដឌដវៀត
ណាមបានសដរមចដលើកខលងដោស ឲយ
អបកដោសជាបគុ់ក របមាណជាង 
១០.០០០ នាក ់ ដៅកបុងទិវាបុណយជាតិ
របដទសដវៀតណាម ោលពីថ្ថងទី ០២ ខែ
កញ្ញដ  កនលងដៅដនះ ។ ដល្វក ដៅ ដហន  
ជាអបកតំណាងពលរដឌខែមរដរោម ដៅដែតថ
មាតរ់ជូកកបុងោរតវ៉ាដរឿងដីធលី មនិមាន
ដមម ះដៅកបុងបញ្ជ ី ខដលដមដឹកនាបំកស
កុមមុយនិសថដវៀតណាម ដលើកខលងដោស
ដឡើយ ។ ដរៅពី ដល្វក ដៅ ដហន ខដល
ជាខែមរដរោម សកមមជនសិទនិមនុសស និង
អបកបដញ្ចញដោបល់ខែវងគំនិតនឹងអាជាញ
ធរដវៀតណាម កម៏និរតូវបានដលើកខលង
ដោសខដរ ។ សហរដឌអាដមរកិ និងសហ
ភ្នពអឺុរបុជាដរឿយៗ ខតងរះិគនរ់ោឌ ភបិាល
ដវៀតណាមថា បានរដំល្វភសិទនិមនុសស  
ោ៉ងធងនធ់ងរ ដោយរកុងហាណូយខតង
ចាបែ់លួនរកុមអបកបដញ្ចញមតិខែវងគំនិត 
អបកមានគំនិតចងដ់វៀតណាមមាននដោ 
បាយខបបពហុបកស និងរកុមដមដឹកនាំ
សាសនាជាដដើម ។  (ត្ចៅទំព័រ  ៤) 

ដោយ ដៅ សុគនាន  
សារពត័ម៌ាន ថ្រពនគរ 
 
 អាជាញ ធរដវៀតណាមដែតថរពះរតពាងំ ឬរតា 

វញិ ដៅខតបនថោរបញ្ចុ ះបញ្ចូ លរពះដៅអធិោរ 
វតថសាវ យពក ឋតិកបុងរសុកថកូវឲយរបគល់របូសំ 
ណាករពះវសិណុ  ខដលមានអាយុោលជាងពាន់
ឆ្នប ដំៅឲយរោឌ ភបិាលរគបរ់គង ។ ោរបញ្ចុ ះ 
បញ្ចូ លដនះ អាជាញ ធរដវៀតណាមបានយកលិែិត 
អវីមយួខដលដគអះអាងថាជា «ចាប»់  របស់
របដទសដវៀតណាម ថា វតទុខដលមានអាយុោល
យូរអខងវង ដោះបីធាល កម់កពីដលើអាោសកថី ដៅ
កបុងខផនដីកថី ជាសមផតថិរបស់រដឌ ដហើយជរមុញ
ឲយរពះដៅអធិោរវតថ របគល់របូសំណាករពះ 
វសិណុដនាះដៅឲយរដឌជាអបករគបរ់គបវ់ញិ ។ ចំដពាះ

រពះដៅអធិោរវតថបានបដិដសធ នូវសំណូមពរ
របស់អាជាញ ធរដវៀតណាមដោយបានដលើកដហតុ
ផលថា របស់ខដលពុទនបរស័ិទរបដគនដហើយ គឺ
ជាសមផតថិរមួរបស់វតថ ។ 
រពះដតជរពះគុណ ថាច ់ដកឿង រពះដៅអធិ 

ោរវតថមុនីរងសសិីរវីរារាម (សាវ យពក) បានមាន 
ដថរដីោរបាបោ់លពីដពលថមីៗដនះថា ោលពី
ថ្ថងអងាគ រទី៍ ២៣ ខែសីហា អាជាញ ធរដវៀតណាម 
តាងំពីថាប កមូ់លោឌ នដល់ថាប កដ់ែតថ របមាណ
ជាង ១០ នាក ់ បានចូលមកវតថរបស់រពះអងគ 
ដដើមផបីញ្ចុ ះបញ្ចូ លរពះអងគ ឲយរបគល់របូសំ 
ណាករពះវសិណុ ឲយដៅរោឌ ភបិាលយកដៅរគប ់
រគងវញិ ។ 

មនិមានសិទធផិតល់បទសមាា សន ៍
ដល់សារពត័ម៌ានពត័ម៌ាន 

រដបៀបថ្នោរបញ្ចុ ះបញ្ចូ លដនះ តាមរបភពី
រពះដៅអធិោរវតថដខដល បានមានដថរដីោ 
របាបថ់ា ដំបូងអាជាញ ធរដវៀតណាមបានសាក 
សួរ ឬ គំរាមរពះអងគអំពីោរខដលរពះអងគហ៊ាន 
ផថល់បទសមាា សដល់វទិយសំុដឡងកមពុជាដរោម 
(VOKK) ជំុវញិករណីដនះ ោលពីដពលកនលង
ដៅថមីៗ ។ ដរឿងដនះ អាជាញ ធរដវៀតណាមបានសួរ
រពះអងគថា ដតើរពះអងគបានផថល់ដលែទូរស័ពធ
ផ្ទធ ល់ែលួនដៅឲយអបកណា ដទើបបានវទិយសំុដឡង
កមពុជាដរោមដៅមកសមាា សន ៍។ រពះអងគបាន
ដឆលើយតបវញិថា រពះអងគមនិបានឲយដលែទូរ  
ស័ពធដៅណាដទ ខតរពះអងគជារពះឧបជាយ ៍
និងរពះដៅអធិោរវតថ ដលែទូរស័ពធមានដគ
សាគ ល់ដរចើនោងំដៅកបុងនិងដរៅរបដទសជាដរឿង
ធមមតា ។ 

វតថអងគតាមញិ ជាយរកងុភបដំពញ ២៣ ធបូ ២០០៩: ដល្វក ដៅ ដហន កំពុងបងាា ញ     
ឯកសារខដលអាជាញ ធរដវៀតណាមរបឹយកដីធលីរបស់ែលួនដៅកមពុជាដរោម ។ 

(ត្ចៅទំព័រ ២) 

(ត្ចៅទំព័រ ២) 

របភពពត័ម៌ានសថីអំពីខែមរដរោម 

ខែមរថរោមថៅកមពជុាថរោងរារពធ
ពធិអីបអរទវិាសទិធជិនជារថិ ើម 

សមាគមខែមរដរោមដៅកមពុជាដរោង
ជបួជំុោប ដៅថ្ថងទី ១៣ ខែកញ្ញដ ខាងមុែ
ដនះ ដដើមផរីបារពនពិធីអបអរសាទរដល់ែបួ
៤ ឆ្នប  ំ ថ្ថងខដលអងគោរសហរបជាជាតិរប
ោសនូវដសចកថីរបោសជាសកល សថីពី
សិទនិជនជាតិដដើម ។ 

«អងគោរ សមាគមខែមរកមពុជាដរោម
មានកិតថិយសសូមដោរពអដញ្ជ ើញ ឯក
ឧតថម ដល្វកជំោវ ដល្វករសីអបកនាង
កញ្ញដ  បងបអូនជនរមួមមខែមរកមពុជា
ដរោមោងំកបុងនិងដរៅរបដទស រពមោងំ
អបកសារពត័ម៌ានជាតិ 

ចវៀត្ណាម 
ររូវអនុវរតតាមថសែកតីររ 
ោសជាសកេសតពីីសទិធជិន
ជារិថ ើមឲ្យមានររសិទធភិាព 

(ត្ចៅទំព័រ ៣) 

អានចៅទំព័រ ៣ 

កចិចរបជុោំរងាររបស់សមាគមខែមរដរោមដៅភបដំពញ 
ដដើមផពីិភ្នកាោរងារកបុងដពលកនលងមក ។  

រពឹត្ាិការណ៍ 
២៨ កុមភៈ ១៩៧៥  
ឯកសាររបវតថិសាស្តសថសថីអំពី 

សមរភូមផិារកពំង ់ថែរតរពះររពាងំ 

អានចៅទំព័រ ៥/៦ 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ២ ព័ត្៌មាន សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

  រពះដតជរពះគុណ 
ថាច ់ ដកឿង បានមានដថរដីោថា៖«មក
តាងំពីរកសួង របធានសារមនធីរ   អនុរប 
ធានសារមនធីរ ដហើយនឹងរកសួងរណ
សិរសរសុក ដហើយអនុរបធានគណៈកមាម
ោរ ុំ  រណសិរស ុំ ដគមកពីថ្ថងទី ២៣ 
ខែ ៨» ។ 
វតទុមានតថ្មលជារបស់រដឌ៖  
អំពីមូលដហតុខដលនាឲំយអាជាញ ធរ

ដវៀតណាមចងប់ានរបូសំណាករពះវសិណុ
ដនះដៅរគបរ់គងដនាះ រពះដតជរពះគុណ 
ថាច ់ ដកឿង បានមានដថរដីោឲយដឹងថា 
អាជាញ ធរដវៀតណាមបានយកលិែិតមយួ
ចាបដ់ោងដលើចាបរ់បស់រដឌ ដចញមក
អានចំដពាះរពះភស័្តកថរពះអងគថា វតទុមាន
តថ្មល ខដលមានអាយុោលរាបព់ានឆ់្នប  ំ
ដោះធាល កចុ់ះពីអាោសកថី ដៅកបុងខផនដី
កថីជារបស់ខដលរដឌរតូវរគបរ់គង ។  
រពះដតជរពះគុណ ថាច ់ ដកឿង 

បានដថរដីោថា៖ «ពីថ្ថង ដគយកលិែិត
មកអានហបឹង...ដគថា របស់ខដលដៅកបុង
ខផនដី របស់ខដលធាល កពី់ដលើអាោស  
មក ៍ ខដលមានអាយុោលរាបព់ានឆ់្នប  ំ
របស់ហបឹងរតូវខតរដឌរគបរ់គង »។      
កដើររបឹយកវតថុបុរាណតាមវតថ

អារាមខែមរដរោម ?  
ដោងតាមលិែិតឧដទធសនាមមយួ

ចាបចុ់ះថ្ថងទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នប  ំ២០១១ 
របស់មស្តនថីសងឃខែមរដែតថរពះរតពាងំ ចុះ
រពះហសទដលខាដោយរពះដតជរពះគុណ 
ចនធសិរ ីថាច ់សុែសានថ របដគនដំណឹង
ដល់រពះដៅអធិោរវតថោងំ ១៤១ វតថ 
ដៅកបុងដែតថរពះរតពាងំថា សមាគម
សងឃបានឯកភ្នព នឹងខផនោររបស់
មនធីរវបផធម ៌ កីឡា និងដទសចរណ៍ 
របស់ដែតថកបុង «ោររបខមរបមូលនូវវតទុ
បុរាណ កផរូកាច ់ របូចមាល ករ់ចនាបទម 
ខែមរ» ខដលមានដៅតាមវតថអារាមនានា
ោងំ ១៤១ ថ្នដែតថរពះរតពាងំ ។  
ោរខដលមស្តនថីសងឃខែមរថ្នដែតថរពះ

រតពាងំបានសដរមចដចញលិែិតឧដទធស 
នាមដនះ ដោយដោងដលើលិែិតមយួ 
ចាបចុ់ះថ្ថងទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នប  ំ២០១១ 
របស់មនធីរវបផធម ៌កីឡា និងដទសចរណ៍
ដែតថរតាវញិ ដផញើោនគ់ណៈកមមោរមស្តនថី
សងឃដែតថ ដដើមផជូីនដំណឹងដល់រពះដៅ 
អធិោរវតថមានែលឹមសារថា «ដោងតាម
ដសចកថីសដរមចដលែ 2226/QĐ-UB 
ND ចុះថ្ថង ទី ០៨ ខែធបូ  ឆ្នប  ំ២០០៩ និង
ដសចកថីរបោស (Công Văn ) ដលែ 

781/UBND-NN ចុះថ្ថងទី ២៤ ខែមនិា 
ឆ្នប  ំ២០១១ របស់គណៈកមាម ធិោររបជា
ជនដែតថរតាវញិជំុវញិ «ោររបខមរបមូល
នូវវតទុបុរាណ កផរូកាចរ់បូចមាល ក ់ រចនា  
បទម របស់ជនជាតិខែមរដៅដែតថរពះរត 
ពាងំ» មនធីរវបផធម ៌ កីឡា និងដទស    
ចរណ៍ដែតថរតាវញិ នឹងបញ្ជូ នកមាម ភ ិ  
បាលរដឌ និងភ្នប កង់ារសារមនធីរចូលដៅ
តាមវតថអារាមនានា ដដើមផអីនុវតថនូវខផន 
ោរ «របខមរបមូលនូវវតទុបុរាណ កផរូ
កាច ់ របូចមាល ក ់ រចនាបទម របស់ជន
ជាតិខែមរដៅដែតថរពះរតពាងំ» ខាងដលើ 
ដដើមផោីកត់ាងំបងាា ញ ដល់ដភញៀវដទស  
ចរណ៍ឲយបានដឹងពីវបផធមរ៌បស់ខែមរ ។ 
ោកទ់ងោរអនុវតថនូវយុទននាោរ

ដដើរ «របមូល» វតទុបុរាណខែមរដៅតាមវតថ
អារាមខែមរដរោមពីសំណាកអ់ាជាញ ធរដវៀត 
ណាមដនះ រពះដតជរពះគុណ ថាច ់
ដកឿង បានមានដថរដីោថា សារលិែិត
ឧដទធសនាម ខដលបានដចញដោយមស្តនថី
សងឃខែមរដនាះមនិមានែលឹមសារណាមយួ
ថា រពះដៅអធិោរវតថរតូវខតរបគល់វតទុ
បុរាណដល់អាជាញ ធរដវៀតណាម ដឡើយ 
ផធុយដៅវញិែលឹសារថ្នលិែិត រោនខ់ត
អនុញ្ញដ តឲយដគមកសិការសាវរជាវ ខត

ប៉ុដណាត ះ ។ 
រពះដតជរពះគុណ ថាច ់ ដកឿង 

មានដថរដីោថា៖ «ដសចកថីខថលងោរណ៍
របស់សមាគមសងឃអនុញ្ញដ តឲយរកសួង
វបផធម ៌ កដូ៏ចជារកសួងដបតិកភណឍ  
មានសិទនិដដើររសាវរជាវនូវវតទុបុរាណតាម
វតថវ៉ាចឹងណា ខតមនិោកថ់ា ដបើវតថណា
មានរបស់សំខានរ់តូវឲយដគ កោ៏ម នខដរ ។ 
អាតាម និងគណៈកមមោរវតថកគិ៏តថា តាងំ
ពីដដើមមក ខតរបស់ណាពុទនបរស័ិទដគ
របដគនវតថដហើយ មនិខដលដ ើញយក
ដៅផធះដទ ដហើយកម៏និអាចយកដៅ   

ោកដ់ៅសារមនធីរបានខដរ ។ ដបើគណៈ
កមមោរវតថមនិឲយ ... អាតាម កម៏និហ៊ានឲយ 
ខដរ ។ រតូវខតោកក់បុងវតថហបឹងដហើយ» ។ 
សូមបញ្ញជ កថ់ា ោលពីថ្ថង ០៧ ខែ

កមាៈ ឆ្នប  ំ ២០១១ រពះដៅអធិោរវតថ
សាវ យពក បានទទលួរបូសំណាករពះ
វសិណុមយួខដលអាយុោលកបុងអំឡុងសត
វតសរទី៍ ០៧ ថ្នរគឹសថសករាជពីពុទន
បរស័ិទខែមរដរោមមាប កដ់ៅជិតវតថ ែណៈ
ខដលពកួដគបានជីកដីដហើយបានរបទះ
ដ ើញដៅកបុងដីភូមរិបស់ែលួន ៕  

រដ្ឋា ភិប្តលចវៀត្ណាមចបើកយទុធនាការចដើររបឹយកវត្ថុបុរាណចៅតាមវត្ាអារាមខ្មមរចរកាម 

   ១៤១ វតថពុទន 
សាសនាមហានិោយខែមរ ដែតថរតាវញិ 
បានដធវើចំដពាះវតថខែមរមយួ ដៅរសុកថកូវ 
ដមម ះវតថមុនីរងសសិីរវីរារាម (សាវ យពក) 
ប៉ុខនថរតូវរគូដៅអធិោររពះនាម ថាច់
ដកឿង បានរបខកកមនិរពមរបគល់ឱយ ។ 
របតិកមមជំោស់របស់ រពះរគូដៅអធិោរ 
ថាច ់ ដកឿង ដនះ ចាតទុ់កជាវរិភ្នពគំរូ
សរមាបវ់តថដថ៏្ទដទៀតោងំអស់ ថ្នខដន
ដីកមពុជាដរោមោងំមូល ។ គឺដពលដនះ
ដហើយ ខដលរពះសងឃនិងរបជាពលរដឌ
ខែមរជាទដួៅ ដៅដលើទឹកដីកំដណើ តរបស់
ដយើងរតូវខតបងាា ញថា យួនមនិដចះខត
នឹកដ ើញដធវើអវីតាមខតចិតថ របស់ែលួន    
ដឡើយ ។ ទដងវើរបស់យួន ដបើដយើងសាថ ប ់
ដោយពំុបានគិតឱយដិតដល់ ហាកដូ់ច
ជាពកួដគគិតគូរខាល ងំណាស់ ចំដពាះោរ
ខថរកាសមផតថិវបផធខ៌ែមរដៅដលើ ខដនដី
ខដលពកួដគកំពុងោនោ់ប ់ ។ ប៉ុខនថដបើ
រោនខ់តគិតមយួជំហ៊ានែលី ថាដបើយួន
ចងរ់កាវបផធម ៌ ដករដំខណលខែមរខមន 
ចុះដមថច កដ៏គចាបំាចប់ថូរដមម ះដែតថរពះ 
រតពាងំមកជាដែតថរតាវញិ ? ចុះដហតុអវី 
បានជាដមម ះភូម ិ  ុំ រសុក និងដែតថ
របស់ខែមរោងំអស់ឱយដៅជាយួន ? ចុះ
ដហតុអវី បានពួកដគបានបងខំបថូរដមម ះ
មនុសសខែមរដរោមឱយដៅជាយួន ? ចុះ

ដហតុអវីបានជា ដល្វកឧកញ៉៉ សឺង 
គុយ ដៅហាវ យដែតថរពះរតពាងំបានរតូវ
យួនោតក់ាលជាថបូរឱយយួន រពមរកា
ទំដនៀមទមាល បរ់បថ្ពណីរបស់ខែមរ ? ចុះ
ដហតុអវី បានជាយួនបានបិទមនិឱយខែមរ
ដរៀនសូរតអកសរខែមរ ? ដហើយដៅមាន
ដរឿងរ៉ាវដរចើនដទៀត ដោះជារតូវដរៀបរាបជ់ា
ដសៀវដៅរាបព់ានទំ់ពរ័កម៏និអស់ អំពី
ដចតនាដអ៏ារកកល់្វមករបស់អបកដឹកនាំ
យួនចំដពាះខែមរ គឺមនិមានអវីដរៅពីោរ
ចងរ់លំ្វយដែឿនវបផធមរ៌បស់ខែមរ ខដល 
មនដៅដល់ោររលំ្វយពូជសាសន៌
ខែមរដឡើយ ។ 
របូសំណាករពះវសិណុដនាះ ខដលរប 

ជាពលរដឌខែមរកបុងភូមជិិតវតថ បានជីកដី 
របទះដ ើញ ដហើយយកមករបដគនរពះ
រគូដៅអធិោរ ោលពីថ្ថងទី ៧ ខែកុមាៈ
ឆ្នប  ំ ២០១១ មានអាយុោលកបុងអំឡុង
សតវតសរទី៍ ៧ ថ្នរគឹសថសករាជ ។ ោរ

របទះដ ើញថមីៗនូវបុរាណវតទុ ជាសាប ថ្ដ
ថ្នបុពវបុរសខែមរ ខដលមានរចនាបទមមនិ
ែុសពីបុរាណវតទុនានា កបុងទឹកដីថ្នរាជា
ណាចរកកមពុជាសពវថ្ថងដនាះ ោនខ់ត
បញ្ញជ កអំ់ពីវបផធម ៌ និងអារយិធម ៌ ថ្ន
ពូជសាសនខ៍ែមរ ល្វតរតោងដលើទឹកដ៏
ធំលវឹងដលវើយដលើដរជាយសុវណត ភូម ិ មុន
នឹងពកួយួនបានរកុរានទស្តនាធ នយក ពី   
ខែមរ ។ បុរាណវតទុខែមរដដ៏រចើនខដលដៅ
កបក់បុងដីដៅដឡើយ ពាសវាលពាស
ោលថ្នអតីតអាណាចរកមហានគរខែមរ 
និងកំណាយថមីៗខដលរបទះនឹងបុរាណ
វតទុោងំដនាះ ោនខ់តដធវើឱយយួនមានោរ 
ែវល់ខាវ យដដកមនិលកប់កម់និដលាើយ អំ 
ពីសចចភ្នពមយួខដលែលួនកំពុងពាោម 
ោយលុបកបជ់ាន ់ បំបាងំខភបកសាកល
ដល្វក គឺមនិែុសពីែំរបឹងយកចដងអរដៅ
បាងំសតវដំរមីយួ ខដលកំពុងដឡើងែលួន
មនិដឹងជាចុះដរបងដៅថ្ថងណា ។ 

ដយើងជាខែមរដរោមោងំអស់ោប  
ខដលបានទទលួជាហូខហរ នូវលផចិលអ
ដរៅដមម កបុង ដូចខផលល្វវ  របស់យួនដនាះ 
រាបតំ់ណរតកូលមកដហើយ មនិអាច
ចាញ់ដបាកកអបកដឹកនាយំួន បានដទៀត
ដទ ។ ដមដរៀនដជូ៏រចត ់ បានបដរងៀន 
ដយើងឱយមានដសចកថីោល ហានហាន កបុង
កិចចោរពារ ខថរកាសមផតថិវបផធម ៌ ខដល
ជាអតថសញ្ញដ ណជាតិរបស់ដយើង ។ 
ដហើយកិចចោរពារដនះ គឺឋតិដៅកបុងរកប
ែណឍ ថ្នដសចកថីរបោសរបស់អងគោរស 
ហរបជាជាតិ សថីពីសិទនិរបស់ជនជាតិ
ដដើមខដលយួនបានចុះហតទដលខាទទួល
សាគ ល់ជាមដហាឡារកិរចួដហើយ ។ តាម 
មារតា ១១ ថ្នដសចកថីរបោសបានខចង
ថា  ជនជាតិដដើម មានសិទនិរបតិបតថ ិនិង
ដធវើឱយរស់ដឡើងវញិ នូវរបថ្ពណី ទំដនៀម
ទមាល ប ់ ជាវបផធមរ៌បស់ែលួន ។ សិទនិដនះ 
រមួមានសិទនកិបុងោរខថរកា ោរពារ និង 

អភវិឌណអវី ខដលបងាា ញពីអតថសញ្ញដ ណ
វបផធមរ៌បស់ែលួន ខដលមានពីអតីតោល 
បចចុបផនបនិងអនាគត ដូចជាតំបនបុ់រាណ
វទិា និង សិលផៈ ទសសនីយភ្នព និងោរ
សខមឋងសិលផៈនិងអកសរសាស្តសថ ។ 
អបកដឹកនាយំួនគួរខតដឹងថា ចំដពាះ

ោរខថរកាសមផតថិវបផធមជ៌ាតិ ដនាះ 
ដយើងជាខែមរដរោមដចះ រសឡាញ់ ដហើយ
ោរពារបាន ដរពាះវតទុដនាះជារបស់ដយើង 
ដហើយ កម៏ានតថ្មលដសមើនឹងអាយុជីវតិ
របស់ដយើងខដរ ដហើយដយើងកម៏និដជឿថា
មានអបកដថ៏្ទរសឡាញ់ និងជយួ ោរពារ
បានដូចដយើងដឡើយ ។ មនិរតឹមខត 
សមផតថិវបផធមប៌៉ុដណាត ះដទ សូមផរីកុខជាតិ
ថ្រពរពឹកា មានខតកបុងបរដិវណមនធីរវតថ
អារាមរបស់ខែមរដទ ខដលខែមររកាបាននូវ
ដដើមដឈើធំៗ ោ៉ងរតឈងឹរតថ្ឈ មាន
សតវបកាបកសហ៊ីានមកទំរជកដោន ដផញើ
ជីវតិោ៉ងសុែសានថ ដរពាះសតវបកស ី
ោងំដនាះ ហាកដូ់ចជាបានដឹងថា 
មនុសសណាជាអបកនាសុំែឬនាទុំកខ មក
ឱយែលួន ។ ដូចោប ខែមរដរោមសាគ ល់ចាស់ 
អបកខដលមានបំណងលអឬមនិលអនាសុំែ 
ឬនាទុំកខមកឱយែអួន។សូមសពវសតវ បាន 
របកបដៅដោយដសចកថីសុែសងប ់៕ 

ជនជាតិកដើម មានសិទធទិ្បតិបតតិ និងកធវើឱ្យរស់ក ើងវញិ នូវទ្បគពណី ទំកនៀមទមាា ប ់ជា
វបបធមរ៌បស់ែាួន ។ សិទធកិនះ រមួមានសិទធកិនុងការខថរកា ការពារ និង អភវិឌ្ឍអវ ី ខដល

បង្ហា ញពីអតតសញ្ញា ណវបបធមរ៌បស់ែាួន ខដលមានពីអតីតកាល បច្ចុបបនននិងអនាគត ដូច្ជាតំបន់
បុរាណវទិា និង សិលបៈ ទសសនីយភាព និងការសខមែងសិលបៈនិងអកសរសាស្តសត ។ 

មារតា ១១ ថ្នដសចកថរីបោសជាសកលរបស់អងគោរសហរបជាជាតសិថីអពំសិីទនជិនជាតដិដើម 

(ត្ពីទំព័រមុម) 

នចោប្តយខ្ផលោវ   

(ត្ពីទំព័រមុម) 

របូសំណាកខដលបានរបទះដ ើញដៅខកផរវតថសាវ យពក ។ របូថតៈVOKK 

(បទវចិារណកោរបស់វទិយុសំក ងកមពុជាកទ្កាម) 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្៌មាន សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

ខ្មមរចរកាមចៅកមពុជាចរគ្មងរប្តរពធពិធីអបអរទិវាសទិធិជនជាត្ិចដើម 

និងអនថរជាតិោងំអស់ ចូលរមួកបុង
ពិធីអបអរសាទរែបួដលើកទី ៤ ថ្នទិវា
សិទនិជនជាតិដដើមភ្នគតិចរបស់អងគោរ
សហរបជាជាតិ» ។ ដនះដបើដោងតាម
ដសចកថីលិែិតអដញ្ជ ើញមយួចាបចុ់ះថ្ថងទី 
០៨ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប  ំ២០១១ ចុះហតទដលខា
ដល្វក យនថ ថារ ូ របធានមជឈមណឍ ល
វបផធមខ៌ែមរកមពុជាដរោមនិងជាសមាជិក
រដឌសភ្នថ្នរបដទសកមពុជា ជំនសួមុែឲយ 
គណៈកមមោរបុណយមយួដនះ ។ 
ដោងតាមលិែិតអដញ្ជ ើញខាងដលើ

បានបញ្ញជ កថ់ា កមមវធីិដនះ របារពនដៅ
ដភ្នជនីយោឌ នរារតីដពញចិតថ ឋតិដៅកបុង
ភូមចិមាក រឪឡឹក សងាក តោ់ោប ់ ែណឍ
ដដងាក  រាជធានីភបដំពញ នាថ្ថងទី ១៣ ខែ
កញ្ញដ  ឆ្នប  ំ ២០១១ ដរៀបចំដឡើងដោយ
អងគោរ សមាគមខែមរកមពុជាដរោម ។ 

ដោងតាមោលបរដិចឆទ ថ្នកមមវធីិ
បុណយដនះ ពិធីនឹងរបរពឹតថដៅចាបពី់ 
០៣:៤០ នាទី រហូតដល់ដម៉ាង ០៩:០០ 
នាទីយប ់ ដោយមានោរចូលរមួខថលង
ោរណ៍ចំណាបអ់ារមមណ៍ ពីរបធានអងគ
ោរសមាគមខែមរដរោមដផសងៗ អបកតំ 
ណាងរាស្តសថ និងអងគោរមនិខមនរោឌ ភ ិ 

បាលមយួចំននួដៅរបដទសកមពុជា ផង
ខដរ ។ 
សូមបញ្ញជ កថ់ា ថ្ថងទី ១៣ ខែកញ្ញដ  

ឆ្នប ដំនះ ជាែបួឆ្នប ទីំ ៤ ខដលដសចកថីកថីរប 
ោសជាសកល សថីពីសិទនិជនជាតិដដើម
រតូវបានរបោស ដោយអងគោរសហរប 
ជាជាតិោលពីថ្ថងទី ១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប  ំ

២០០៧ កនលងដៅដនះ ។  
ដសចកថីរបោសរបស់អងគោរសហ

របជាជាតិ    សថីពីសិទនិជនជាតិដដើមដនះ 
បានអនុមត័ដោយដសចកថីសដរមចរបស់
មហាសនបិបាត ដលែ ៦១ / ២៩៥ ចុះ
ថ្ថងទី ១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប  ំ ២០០៧ មាន 
៤៦ មារតា កបុងដនាះមារតាទី ៣ និង ៤ 

បានខចងអំពី «សិទនិសដរមចវាសនាែលួន
ដោយែលួនឯង» ថ្នជនជាតិដដើមភ្នគតិច
ផងខដរ ។ ដោងតាមមារតាទី ៣ ថ្ន  
ដសចកថីរបោសដនះបានខចងថា៖ «ជន
ជាតិដដើមភ្នគតិច មានសិទនិសវ័យ      
សដរមច ។ តាមសាប រតីថ្នសិទនិដនះជន
ជាតិដដើមភ្នគតិចដធវើដសចកីកសដរមចចិតថ
អំពីឋានៈនដោបាយរបស់ែលួន ដោយ
ដសរ ី និងដធវើោរអភវិឌណដសដឌកិចច សងគម
កិចច និងវបផធមរ៌បស់ែលួនដោយដសរ»ី ។ 
មារតាទី ៤ បានខចងថា៖ «ជនជាតិដដើម
ភ្នគតិច កបុងោរអនុវតថសិទនិសវ័យ
សដរមចរបស់ែលួន មានសិទនិរគបរ់គង
ដោយែលួនឯង ឬ ដោយសវ័យភ្នពដលើ
បញ្ញា ោងំឡាយ ខដលោកទ់ងនឹងកិចច
ោរថ្ផធកបុងនិងកិចចោរដៅមូលោឌ នរបស់
ែលួន រពមោងំវធីិសាស្តសថ និងមដធាបាយ
ដផសងៗ សរមាបផ់ថល់ដហរញ្ដ វតទុដល់ដំ 
ដណើ រោរសវ័យភ្នពរបស់ែលួន » ៕ 

(ត្ពីទំព័រចដើម) 

«ជនជាតិកដើមភាគតិច្មានសិទធសិវ័យសកទ្មច្ ។ តាមសាន រតីគនសិទធិកនះជនជាតិកដើមភាគ
តិច្កធវើកសច្កីកសកទ្មច្ចិ្តតអំពីឋានៈនកោបាយរបស់ែាួនកោយកសរ ី និងកធវើការអភវិឌ្ឍកសដឋកិច្ច 
សងគមកិច្ច និងវបបធមរ៌បស់ែាួនកោយកសរ»ី ។  

មាទ្តាទ ី៣ គនកសច្កតទី្បកាសជាសកលសតីពសិីទធជិនជាតកិដើមភាគតចិ្ 

«ជនជាតិកដើមភាគតិច្ កនុងការអនុវតតសិទធសិវ័យសកទ្មច្របស់ែាួន មានសិទធទិ្គបទ់្គង
កោយែាួនឯង ឬ កោយសវ័យ ភាពកលើបញ្ញា ទាងំឡាយ ខដលទាកទ់ងនឹងកិច្ចការគផទកនុង និងកិច្ច
ការកៅ     មូលោឋ នរបស់ែាួន ទ្ពមទាងំវធីិសាស្តសត និងមកធាបាយកផសងៗ សទ្មាបផ់តល់កេរញ្ា វតថុ 
ដល់ដំកណើ រការសវ័យភាពរបស់ែាួន » ។ 

មាទ្តាទ ី៤ គនកសច្កតទី្បកាសជាសកលសតីពសិីទធជិនជាតកិដើមភាគតចិ្ 

ដោយ ថាច ់របីជា ដគឿន 
 
ទិវាសិទនិជនជាតិដដើមរតូវបានរបារឰ

ជាដរៀងរាល់ឆ្នប ដំៅពាសដពញពិភពដល្វក
ដោយរកុមជនជាតិដដើមនានា រមួោងំខែមរ
ដរោមដៅដរៅរបដទសផងនាថ្ថងទី ១៣ ខែ
កញ្ញដ   ។ ោលបរដិចឆទដនះ រតូវបានដរជើស
ដរ ើសដឡើងដដើមផរីឮំកដល់ោរអនុមត័ និង
ោររបោសនូវដសចកថីរបោសជាសាកល
សថីពីសិទនិជនជាតិដដើមដៅថ្ថងទី ១៣ ខែ
កញ្ញដ  ឆ្នប ២ំ០០៧ ខដលគិតរហូតមកទល់
ដពលដនះមានរយៈដពល ៤ ឆ្នប  ំ កនលងដៅ 
ដហើយ ។  ដសចកថីរបោសជាសាកលដនះ 
បានទទលួសាគ ល់ នូវសិទនិនិងដសរភី្នពជា
មូលោឌ នរបស់ជនជាតិដដើមភ្នគតិចោងំ
អស់ ោងំស្តសថី និងបុរសដៅរគបទី់កខនលង
ោងំអស់កបុងពិភពដល្វក ដោយមនិមាន
ោរដរ ើសដអើងអវីោងំអស់ ជាពិដសសដៅ
កបុងមារតាថ្នដសចកថីរបោសដនះ បាន
ខចងអំពី «សិទនិសវ័យសដរមចវាសនាែលួន
ដោយែលួនឯង»របស់ជនជាតិដដើមខដរ ។    
ចាបត់ាងំពីរតូវបានអនុមត័ដៅឆ្នប ំ

២០០៧រចួមក ដសចកថីរបោសជាសកល
ដនះរតូវបានចាតទុ់កថាជា “សថងោ់ររមួ
មយួ ថ្នសមទិនផលរបស់ជនជាតិដដើមរគប់
របជាជាតិោងំអស់” ខដលកបុងដនាះកម៏ាន
របជាជាតិខែមរដរោមជាជាតិដដើម ថ្នខដនដី 
កមពុជាដរោម ឬ ភ្នគខាងតផងូរបដទស  
ដវៀតណាមផងខដរ ។   
ថ្ថងទី ១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្នប  ំ២០១១ ដនះ

មានរយៈដពល  ៤ ឆ្នប ដំហើយ ខដលដវៀត

ណាមជារបដទសហតទដលែីមយួ កបុង
បណាឋ របដទសោងំ ១៤៣ បានរោរំទដលើ
ដសចកថីអនុមត័ដនះ  សារពត័ម៌ាន ថ្រព 
នគរ កតស់មាគ ល់ដ ើញថា  មនិមានោរ
រកីចដរមើនជាវជិជមានណាមយួ ជំុវញិោរ
ដោរព និងដលើកសធួយសិទនិជនជាតិដដើម
ខែមរដរោមដៅខដនដីកមពុជាដរោម ខដល
កំពុងដធវើអាណានិគម ដោយរោឌ ភបិាល
ដវៀតណាមដឡើយ  ។ ចំណុចខដលគរួឲយ
រពួយបារមាជាដរចើន ខដលកបុងដនាះរមួមាន
ដូចជា ោរដរ ើសដអើងពូជសាសនពី៍សំ 
ណាករ់ោឌ ភបិាល និងជនជាតិយួនដលើ
ពលររដឌខែមរដរោមមាច ស់រសុក ោរគំរាមកំ 
ខហងរពះសងឃនិងពលរដឌខែមរដរោម មាន
ោរចាបោ់កគុ់ក ដោយរោនខ់តពកួដគរប 
មូលផថុ ំោប ដធវើោរោមោរ ដោយសនថិវធីិ   
ជរមុញឲយរោឌ ភបិាលដោរពសិទនិ កបុងោរ
របតិបតថិរពះពុទនសាសនា និងបញ្ញា ដីធលី 

ោរហាមពលរដឌខែមរដរោមដមើលទូរទសសន៍
ខែមរផាយចូលពីរបដទសកមពុជា  ោរមនិ
មានសិទនិសខមថងមតិ អំពីបញ្ញា ខែមរដរោម
ដៅទីសាធារណៈ និងជាពិដសស ដៅកបុង
របធានបទដនះដខដល ខែមរដរោមមនិមាន
សិទនិរបារពនពិធីអបអរសាទរទិវាសិទនិជន
ជាតិដដើម ដៅកបុងរសុកដូចខែមរដរោមដៅ
ដរៅរបដទសដទ ។    
ដដើមផដីឆលើយតបដៅនឹងោរដបថជាញ ចិតថ

របស់ដវៀតណាម ខដលបានចុះហតទដលខា
ោរំទចំដពាះដសចកថីអនុមត័ដនះដវៀតណាម
រតូវខតអនុវតថដៅតាមដសចកថីរបោស ជា  
សកលសថីពីសិទនិជនជាតិដដើមភ្នគតិចឲយ
មានរបសិទនិភ្នពបំផុត  ដដើមផដីលើកសធួយ
ជីវភ្នពពលរដឌខែមរដរោមជាមាច ស់រសុកថ្ន
ខដនដីកមពុជាដរោម និងជនជាតិភ្នគតិច
ោងំ ៥២ ដថ្ទដទៀត ដៅកបុងរបដទសដវៀត
ណាមឲយមានោររកីចដរមើននិងថ្ថលថបូ  ជា

ជាងែលួនដរបើអំណាចដៅគំរាមកំខហងនិង
រដំល្វភសិទនិពកួដគ  ដរពាះោរដោរពសិទនិ
ជនជាតិដដើម គឺជាោរអភវិឌណរបដទសដវៀត
ណាមឲយមានោររកីចដរមើនរគបវ់ស័ិយ  ។ 
ជាអនុសាសនស៍រមាបរ់ោឌ ភបិាល  

ដវៀតណាម  ដយើងសូមដលើទឹកចិតថឲយរោឌ ភិ
បាលដវៀតណាមពិចារណាដឡើងវញិនូវោរ
អនុវតថតាមដសចកថីរបោសជាសកលសថីពី
សិទនិជនជាតិដដើម ឲយមានរបសិទនិភ្នពបំ 
ផុត ដហើយអំពាវនាវសូមដោរពសិទនិខែមរ
ដរោមដូចខាងដរោមដនះ ៖ 
រតូវដោះខលងដល្វក ដៅ ដហន ដៅ

ដែតថមាតរ់ជូក និងអបករសី រតឹង ធី ចូវ ដៅ
ដែតថរពះរតពាងំ អបកតវ៉ាដីធលីខដលអាជាញ ធរ 
បានចាបោ់កគុ់ក ោលពីដពលថមីៗដនះ ។ 
ផសពវផាយនូវដសចកថីរបោសជាស

កលសថីពីសិទនិជនជាតិដដើម ដល់ពលរដឌ
ខែមរដរោមបានរជាបជាពត័ម៌ាន ដដើមផពីកួ

ោតប់ានដឹងអំពីសិទនិរបស់ែលួន ។ 
អនុញ្ញដ តឲយពលរដឌខែមរដរោមរបារពន

ពិធីអបអរសាទរទិវាសិទនិជនជាតិដដើមជា
សាធារណៈនិងបដញ្ចញមតិដោយដសរ ី។ 
លុបបំបាតោ់រដរ ើសដអើងពូជសាសន៍

ចំដពាះរបជាជាតិខែមរដរោមដោយបងកលកខ
ណៈ ឲយពកួដគមានសិទនិដសមើនឹងជនជាតិ
យួនខដលជាអាណានិគមជន ។ 
បញ្ឈបជ់ាបនាធ នរ់ាល់ោរសួរចដមលើយ 

និង គំរាមកំខហងរពះសងឃនិងពលរដឌខែមរ
ដរោមខដលមានសកមមភ្នព ដដើមផដីលើក
សធួយវបផធមខ៌ែមរ ខដលជាវបផធមផ៌្ទធ ល់
របស់ខែមរដរោមដៅកមពុជាដរោមរសបតាម
ដសចកថីរបោសជាសកល សថីពីសិទនិជន
ជាតិដដើម ។ល។  
ជាចុងដរោយ ដយើងយល់ដ ើញថា 

ោរខដលអាជាញ ធរដវៀតណាម តផតិដតផៀត
និងមានគំនិតចដងអៀតចងអល់ ចំដពាះោរ   
ដោរពសិទនិជាមូលោឌ នរបស់ជនជាតិដដើម
ខែមរដរោមដនាះ វាជាោរដធវើឲយរបដទសដវៀត
ណាមែលួនឯងោល យជារបដទសមយួ មាន
ដំដណើ រថយដរោយរគបវ់ស័ិយ និងដវៀត
ណាមរតូវបានសហគមនអ៍នថរជាតិ កត់
សមាគ ល់ដ ើញថា មនិដោរពនូវអវីខដល
ែលួនបានចុះសននិសញ្ញដ ដផសងៗជាមយួអងគ
ោរសហរបជាជាតិ ។ អវីសំខានជ់ាងដនះ 
ដៅដទៀតដនាះ ពលរដឌខែមរដរោមនឹងបាន
យល់ោនច់ាស់ពីមយួថ្ថងដៅមយួថ្ថង អំពី
ពុតតផតុខដលែលួនបានអនុវតថចំដពាះពួកដគ
ដពលដនាះ អវីៗខដលជាោរដោសនាដលើ
បបូរមាតរ់បស់បកសកមមុយនិសថដវៀតណាម
វាខលងមានរបសិទនិភ្នពដទៀតដហើយ ៕   

 

ចវៀត្ណាមរត្ូវអនុវត្ាតាមចសេកាីរបកាសជាសកលសាពីីសទិធិជនជាត្ិចដើមឲ្យមានរបសទិធិភាព 

ការខដលអាជាា ធរកវៀតណាមតបតិកតបៀត នងិមានគនំតិច្កងអៀតច្ងអល់
ច្កំពាះការកោរពសិទធជិាមូលោឋ នរបស់ជនជាតកិដើមខែែរកទ្កាមកនាះ វាជា
ការកធវើឲ្យទ្បកទសកវៀតណាមែាួនឯងកាា យជាទ្បកទសមយួ មានដកំណើ រ

ថយកទ្កាយទ្គបវ់ស័ិយ នងិកវៀតណាមទ្តូវបានសេគមនអ៍នតរជាតកិតស់មាគ ល់ក ើញោ 
មនិកោរពនូវអវខីដលែាួនបានចុ្ះសនធសិញ្ញា កផសងៗជាមយួអងគការសេទ្បជាជាត ិ ។ អវី
សំខានជ់ាងកនះកៅកទៀតកនាះ ពលរដឋខែែរកទ្កាមនងឹបានយល់កានច់្ាស់ពមីយួគថងកៅ
មយួគថងអពំពុីតតបុតខដលែាួនបានអនុវតតច្កំពាះពកួកគ កពលកនាះ អវីៗ ខដលជាការកោស 
នាកលើបបូរមាតរ់បស់បកសកមែុយនសិតកវៀតណាមវាខលងមានទ្បសិទធភិាពកទៀតកេើយ ។ 

(ត្ពីទំព័រចដើម) 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ព័ត្៌មាន សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

ចវៀត្ណាមចដ្ឋះខ្លងអនកជាប់គុកជាង ១០.០០០ នាក់ ខ្ត្គ្មម នចមម ះ ចោក ចៅ ចហន 

ដល្វក ដៅ ដហន រតូវបានអាជាញ ធរ
ដវៀតណាមដៅដែតថមាតរ់ជូក ឬដែតថអាង 
ោ៉ងចាបែ់លួនោលពីថ្ថងទី ១៧ ខែធបូ ឆ្នប  ំ
២០១០ ដនាះ មនិមានដមម ះដៅកបុង
បញ្ជ ីអបកជាបគុ់កោងំ ១០.០០០ នាក់
ខដលរតូវបានដមដឹកនាដំវៀតណាមដលើក
ខលងដោសដទ ដៅថ្ថងទី ០២ ខែកញ្ញដ  
កនលងដៅដនះដឡើយ ។ ដនះដបើដោង
តាមរបភពពីរកុមរគួសារដល្វក ដៅ   
ដហន បានរបាបស់ារ ពត័ម៌ាន ថ្រពនគរ 
ោលពីថ្ថងទី ២៩ ខែសីហា កនលងដៅ
ដនះ ។ 
តាមោរកតស់មាគ ល់របស់ A P 

កបុងចំដណាមសកមមជនសិទនិមនុសស និង
អបកោមោរឲយមានោរបថូររបបដៅកបុងរប 
ដទសដវៀតណាម ខដលរកុងហាណូយ
ចាតទុ់កថា ដធវើឲយអសនថិសុែរបដទស
ជាតិដនាះ កម៏និមានដមម ះដៅកបុងបញ្ជ ី 
ថ្នអបករតូវបានដលើកខលងដោសខដរ ។  
ទីភ្នប កង់ារពត័ម៌ាន AP បានរឮំក

ដឡើងវញិថា សហរដឌអាដមរកិនិងសហ
ភ្នពអឺុរបុខតងរះិគនដ់វៀតណាម ោ៉ង
ខាល ងំ កបុងោរខដលរកុងហាណូយចាប់
ែលួនសកមមជនបំខបកែលួន អបកដធវើសកមម 
ភ្នពនដោបាយ និងសាសនា ។ ដវៀត
ណាមកជ៏ារបដទសមយួ ខដលមនិអាច
ទទលួបាននូវរគបរ់បូភ្នព ថ្នោររះិគន់
ោងំឡាយណា ខដលផធុយពីគំនិតរបស់
ែលួនដហើយខតងខតយកចាបអ់វីមយួខដល
ដគដៅថា «ដធវើឲយមានអសនថិសុែដល់ 
របដទសជាតិ» មកកំចាតរ់បជាជនខដល
មានគំនិតផធុយនឹងែលួន ។ 
ផធុយដៅវញិ អបកនាពំាកយរោឌ ភ ិ  

បាលដវៀតណាម អបករសី ដងវៀង ដផឿង 
ង៉ា បានមានរបសាសនថ៍ា ដៅរបដទស
ដវៀតណាម ដគចាបខ់តអបកណាខដលរប 

រពឹតថដលមើសចាប ់ របស់រោឌ ភបិាលខត
ប៉ុដណាត ះ ។ 
អបករសី ង៉ា បានមានរប សាសន៍

ោ៉ងដនះថា ៖ «ដៅដវៀតណាម ោម នអបក
ណាមាប ករ់តូវបានដគចាប ់ ដោយោរ
បដញ្ចញមតិដទ ។ មានខតអបកខដលរប 
រពឹតថដសមើសចាបខ់តប៉ុដណាត ះ និងរតូវ 
បានពិនយ័ដោសោ៉ងរតឹមរតូវដៅតាម
ចាបរ់បស់របដទសដវៀតណាម»។ 
កបុងសនបិសីទោខសតមយួោលពី

ថ្ថងទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នប  ំ២០១១ រដឌមស្តនថី

រកសួងនគរបាលដវៀតណាម ដល្វក ដឡ 
វ ី ដវឿង (Lê Quý Vương) បានខថលងថា 
របធានរដឌដរតឿង តឹង សាង (Trương 
Tấn Sang ) បានសដរមចឲយដោះខលង
អបកដោសចំននួ ១០.២៤៤ នាក ់។ កបុង
ចំដណាមអបកដោសខដលរតូវបានដលើក
ខលងដោសជាង ១០.០០០ នាកដ់នះ 
មាន ១១ នាកជ់ាជនបរដទស ១.៣០០ 
នាកជ់ាស្តសថី និង ២៩  នាក ់ ខដលមាន
អាយុជាង ៧០ ឆ្នប  ំ។ 
គរួកតស់មាគ ល់ផងខដរ កបុងករណី

ដនះរបធានរដឌដវៀតណាមបានដលើកខលង
ដោសអបក ខដលបានរបរពឹតថអំដពើពុក
រលួយចំននួ ៣៣៥ នាក ់កបុងដនាះ មាន 
១៥០ នាកជ់ាកមាម ភបិាល ឬជាមស្តនថី ថ្ន
រោឌ ភបិាលបកសកុមមុយនិសថ   ដវៀតណាម
ផងខដរ ។  
រដឌមស្តនថីរកសួងនគរបាលដវៀត   

ណាម ដរតឿង វ ី ដវឿង (Lê Quý 
Vương ) បានបញ្ញជ កថ់ា សពវថ្ថង រប 
ដទសដវៀតពណាម មានអបកដោសចំនូន 
ជាង ១០០.០០០ នាក ់។ ដូដចបះ ចំននួ

អបកដលើកខលងដោសដៅ កបុងទិវាបុណយ
ជាតិឆ្នប ដំនះរបហាករ់បខហលនឹង ១០% 
ថ្នចំននួអបកខដលកំពុងជាបដ់ៅកបុងពនន 
នាោរ ។ 
ចំខណកទីភ្នប កង់ារពត័ម៌ានបារាងំ 

AFP វញិ បានរឮំកដឡើងវញិថា ោលពី
ឆ្នប ដំៅមញិ រោឌ ភបិាលដវៀតណាម បាន 
ដោះខលងអបកដោសជាង ១៧.០០០
នាក ់ ដៅកបុងទិវា ០២ កញ្ញដ  មយួដនះ
ផងខដរ ។  
ដល្វក ដៅ ដហន (Châu Hên) 

ដកើតឆ្នប  ំ ១៩៥៤ ដៅរកុមទី ១ ភូមអិាង
ដឡើយ  ុំដៅឡាងំ រសុកសាវ យទង 
ដែតថមាតរ់ជូក ( Tổ I ấp An Lợi xã 
Châu Lăng huyện Tri Tôn tỉnh An  
Giang ) រតូវបាននគរបាលដវៀតណាម
ចាបោ់កគុ់កោលពីថ្ថងទី ១៧ ខែធបូ ឆ្នប  ំ
២០១០ និង របោសសាលរកម ដោយ
តុល្វោររបជាជនបកសកុមមុយនិសថដវៀត
ណាម ថ្ន ដែតថមាតរ់ជូក (An Giang ) 
ឲយជាបគុ់ក ២ ឆ្នប  ំ ពីបទបំផលិចបំផ្ទល ញ
រទពយសមផតថិសាធារណៈ និងបងកអសនថិ 
សុែទីសាធារណៈ តាមមារតាទី ១៤៣ 
និង ២៤៥ ថ្នចាបរ់ពហមទណឍ  របស់
របដទសសាធារណរដឌសងគមនិយមដវៀត
ណាម ។ 
ោរចាបែ់លួនដល្វក ដៅ ដហន ដនះ 

បនាធ បពី់ដល្វកនិងរបពននដមម ះ នាងផួ
នបានដធវើដគហនិវតថពីរបដទស ថ្ថដៅ
ោនផ់ធះរបស់ែលួនវញិដៅថ្ថងទី ១៧ ខែធបូ 
ឆ្នប  ំ ២០១០ កនលងដៅដនះ ដរោយពីអងគ
ោរ UNHCR បដិដសធឋានៈជាជន
ដភៀសែលួនរបស់ោតដ់ហើយមស្តនថីោរោិ 
ល័យ UNHCR បានបញ្ញជ ក ់របាបោ់ត់
ថា រគួសារដល្វក ដៅ ដហន អាចដធវើ
ដំដណើ ររតឡបដ់ៅរសុកកំដណើ តវញិបាន 
ដោយអាជាញ ធរយួនមនិដធវើទុកបុកដមបញ
ដឡើយ ៕  

កៅកវៀតណាម ោែ នអនកណាមាន កទ់្តូវបានកគចាបក់ោយការបកញ្ចញមតិកទ ។ 
មានខតអនកខដលទ្បទ្ពឹតតកសែើសច្ាបខ់តប៉ុកណាណ ះ និងទ្តូវ បានពិនយ័កទាស
ោ៉ងទ្តឹមទ្តូវកៅតាមច្ាបរ់បស់ទ្បកទសកវៀតណាម ។ 

អបករសី ដងវៀង ដភឿង ង៉ា អបកនាំពាកយរោឌ ភបិាលដវៀតណាម 

អបកជាបគុ់កអងគុយរងចាោំរដោះខលងដៅកបុងមនធរី ុោំងំថានស់វឹង (Thanh Xuân) ទីរកងុហាណូយ ោលពីឆ្នប  ំ២០១០ កបុង
ចំដណាមអបកដោសជាង ១៧.០០០  ខដលរតវូបានរោឌ ភបិាលដវៀតណាមដោះខលងមុនកំណតោ់លពីឆ្នប ដំៅមញិ ។  

៤ 

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ  

 អភបិាល   សងឺ យុងឹ រត្នា  
 ចាងហ្វវ ង  ល ីឈនូ   
 និពនននាយក  ថាេ់ របីជា ចគឿន 

ការោិល័យនិពនធ 

ទ្ពះរាជាណាច្ទ្កកមពុជាៈ  
ផទះកលែ 791  
ទ្កុមទី 4 ភូមទិ្ទា 3 
សង្ហក តស់ទឹងមានជយ័ 
ែណឌ មានជយ័, ភនកំពញ  

លិែិតអនុញ្ញា តច្ាប ់

ដលែ ១១៤ ព.ម. របក/ថ្ថងទី ២១ ខែកុមាៈ ឆ្នប  ំ២០១១ 

កបាះពុមពចំ្ននួ ១០០០ ច្ាប ់
ករាងពុមពអងគរ ផទះកលែ ៦២ អាកប ផាូវ ៣៣៦ សង្ហក តបឹ់ងទ្សឡាង ែណឌ ទលួកោក  

រាជធានីភនកំពញ 

ดទូរស័ពទៈ  (855) 017 369-683 (ดดកមពុជា) 
 (408) 550 5060   (ดดดអាកមរកិ) 
Email: preynokornews@gmail.com 
www.preynokornews.blogspot.com 

វទិយសំុដឡងកមពុជាដរោម (VOKK ) ដចញផាយតាមរបពន័នអិនដធើណិតដរៀងរាល់ថ្ថងតាមដគហទំពរ័ www.vokk.net 

(ត្ពីទំព័រចដើម) 

យោងតាមវចនានុក្រមខ្មែរក្រង់ទព័ំរទី  ១៤២៨  និោយអពីំពារយថា   
«សយំេង» ខ្ែលខ្មែរយយើងភាគយក្ចើនសរយសរជា «សយំលង» ឬ «សយមេង» 
យនាះ គឺអាចសរយសរបានខ្រមួយខ្ែែគរគឺ់ «សយំេង»  ។  ខាងយក្ោមជាអរថ
ន័យននពារយ «សយំេង» ខ្ែលបានែរក្សង់យចញពីវចនានុក្រមខ្មែរ ។ 

សចំឡង ( ន. ) សទទជារិខ្ែលមរែ៉ះយោរែបោទឲ្យឮ, សូរសពទឬ
សមដីខ្ែលលាន់ឮ : សយំេងក្រអួន សយំេងខ្ែនធ្ងនរ់ពំង ។ សយំេងក្រយៅ 
ឬ--ក្រឪសយំេងលានឮ់យ៉ក៉្គលួច ។ សយំេងយង៉វ សយំេងយមេវសដួចរូចឆ្មែ រ 
។ សយំេងោា  សយំេងគក្ារមិនោា រ ។ល។  

សចំឡង 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ឯកសារ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   ៥ 
រពឹត្ាិការណ៍ ២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមិផារកំពង់  ចមត្ារពះរត្ពាងំ 

សាទ នោរណ៍សឹក ដៅយួនខាង
តផងូនាចុងទសវតសរ ៍ ៧០ គឺចុងឆ្នប  ំ
១៩៧៤ និងដដើមឆ្នប  ំ ១៩៧៥ កំពុង
ទទលួរងោរោ៉បយុ់ឺនខមនខទន ។ យួន
ខាងដជើង និងដយៀកកុងបានោនោ់ប់
ដែតថជាដរចើនដៅ ១៩ យុទនភូមភិ្នគ ទី 
១ និងទី ២ កងទព័យួនដសរ ី រតូវបាក់
ទព័រតដ់ចាលជួរដូចទឹកបាកទំ់នប ់ ។ ចំ 
ខណកដៅយុទនភូមភិ្នគ ទី ៣ និង ៤ 
វញិ យួនកុមមុយនិសថមនិោនប់ានោន់
ោបដ់ែតថណាមយួនូវដឡើយដទ  ប៉ុខនថភូមិ
 ុំ រសុកដៅកខនលងោចរ់សោលរតូវ
បានយួនដយៀកកុង ោនោ់បប់ានមយួ
ចំននួធំខដរ  ។ 
ដៅដែតថរពះរតពាងំ យួនដៅថា 

រតាវញិ សាទ នោរណ៍សឹកកម៏ានសភ្នព
ធងនធ់ងរណាស់ខដរ ។ យួនដយៀកកុងវាយ
កំដទចជាដផះនូវភូមនិិង ុំជាដរចើនអាជាញ  
ធរដែតថោនោ់បប់ានខត ុំ រសុកដៅជំុ
វញិរកុងប៉ុដណាត ះ ដម៉ាល ះដហើយពកួវារតូវ
ោរកំខណនថមី ដដើមផយីកោហានដៅរប 
យុទននឹងដយៀកកុងដៅសមរភូមមុិែ ។ 
ដៅថ្ថង ១៨ ខែកុមាៈ អាជាញ ធរដែតថ 

ដងវៀង  វ៉ាន ់ដសើង បានបញ្ញជ ឲយនគរបាល 
ដដើរខឆកដឆរ តាមវតថអារាមនានាទូោងំ
ដែតថ មានរសុកកំពងធំ់ ដផ្ទប ោច ់
កដញ្ញច ង កំពងស់ាព ន ថកូវ និងកនលង ់ ។    
រពះសងឃោងំឡាយណា ខដលមាន   
អាយុពី ១៨-២៥  ដហើយោម នលិែិត
ផ្ទអ កោហាន (  Giấy Hoãn Dịch  ) 
រតូវចាបយ់កមកផសកឹ រងចាថំ្ថងបញ្ជូ នដៅ
ដធវើជាយុទនជនដៅសមរភូម ិ។ 
ដៅថ្ថង ១៨ ខែកុមាៈ អាជាញ ធរដែតថ 

ដងវៀង វ៉ាន ់ ដសើង បានបញ្ញជ ឲយនគរបាល
ដដើរខឆកដឆរតាមវតថអារាម ឬ ដៅតាមផលូវ
ឲយខតជួបរបទះដហើយខឆកដឆរ ដបើោម ន
លិែិតផ្ទអ កោហានដទ  រតូវចាបផ់សកឹនិង
 ុំរគង រងចាថំ្ថងបញ្ជួ នដៅសមរភូម ិ។ 
អំដពើថ្រពថ្ផសយង ់បងរបស់អាជាញ ធរ 

អាណានិគមដែតថ បានដធវើឲយរពះសងឃ 
និងបរស័ិទរគបអ់ងគនិងរបូមានោររជួល
រចបល់ខាល ងំទរមាខំតដឹងែលួន  រពះសងឃ
ដយើងរតូវអាណានិគម ចាបផ់សកឹអស់
ជាង ១០០ អងគដៅដហើយៗកកំ៏ពុងរតូវ
 ុំរគង  ដៅកបុងមណឍ លរបមូលបថុ ំមយួ
ដៅខកផរអាោសោនោឌ នកំពងធំ់យួន
ដៅថាភូវញិ (Phú Vinh) គឺឋតិដៅ
ខាងលិចវតថដ ឿន ។   បញ្ញជ កំខណនថមី
ដនះ ដចញពីទីសថីោររបធានាធិបតី ដធវ 
(Nguyen Van Thieu) ផសពវផាយដល់
ដែតថនានា  ដៅយុទនភូមភិ្នគ ទី ៣ និង 

៤  ជាពិដសសដៅតំបនដី់សណឋ ទដនលដម
គងគខដលមានខែមររស់ដៅកុះករ  ដូចជា
ដែតថដរាងដំរ ី  លងដ់ហារ  ខរពកឫសស ី 
រពះរតពាងំ  ោល ងំ ពលល្វវ  ទឹកដមម  
រកមនួស និងមាតរ់ជូក ។ល។ 
ដពលដនាះែញុ ំបាទ ថាច ់ដស  ដៅជា

សងឃ  រពះភកិខុ ថាច ់ោ- គឹម ចានថ់ារ៉ា 
- និងភកិខុ ថាច ់សារ៉ាក ់មានដបសកកមម
មកដែតថ   រពះរតពាងំ យួនដៅថាវញិបិ
ញ  (Vinh Binh) ដដើមផជីយួ សរមួល
ខាងរកោសសាប ម ។ គណៈរបតិភូ
ដយើងនិមនថមកដល់វតថកំពង ់ ដៅដពល
ល្វង ចនាថ្ថងទី ១៨ ខែកុមាៈ ។ មកដល់
ភ្នល មដយើងដៅរបណិបតថិបងគំសួរសុែទុកខ
រពះដមគណ ថាច ់រាជ ខដលកំពុងសាប ក់
គងដ់ៅោរោិល័យគណ ។ ដៅដពល
ជាមយួោប ដនាះខដរ  រពះអគគដលខាធិោរ
គណ ថាច ់ ហាវ យ កប៏ានរ៉ាយរ៉ាប់
ដរឿងរ៉ាវខដលបានដកើតដឡើងដៅវតថអងគរ
រាជបូរ ី (អងគ)  នាថ្ថងដនះ  វតថដថ្ទដទៀត
ោងំ ១៤៤ វតថថ្នរសុកោងំ ៥ គឺ កំពង់
ធំ ដផ្ទប ោច ់ ថកូវ  កដញ្ញច ង កំពងស់ាព ន 
និងកនលង ់ ខដលរតូវអាជាញ ធរអាណា
និគម ដងវៀង វ៉ាន ់ ដសើង ចាបផ់សកឹនិង ុំ
រគងអស់ជាង ១០០ អងគដហើយ ។    
ឥឡូវដនះជាឱោសលអ  ែញុ ំរពះករ ុ

ណាែញុ ំបាទ  សូមពណ៌នាអំពីរបវតថិភូម ិ
សាស្តសថ សាទ នីយរ៍បវតថិសាស្តសថ និង
ដរឿងរ៉ាវខដលបានដកើតដឡើងដៅទសវតសរ ៍
៥០, ៦០ និង ៧០ និង ៨០ គឺដៅចុង

សតវតសរទី៍ ២០ ដដើមផទុីកឲយកូនដៅខែមរ
ជំនានដ់រោយសិកានិងរសាវរជាវ ។                                                          
វតថដពាធិសាលរាជកំពង(់១) បានក

សាងនា គ.ស. ៦៤២ ។ កសាងដឡើង
ដៅដលើដីទលួែពស់ ដមម ះភូមកំិដពាង
អាវ សងាក តដ់ផ្ទប អខណថ ត រសុកកំពងធំ់  
ដែតថរពះរតពាងំ ដៅជំុវញិវតថមានពុទនបរ ិ
ស័ទខែមរ ២៩២ រគួសារ មានមនុសស
របុស-រសី ១៤៦០ របូ ។ ចំណុះដជើង 
វតថមាន ៦ ភូម ិ គឺ ដផ្ទប អខណថ ត បថ្រង 
ដសាម ញ សាម ច អូរឈូក  និងអដនាល ញ ។ 
ថ្ផធដីរាងបនួរជុងដសាម ះ  មាន ១១ កុង 
(គិតជាខមរ៉តមាន ៣៩៦ ម 2 ) ជាកមម
សិទនិរបស់ដល្វករគូ សឺង ញុ៉ង របដគន
សរមាបក់សាងវតថ ។  មានដីខរស ៨០ 
កុង សពវថ្ថងដនះដៅខត ៥ កុងដទ ។ 
ពាកយថា «ដពាធិសាលរាជ» មានបីបទ 
គឺដពាធិ ១ សាលៈ ១ និងរាជៈ ១ ។ 
ដពាធិ ខរបថារតាស់ដឹង សំដៅយកដដើម
ដឈើជាមូលោឌ ន ខដលរពះសមណ 
ដោត មបានរតាស់ដឹង  គងដ់លើរតន    
បលល័ងកដរោមមលបដ់ដើមដពាធិ  ដដើមដឈើ
ដនាះមានដមម ះថា ដពាធិរពឹកស ។ (បា. 
រពឹកស , សំ. វឫកស ឬវរកិសា) ។ សាលៈ 
ខរបថា ដដើមរាងំភប ំ ខដលមានផ្ទក រកអូប
ឈងុយឈងប ់ ដដើមវាដុះរោស់ដរចើនដដរ
ោស់ ដៅថា សាលវន័ ខរបថាថ្រពរាងំភបំ
ឬសាលឧទានឬកសួ៏នថ្រពរាងំភប ំ គឺសំ 
ដៅយកទីសាទ ន ខដលរពះពុទនសកយមុនី
រទងរ់បសូរតនិងចូលរពះនិពាវ ន ។ រាជៈ 

គរួដរតកអរ កំពូល របមុែ របធាន ឬ   
ដសថច ។ រាជៈ ដូចរាជាធិរាជ ចរកពរតា 
ធិរាជ ឥស្តនាធ ធិរាជ ធាតុដដើម ។ ពាកយថា
ដសថចដនាះគឺជាមនុសសដូចោប   ។ល។ 
ោងំបីបទខាងដលើដនះជាសមាសនាម
របស់វតថមយួគឺ ដពាធិសាលរាជ អបក
រសុកដៅថា”កំពង”់។ ខដលមានរបវតថិ 
ចារទុកមកថា  
១-តាបសវី ឥសី ដោគី ោល យជា

បពវជិតពុទនសាសនិក អារាមរពហមញ្ដ  
សាសនា សទិតដៅកបុងភូម ិ កំដពាងអាវ 
អស់រយោល ៦៩ ឆ្នប  ំ គ.ស. ៦៤២ -
៧១១  កបុងកំឡុង ៦៩ ឆ្នប ដំនះ មានតា  
បសវីមាប កដ់មម ះ មា  បានចាកដចញពី
ដភទតាបសបសួជាភកិខុកបុងពុទនសាសនា
ដហើយបានដធវើជាដនវាសិក (ដៅអធិោរ) 
សាបដរពាះបណថុ ះពូជសមាម ទិដនិថ្ននាពំកួ 
រពាហមណិកឲយសមាោននិចចសីលបនថិច
មថងៗ រហូតដល់ពកួដនះយល់ចាស់
សីល ធម ៌ សុែចិតថដោយែលួនឯងជរមុះ
ដចាលសាសនារពាហមណ៍ ដរជើស
សរមាងំយកខតពុទនសាសនាមយួ ទុក 
ជាសារណៈដឧ៏តថម ដហើយមានជនានុ 
ជនចូលបសួជាភកិខុ សាមដណរ ជា
លំោបលំ់ដោយ៖ 
២- ោររះុដរ ើអារាមពីភូម ិកំដពាងអាវ 

ដៅកសាងជាវតថពុទនសាសនា ដៅមាត់
កំពង ់ កណាថ លផចិតរកុងរពះរតពាងំដៅ 
ព.ស. ១២៥៤ គ.ស. ៧១១ ដោយ
មានមូលដហតុដអ៏សាច រយ ១ ដូចតដៅ៖ 

ោលពីដដើម  ដៅមុែវតថកំពងដ់នះ 
មានកំពងទឹ់កមយួខបកដចញពីខរពកធំ
ចូលមក មានពុទនបដិមាមយួអងគដធវើអំពី
ែលឹមដឈើ  កបដៅកបុងកំពងទឹ់កតាងំពី
ោលណាមក ឬករ៏សាតម់កពីទីណា
ដនាះ កោ៏ម ននរណាមាប កប់ានដឹងខដរ ។ 
ដៅដពលមយួដនាះ រសាបខ់តដ ើញផុស
ដឡើង អបករសុកដ ើញដូដចាប ះកប៏បលួោប
ដៅខសងរពះបដិមាដនាះដឡើង  ដោះជា
ដធវើោ៉ងណាកម៏និអាចយកបដិមាដនាះ
ដឡើងបានខដរ ដោះបីែំបនរ់សន ់ ឬ អំ 
ពាវនាវោ៉ងណាកដ៏ោយចុះ ។ ដៅរារតី
មយួដនាះ រពះដៅអធិោរ មា   បាន
យល់សបថិដ ើញ រពះសងឃមយួអងគមក
របាបថ់ា កំុឲយយកខែសពរួដៅអូសមនិរចួ
ដឡើយ  គឺរតូវយកខែសអំដបាះដៅរុពំទ័ន
ដទើបអូសដឡើងបាន ។ លុះរពឹកដឡើង
រពះរគូ មា  ដធវើពិធីដផសងៗ ដហើយយក
អំដបាះមយួសរថ្សធំ ឲយអបករសុកយក
ដៅរុពំទ័នជំុវញិ រចួខសងមកបានដោយ
រសួល  ោកខ់កផរមាតកំ់ពងទឹ់ក ដហើយ
បង៉យកមកកល់ទុកជាទីសោក រៈ ដៅ
ភូមកំិដពាងអាវឯដណាះ  ខតអូសតដៅ
ដទៀតខលងរចួ ដហើយែំរបឹងអូសខាល ងំ 
ខែសអំដបាះដនាះកោ៏ចភ់ងឹ ដទើបអបករសុក 
កោ៏ចចិ់តថ ដរ ើអារាមដនះដចញពីភូម ិ
កំដពាងអាវ មកសងដ់ៅកខនលងពុទនរបូដនះ
វញិ ដហើយកសាងវតថតាងំពីដពលដនាះ
មករចួបានរបសិទនិនាមថា «ដពាធិសាល
រាជឬកំពង»់រហូតមកទល់សពវថ្ថងដនះ ។ 
(ែញុ ំរពះករណុាែញុ ំបាទ សរដសរវតថកំពង ់
ដពលដនះគឺដៅឆ្នប  ំ១៩៧៥ ថ្ន គ.ស. ខត
ឥឡួវ ១៩៩៧ កម៏ានោរផ្ទល ស់បថូ រមិន
តិចខដរ ) ។ 
មានដរឿងនិោនមយួដទៀតថា 

ដរោយដពលកសាងវតថសងដ់រាងឧដបា 
សថ (រពះវហិារ) ដៅកំពងទឹ់ក ដពលទឹក
ហូរដជារជនម់ក មានសតវ រកចូស ២ 
កាល រាងធំ វារដឡើងតាមទឹកជំនន ់កបុង
ដពលយបចូ់លដៅកបុងរពះវហិារ  ដដក
ដរោមបលល័ងកពុទនរបូ  ។ លុះដពលរពឹក 
ោយិោដបាសសំអាតវតថ កប៏ានដ ើញ
សតវរកូចសដនាះ វារដចញមកពីរពះវហិារ
សំដៅកំពងទឹ់កវញិោ៉ងរបញ៉ប ់  ដគ
ដមើលដ ើញចាស់ថារកដពើមនិខមនរកូច
ដនាះដទ  លុះដគមក ដមើលដៅដរោមបលល័
ងក រសាបខ់តដ ើញ ពងរកដពើ ៤ ដគកន៏ាំ
ដហតុដនាះដៅទូលដល់រគូ មា  ដល្វក
មានដថរដីោថា ”បនួដៅោ៉ន គឺបាន
ដៅយនួ” ។ 

 ចាបព់ីកលែកនះកៅ សារពត័ម៌ាន គទ្ពនគរ នឹងកច្ញផាយនូវឯកសារ «ទ្ពតឹតការណ៍ ២៨ កុមាៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភមូផិារកពំង ់ កែតតទ្ពះទ្តពាងំ» បានទ្បមូលច្ងទ្កង
កោយ កោក ោច្ ់កស បច្ចុបបនន ជាទ្បធានសភាតំណាងគនសេពន័ធខែែរកមពុជាកទ្កាម (KKF) ជាអតតីអគគកលខាធកិារគណៈកមាែ ធិការគណៈពុទធសាសនាកថរវាទមជឈមណឌ ល
គទ្ពនគរ និងជាអនកធាា បជ់ាជនរងកទ្ោះកនុងរបបកុមែុយនិសតកវៀតណាមកាលែាួនកៅជាសងឃកនុងខដនដកីមពុជាកទ្កាម ។ ខាងកទ្កាមជាែាឹមសារកដើមទាងំទ្សុងគនឯកសារកនះ ។ 

រពះវហិារវតថដពាធិសាលរាជ (កំពង)់ ឋតិដៅកបុងទីរមួដែតថរពះរតពាងំ ។  

(ត្ចៅទំព័រទី ៦) 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៦ ឯកសារ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

៣-មានបុរសមាប ក ់មានជាបជ់ាខែស
រាជវងសដរចើនតំណពីអមផរូរពះបាទភវវរ មន័ 
ទី ២ សមយ័ដចនឡា ដមម ះបទុមវងស 
រទងប់ានោងដៅទតដទសភ្នពជីវភ្នព 
រសុកដទសរបជារាស្តសថ ដៅដែតថរពះរត 
ពាងំដ ើញថាមានសរមស់លអពណត រាយ 
ដទើបរទងម់ានបំណងបដងកើតភសថុតាងអវី
មយួទុកជាអនុសាវរយី ៍  ករ៏ទងក់យ៏ក
ដដើមដពាធម៍យួដដើមពីកខនលងដផសង មកោំ
ដៅឦសានរពះវហិារសពវថ្ថង ។ ខតពុទន
បដិមានិងដដើមដពាធិដនះបានបាតប់ងជ់ា
យូរណាស់មកដហើយ រចួកប៏ានោក់
ដមម ះវតថកំពងដ់នះថា «វតថដពាធិសាល
រាជ»ជាបរ់ហូតមកទល់នឹងសពវថ្ថងដនះ។ 
អារស័យដហតុដនះ វតថកំពងម់ាន

ដមម ះដល់ដៅ ៤ គឺ កំដពាងអាវ ១  
កំពង ់ ១ ដពាធិសាលរាជ ១  និង
អាណានិគមយួនដៅថា ជអុួងដមៀក ១ 
(Chuā Ông Mẹt) ។ 
វតថដពាធិសាលរាជ ឬកំពង ់ជាមជឈ 

មណឍ លវបផធម ៌ អរយិធមខ៌ែមរដៅដែតថ
រោងំដរតើយដកើត ។  វតថកំពងជ់ាសាព នរដឌ
បាលខាងវស័ិយទំនាកទំ់នងរវាងអាជាញ
ធរដែតថនិងសាល្វគណតំណាងខែមរដៅ
កបុងដែតថ ។ វតថកំពងជ់ាថាប លបណថុ ះ    
អកសរសាស្តសថជាតិ ចរតិមារោទកូនដៅ
ខែមរឲយមានគំនិតដសបហាជាតិមាតុភូម ិ ។ 
ជាមូលោឌ នជាទីតាងំ ជាទីចាតោ់រដៅ
ដពល មានោររបឆ្នងំនឹងអាជាញ ធរអា
ណានិគមយួន ។ វតថកំពងជ់ាកខនលង   
បណថុ ះបញ្ដ វន័ថឬទំពាងំសបងឫសស។ី ល។ 
វតថកំពងស់ទិតដៅចំកណាថ លរកុង ថ្នផារ
ដែតថ ចមាង យរបខហល ៤០០ ខមរ៉ត នា
ទិសខាងដជើងថ្នសាល្វដែតថ ។ វតថ
កំពង ់មានរាង ៤ រជុងដសមើ ។ មានរបង
បនាល ខដកពទ័នជំុវញិជាខដនសីមា។ ដោល ង 
ោវ រវតថមានខតមយួគតដ់ៅទិសខាងដកើត 
។ ដៅទិសពាយព័យថ្នរពះវហិារមានោំ
ដដើមគគីរជាដរចើនមានដដើមដូងែលះៗ ដៅ
មុែកុដិសាល្វនិងដៅមាតរ់ចាងំថ្នរសះ 
មានដដើមដតាប តមយួគូ ដៅរជុងឦសាន
ខកផរដែឿន ដចតិយ ឧកញ៉៉ សឺង គុយ ។ 
មានដដើមដឈើោលមយួដដើមធំែពស់ផុត  
ចុងដឈើនានាកបុងទីរកុង ឋតិដៅមុែ
សាល្វឆ្នន ់។ 
ចូលផុតដោល ងោវ រវតថភ្នល ម  ដគករ៏ប 

ទះជបួដែឿនដចតិយ ឧកញ៉៉សឺង គុយ ឬ 
សាទ នីយរ៍បវតថសិាស្តសថ ដែឿនដចតិយមហា
វរីបុរសឧកញ៉៉ សឺង គុយ គឺជាដែឿន

ដចតិយមយួខដលសងម់និដចះចប ់ ។  
ដនះមានរាង ៤ រជុងដសមើ រជុងនិមយួៗ
របខវងរបខហល ១៥០ ខមរ៉ត កំពស់រប 
ខហល ២ ខមរ៉ត ជញ្ញជ ំងដធវើពីថមភប ំដៅដលើ
ដែឿនដគចាកដី់ែាចដ់ពញ ។ ដៅដលើ
ដែឿនដនះ របជាពុទនបរស័ិទខែមរដយើងខតង
ខត មកបងសកូុលដរៀងរាល់ថ្ថងបុណយចូល
ឆ្នប និំងខសនដូនតា ។  ខតែញុ ំរពះករណុា 
ែញុ ំបាទ មនិខដលឮដគរបាបថ់ា  ដនះជា
ដែឿនដចតិយឧកញ៉៉ សឺង គុយ ដទ គឺដគ
មនថដល្វកសូរតធមោ៌របងសកូុល រចួបរ ិ
ស័ទយំ កិចចអនុដមាទនាជាោរដរសច 
ដហើយនាោំប ដៅផធះសំខបងដរៀងៗែលួន ។ 
និោយឲយងាយសាថ ប ់ មហាវរីបុរសឧក 
ញ៉៉ សឺង គុយ បានបូជាជីវតិជូនជាតិ
សាសនាខែមរដរោម ដោយសុែចិតថរប 
គល់ែលួនឲយយួន មញិ ម៉ាង ោតក់ 
ដហើយរកាទុកដៅទំដនៀមទមាល ប ់ របថ្ព 
ណី និងរពះពុទនសាសនាខែមរឲយគងវ់ង់
ជាដរៀងរហូតមកសពវថ្ថងដនះ ។ ដែឿន
ដចតិយដនះ ឋតិដៅទិសឦសានថ្នរពះ
វហិារ ។ សាទ នីយរ៍បវតថិសាស្តសថដនះ មាន 
៤ កខនលង គឺ ដែឿនដនះ ១ ដដើមដឈើោល 
១  ដជើងថករបូជាសពឧកញ៉៉ ១ និង
ដចតិយសរមាបរ់គួសារដៅវតថចុល្វល មុនី
ដចតិយ រសុកថកូវ ១ មានដំកល់សំដលៀក
បំពាកប់ពវជិតនិោយពុទនសាសនាដថរ 
វាទ ។ រចួដល់ែធមតាម៉ាន ។ ពីអតីត
ោលដគមនិដៅថា«វតថ» ដទ គឺ «អារាម»  
ដរពាះអារាមដនះ ជាលំដៅឋានសរមាប់
សោក របូជា របស់រពាហមណិក គឺ រពហម
បរស័ិទ អបកដោរពរពះមដហសវរៈ រពះ
ឥសូរ និងដោរពរពះដពាធិសតវបដិមា អវ
ដល្វកិដតសវរៈ រពះរពហមមានសមនថមុែ 
២ ឬ ៤ ដបើមានមុែ ២ គឺមានថ្ដ ៤ 
ដហើយដបើមានមុែ ៤ គឺមានថ្ដ ៨ ។ ថ្ដ
និមយួៗោនរ់ពះអាទិតយ រពះចនធ ឬ 
ោនឧ់បករណ៍ដផសងៗ ។ កបុងអារាមដនះ
ពកួរពហមបរស័ិទ  បានកសាងឋានថ្ក 
ល្វស គឺផធះអសវតាទ មាន ឬ ផធះតាម៉ាន 
មានតាកខ់តង អាសនាសរមាបតំ់កល់
សិវលិងគឬលិងគឥសូរនិងដោនីនាងឱម 
ភគវតី មដហសីរពះឥសូរ រពមោងំមាន 
តូបសាល្វ ជាទីអារស័យថ្នបរស័ិទ ដធវើ
អំពីឫសស ីដឈើ របកស់លឹកចាកផងខដរ ។  
បនាធ បម់កគឺពុទនិកអនុវទិាល័យ

អឌណរដឌោរបាលីដពាធិ (Trừơng Trung 
Học Bán Công Pha ̥n Ngư˜ Bồ Đề) 
មាន ៤ បនធបដ់រៀន ពីថាប កទី់ ៧ ដល់ទី 
៤ ។ ដពលដរៀនចប ់ ៤ ឆ្នប  ំ សមណ
សិសស ខដលរបឡងដចញករមតិសិកា 

ដៅថា វញិ្ញដ បណបរ័តមធយមសិកា
បឋមភូម ិ ឬឌីបលូម ខតសមណសិសសរតូវ
ចូលរបឡងដៅសាល្វរដឌ ដបើជាបដ់ទើប
បានទទលួវញិ្ញដ បណបរ័ត ។ សាស្តសាថ
ចារយខដលបដរងៀនដៅសាល្វដនះរមួមាន 
រគូមហា ថាច ់ សុែ និង ឡមឹ ឆ្នយ 
ខផបកភ្នសាបាលី ។ រគូ ដកៀង រាម ខផបក
របវតថិសាស្តសថ និងគណិតសាស្តសថ រគូ ចូវ 
ទឺដលៀង  ខផបក ចរយិសាស្តសថ និងដល្វក
រគូ គឹម អ៊យុ ខផបកភ្នសារបាងំ ។ 
សាល្វដនះ ជាសាប  ថ្ដរបស់ដល្វក
របធាន ចូវ ទឺដលៀង និងរពះសងាធិបតី 
ថាច ់ ដងាះ ដៅ ខកវ ខសមរ ខដលបានសំុ
ថវោិពីរបធានាធិបតី ដង៉ា ឌីនយមី 
ដដើមផសីាទ បនាអាោរសិកា ដនះដៅឆ្នប ំ
១៩៦៤ ។ 
ដៅខាងដរោយពុទនិកអនុវទិា    

ល័យគឺ រសះរសង ់១ ខដលមានទឹកដែៀវ
រសងាតដ់ពារដពញដោយចកនិងឈូករកី
សគុះសាគ យ ។ 
ដៅខកផររសះ គឺកុដិសាប កអ់ារស័យ

របស់រពះសងឃ ខដលនិមនថមកពីវតថ
នានាសិកាសាល្វរដឌនិងពុទនិកអនុវទិា
ល័យ ។ កុដិដនះកម៏ាន ៤បនធបខ់ដរ (គឺ
អតីតអនុវទិាល័យដពាធិខដលរតូវ ដមសៀ
យមី បិទោវ រដៅឆ្នប  ំ ១៩៥៧ ) ជញ្ញជ ំង
សលឹកោចរ់ហរដហវ ដមើលដ ើញដជើង
ដម ខវងឆ្នង យ ឯដំបូលវញិករ៏បកស់លឹក
ខដរ  គឺកុដិដសរ ី ខដលមាន ២ ជាន ់
ជញ្ញជ ំងឥដឌ ដំបូលោត ់មានដរចើនបនធប់
សរមាបរ់ពះសងឃ មកពីវតថនានាសាប ក់
អារស័យ សិកាផលូវដល្វកនិងពុទនិកអនុ
វទិាល័យ កុដិដនះ រតូវែូចពាកក់ណាថ
ល ដោយយួនដសរនិីងដយៀកកុងបាញ់
ោប ោលពីឆ្នប ១ំ៩៦៨ ។ មកដល់ខែមក
រា ២០០១ ដល់ ខែកញ្ញដ  ២០០៤ 
ចំណុះវតថ ១៤១ កបុងដែតថ បានកសាង
កុដិមយួ ដៅកខនលងដនះដមម ះថា        
«សមណកុដិមហាសាមគគ»ី មានខរគរតួ
សរមាបរ់ពះសងឃ ៣២០ អងគសាប កដ់ៅ 
។ បនាធ បពី់កុដិដនះមក គឺសាល្វឆ្ននសំ់
រាបកូ់នរសុក កុដិដនះមានខតមយួបនធប់
ប៉ុដណាត ះ  ដហើយដធវើអំពីឥដឌរបកដ់កផឿង ។ 
បនាធ បម់ក គឺសាល្វោនមយួធំ ខដល
សាទ បនាតាមរដបៀបមណឍ ប ដធវើអំពីដឈើ 
ជញ្ញជ ំងឥដឌរបកដ់កផឿង ។ ដៅដរោម
សាល្វោនដនះមានដបើកថាប កដ់រៀនមយួ
សំរាបកុ់មារា កុមារ ី ដរៀនអកសរខែមរ ខដល
មាន តា ដអះ ជារគូបងាា ត ់ ។ បនាធ ប់
ពីសាល្វោន គឺដៅចំចំដពាះមុែរពះ
វហិារគឺកុដិដៅអធិោរ គឹម ខកវ ។ ដៅ

ខាងដរោមដនះ មានែណឍ ជាបនធប់ៗ  
សរមាបសិ់សសខែមរសាប កអ់ារស័យដរៀន
អនុវទិាល័យ និងវទិាល័យរដឌ និង
ឈបួលដៅកបុងរកុង ។ កុដិដនះរតូវដឆះ
ដែធចដោយយួនដសរនិីងដយៀកកុងបាញ់
ោប ោលពីឆ្នប ១ំ៩៦៨ ។ ខថមពីដលើដនាះ
ដទៀត មាស ដពរជ ខកវ កង រទពយសមផតថិ 
ពុទនបរស័ិទចំណុះដជើងវតថ ខដលបាន
យកមកដផញើនឹងរគូ គឹម ខកវ រតូវដឆះជា
ដផះខដរ ។ ដរោយរពឹតថិោរណ៍ ៣០ ខែ
ដមសា ឆ្នប  ំ ១៩៧៥ រគូ គឹម ខកវ រតូវ
សងាភបិាលដែតថផសកឹដហើយញ៉តគុ់ក 
។ បនាធ បម់ក គឺកុដិរគូសូរត ឯក ហាស 
ជាបាឡាតគណថ្នគណៈពុទនសាសនា
ដថរវាទ ។ 
សិសសសាល្វោងំឡាយ រាបរ់យ

នាកខ់ដលបានមកសាប កអ់ារស័យដៅ
កបុងកុដិដនះ សុទនខតរតូវដចះសូរតធម៌
ថាវ យបងគំរពះោងំអស់។សិសានុសិសស 
ោងំដនះ មានរដបៀបដរៀបរយណាស់ ។ 
សិសសសាល្វោងំអស់ខដលដចញពីកុដិ
រគូ ឯក ហាស ដបើដៅកមពុជាដរោមគឺ
រោនប់ានខតដធវើជារគូបដរងៀន ឬ នាយ
ោហានប៉ុដណាត ះ  ខតដបើដៅរសុកខែមរវញិ 
មានដល់ថាប ករ់ដឌមស្តនថី មានដូច ដល្វក 
ថាច ់ជា ជាដដើម ។ ដរៅពីបណថុ ះទំពាងំ
សបងឫសស ី កុដិដនះកជ៏ាោរោិល័យអ
ចិថ្ស្តនថយ ៍ ថ្នគណៈពុទនសាសនាដថរវាទ
ដែតថរពះរតពាងំ ជាមជឈោឌ នជាសាព ន
ទំនាកទំ់នងរវាង ពុទនបរស័ិទខែមរកបុងដែតថ
ដហើយនិងអាជាញ ធរអាណានិគមយួន ។ 
ដរៅពីដនាះ  កុដិដនះកជ៏ាោរោិល័យ
សរមាបផ់ថល់លុយោកឲ់យរបពននកូន
យុទនជនខែមរដសរខីដលកំពុងតសូ៊ដៅទល់
ខដនខែមរ—ដសៀម និងខែមរ-យួនដៅទស 
វតសរ ៍៥០ - ៦០ និង ៧០ ។ កុដិដនះជា
រប ភពបណថុ ះគំនិតតសូ៊របឆ្នងំនឹងអំដពើ
អយុតថិធមរ៌បស់អាណានិគមយួនរគប់
សមយ័ោល ខដលបានគំរាមមកដលើរប 
ជាពលរដឌខែមរដរោម ។ ដរោយរពឹតថិ 
ោរណ៍ ៣០ ខែដមសា ឆ្នប  ំ៧៥ ជាោរ ិ
ោល័យសងាភបិាល ។ ៦ ខែដរោយ
មកកជ៏ាោរោិល័យ ថ្នសាល្វគណ 
សមាគមរពះសងឃសាមគគី ដសបហាជាតិ 
គឺសមយ័របបយួនកុមមុយនិសថ (៣) ។ 
ខកផរកុដិរគូសូរតគឺកុដិអតីតដម 

គណ សឺង  ធន កុដិដនះ បានកសាង
ដៅឆ្នប  ំ ១៩១១ ដោយអតីតដមគណ   
សឺង លី ោលដៅជារពះឧបជាយ៍ ។ 
ដៅឆ្នប  ំ ១៩៣៩-៤០ អគគដទសាភបិាល 
(Governor General Indo China) 

ឥណឍូ សីុន និងរកសួងធមមោរភបដំពញ 
បងាគ ប ់ ឲយបដងកើតរចនាសមពន័នពុទនសាស 
នាដៅខដនកូស័ងសីុន ។ រពះសងឃជា
ដៅអធិោររគបវ់តថកបុងដែតថ បាននិមនថ
មកវតថកំពង ់ របជំុដរ ើសរចនាសមពន័នរពះ
សងឃកបុងដែតថ ដរោមអធិបតីរបស់ដៅ 
ហាវ យដែតថរបាងំ លទនផលមានសមា 
សភ្នពដូចខាងដរោមដនះ ។ 
រពះរគូ សឺង លី  វតថកំពង ់         

ជាដមគណ 
រពះរគូ ថាច ់ ដឡើយ វតថសិល្វរទ 

ជាដមគណរង 
រពះរគូ សឺង ធន វតថពិសី ជាវនិយ័

ធរគណ 
រពះរគូ សឺង វង៉ ់ វតថដចករជំជាអនុ

គណរសុកដទសាដសាម  
រពះរគូ រស់ ថុក វតថដរតាកលិច ជា

អនុគណ រសុកកំពងធំ់ 
 រពះរគូ គឹម ដញុើង វតថដោះសាល  ជា

អនុគណរសុកថកូវ  
រពះរគូ ថាច ់ ដទព ជាអនុគណ

រសុកកដញ្ញច ង  
រពះរគូ គឹម មាច វតថកំពងស់ាព ន ជា

អនុគណរសុកកំពងស់ាព ននិងកនលង ់ ។ 
ដហើយអគគដលខាធិោរគណ ចាតខ់ចង
ដោយរពះដមគណផ្ទធ ល់ ។ 
រពះដមគណដែតថរពះរតពាងំពីឆ្នប  ំ

១៩៣៩ មកទល់ ២០០៦ មានដូចត
ដៅដនះ ៖ 
រពះរគូ សឺង លី ដមគណទី ១ 

សមយ័អាណានិគមរបាងំខសស ។ 
រពះរគូ សឺង ធន  ដមគណទី ២ 

សមយ័អាណានិគមរបាងំខសស ។  
រពះរគូ ថាច ់ ដលឿក ដមគណទី៣

សមយ័របាងំ បាវោយ ។ 
រពះរគូ ថាច ់ ខណន ដមគណទី ៤ 

សមយ័សាធារណរដឌយួន ទី ១ ។ 
រពះរគូ ថាច ់ រាជ វតថបឹង ជាដម 

គណទី ៥ សមយ័សាធារណរដឌទី ២ 
សមរភូមផិារកំពង ់២៨ កុមាៈ ។ 
រពះរគូ គឹម តុក ដចើង វតថដំបងពាក ់

ដមគណទី ៦ សមយ័កុមមុយនិសថយួន ។ 
រពះរគូ ថាច ់ ដសរ ី វតថដផ្ទប រាងំដម 

គណទី ៧  
រពះរគូ រតឹង យន ់ វតថដីរកហម 

ដមគណទី ៨ ។ 
រពះរគូ ថាច ់ អង វតថតាដដវ រសុក

កំពងស់ាព ន ដមគណទី ៩ (ដមគណ
បចចុបផនប)។ 

(ត្មកពីទំព័រទី ៥) 

ចសេកាីកំណត្់សមាា លអ់ត្ថបទ៖ 

១) របភពឯកសារ របវតថិវបផធមខ៌ែមរកមពុជាដរោម ឆ្នប  ំ២០០៨  ដោយដល្វក សឺង តូ ដៅ រគ ូឌិន ដៅកបុ ងរសុក
ដែតថរពះរតពាងំ កមពុជាដរោម សពវថ្ថងរស់ដៅរកុងម៉ុងដរអាល ោណាោ ។ 

(២) (Minh Mạng ) ដសថវយួនរតកូល ដងវៀង ដសាយរាជយពីថ្ថងទី  ១៤ មករា ១៨២៩ ដល់ថ្ថងទី ២០ មករា 
១៨៤១ ( ២០ ឆ្នប  ំ, ៣៤១ថ្ថង ) ។ 

(៣) សមាគមរពះសងឃសាមគគីដសបហាជាតិ គឺជាសមាគមរពះពុទនសាសនាខផបកដថរវាទខដលបានបដងកើត
ដឡើងដោយរពះសងឃខែមរដៅកមពុជាដរោម ដរោយពី អាណានិគមកុមមុយនិសថយួនបានចូលោនោ់បខ់ដន
ដីកមពុជាដរោមោលពីថ្ថងទី ៣០ ខែដមសា ឆ្នប  ំ ១៩៧៥ ។  បចចុ បផនប សមាគមដនះ ឋិតដៅដរោមោរ 
រគបរ់គងរគងរបស់សមគមពុទនសាសនាដវៀតណាម (Giao Hoi Phat Giao Vietnam ) ដហើយសមាគម
ពុទនសាសនាដវៀតណាម ឋិតដៅដរោមោរ រគបរ់គងរបស់រណសិរសមាតុភូមិដវៀតណាម (Mat Tran To 
Quoc Vietnam ) និងរណសិរសមាតុភូមិដវៀតណាម ឋិតដៅដរោមរោឌ ភិបាលបកសកុមមុយនិសថដវៀតណាម ។  

(ចៅមានត្ចលមចរកាយ) 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៧ ភូមិសាស្តសា សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

(ត្ពីចលមមុន) 
គទ្ពនគរសមយ័រដឋកវៀតណាម 

(១៩៤៨-១៩៥៥) 
ឆ្នប  ំ១៩៤៨ រពះដតជរពះគុណ ឡា ំ

ឯម (១៨៩៨-១៩៧៩) បាននិមនថដឡើង
ទីរកុងថ្រពនគរ តាមោរនិមនថពីសំណាក់
ពលរដឌខែមរដរោមដៅទីដនាះ ដដើមផដីធវើោរ
របខមរបមូលពលរដឌខែមរដរោមកសាងវតថ
ចនធរងសទុីកជាសមផតថិជាតិខែមរដរោម និង
ទុកជាមជឈមណឍ ល សរមាបព់លរដឌខែមរ
ដរោមរបតិបតថិ និងដធវើបុណយសុនធរោន
តាមមាោ៌ពុទនសាសនា រពមោងំជា
កខនលងសរមាបខ់ថរកាវបផធមខ៌ែមរឲយបាន
គងវ់ងសតដរៀងដៅ ។ (សូមរងចាអំានអតទ 
បទ «រពះដតជរពះគុណ ឡា ំឯម សាទ ប   
និកវតថចនធរងស»ី នាដលែដរោយ ) ។ 
ដរោយពីសភ្នបារាងំបានចុះហតទ

ដលខាដលើចាបដ់លែ ៧៣៣/៤៩ នាថ្ថង
ទី ០៤ ខែមថុិនា ឆ្នប  ំ ១៩៤៩ មក ខដន
កមពុជាដរោម ឬ ខដនកូស័ងសីុន បាន
ោល យដៅជារដឌចំណុះដវៀតណាម  ដហើយ
ពលរដឌខែមរដរោមបានឋតិដៅដរោមោរ
រគបរ់គងរបស់រោឌ ភបិាលរដឌដវៀតណាម 
(Quốc gia Việt Nam) ដឹកនាដំោយ
អតីតដសថច បាវ ោយ (Bao Dai) ។ 
រដឌដវៀតណាម (l’État du Viêt 

Nam) ជារោឌ ភបិាលដវៀតណាមមយួ
តាមខបបរាជធិបដតយយអារស័យរដឌធមម  
នុញ្ដ  (Cons titutional monarchy ឬ 
Quân chủ lập hiến ) (មនិោនម់ាន
រដឌធមមនុញ្ដ និងរដឌសភ្ន) ឋតិដៅដរោម
ោររតួតរតារោឌ ភបិាលសហភ្នពបារាងំ 
(Union française) ចាបពី់ឆ្នប  ំ១៩៤៨ 
ដល់ ១៩៥៥ ខដលមានអតីតដសថច បាវ 
ោយ (Bảo Đại) ជារបធានរដឌ ។ ចាប់
តាងំពីឆ្នប  ំ១៩៥៤ តាមកិចចរពមដរពៀងទី
រកុងហសខឺណវ របដទសសវិស នាឆ្នប  ំ
១៩៥៤ រោឌ ភបិាលនិងកងកមាល ងំកង
ទព័របស់រដឌដវៀតណាម មានសិទនិដបាះ
បនាធ យ និងរតួតរតាចាបពី់ខែសរសបទី 
១៧ រគបតណឋ បោងំរសុងមកដលើខដន
ដីកមពុជាដរោម ខដលែណៈដនាះ យួន
ចាតទុ់កថាជា ខដនដីដវៀតណាមខាង

តផងូ ។ ដរោយពីោរដធវើរបជាមតិមយួនា
ឆ្នប  ំ ១៩៥៥ ដល្វក ង៉ូ ឌិន ដយម 
នាយករដឌមស្តនថីចុងដរោយបំផុត ថ្នរោឌ ភិ
បាលរដឌដវៀតណាម បានរបោសទមាល ក ់
បាវ ោយ ដចញពីរបធានរដឌ រចួបាន
បដងកើតជារោឌ ភបិាលថមីមយួ តាមរបប
សាធារណរដឌខដលមានដមម ះថាសាធា 
រណរដឌដវៀតណាម (Việt Nam Cộng 
hòa) ដហើយែលួនបានដឡើងោនត់ួនាទី

ជារបធានាធិបតីមុនដំបូងបងអស់ ថ្នរោឌ
ភបិាលថមីមយួដនះ ។ 
គទ្ពនគរសមយ័សាធារណរដឋ

កវៀតណាម (១៩៥៥-១៩៧៥) 
ឆ្នប  ំ ១៩៥៥  រោឌ ភបិាលរដឌដវៀត

ណាម បានបថូរដមម ះដៅសាធារណរដឌ  
ដវៀតណាម (Việt Nam Cộng hòa)  
ថ្រពនគរបានោល យដៅជាទីរកុងរដឌបាល
ថ្នរោឌ ភបិាលថមីមយួដទៀត  ដហើយរោឌ ភិ

បាលដនះ បានកំណតយ់កដមម ះថ្រពន 
គរជាផលូវោរតាមភ្នសាយួនថា រដឌធានី
សាយហគន (Saigon ) ឬ (Đô thành 
Sài Gòn) ។ ដោងតាមរកិតយ ដលែ 
110-NV ចុះថ្ថងទី ២៧ ខែមនិា ឆ្នប  ំ
១៩៥៩ ដោយរបធានាធិបតី ង៉ូ ឌិន 
ដយម(Ngô Đình Diệm) ថ្នរោឌ ភបិាល
សាធរណរដឌដវៀតណាម បានសដរមច
ពរងីករដឌបាលភូមសិាស្តសថ រដឌធានីថ្រព 

នគរចាបពី់ ៦ និគម (quận) ដឡើងដល់ 
៨ និគមថ្នសងាក តោ់ងំ ៤១ ។ 
យួនខាងកជើងជាង ១ ោន

នាកប់ានជកមាៀសមកកៅគទ្ពនគរ 
ឆ្នប  ំ ១៩៥៤ ពលរដឌយួនភ្នគខាង

ដជើងឬយួនរតកនួ(Bắc Kỳ)រតូវបានរោឌ  
ភបិាលសាធារណរដឌដវៀតណាមជដមលៀស
ពីភ្នគខាងដជើងមកតាងំទីលំដៅ នាទី
រកុងថ្រពនគរ ថ្នខដនដីកមពុជាដរោមរប 
មាណជាង ១ ល្វននាក ់ កបុង «រពឹតថ ិ
ោរណ៍ជដមលៀសជនជាតិយនួ» (Cuộc di 
cư Việt Nam) ឬ ដរោមដោលនដោ 
បាយអវីមយួខដលរោឌ ភបិាលសាធារណ
រដឌដវៀតណាមដៅថា «ដំដណើ រដឆ្នព ះដៅ
រកដសរភី្នព»  (Passage to Freedom  
ឬ Con đường đến Tự Do) ។   
រពឹតថិោរណ៍ជដមលៀសរបជាជនយួន

ដនះ បានដកើតដឡើងដរោយសស្តងាគ មដដៀង
ដបៀងភូ ( Điện Biên Phủ) និងកិចច
រពមដរពៀងទីរកុងហសខឺណវ ខដលបានចុះ
ហតទដលខាដោយរោឌ ភបិាលសាធារណ
រដឌរបជាធិបដតយយដវៀតណាម (V i ệ t 
Nam Dân chủ Cộng hòa) និងសហ
ភ្នពបារាងំ កបុងោរខចកែណឍ សីមាោរ
រគបរ់គងរដឌជាបដណាឋ ះអាសនបរវាងរោឌ ភិ
បាលោងំពីរចាបពី់ខែសរសបទី ១៧ ។ 
ដពលដនាះ ោររគបរ់គងរោឌ ភបិាលនិង
កងទព័របស់រោឌ ភបិាលសាធារណរដឌ
របជាធិបដតយយដវៀតណាមឈរដជើងដៅ
ភ្នគខាងដជើង  ចំខណកោររគបរ់គងរោឌ
ភបិាល និងកងទព័របស់រោឌ ភបិាលស 
ហភ្នពបារាងំ ឈរដជើងដៅភ្នគខាង
តផងូរងចាដំល់ថ្ថងទី ២០ ខែកកកោ ឆ្នប  ំ
១៩៥៦ ថ្ថងខដលដវៀតណាមោងំពីរ
ដរោងឯកភ្នពោប  បដងកើតរោឌ ភបិាលខត
មយួ ឬោរបូកបញ្ចូ លខដនដីកមពុជា
ដរោមភ្នជ ប ់ នឹងខដនដីដវៀតណាមភ្នគ
ខាងដជើង ខដលដគចាតទុ់កជាោរឯក
ភ្នពទឹកដីដវៀតណាមខតមយួ  ។ ដោង
តាមមារតាទី ១ កបុងជំពូក (d) ថ្នកិចច
រពមដរពៀង អនុញ្ញដ តឲយពលរដឌោងំ

អំពីទីរកុងថ្រពនគរ ឬ ទីរកុងហូជីមិញ 
ដោយ ថាច ់របជីា ដគឿន 
ថ្រពនគរ ជាទរីកងុដសំ៏ខាន ់ នងិជាទរីបជុកំចិចោរថ្នរដឌោរធដំៅកបុងខដនកមពុជាដរោម នងិជាអតតីកពំងខ់ផពាណិជជកមមដសំ៏ខានម់យួថ្នអាណាចរកខែមរមនុដពលជនជាតយួិន

ដភៀសែលួនមករស់ដៅកបុងអឡុំងសតវតសរទ៍ ី១៧ ។ ដរោយដពល ដសថចខែមរ  រពះបាទ ជយ័ ដជោឌ  ទ ី២ (១៥៧៣–១៦២៧) បានដរៀបអភដិសកជាមយួសបំដសថចយួនមក ថ្រពនគរ រតវូបាន
ជនជាតយួិនដៅថា ដែតថោ៉ឌនិ ( Gia Định Thành) នាឆ្នប  ំ១៧៩០ តាមដសថចដមម ះ ដងវៀង អាញ់ (Nguyễn Ánh) ។ ដរោយដពលបារាងំោនោ់បប់ានទរីកងុថ្រពនគរ នាឆ្នប  ំ
១៨៥៩ ដៅថ្ថងទ ី១៥ ខែមនីា  ឆ្នប  ំ១៨៧៤ របធានាធបិតបីារាងំដមម ះ Jules Grévy  បានដចញបទបញ្ញជ មយួកបុងោរបដងកើត ថ្រពនគរ ដៅជាទរីកងុសាយហគន (Thành Phố Sài 
Gòn) ។ កបុងសមយ័អាណានគិមនយិមបារាងំ ថ្រពនគរ ជាមជឈមណឍ លដសំ៏ខាន ់មនិរតមឹខតពាណិជជកមមដទ  វាខថមោងំជាមជឈមណឍ លរដឌបាល  វបផធម ៌នងិ អបរ់ ំ ទូោងំសហពន័ន
ឥណឍូ ចនិ នងិរតវូបានដគចាតទុ់កថាជា «ទរីកងុប៉ារសិថ្នបព៌ូារបដទស» (Paris in the Orient) ។ ដរោយពរីបបសាធារណរដឌដវៀតណាមខដលមានសហរដឌអាដមរកិោរំទរតវូបានដលួ
រលំនាថ្ថងទ ី៣០ ខែដមសា ឆ្នប  ំ១៩៧៥ ទរីកងុថ្រពនគរ រតវូបានបកសកុមមុយនសិថដវៀតណាម បថូរដមម ះជាភ្នសាយួនថា ទរីកងុហូជមីុញិ (Thành phố Hồ Chí Minh) ដដើមផរីឭំកដល់
ដមម ះដមដកឹនាបំកសកុមមុយនសិថយួន ហូ ជ ីមុញិ ។ បចចុបផនប ថ្រពនគរ ជាទរីកងុខដលមានរបជាជនរស់ដៅដរចើនជាងដគ នងិជាមជឈមណឍ លដសដឌកចិច  វបផធម ៌ នងិអបរ់ ំដសំ៏ខានរ់បស់
របដទសបកសកុមមុយនសិថសាធារណរដឌសងគមនយិមដវៀតណាម ។ 

ពលរដឌយនួភ្នគខាងដជើងជាងមយួល្វននាកភ់្នគដរចើនជាអបកោនស់ាសនាោតូឡចិបាននាោំប ដំភៀសែលួនដចញពីភ្នគខាងដជើង
មកតាងំទីលំដៅៗថ្រពនគរ ខដនដីកមពុជាដរោម ោលពីឆ្នប  ំ១៩៥៤ តាមដោលនដោបាយ «ដំដណើ រដឆ្នព ះដៅរកដសរភី្នព» ថ្នរោឌ ភិ

បាលរដឌដវៀតណាមរបស់បាវោយ និង សហភ្នពបារាងំ ។ របូថត.Wikipedia.org 

(ត្ចៅទំព័រ ៨) 



 

  

គថងអាទិតយ ១៤ កកើត ខែភទ្ទបទ ឆ្នន កំោះ ទ្តីស័ក ព. ស. ២៥៥៥  ៨ ភូមិសាស្តសា សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ   

សងខាងដធវើដំដណើ រចុះដឡើង ដៅមក 
ដហើយរោឌ ភបិាលោងំសងខាងជយួ បងក
លកខណៈងាយរសួលដល់ពលរដឌ កបុង
ោរផ្ទល ស់បថូរទីលំដៅ កបុងអំឡុងដពល 
៣០០ថ្ថង ដរោយពីកិចចរពមដរពៀងបញ្ចប់
សស្តងាគ ម (មារតា ២ ) ។ ោរជដមលៀសឬ
ោរផ្ទល ស់បថូរទីលំដៅដនះ របជាជនយួន
ដៅហាណូយមានរយៈដពល ៨០ ថ្ថង  
ដៅហាយដយឿ៉ង (Hải Dương) មាន 
១០០ ថ្ថង និងហាយផុង (Hải Phòng) 
ជាដំដណើ រដភៀសែលួនចុងដរោយមានរយៈ
ដពល ៣០០ ថ្ថង ។    
ដដើមផរីតួតពិនិតយោរអនុវតថដលើកិចច

រពមដរពៀងដនះ គណៈកមមោរអនថរជាតិ
ដដើមផរីតួតពិនិតយដលើោរបញ្ឈបស់ស្តងាគ ម
បានបដងកើតដឡើងតាម មារតាទី ៣៤ ថ្ន
កិចចរពមដរពៀង ដោយមានរបដទសចំននួ 
៣ ជាអបកតំណាង គឺ ឥណាឍ  ប៉ូឡូញ 
និង ោណាោ ។ 
អំពីមូលដហតុនាឲំយរបជាជនយួន

ដៅភ្នគខាងដជើងនាោំប ដភៀសែលួនឬបថូ រទី
លំដៅមកដៅទីរកុងថ្រពនគរដនាះ  តាម
របភពពីទសសនាវដឋីរបចាសំបាថ ហ៍ Time 
បានរាយោរណ៍នាដពលដនាះថា អបក
ខដលបានដភៀសែលួន ភ្នគដរចើនជារកុម
ជនជាតិយួនអបកោនស់ាសនាោតូឡិច 
ដោយពកួដគបានដលើកដហតុផលថាែលួន         
រតូវបានរោឌ ភបិាលសាធារណរដឌរបជាធិ
បដតយយរដំល្វភសិទនិសាសនា ។ ដរៅពី
ដនះ មានមនុសសជាដរចើនបានដភៀសែលួន
ដោយបញ្ញា ដសដឌកិចច និងនដោបាយ  
ផងខដរ ពកួដគជាអបកដធវើោរកបុងជរួរោឌ ភិ
បាលបារាងំ ឬជារកុមមូលធនខដលមនិ 
ដពញចិតថចំដពាះោរដឹកនារំដឌរបស់បកស
កុមមុយនិសថយួន ។ មានមនុសសជាដរចើន 
ជាបោ់កទិ់ន នឹងដោលនដោបាយខក
ខរបដីធលីដៅភ្នគខាងដជើង ដហើយពួកដគ
រតូវបានបកសកុមមុយនិសថយួន របឹយកដី
ដករអស់ ោម នផធះសខមផងដៅដទើប
សដរមចចិតថដភៀសែលួន ។ 
ផធុយដៅវញិ រោឌ ភបិាលសាធារណ

រដឌរបជាធិបដតយយដវៀតណាម បានបដិ 
ដសធដចាលនូវោរដចាទរបោនោ់ងំដនះ 
ដហើយបំភលថឺា ោរខដលមានរបជាជន
យួនជាង ១ ល្វននាកដ់ភៀសែលួនមក
ខាងតផងូដនាះ គឺមកពីមានោរញុះញង់
ពីសំណាករ់ោឌ ភបិាលបារាងំ អាដមរកិ 
និងរកុមដសនារបស់អាដមរកិ។ ោរដឆលើយ 
បំភលរឺបស់រោឌ ភបិាលសាធារណរដឌរបជា
ធិបដតយយដវៀតណាមដនាះ វាមនិផធុយោប
នឹងឯកសាររបស់អាដមរកិ សថីអំពីសកមម 
ភ្នព Edward Lansdale ដឡើយ ។ 
គិតចាបត់ាងំពីពាកក់ណាឋ ល ឆ្នប  ំ

១៩៥៤ ដល់ ១៩៥៦ ពលរដឌយួនខាង
ដជើងោនស់ាសនាោតូឡិច របមាណ 
ជាង ៨០០.០០០ នាកប់ានដភៀសែលួន

ដចញពីភ្នគខាងដជើង មកខដនដីកមពុជា
ដរោមឬភ្នគខាងតផងូដវៀតណាម។ ដរៅ 
ពីជនជាតិយួន កម៏ានជនភ្នគដដើមភ្នគ
តិចជាអបកខដលធាល បប់ានបំដរ ើ កបុងជួរោ 
ហានបារាងំរបឆ្នងំដវៀតមញិ (V i ệ t 
Minh)កប៏ានដភៀសែលួនផងខដរ  ។ ចំននួ 
ជនជាតិដដើមភ្នគតិចោងំដនាះ មានជន
ជាតិ ណុង (Nùng) ដៅតំបនម់៉ុងោយ 
(Móng Cái) របមាណជិត ៤៥.០០០ 
នាក ់  ជនជាតិថាយ និង ខមវ៉ (Thái, 
Mèo) ពីតំបនដ់សុើងឡា និង ដដៀងដបៀង 
( Sơn La , Điện Biên) របមាណជិត 
២.០០០ នាក ់។  
រកបៀបគនការអនុវតតខផនការ

ជកមាៀសពលរដឋយួនមកគទ្ពនគរ 
ថ្ថងទី ០៩ ខែសីហា ឆ្នប  ំ ១៩៥៤    

រោឌ ភបិាលរដឌដវៀតណាម ដឹកនាដំោយ

របធានាធិបតី ង៉ូ ឌិន ដយម ខដលដទើប
ខតដឡើងោនអ់ាណាចថមី បានបដងកើត    
គណៈកមមោរជាតិសាធារណៈ ដដើមផ ី
ជនដភៀសែលួនបថូរទីលំដៅ (Phủ Tổng 
ủy Di cư Tỵ nạn) មយួ  ខដលមាន
មូលោឌ នដៅកបុងតំបនោ់ងំបីគឺ ទីរកុង
ថ្រពនគរថ្នខដនដីកមពុជាដរោម ឬ ភ្នគ
ខាងតផងូដវៀតណាម  ភ្នគកណាថ ល និង 
ភ្នគខាងដជើង ដដើមផអីនុវតថនូវយុទននាោរ
ជដមលៀសជនដភៀសែលួន  ។ បំដពញបខនទម
ឲយគណៈកមមោរមយួដនះ រោឌ ភបិាល  
ង៉ូ ឌិន ដយម បានបដងកើតមូលនិធិមយួ
សរមាបផ់គតផ់គង ដល់ជនដភៀសែលួនយួន
ខដលបានមកតាងំទីលំដៅថមី ដៅខដនដី 
កមពុជាដរោមផងខដរ ។ មូលនិធិដនះ
មានោរចូលរមូឧបតទមា ពីសំណាកស់ាទ   
បន័ឯកជនយួន ។ 

ចំដពាះនិសសតិមហាវទិាល័យ ថ្ន
អគគបញ្ញជ ោរបារាងំ (Bộ Tư lệnh 
Pháp) រោឌ ភបិាល ង៉ូ ឌិន ដយម បាន
ជដមលៀសមកដោយដជើងយនថដហាះ ចំននួ 
១២ ដជើង ចំណាយដពលអស់ ២ ថ្ថង គឺ
ដៅថ្ថងទី ១២ និង ១៣ ខែសីហា ឆ្នប  ំ
១៩៥៤ ខដលមាននិសសតិរបមាណ 
១.២០០ នាកប់ានដភៀសែលួនពីខាងដជើង
មកកមពុជាដរោម ។ 
ដោយដហរញ្ដ វតទុ សរមាបផ់គតផ់គង

មនិរគបរ់ោន ់ កបុងោរជដមលៀសពលរដឌ
យួនដនាះ របធានរដឌ បាវ ោយ និង 
បារាងំបានអំពាវនាវដល់រោឌ ភបិាលនិង 
អងគោរអនថរជាតិនានា ជយួ ផថល់ជំនយួ
កបុងោរតាងំទីលំដៅ ដល់ពលរដឌយួន
ខដលដទើបមកថមី ។ រោឌ ភបិាលខដលផថល់
ជំនយួដនាះរមួមាន អងដ់គលស ប៉ូឡូញ 

អាលឺមង៉ខ់ាងលិច កូដរខាងតផងូ សហ
រដឌអាដមរកិ ជប៉ុន ភលីីហវីន ញីវសា   
ខឡន សាធារណរដឌរបជាមានិតចិន     
អូស្តសាថ លី និង អីុតាលី ។ ដរៅពីរោឌ ភ ិ 
បាលដរៅរបដទស កម៏ានអងគោរ 
UNICEF  និងអងគោរបំដរ ើខផបកសាសនា
ោតូឡិចជាដរចើនបានចូលរមួោរំទផង
ខដរ ។ 
ថ្ថងទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នប  ំ ១៩៥៤ 

សាព នអាោសមយួរបខវង ១.២០០ គីឡូ 
ខមរ៉តរតូវបានសាងសងជ់ាសាទ ពរ ដដើមផ ី
ភ្នជ បរ់ពល្វនយនថដហាះ តឹង ដសុើង ញឹុក 
(Phi Trường Tân Sơn Nhứt) ដៅទី
រកុងថ្រពនគរ ជាមយួនឹងរពល្វនយនថ
ដហាះមយួចំននួដទៀត ដៅភ្នគខាងដជើង
ដវៀតណាម ។ ដរោយពីសដមាព ធសាព ន
ដនះោកឲ់យដរបើរបាស់មក រពល្វនយនថ
ដហាះ តឹង ដសុើង ញឹុក បានោល យដៅជា
កខនលងសធះដោយពលរដឌយួនដភៀសែលួន
មកពីខាងដជើង  ដរពាះគិតជាមធយមភ្នគ
កបុងអំឡុង ៦ នាទីមានយនថដហាះមយួ
ដរគឿងចុះចត ដហើយកបុងមយួថ្ថងមានជន
ដភៀសែលួនយួនមកពី ២.០០០ ដៅ 
៤.២០០ នាក ់ដដើមផតីាងំទីលំដៅ ។ 
សរបុដំដណើ រចុះចតនាដពលដនាះ 

មានចំននួ ៤.២៨០ ដជើង ដហើយដឹក
ជដមលៀសពលរដឌយួនដភៀសែលួនមកចំននួ 
២១៣.៦៣៥ នាក ់។  
ដរៅពីរដបៀបថ្នោរជដមលៀសពលរដឌ

យួនចូលដៅខដនដីកមពុជាដរោម ខាង
ដលើ កម៏ានពលរដឌយួនរបមាណ ១០២. 
៨៦១ នាក ់ បានខសវងរកផលូវដភៀសែលួន
ដោយែលួនឯងតាមរយៈទូក និងដថមើដជើង
មករស់ដៅកមពុជាដរោមផងខដរ ។ 
កបុងអំឡុងចុងទសវតសរឆ៍្នប  ំ ១៩៥០ 

ដោយដសដឌកិចចមានោររកីចដរមើន កបុង
សមយ័សាធារណរដឌដវៀតណាម និង
មានជំនយួពីរោឌ ភបិាលជាសមពននមតិថ
ដនាះ ថ្រពនគរ ឬ សាយហគន បានោល យ
ដៅជា «រដឌធានីផ្ទក » ខដលមានរហសស
នាមថា «រោបគុ់ជថ្នបូព៌ារបដទស» ។ 
ចាបពី់ពាកក់ណាថ លទសវតសរ ៍ ឆ្នប  ំ

១៩៦០ ដល់ដដើមទសវតសរ ៍ឆ្នប  ំ ១៩៧០ 
ោរមានវតថមាន ោហានសហរដឌអាដម   
រកិចូលរមួកបុងសស្តងាគ ម ដៅខដនដីកមពុជា
ដរោម ឬដវៀតណាមខាងតផងូបានជះឥទនិ
ពលោ៉ងខាល ងំដល់រដឌធានីថ្រពនគរ ដូច
ជាមានអាោរែពស់ៗ ខដលជាសំណង់
អាោរបនាធ យដោធាបានផុះដឡើង  ផបត់
គំនិតយុវជនខែមរដរោម និងយួនបាន
ទទលួនូវឥទនិពលវបផធមដ៌ល្វក ខាង
លិច និងរដឌធានីថ្រពនគរបានោល យដៅ
ជាមជឈមណឍ លនដោបាយ  ដសដឌកិចច 
វបផធម ៌និង ជាកខនលងកមានថផងខដរ ៕ 

 
ឯកសារកោង៖ 
www.wikipedia.org 

(ត្ពីទំព័រ ៧) 

ពិធីរាបប់ារតកបុងពិធីបុណយចូលឆ្នប ខំែមរដៅវតថចនធរងស ីទីរកងុថ្រពនគរ ោលពីខែដមសា ព.ស.២៥៥៤ គ.ស.២០១១ ។ 

ចាបពី់ពាកក់ណាត លទសវតសរឆ៍្នន  ំ១៩៦០ ដល់កដើមទសវតសរឆ៍្នន  ំ១៩៧០ ការមាន
វតតមានទាហ្វនសេរដឋអាកមរកិចូ្លរមួកនុងសស្តង្ហគ ម កៅខដនដីកមពុជាកទ្កាមឬកវៀត

ណាមខាងតបូងបានជះឥទធពិលោ៉ងខាា ងំដល់រដឋធានីគទ្ពនគរ ដូច្ជាមានអាោរែពស់ៗខដលជា
សំណងអ់ាោរបនាទ យកោធាបានផុះក ើង  ផនតគំ់និតយុវជនខែែរកទ្កាម និងយនួបានទទលួនូវ
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