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ប្រភពពត័ម៌ានស្តីអំពីខ្មែរក្ប្ោម 

អានចៅទំព័រ  ៨ 

អានចៅទំព័រ ៣ 

ខ្មែរចប្ោមចៅកមពុជាជួរសចំេះសណំាលជាមួយ 

ទីប្រឹកាជាន់មពសរ់រសស់ហព័នធខ្មែរកមពជុាចប្ោម 

អានចៅទំព័រ  ៥ 

ដាេ់សាេឈ់ឺ
សពវសព៌ា ង្គ 

រប្តយោរេ៍ ៥ ឆ្នា  ំ ចប្ោយ
ពីប្ពឹត្ាិោរេ៍ ០៨ កមុភៈ  (០៨ 
កមុភៈ ២០០៧ - ០៨ កមុភៈ 
២០១២) ថ្ន សារព័ត្ាមាន 

ថ្ប្ពនគរ 

ប្ពះភកិ្ខុ អ៊ា ង សុ្ម ក្្ឿន ប្តវូបានក្េក្ វ្ើ
ឃាតយរថ់្ងៃទី ២៧ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នា  ំ២០០៧ 
ក្ប្ោយពីប្ពះអងគបានចូលរមួក្ វ្ើបាតុក្មែ
ក្ៅថ្ងៃដខ្ដលក្ដើមបទីាមទារសិ្ទធជូិនខ្មែរ
ក្ប្ោមខ្ដលប្តវូបានក្េចារផ់្សកឹ្ក្ៅក្ាុង

ប្ពឹតតោិរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ  

អានចៅទំព័រ  ៦ 

ប្ពឹត្ាិោរេ៍ 
២៨ កមុភៈ ១៩៧៥  

ឯក្សារប្រវតតិសាស្តស្តស្តីអំពី 

សេ ភូេផិ្សា កពំង ់រែរតត្ពះត្រពាងំ 

ប្ពះភកិ្ខុ ក្យឿង សុ្ម និង េឹម សុ្មន ៍ប្តវូ
យនួបាញ់ប្រហារក្ៅក្ាុងវតតប្ក្ពំុឈូក្
ប្ចាលចារុ ៍ប្ស្កុ្ងកូវ ក្មតតប្ពះប្តពាងំ 

ោលពីថ្ងៃទី ២៣ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នា  ំ១៩៧៥ ។ 
ររូងត៖ ហងស ្ីតា  

ខ្មែរចប្ោមកំពុង្ខ្ត្រស់
ចៅកាងុ្ភាពភ័យខ្លា េ
ចៅចលើទឹកដីកំចេើ ត្
ដូនតាររសច់គ 

អានចៅទំព័រ ២ 

ខ្មែរចប្ោមប្ត្វូខ្ត្ប្តនឈរ់សប្មាកកាងុ្ថ្ងៃរុេយេលូឆ្នា ខំ្មែរ  

សារជូនពរររស ់ 
ចោក ថាេ់ ង្៉ុក ថាេ់  
កាងុ្ឱោសរុេយេូល

ឆ្នា ខំ្មែរ 

ក្ោក្ ថាច ់ង៉ុក្ ថាច ់។ 

ទស្សនៈ សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ - ទពំរ័ ២  - ដោយ ថាច់ ប្រជីា ដ ឿន  

តំណាងអងគោរ ស្មាេមខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្រក្ទស្ក្មពុជា ជរួសំ្ក្ណះសំ្ណាលជាមយួ ក្ោក្ Cooper ទីប្រឹក្ា                            
ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ោលពីថ្ងៃទី ៥ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ២០១២ ក្ៅវតតសាមេគីរងស ី ក្ាុងទីប្ក្ងុភាកំ្ពញ ។ 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥ ២ ទសសនៈ សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

សារជូនពរររស ់ចោក ថាេ់ ង្៉ុក ថាេ់  
កាងុ្ឱោសរុេយេូលឆ្នា ខំ្មែរ 

សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ  
អភបិាល  សងឺ្ យុងឹ្ រត្នា  ចាងហ្វា ង ល ីឈ ូ និពនធនាយក្ ថាេ់ ប្រីជា ចគឿន  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ក្ពះោជាណាចក្ររម្ពុជា  ផ្ទះរលែ 791ក្រុម្ទី 4 ភូម្កិ្ា 3  សង្កា រស់ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជយ័ ភារំពញ ។  
ទំនាក្ទំ់នង៖ ទូរស័្ពទៈ (855) 017-369-683 ឬ (855) 023-423-389 ( ดดក្មពុជា) ទូរស័្ពទៈ (408) 550-5060 ( ดดดអ៊ក្មរកិ្)  Email: preynokornews@gmail.com   

ក្េហទំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ក្េហទំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិែិរអនុញ្ញា រចាប៖់ ក្លម ១១៤ ព.ម. ប្រក្/ថ្ងៃទី ២១ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នា  ំ២០១១ 

របាះពុម្ពចំននួ ១០០០ ចាប ់រៅរោងពុម្ពអងគរ ផ្ទះរលែ ៦២ អារប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា របឹ់ងក្សឡាង ែណ្ឌ ទលួរោរ  ោជធានីភារំពញ  

ឆ្នា កំ្ោងចតាវ ស័្ក្ ព.ស្. ២៥៥៦ និង
ចូលមក្ដល់នាក្ពលខាងមុមក្នះ តាម
ោលក្វោ ខ្ដលកំ្ណតក់្ទវតាឆ្នា ងំែីមក្
ជំនសួ្ក្ទវតាឆ្នា ចំាស់្ផ្ងខ្ដរ ។ 

ក្ស្ចក្តីប្បាថាា ររស់្មនុស្សប្េរ់ៗ  ររូ 
នាក្ពលចូលឆ្នា ងំែី េឺជរួជំុប្េួសារសាច់
ញាតិមតិតភក័្តិ និងក្ស្ចក្តីចំរងុចំក្រ ើនសុ្ភ
មងគលវរុិលសុ្មប្េរប់្រោរ ។ 

ចូលឆ្នា ងំែី បានផ្ាភ្ជា រជ់ាមយួនឹង
ខ្មែរក្យើងតាមទំក្នៀមទមាា រខ់្ដលរុពវរុរស្ 
ក្យើងបានក្រៀរចំ ឲ្យមានោរចូលរមួក្លង
ក្មានតប្េរប់្ស្ទារច់ាស់្ក្ក្ែងបានេឺ
ខ្លបងប្រជាប្រីយ ៍ ក្ៅតាមទីវតតអ៊ោម និង
ទីក្មានតរមណីនានា ។ 

ក្ស្ចក្តីប្បាថាា ប្ពះស្ងឃ និងជនរមួ
ឈាមខ្មែរក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម បានប្តឹមខ្ត 
ប្ស្ថ្មរ៉ុក្ណាោ ះ នាក្ពលចូលឆ្នា ងំែីមតងៗ 
ក្ោយក្ស្ចក្តីប្បាថាា ទាងំក្នាះ ប្តូវបាន
រកំ្ោភនិងកំ្ណតក់្ោយ រោា ភបិាល
កុ្មែុយ និស្តយួនតាមប្េររ់រូភ្ជពនិង
មក្្ោបាយរោំយវរប្ម ៌ និងវ ិ្ ីផ្តត ច់
ទំនាក្ទំ់នងពីប្េួសារមយួពីវតតមយួពីភូមិ
មយួ…ក្ៅមយួ ។ល។ 

ប្កុ្ងហាណូយកំ្ពុងនិងរនតអនុវតត
ខ្ផ្នោរលុររំបាតពូ់ជសាស្ន ៍ (ផ្តត ចប់្ព 
លឹងខ្មែរ) ក្ប្ោយពីស្មាា រជ់ាតិខ្មែរ ក្ោយ
រតូរប្តកូ្លក្ៅជាយួនក្េបានរតូរភូមសិាស្តស្ត 
េឺរតូក្ឈាែ ះភូម ិ ឃុំ ប្ស្ុក្ និេម ក្មតត
ទាងំឡាយជា ក្ឈាែ ះយួន ។ 

នាក្ពលរចចុរបនាក្នះក្េបានពិឃាត
អវីៗខ្ដលក្ៅក្ស្ស្ស្ល់ មានប្ក្ថ្ៃ
ប្រថ្ពណីខ្មែរមានរបា ំក្ប្ចៀងោ ំជំាក្ដើម តាម
ខ្ររចំហរផ្ង ។ 

ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម សូ្ម
ប្រក្េន និងជូនដំណឹងដល់ជនរមួឈាម 
នូវស្ក្មែភ្ជពអហិងា ក្ដើមបកំី្ចាត ់ នូវ
ខ្ផ្នោរផ្តត ចប់្ពលឹងខ្មែរក្ប្ោម ររស់្ប្កុ្ង
ហាណូយក្ោយនា ំ យក្នូវឧប្កិ្ដាក្មែ
រកំ្ោភទាងំក្នះ ជូនប្កុ្មប្រឹក្ាសិ្ទធិ
មនុស្សររស់្អងគោរស្ហប្រជាជាតិ ស្ហ
រដា អ៊ក្មរកិ្, ោណាោ, អូស្តសាត លី និង
ស្ហេមអឺររុទាងំ ២៧ ប្រក្ទស្ ។ 

រមួទាងំអងគោរអនតរ ជាតិនានា មាន
អងគោរឃាា ំកំ្មើលសិ្ទធិមនុស្ស អងគោរអនតរ
សាស្នាជាក្ដើម ។ 

ប្រក្ទស្ ១៧៣ បានោក្ោ់រខ្ណនា ំ

និងជំរញុក្អ៊យប្កុ្ងហាណូយខ្ក្ខ្ប្រ អនុ
វតតនូវក្លើោល់ោររកំ្ោភ ទាងំឡាយ ខ្ដល
បានប្រប្ពឹតតក្ៅក្លើជនជាតិក្ដើមោលពីឆ្នា  ំ
២០០៩ ។ 

រ៉ុខ្នតោល ពីខ្មមនីា ២០១២ ក្នាង
មក្ក្នះ ប្កុ្ងហាណូយបានក្ វ្ើប្តឹមខ្ត 
១២ ភ្ជេរយរ៉ុក្ណាោ ះ ។ 

ក្នះរញ្ជា ក្ក់្អ៊យក្ឃើញថា ប្កុ្ងហា 
ណូយជារដាមនិក្ោរពចារ ់ ក្ទាះជាមាួន
បានចុះហតថក្លខា ទទលួសាគ ល់ ក្លើសិ្ទធិ
ស្ញ្ជា នានា មានសិ្ទធិស្តស្តី សិ្ទធិកុ្មារ សិ្ទធិ
សិ្ក្ាអររ់ ំ សិ្ទធិមនុស្ស ជាពិក្ស្ស្ក្ស្ច
ក្តីប្រោស្ សិ្ទធិជនជាតិក្ដើមនាឆ្នា  ំ
២០០៧ ។ 

ប្កុ្ងហាណូយបានទាល់ប្ចក្ចំក្ពាះ
មុមចារ ់ ោែ នមក្្ោបាយក្បាក្ប្បាស់្
អនតរជាតិក្ទៀតក្ទ អ៊ប្ស័្យក្ហតុក្នះ សូ្ម
ជនរមួឈាមប្ជារ និងសូ្មស្ហោរ
ជាមយួស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ក្ដើមប ី  
រញ្ឈរ់នូ់វខ្ផ្នោរផ្តត ចប់្ពលឹង ខ្មែរក្នះត
ក្ៅក្ទៀតេឺ÷ 

ឈររំ់ក្រ ើក្ោលនក្ោបាយប្រថ្ល
ពូជសាស្នរ៍រស់្ប្កុ្ងហាណូយ ។ 

ឈររំ់ក្រ ើោរងារណាខ្ដលរំផ្តា ញ
ខ្មែរ ។ 

ឈរទ់ទលួយក្ោរញុះញងរំ់ខ្រក្
រំបាក្ខ់្មែរោា ឯង ពីប្កុ្ងហាណូយ ។ 

ស្ហពន័ធនិងរនតចក្ខុវស័ិ្យខ្ដល
មានខ្ផ្ក្ោរចាស់្ោស់្ក្ោយយក្ចារ់
អនតរជាតិជាោន និងយក្វ ិ្ ីអហិងាមក្
អនុវតត ។ 

ក្ស្ចក្តីស្ងឃមឹថាខ្មែរក្ប្ោមនិងប្តូវ
បានទទលួសាគ ល់ជាជាតិមយួេឺជារំណង
ររស់្ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ក្ហើយក្៏
ជាក្ស្ចក្តីប្បាថាា ររស់្រុពវរុរស្ក្យើង ។ 

សូ្មក្ទវតាឆ្នា ងំែី ប្រសិ្ទធិពរសិ្រសួី្ស្តី 
ដល់ជនរមួឈាមខ្មែរ ខ្មែរក្ប្ោម ក្ាុងនិង
ក្ប្ៅ ប្រក្ទស្ប្េរទិ់វាោប្តី និងសូ្មទទលួ
នូវពុទធពរទាងំ៤ប្រោរេឺ អ៊យុ វណោ ៈ     
សុ្មៈ និងពលៈ កំុ្របឃីាា ងឃាា តក្ៃើយ ។ 

ក្ វ្ើក្ៅស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្,  
ថ្ងៃទី ០៤ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ២០១២ 

អំពីមញុ ំប្ពះក្រណុា មញុ ំបាទ 
ថាច់ ងុ៉ក ថាច់ 

ប្រធានស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម 
 

ខ្មែរក្រោម 

ខ្ម ែរ ដប្ោមមនិប្រវូបានឈរ់សប្ាកដ ើមបីចលូរមួអរអរសាទរក នងុពធិរីណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរររស់ម លនួដទ    ជាដរៀងរាលឆ់្នន  ំ។  ប្រភពពរ័ា៌ននានាបានរាយោរណ៍្ថា កម ែករខ្ម ែរដប្ោមខ្ លដៅសុឈីនួលដៅទបី្កងុ
ព្ប្ពន រ នងិ ដៅតាមដមរ តនានាមនិបានឈរ់សប្ាកពោីរងារដទ  នងិ សសិស នសិសិរខ្ម ែរដប្ោមខ្ លកពំងុសកិាដៅខ្ ន
 កីម ពជុាដប្ោម កម៏និបានឈរ់សប្ាកពោីរសកិាខ្ រ ។ អ វខី្ លជារនាងំខ្ កដធ វើឲ្យខ្ម ែរដប្ោមទាងំដនាះ មនិានដសរ ី
ភាពក នងុោរដលងកមាន តក នងុពធិរីណុ្យជាររិរស់ម លនួដនាះ  មឺកពរីោាភបិាលដវៀរណាមមនិបានដចញរទរញ្ជា ឲ្យសាលា
ដរៀនរ ាដវៀរណាម នងិ ប្កមុហ៊នុនានាទទូាងំខ្ ន កីម ពជុាដប្ោម ឬ ភា ខាងរបូងដវៀរណាមសប្ាកដរៀន នងិ សប្ាកព ី
ោរងាររយៈដពល ៣ ព្ង ៃក នងុពធិរីណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរររស់ខ្ម ែរដប្ោម  ចូអ វខី្ លនាយករ ាមន្តន តដីវៀរណាមបានដចញរទ      
រញ្ជា ឲ្យានោរឈរ់សប្ាករយៈដពល ៩ ព្ង ៃក នងុពធិរីណុ្យចលូឆ្នន រំរស់ជនជារយិនួ ។  

ជាដរៀងរាលឆ់្នន ឲំ្យខ្រ លព់្ង ៃរណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរម ដងៗ ពលរ ាខ្ម ែរដប្ោមដៅខ្ ន កីម ពជុាដប្ោមខ្រងរ អញូខ្រ អថា គ្មែ នឱ
ោសដៅស្សកុកដំណ្ើរដលងកមាន តរណុ្យជាររិរស់ម លនួដទ ដប្ោះប្កមុហ៊នុមនិបានឈរ់សប្ាកក នងុព្ង ៃរណុ្យចលូខ្ម ែរ ។   
រឯីសសិស នងិ នសិសិរខ្ម ែរដប្ោមខ្ លកពំងុសកិាដៅតាមសាលាដរៀន នងិ មហាវទិាលយ័នានាកម៏និបានដលងកមាន តក នងុ
ព្ង ៃរណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរផងខ្ រ ដប្ោះសាលាដរៀនបានប្រមឹខ្រអនញុ្ជា រឲ្យកនូដៅខ្ម ែរដប្ោមឈរ់សប្ាក ខ្រកនូយនួដៅដរៀន
 ខ្ ល ។ កតាត ដនះដហើយខ្ លដធ វើឲ្យសសិស នសិសិរខ្ម ែរដប្ោមមនិានដសរភីាពក នងុក នងុោរដលងកមាន តក នងុពធិរីណុ្យជារ ិ
ររស់ម លនួ ។ ល។ 

ោលពពី្ង ៃទ ី២៧ ខ្មធ ន ូឆ្នន  ំ២០១១ នាយករ ាមន្តន តដីវៀរណាម ដង វៀង រងឹ យ៉ងុ បានដចញរទរញ្ជា មយួអនញុ្ជា រឲ្យ
ពលរ ាដវៀរណាមទទូាងំប្រដទសបានឈរ់សប្ាករយៈ ៩ ព្ង ៃ ដ ើមបីចលូរមួអរអរសាទរក នងុពធិរីណុ្យចលូឆ្នន យំនួ ឬ 
រណុ្យខ្ររ ររស់ជនជារយិនួដៅក នងុប្រដទសដវៀរណាម ។ ក នងុឱោសរណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរខ្ លានរយៈដពល ៣ ព្ង ៃ  ឺ
ចារ់តាងំពពី្ង ៃ ១៣  ល ់១៥ ខ្មដមសា ឆ្នន  ំ២០១២ ដនះ ដយើងមនិបានដ ើញអនបុ្ករិយ ឬ រទរញ្ជា ផ លវូោរណាមយួររស់
រោាភបិាលដវៀរណាមអនញុ្ជា រឲ្យខ្ម ែរដប្ោមដៅខ្ ន កីម ពជុាដប្ោមបានឈរ់សប្ាក ដ ើមបីានដសរភីាពក នងុោរដលង
កមាន តក នងុពធិរីណុ្យជាររិរស់ម លនួដ ើយ ។  

ោរខ្ លរោាភបិាលដវៀរណាមបានអនញុ្ជា រឲ្យជនជារយិនួបានឈរ់សប្ាកទទូាងំប្រដទសដវៀរណាមក នងុពធិរីណុ្យ
ចលូឆ្នន រំរស់យនួ លដ់ៅ ៩ ព្ង ៃ នងិ ោរខ្ លរោាភបិាលដវៀរណាមមនិបានអនញុ្ជា រឲ្យខ្ម ែរដប្ោមបានឈរ់សប្ាកក នងុ
ពធិរីណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរររស់ខ្ម ែរដប្ោមសមូបីប្រមឹខ្រ ៣ ព្ង ៃដនាះ វាជាោរឆ្ លះុរញ្ជា ំងឲ្យដ ើញថា អាជាា ធរដវៀរណាមាន
ោរដរ ើសដអ ើងពជូសាសនដ៍ៅដល ើពលរ ាខ្ម ែរដប្ោមជាាា ស់ស្សកុព្នខ្ ន កីម ពជុាដប្ោមយ៉៉ងធ ៃន់ធ ៃរ ។ 

ជាអនសុាសន ៍  រោាភបិាលដវៀរណាម ប្រវូខ្រពចិារណាដ ើងវញិអពំដីរឿងដនះ  ដប្ោះថា ខ្ម ែរដប្ោមជាជនជារដិ ើម 
ឬជាាា ស់ស្សកុព្នខ្ ន កីម ពជុាដប្ោម ឬ ជាាា ស់ស្សកុភា ខាងរបូងព្នប្រដទសដវៀរណាម រច ារុបន ន ។   ដូច នះ ពកួដ ប្រវូ
ខ្រទទលួបាននវូផលប្រដយ៉ជនជ៍ាអាទភិាពពោីរអភវិឌ្ឍនានាដៅក នងុប្រដទសដវៀរណាម ។  

រោាភបិាលដវៀរណាម នងិជនជារយិនួទទលួបានផលប្រដយ៉ជនជ៍ាដប្ច ើនពធីនធានធម ែជារដិៅខ្ ន កីម ពជុាដប្ោម
ដោយោរដធ វើអាណាន ិមនងិដធ វើវារទចីលូមកដៅដល ើខ្ ន កីម ពជុាដប្ោម ។  អ វខី្ លជនជារយិនួបានទទលូផលប្រដយ៉ជន ៍
ពខី្ម ែរដប្ោមាា ស់ស្សកុដនាះ រោាភបិាលដវៀរណាមមនិប្រវូរមសឹ ណុ្ដ ើយ   បឺ្រវូខ្រានដគ្មលនដយ៉បាយដ ើមបីផ ដលន់វូ
ភាពព្ង លង ន ូនងិានោរដគ្មរពសទិ ធចិដំោះខ្ម ែរដប្ោមាា ស់ស្សកុដហើយ ។  

ដ ើមបឲី្យខ្ម ែរដប្ោមានដសរភីាពដពញដលញក នងុោរដលងកមាន តរណុ្យចលូឆ្នន ខំ្ម ែរររស់ម លនួដនាះ រោាភបិាលដវៀរ
ណាម ប្រវូខ្រដចញរទរញ្ជា ឲ្យប្កមុហ៊នុដវៀរណាម នងិររដទសខ្ លកពំងុរកសុដីៅក នងុខ្ ន កីម ពជុាដប្ោម នងិសាលា
ដរៀនរ ានានា ដៅដវៀរណាមខាងរបូង (មនិបាច់ទទូាងំប្រដទសដវៀរណាមដទ) ប្រវូខ្ររទិទាវ រ ៣ ព្ង ៃ ដ ើមបទីទលូអណំ្រ
រណុ្យចលូឆ្នន រំរស់ពលរ ាខ្ម ែរដប្ោមាា ស់ស្សកុររស់ដ  ។ វធិខី្ លអាជាា ធរដវៀរណាម ឲ្យខ្រពលរ ាខ្ម ែរដប្ោមឈរ់
ដរៀន នងិឈរ់ដធ វើោរ ដហើយសាលាដរៀន នងិដរាងចប្កដៅខ្រដរ ើកទាវ រដរៀន នងិដៅខ្រដធ វើោរដនាះ មនិខ្មនជាទដង វើលអខ្ ល
ឆ្ លះុរញ្ជា ំងពោីរដគ្មរពសទិ ធខិ្ម ែរដប្ោមាា ស់ស្សកុដ ើយ ខ្រវាជាោរពរិមយួដធ វើឲ្យខ្ម ែរដប្ោមដ ើញោន់ខ្រចាស់នវូអរ ត
ចររិប្រោន់ពជូសាសន ៍នងិសង គមគ្មែ នសមភាពររស់រោាភបិាលដវៀរណាមនងិជនជារយិនួដល ើពលរ ាខ្ម ែរដប្ោម ៕ 

ប្ត្ូវខ្ត្ប្តនឈរ់សប្មាកកាងុ្
ថ្ងៃរុេយេូលឆ្នា ខំ្មែរ 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្ាមានជាត្ិ សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

ខ្មែរចប្ោមកំពុង្ខ្ត្រសច់ៅកាងុ្ភាពភ័យខ្លា េ ចៅចលើទឹកដីកំចេើ ត្ដូនតាររសច់គ  

ខ្ប្រស្ប្មលួក្ោយ 
សឺ្ង ស្ក្ប្មច | VOKK 
ក្ស្ចក្តីខ្ងាក្ោរណ៍ររស់្ស្ហពន័ធ

ខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ជាតំណាងឱ្យប្រជាជា
ពលរដាខ្មែរក្ប្ោមររស់្ក្យើង ក្ៅក្លើ
ខ្ដនដីស្ណត  ថ្នទក្នាក្មេងគក្យើងមញុ ំមាន 
ចំណារអ់៊រមែណ៍ជាពិក្ស្ស្ ចំក្ពាះោរ
រកំ្ោភសិ្ទធិមនុស្ស ខ្ដលពលរដា 
ក្យើងកំ្ពុងជរួប្រទះ ។ រោា ភបិាលក្វៀត
ណាមរនតោរលររំ់បាតអ់តតស្ញ្ជា ណ
ពូជសាស្នរ៍រស់្ជនជាតិក្យើង ខ្ដល
ជាជនជាតិក្ដើម ក្ៅក្លើខ្ដនដីស្ណត រថ្ន
ទក្នាក្មេងគ ។ ប្រសិ្នក្រើ អាក្ក្ៅប្រ 
ក្ទស្ក្វៀតណាម អាក្នឹងមនិបានក្ឃើញ
ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ដនដីស្ណត ថ្នទក្នាក្មេងគ 
ក្ទ ក្ោយរោា ភបិាលក្វៀតណាមបាន
ហាមប្បាមពលរដាក្យើង ថាមនិប្តូវឱ្យ
ក្ៅជា “ខ្មែរក្ប្ោម” ក្ហើយបានរំពាក្ ់
ក្ឈាែ ះឱ្យក្យើងថាជា “ជនជាតិខ្មែរភ្ជេ
តិច” ។  

សិ្ស្ានុសិ្ស្សខ្មែរក្ប្ោម មនិប្តូវ
បានអនុញ្ជា តឱ្យក្រៀន និងក្ប្រើប្បាស់្ភ្ជ 
សាខ្មែរក្ោយក្ស្រកី្ទ ។ ក្វៀតណាមបាន
ហាមប្បាមសិ្ស្សខ្មែរ មនិឱ្យក្រៀនប្រវតតិ
សាស្តស្តពិតប្បាក្ដររស់្ខ្មែរ ក្ាុងសាោ
សាធារណៈក្ទ ។ ពលរដាក្យើងមនិអ៊ច
ប្តូវបានអនុញ្ជា តឱ្យក្ៅក្ឈាែ ះភូម ិ ឃុំ 
ប្ស្ុក្ក្មតតតាមភ្ជសាខ្មែរក្ទ ។ វាជាោរ
ប្ពួយបារមភណាស់្ ខ្ដលយុវជន-យុវនារ ី
កុ្មាោ កុ្មារខី្មែរក្ប្ោម មនិអ៊ចនិោយ 
និងស្រក្ស្រភ្ជសាក្យើងបាន ។ ពួក្ក្េ 
មនិបានដឹងអំពីប្រវតតិសាស្តស្ត ររស់្ក្េ
និងក្ៅក្ឈាែ ះភូមកិ្េ ក្ោយភ្ជសាមាួន
ឯង ។ 

ប្រជាពលរដាក្យើងកំ្ពុងខ្តរស់្ក្ៅ
ក្ាុងភ្ជពភយ័ខាា ច ក្លើទឹក្ដីកំ្ក្ណើ តក្ក្រ
ដូនតាររស់្ក្េក្ាុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាម ។ 
ពកួ្ក្េប្តូវបានចាតទុ់ក្ជាពលរដាថាា ក្ទី់
ពីរ ។ ក្ៅក្ពលខ្ដលពលរដាក្យើងប្តូវ
ប្រឈមចំក្ពាះមុមចារ ់ ពកួ្ក្េោែ ន
សំ្ក្ៃងក្ាុងប្រពន័ធយុតតិ្ម ៌ ថ្នប្រក្ទស្
ក្វៀតណាមក្ទ ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្ៅថ្ងៃ
ទី ០២ ខ្មក្ញ្ជា  ឆ្នា  ំ២០១០ យុវជនខ្មែរ 
ក្ប្ោមមាា ក្ក់្ឈាែ ះ ក្ៅ ខ្ណត ប្តូវពកួ្
ោរពុ់ះក្ាលក្ោយោវសាមថួ្រ ៉ ក្ោយ
ប្កុ្មមនុស្ស ឥតស្ណាត រធ់ាា រក់្ៅក្មតត
ក្ោងដំរ ី ក្ោយសារខ្តយុវជនក្នាះបាន
ក្ ា្ើយថាមាួនជាជនជាតិខ្មែរ ។ អ៊ជាញ ្រ

ក្វៀតណាម មនិបានយក្ចិតតទុក្ោក្់
ចាតោ់រក្ដើមបចីារជ់នក្លែើស្ក្ៅតុោ 
ោរក្ៃើយ ។ ឳពុក្មាត យររស់្ ក្ៅ   
ខ្ណត បានទទលួោរេប្មាមកំ្ខ្ហងពីរ
ោា ភបិាលឱ្យឈររ់តឹងផ្តល់ក្ដើមបរីក្យុតតិ 
្មចំ៌ក្ពាះកូ្នោត ់។ ក្លើស្ពីក្នាះ ក្ៅ
ក្ទៀត ក្ៅក្ពលខ្ដលពលរដាក្យើងមាន
ោរប្រខ្ក្ក្តវ៉ាជាមយួ នឹងជនជាតិក្វៀត
ណាម ឬ ជាមយួរោា ភបិាលក្វៀតណាម
ជនរងក្ប្ោះខ្មែរក្ប្ោមក្យើងោែ នសិ្ទធិក្ាុង
ោរោក្ព់ាក្យរណតឹ ងរក្យុតតិ្មក៌្ទ ។ 
ោលណាពកួ្ក្េក្ចញមុមតវ៉ាក្ដើមបសិី្ទធិ
ក្ស្រភី្ជពេឺប្តូវចារ ់ ោក្េុ់ក្ក្ោយោែ ន
ជំនំុជប្មះ ដូចជាមានពីរក្រណីខាង
ក្ប្ោមក្នះ ៖ 

ក្ៅថ្ងៃទី ២២ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ
២០១០ អាក្ប្សី្ ប្តាន ់ ្ី ចូវ បានប្តូវ
ចារម់ាួន និងក្ប្ោយមក្ប្តូវ ោតក់្ទាស្ 
ជារេុ់ក្ពីរឆ្នា កំ្នាះ ។ អាក្ប្សី្ ប្តាន ់ ្ី 
ចូវ មានជក្មាា ះដី ា្ីជាមយួអ៊ជាញ ្រ 
ក្ៅ ភូមកិ្ផ្តា ោច ់  ប្ស្ុក្ក្ផ្តា ោច ់ ក្មតត 
ប្ពះប្តពាងំ ។ 

អ៊ជាញ ្របានចារម់ាួនក្ពលអាក្ប្សី្
កំ្ពុងខ្តក្ វ្ើដំក្ណើ រ ក្ៅពិ្ីអពាហ៍

ពិពាហ៍មយួ ក្ហើយក្ចាទប្រោនទ់ាក្ ់
ទងដល់ោរ ខ្ដលអាក្ប្សី្បានទាមទារ
យក្ដីក្ក្រររស់្ោតវ់ញិ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខ្មមនិា ឆ្នា  ំ២០១០ 
ក្ោក្ ក្ៅ ក្ហន បានប្តូវោតក់្ទាស្
ឱ្យជារ ់េុក្ពីរឆ្នា  ំក្ោយតុោោរ ប្ស្ុក្
សាវ យទង ក្មតតមាតប់្ជូក្ ។ ក្ោក្ ក្ៅ 
ក្ហន បានចូលរមួក្ វ្ើបាតុក្មែក្ោយ
អហិងា ទាមទារឱ្យប្រេល់ដីខ្ប្ស្ររស់្
ោតម់ក្ោតវ់ញិ ក្ៅប្ស្ុក្សាវ យទងពី
ឆ្នា  ំ២០០៧ និង ឆ្នា  ំ២០០៨ ។ ក្ោយ
ោតប់ានក្ វ្ើបាតុក្មែោតប់ាន ប្តូវក្ចាទ
ប្រោនថ់ាបានក្ វ្ើឱ្យរខំានដល់ស្ណាត រ ់
ធាា រស់ាធារណៈ ក្ហើយប្តូវចារម់ាួន
ក្ោយអយុតតិ្ម ៌ ។ ក្ោក្ ក្ៅ ក្ហន
ធាា រខ់្តជាមនុស្សមានសុ្មភ្ជពលអ ។ 
ក្ប្ោយោរចារម់ាួន និងោក្ព់នធនាោរ 
ោតប់្តូវបានក្េក្ វ្ើទារណុក្មែ ក្ហើយមនិ
ប្តូវបានអនុញ្ជា ត ឱ្យនិោយជាមយួ
ភរោិក្ពលជរួោា ក្ទ ។ 

ក្ស្រភី្ជពសាស្នាររស់្ពលរដា
ក្យើងឋតិក្ៅក្ប្ោមោរេប្មាមកំ្ខ្ហង ។ 
អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមបានរងខិរងខំ ក្ោយ
ក្ជាេជយ័ ឱ្យប្ពះស្ងឃររស់្ក្យើងចូល

ក្ាុងស្មាេមប្ពះស្ងឃក្ស្ាហាជាតិ ។ 
ប្ពះស្ងឃណាខ្ដលប្រខ្ក្ក្មនិប្ពមចូល
រមួ ប្តូវប្រឈមនឹងោរោរស្ងកតពី់
អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាម ដូចមានក្រណីខាង
ក្ប្ោមក្នះ ៖ 

ក្ៅថ្ងៃទី ១១ ខ្ម ា្ូ ឆ្នា  ំ ២០១១ 
អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមបានក្ចញរញ្ជា  ឱ្យ
ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមប្ពះនាម ថាច ់       
្ុល   ខ្ដលជាស្មាជិក្ស្ភ្ជក្វៀត   
ណាម និងជាអនុប្រធានថ្នស្មាេម
ប្ពះស្ងឃក្ស្ាហាជាតិក្មតតឃាា ងំ (ក្វៀត
ណាមក្ៅសុ្ក្ប្តាងំ) ឱ្យចារផ់្សកឹ្ប្ពះ
ស្ងឃប្ពះ នាម លី សុ្ន ក្ោយបាន
ក្ចាទថាបានរកំ្ោភក្លើស្តស្តី ខ្ដលមាន    
វយ័ចំណាស់្ប្រខ្ហលនឹងោយររស់្
ក្ោក្ ក្ៅវតតក្ស្រតីាក្ស្ក្ ឃុំ តាក្ស្ក្ 
ក្ប្ជាយញរក្មតតឃាា ងំ ក្ទាះជា ក្រឿងក្ចាទ
ប្រោនក់្នាះ វាផ្ទុយប្ស្ៃះក្ៅនឹងក្ងរ
ដីោប្ពះស្ងឃខ្ដលប្តូវក្ចាទ និង ោរអ៊
ស់្អ៊ងររស់្ប្ពះស្ងឃ ដថ៏្ទក្ទៀតក្ាុងវតត
ក្ស្រតីាក្ស្ក្ក្តី ។ 

អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមក្ វ្ើទុក្ខរុក្ក្មាញ
ប្ពះស្ងឃវតតក្ស្រតីាក្ស្ក្ ក្ោយក្ហតុ 
ប្ពះស្ងឃទាងំក្នាះ មនិប្ពមចូលក្ាុង

ស្មាេមប្ពះស្ងឃក្ស្ាហាជាតិ ។ ក្េឺ៏
វតតក្នាះខ្ដរខ្ដលប្ពះស្ងឃប្ពះ នាម េឹម 
ក្មឿនខ្ដលធាា រដឹ់ក្នាកំ្ វ្ើបាតុក្មែក្ោយ 
ស្នតិភ្ជព ក្ដើមបទីាមទារសិ្ទធិសាស្នា
ធាា រេ់ងក់្ៅ មុននឹងប្ពះអងគបានប្តូវ 
ចារម់ាួនក្ៅ ឆ្នា  ំ ២០០៧ ។ ប្រជា
ពលរដាខ្មែរក្ប្ោមររស់្ក្យើងកំ្ពុងខ្តរស់្
ក្ៅក្ាុងសាថ នភ្ជពភយ័ខាា ច ។ ពួក្ក្េ
កំ្ពុងខ្តមានអ៊រមែណ៍ថា ប្តូវបានរោា ភិ
បាលចាតទុ់ក្ជាពលរដាថាា ក្ទី់ពីរ ។ 

ក្យើងមញុ ំ មានសំ្ណូមពរពីអនតោ 
េមនរ៍រស់្ក្ោក្ ក្ដើមបជីប្មុញឱ្យអាក្
ដឹក្នាកំ្វៀតណាម៖ 

ក្ោរពអតតស្ញ្ជា ណ និងវរប្ម៌
ររស់្ខ្មែរក្ប្ោម ។ ប្រជាពលរដាររស់្
ក្យើងប្តូវ ខ្ត បានអនុញ្ជា តឱ្យ ចាតទុ់ក្
មាួនក្េជា “ខ្មែរក្ប្ោម” ។ ភ្ជសាខ្មែរ
ក្ប្ោម និងប្រវតតិសាស្តស្តខ្មែរក្ប្ោម េួរខ្ត
បានប្តូវក្រៀនសូ្ប្ត ក្ៅតាមសាោសា
ធារណៈ ។ ក្ឈាែ ះភូម ិឃុំ ប្ស្ុក្  ក្មតត
ខ្ដលខ្មែរក្ប្ោមកំ្ពុងរស់្ ក្ៅេរួខ្តប្តូវ
បានរក្ខ្ប្រប្តៃរម់ក្ ជាភ្ជសាក្ដើម 
ខ្ដលខ្មែរធាា រក់្ៅ ។ 

អនុញ្ជា តឱ្យប្រជាពលរដាររស់្
ក្យើងមានសិ្ទធិជាមូលោា ន ក្ដើមបកំុី្ឱ្យ
ពកួ្ក្េរស់្ក្ៅក្ាុងភ្ជពភយ័ខាា ច ។ ពកួ្
ក្េេរួខ្តមានក្ស្រភី្ជពោរពារមាួន បាន 
ក្ៅចំក្ពាះមុមប្រពន័ធយុតិត្ម ៌ ។  រោា ភិ
បាលក្វៀតណាម េរួខ្តឈរក់្ វ្ើោរក្ចាទ
ប្រោនប់្រជាពលរដាក្យើងពីក្រឿង “រខំាន
ដល់ស្ងគមក្វៀតណាម” ក្ោយក្ប្រើមាប្តា 
៨៧ ថ្នចារប់្ពហែទណឌ  ក្ដើមបចីារោ់ក្់
េុក្ ក្ៅក្ពលពកួ្ក្េប្ោនខ់្តតវ៉ាទាមទារ
សិ្ទធិជាមូលោា ន ។ 

អនុញ្ជា តឱ្យប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
អ៊ចរក្ងកើតបាន នូវអងគោរសាស្នាឯក្
ោជមយួក្ោយខ្ៃក្ពីោរប្េរប់្េងររស់្
រោា ភបិាល ។ អនុញ្ជា តឱ្យប្រជាពលរដា
ក្យើងប្រតិរតតិពុទធសាស្នាក្ងរវាទ ។ 
ពកួ្ក្េមនិេរួចាបំាចសំុ់្ចារក់្ទ ក្ដើមប ី
កិ្ចចប្រតិរតតិសាស្នា ឬ ក្ោយប្ោនខ់្ត
ក្រៀរចំពិ្ីសានាអវីមយួ ។ សូ្មក្ោក្
ក្មតាត ជយួ រឭំក្ ដល់អាក្ដឹក្នាកំ្វៀត   
ណាមថា ក្ស្រភី្ជពសាស្នាេឺជាសិ្ទធិ
មយួមនិខ្មនជារុពវសិ្ទធខ្ដលអនុញ្ជា ត
ក្ោយរោា ភបិាលក្ទ ។ 

សូ្មអរេុណ 
 

 ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម (KKF) បានក្ផ្ញើសារមយួចារចុ់ះថ្ងៃទី ៥ ខ្មមនីា ឆ្នា  ំ២០១២ ក្នះ ដល់មស្តនតីក្ស្តវមិានថ្នរោា ភបិាលស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ ក្ដើមបសី្ខ្មតងពី
ក្ងវល់ររស់្មាួនជំុវញិសាថ នភ្ជពោររកំ្ោភសិ្ទធមិនុស្សោនខ់្ត្ៃន់្ ៃរររស់្រោា ភបិាលក្វៀតណាមក្ៅក្លើពលរដាខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ដនដីក្មពុជាក្ប្ោម និងបានជប្មញុឲ្យរដាោរ
ប្ក្ងុ Washington ោក្ស់្មាព ្ដល់រដាោរប្ក្ងុហាណូយឲ្យក្ោរពសិ្ទធខិ្មែរក្ប្ោម ។ ោរក្ផ្ញើសារក្នះ មណៈក្ោក្ ប្តឹង ម៉ាន ់រនិទ ប្រធានខ្ផ្នោរថ្នស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជា
ក្ប្ោមបានចូលក្ៅជរួមស្តនតីក្ស្តវមិានជាមយួប្ក្មុពលរដាអ៊ក្មរកិ្ោងំកំ្ក្ណើ តក្វៀតណាមប្រមាណជាង ១០០ នាក្ ់ោលពីថ្ងៃទី ០៥ ខ្មមនីា ក្ដើមបជីប្មារពីោររកំ្ោភ
សិ្ទធមិនុស្សក្ៅក្វៀតណាមដល់រោា ភបិាលអ៊ក្មរកិ្ ។ ខាងក្ប្ោម ជាមាមឹសារក្ដើមទាងំប្ស្ងុថ្នសារក្នះ ។ 

 ភកិ្ខុ ថាច ់ក្្ឿន ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ៅវតតក្ស្រតីាក្ស្ក្ ខ្ដលអ៊ជាញ ្រយនួេំោមថា នឹងចារផ់្សកឹ្  
ក្ប្ពាះទាក្ទ់ងខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស្ ។ 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៤ ព័ត្ាមានជាត្ិ សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

ស្ ហពន័ធសិ្ទធិមនុស្ស
អនតរជាតិក្ៅោតថ់ា 

FIDH  និងេណៈក្មែោរោរពារសិ្ទធិ
មនុស្សក្វៀតណាម ជាស្មាជិក្ ថ្នស្ហ
ពន័ធមយួក្នះ បានទាមទារោ៉ងខាា ងំោា
ឲ្យរោា ភបិាលក្វៀតណាមអនុវតត តាមកិ្ចច
ស្នោ ស្ដីអំពីោរលុររំបាតស់ាថ នភ្ជព
ថ្នោរក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍ ក្ៅក្ាុងកិ្ចច
ប្រជំុររស់្អងគោរស្ហប្រជាជាតិស្តីអំពី
ោរលុររំបាតោ់រក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍
(ICERD) ខ្ដលប្រប្ពឹតតក្ៅនា ទីប្កុ្ង
ហសខឺ្ណវ ប្រក្ទស្ស្វិស្ ោលពីក្ដើមខ្ម
មនីា ឆ្នា  ំ២០១២ ក្នះ ។ 

ក្ៅក្ាុង ក្ស្ចក្ដីោយោរណ៍
ក្ប្មាស់្ ៣០ ទំពរ័ ខ្ដលបានក្ផ្ញើជូនអងគ
ោរស្ហប្រជាជាតិ មានចំណងក្ជើង 
ថា «ោររំពានក្ៅក្លើសិ្ទធិជាមូលោា ន
ថ្នប្កុ្មអាក្ោនស់ាស្នា និងប្កុ្មជន
ជាតិ ក្ដើមភ្ជេតិចក្ៅប្រក្ទស្សាធា     
រណរដាស្ងគមនិយមក្វៀតណាម» េណៈ
ក្មែោរ ោរពារសិ្ទធិមនុស្សក្វៀតណាម 
បានខ្ងាងថា មាួនប្ពួយបារមភោ៉ងខាា ងំចំ 
ក្ពាះោរមនិអនុវតតតាម ក្តិោអនតរជាតិ
ស្ដីអំពីោរលុរ រំបាតោ់រក្រ ើស្ក្អើងពូជ
សាស្នក៍្ៅក្វៀតណាម ខ្ដលរដាោរប្កុ្ង 
ហាណូយបានចុះកិ្ចចស្នោោលពីឆ្នា  ំ
១៩៨២ ។ 

ក្ោងតាម ក្ស្ចក្ដីខ្ងាងោរណ៍
ក្នះដខ្ដលេណៈក្មែោរក្នះបានចារ់
អ៊រមែណ៍ដល់រញ្ជា មនិក្ស្ែើ  ភ្ជពោា អំពី
ផ្លប្រក្ោជន ៍ ខ្ដលពលរដាប្តូវទទលួ
បានដូចជាក្ស្ដាកិ្ចចស្ងគម និងវរប្ម៌
រវាងជនជាតិយួន និងជនជាតិក្ដើមភ្ជេ
តិច នានាក្ៅក្ាុងប្រក្ទស្ក្វៀតណាម ។ 

ក្ស្ចក្ដីខ្ងាងោរណ៍ បានរនតថា 
ប្ពះពុទធសាស្នា ថ្នពលរដាខ្មែរក្ប្ោម, 

ស្មាេមប្ពះពុទធសាស្ នាឯក្ភ្ជពក្វៀត
ណាម , សាស្នាហាវ ហាវ  និង ោវ
ោយប្តូវបាន អ៊ជាញ ្រក្ វ្ើទុក្ខរុក្ក្មាញ
ោ៉ង ៃ្ន់្ ៃរ ។ 

ប្រធានេណៈក្មែោរ លុររំបាត់
ោរក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍ អនតរជាតិ 
(ICERD) ក្ោក្ ប្សី្Souhayr Bel 
hassen បានខ្ងាងថា ោរលូតោស់្ 
ខ្ផ្ាក្ក្ស្ដាកិ្ចចក្ៅក្វៀតណាម មនិខ្មនជា

ស្មទិធិផ្ល ថ្នោរក្ោរពសិ្ទធិមនុស្ស
ដូចខ្ដលអ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមរងអួតក្នាះ
ក្ៃើយ ខ្តតាមោរពិត ផ្លប្រក្ោជន៍
ខ្ដលប្តូវទទលួបាន ពីោរលូតោស់្
ក្ស្ដាកិ្ចចក្នាះ វាមនិប្តូវបានខ្រងខ្ចក្ឲ្យ 
ក្ស្ែើភ្ជពោា ចំក្ពាះពលរដាក្ៃើយ ជា
ពិក្ស្ស្ អមបរូជនជាតិក្ដើមភ្ជេតិចជា
ប្កុ្មមយួ ខ្ដលប្តូវក្េក្បាះរងក់្ចាលឲ្យ
ក្ៅឆ្នៃ យពីជនជាតិយួន ឬ ជនជាតិកិ្ន 

(K inh )  ក្ាុងវស័ិ្យសុ្ខាភបិាលអររ់ ំ
និងោរងារចិញ្ច ឹមជីវតិ ។ 

ក្ោក្ប្សី្ Belhassen បានខ្ងាង
រនតក្ទៀតថា ក្នះេឺជាក្ប្ោះថាា ក្ក់្ាុងោរ
អនុវតតក្ៅតាមរដា្មែនុញ្ា  និង ចារជ់ា 
ឧរក្រណ៍ររស់្ក្ោលនក្ោបាយខ្ដល
មានអតតចរតិក្រ ើស្ក្អើង ក្ាុងក្ោល 
រំណងប្តួតពិនិតយ មនិស្មប្ស្រតាម 
រទោា នអនតរជាតិស្ដីអំពីសិ្ទធិមនុស្ស ។ 

ក្ាុងអនុសាស្ន ៍ ខ្ដលស្ហពន័ធ
សិ្ទធិមនុស្សអនតរជាតិ និងេណៈក្មែោរ 
ោរពារសិ្ទធិមនុស្សក្វៀតណាម បាន
សំ្ណូមពរឲ្យអ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមប្តូវក្ វ្ើ
កំ្ខ្ណទប្មង ់នក្ោបាយនិងចារក់្ដើមប ី
លុររំបាត ់ ោរក្រ ើស្ក្អើង ពូជសាស្ន ៍ , 
រញ្ឈរជ់ារនាទ ន ់ ោល់ោរក្ វ្ើទុក្ខរុក្
ក្មាញ ក្ៅក្លើអាក្ប្រតិរតតិសាស្នា និង 
ទទលួសាគ ល់នូវសិ្ទធិ អំណាច ររស់្អងគ
ោរស្ហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពីោរលុរ
រំបាតោ់រក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្ន ៍ ក្ដើមប ី
ផ្ដល់ឱ្ោស្ដល់ េណៈក្មែោរបាន 
ទទលួយក្ពាក្យរណដឹ ងផ្តទ ល់ពីជនរង
ក្ប្ោះ ។ 

កិ្ចចប្រជំុក្លើក្ទី ៨០ ថ្នេណៈ  
ក្មែោរលុររំបាត ់ ោរក្រ ើស្ក្អើងពូជ
សាស្ន ៍  (CERD) ថ្នអងគោរស្ហប្រ 
ជាជាតិ បានកំ្ពុងក្រើក្កិ្ចចប្រជំុចារពី់
ថ្ងៃទី ១៣ ខ្មកុ្មភៈ ដល់ថ្ងៃទី ០៩ ខ្ម    
មនីា ឆ្នា  ំ ២០១២ ក្នះ ក្ៅទីប្កុ្ងហស ឺ
ខ្ណវ ប្រក្ទស្ស្វិស្ ក្ដើមបពិីនិតយក្មើល
ក្ស្ចក្ដីោយោរណ៍ ររស់្ប្រក្ទស្ចំននួ 
១២ ក្ាុងក្នាះមានក្វៀតណាមផ្ងខ្ដរ ។ 

េរួរឮំក្ខ្ដរថា ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជា
ក្ប្ោម នឹងចូលខ្ងាងោរណ៍ស្ដីអំពីរញ្ជា
ររស់្ខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅក្ាុងកិ្ចចប្រជំុក្លើក្ទី 
១១ ថ្ន ក្វទិោអចិថ្ស្តនតយថ៍្នអងគោរស្ហ
ប្រជាជាតិស្តីពីរញ្ជា ជន ជាតិក្ដើម 
(UNPFII)  ក្ៅទីសាា ក្ោ់រក្ណាដ ល 
ររស់្អងគោរ ស្ហប្រជាជាតិនាទីប្កុ្ង 
ញីវយក៉្ ស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ ខ្ដលនឹងចារ់
ក្ផ្ដើមក្រើក្អងគប្រជំុចារពី់ថ្ងៃទី ០៧ ដល់ 
ទី ១៨ ខ្មឧស្ភ្ជ ឆ្នា  ំ២០១២ ខាងមុម
ក្នះ ៕ ក្ោយ ថាច ់ប្រីជា ក្េឿន 

មនទីរក្ពទយយនួក្មតតមាតប់្ជកូ្ ថ្ងៃទី ២២ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ២០១១៖ ក្ោក្ ក្ៅ ក្ហន ប្តវូបាន អ៊ជាញ ្រយនួោក្ក់្ខាា ះ ក្ជើងទាងំសុ្ម
ភ្ជពប្ទឌុក្ប្ទាម មណៈខ្ដលក្ោក្ប្តវួបានក្ចញ ពីេុក្មយួរយៈក្ដើមបពីោបាលររសួ្ និងជំងឺខ្ដលប្តវួបានឆ្នែ េុំក្យនួក្ វ្ើ

ទារណុក្មែ  ។ ក្ោក្ ក្ៅ ក្ហន ប្ោនខ់្តជាអាក្ទាមទារឲ្យអ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមស្ងមក្វញិ នូវដី ា្ីររស់្មាួន ខ្ដលប្តវូបានក្េររឹ
យក្ខ្ចក្ឲ្យជនជាតិយនួក្ៅក្មតតមាតប់្ជកូ្ ខ្តអ៊ជាញ ្រយនួមនិ ប្ោនខ់្តមនិរក្ដំក្ណាះប្សាយជូនោតរ់៉ុក្ណាោ ះក្ទ ខ្ររជាចារោ់ត់

ញាតេុ់ក្និងក្ វ្ើទារណុក្មែជាោរក្ ា្ើយតរក្ៅវញិ ។ 

សាា នភាពោររចំោភសទិធមិនុសសចលើជនជាត្ិចដើមចៅចវៀត្ណាមប្ត្ូវប្តន 
ខ្ងាង្ចៅកាងុ្អង្គោរសហប្រជាជាត្ ិ

សេចក្ដី ថ្លែងអំណរគុណ 

 ណ្ៈកម ែោរ សារពរ័ា៌ន ព្ប្ពន រ សមូខ្ង លងអណំ្រ ណុ្ចដំោះប្ពះដរជប្ពះ ណុ្ សនឺ វរិ ដៅប្រដទសបារាងំ បានឧររ ថម ភងវោិចនំនួ ១៣០  លូាល រ ៍មក ណ្ៈកម ែោរដយើងម ាុ ំដ ើមបីដបាះពមុ ព ោខ្សរ ព្ប្ពន រ 
ដៅកម ពជុា ។ ប្ពះដរជប្ពះ ណុ្ សនឺ វរិ ជាអ នកឧររ ថម ភងវោិ ល ់សារពរ័ា៌ន ព្ប្ពន រ ចនំនួ ៣០ € ដរៀងរាលខ់្ម ។ ក នងុឱោសរណុ្យចលូឆ្នន ងំ ែដីនះ តាងនាម ណ្ៈកម ែោរ សារពរ័ា៌ន ព្ប្ពន រ សមូប្រដ ន

ពរ លប់្ពះដរជប្ពះ ណុ្  សនឺ វរិ បានជរួខ្រដសចក ដសីមុដកសមកាន តប្ រ់ប្រោរ ៕ 

វទិយុសំដ ងកម ពជុាដប្ោម ផាយដរៀងរាលព់្ង ៃ តាមប្រពន័ ធអនិដធ ើណិ្រ ខ្ លានអាសយោាន www.vokk.net 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៥ ព័ត្ាមានជាត្ិ សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

ក្ោយ  www.kkkhrda.org 
ោលពីោៃ ចថ្ងៃទី ៤ ខ្ម ក្មសា ឆ្នា ំ

២០១២ ក្វោក្ម៉ាង ៦ ដល់ ក្ម៉ាង ៨ 
និង ៣០ នាទី ក្ៅវតតសាមគរីងស ី ភូមបិ្ទា 
ស្ងាក តស់្ទឹងមានជយ័ មណ័ឌ មានជយ័ 
ោជធានីភំាក្ពញ អងគោរស្មាេមខ្មែរ      
ក្មពុជាក្ប្ោមក្ៅក្មពុជាបានជរួសំ្ក្ណះ 
សំ្ណាលជាមយួក្ោក្ J o s h u a 
Cooper ទីប្រឹក្ាជានម់ពស់្ររស់្ស្ហ
ពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម និងជាសាស្តសាត ចារយ
ប្បាចាសំាក្លវទិោល័យហាថ្វ ស្ហរដា
អ៊ក្មរកិ្ ខ្ផ្ាក្សិ្ទធិជនជាតិក្ដើម ។ ក្ាុង
ពិ្ីសំ្ក្ណះសំ្ណាល ក្េស្ក្ងកតក្ឃើញ
មានតំណាងអងគោរ ស្មាេមខ្មែរ     
ក្មពុជាក្ប្ោម និងស្មាជិក្ ស្មាជិោ 
ចូលរមួប្រមាណ ៥០ អងគ និង នាក្ ់។  

ជាោរចារក់្ផ្តើម ក្ាុងពិ្ីក្ណះសំ្
ណាលក្នាះ ក្ោក្ Cooper   បាន
ជប្មារជូនពីក្ោលរំណង ររស់្ោត់
មក្ក្មពុជានាឱ្ោស្ក្នះ េឺក្ដើមបចូីលរមួ
ក្វទិោសិ្ទធិមនុស្ស និងប្រជាពលរដា   
អ៊សាា ន ក្ហើយក្ដើមបជីយួ ដល់ជនជាតិ
ក្ដើម ក្ដើមបឱី្យក្េអ៊ចទទលួោររញ្ជា ក្់
ថា សិ្ទធិររស់្ក្េបានប្តូវធានា ក្ាុងថាា ក្់
តំរនក់្ៅក្ាុងយនតោរថ្នអ៊សាា ន ក្ដូ៏ច
ជារវាងេណៈក្មែោរសិ្ទធិមនុស្ស ខ្ដល
រក្ងកើតក្ៃើងក្ាុងរោា ភបិាលថ្នប្រក្ទស្អ៊
សាា ន ខ្ដលក្រៀរចំក្ៃើងក្ោយអងគោរ
ស្ងគមសីុ្វលិ និងចងដឹ់ងឮពីសាថ នភ្ជព

រខ្នថមពីខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោមផ្ងខ្ដរ ។ 
ក្ោក្បាននិោយថា ក្នះជា

ក្លើក្ទី ១ ក្ហើយខ្ដលក្យើងបានចូលរមួ
ក្វទិោអ៊សាា ន ក្ហើយស្ងឃមឹថា ក្លើក្
ក្ប្ោយ ខ្មែរក្ប្ោមនឹងបានចូលរមួជារនត
រនាទ រ ់។ 

ក្ាុងឱ្ោស្ ខ្ដលក្ោក្បាន
អក្ញ្ា ើញមក្ក្នះ មនិប្តឹមខ្តក្ៅក្មពុជា
ក្ទ ក្ោក្ក្ប៏ានអក្ញ្ា ើញក្ៅទីប្កុ្ងបាង 
ក្ក្ផ្ងខ្ដរ ក្ដើមបជីរួសំ្ក្ណះសំ្ណាល
ជាមយួស្មណនិស្សតិខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅទី
ក្នាះ ។ ក្ោក្បានមានប្រសាស្នថ៍ា 
ក្ោក្មានក្ស្ចក្តីរកី្ោយណាស់្ ខ្ដល
បានក្ឃើញស្មណនិស្សតិក្ៅទីក្នាះមាះ
ក្រៀនខ្ផ្ាក្សិ្ទធិមនុស្ស មាះខ្ផ្ាក្រដាបាល
សាធារណៈ មាះក្ទៀតក្រៀនខាងចារ ់និង
មុមវជិាា ក្ផ្សងៗក្ទៀត ក្ហើយក្ោក្ពិតជា
មានក្តីរកំ្ភើរ ខ្ដលបានឮរំណងររស់្
ស្មណនិស្សតិ ក្ៅទីក្នាះមានរំណង
ប្តៃរក់្ៅប្ស្ុកំ្ក្ណើ តវញិ ក្ៅក្ពល
ខ្ដលរញ្ច រោ់រសិ្ក្ា ក្ោក្រនតថា 
ក្នះជាឱ្ោស្លអខ្ដលជាឱ្ោស្ក្ាុងោរ
ខ្ចក្រខំ្លក្ចំក្ណះដឹង ខ្ដលទទលួបាន
រនតក្ៅ ដល់ប្រជាពលរដាររស់្ក្យើងក្ៅ
ក្មពុជាក្ប្ោម ។ 

ក្ាុងោរជរួសំ្ក្ណះសំ្ណាលក្នះ 
មានស្មាជិក្អងគប្រជំុមយួចំននួក្ប៏ាន
ក្លើក្ក្ៃើងពីរញ្ជា ររស់្ខ្មែរក្ប្ោម មាះ
ក្ទៀតបានមានសំ្ណួរ ក្ៅោនក់្ោក្ 

Cooper ក្ាុងក្នាះ មានមាឹមសារដូចជា
រញ្ជា ោរក្ោរពជំក្នឿ ទំក្នៀមទំោរ ់
ប្រថ្ពណី វរប្មក៌្ៅក្មពុជាក្ប្ោម េឺក្ៅ
មានភ្ជពចក្ងអៀតណាស់្ ។ តួោ៉ង
ោលក្ដើមក្ៃើយ ខ្មែរក្ប្ោមក្ វ្ើពិ្ីរុណយ
ប្រថ្ពណីក្ផ្សងៗ ចាបំាចសំុ់្ចារពី់អ៊ជាញ
្រមូលោា នជាោរក្ប្ស្ច ខ្តឥៃូវក្នះ
មានតំរនម់ាះ អ៊ជាញ ្រមាះក្េមនិហាន
អនុញ្ជា តឲ្យក្ទ ក្ហើយតប្មូវឲ្យក្ៅសំុ្
ចារក់្ៅ ដល់ថាា ក្ក់្លើជារនតរនាទ រ ់
ក្ហើយក្ៅក្ាុងពិ្ីរុណយនីមយួៗ ខ្តងខ្ត
មានោរតាមោន ឃាា កំ្មើលពីរដាអំ   
ណាច ។ ទាក្ទ់ងសិ្ទធិក្ស្រភី្ជពក្ាុងោរ
ទទលួបានពត័ម៌ានក្ដូ៏ក្ចាា ះខ្ដរ ខ្មែរ 
ក្ប្ោមក្ៅមានោរភយ័ខាា ចក្ប្ចើន ក្ៅ
ក្ពល ខ្ដលពួក្ោតស់ាត រក់្ៅវទិយអុ៊សីុ្
ក្ស្រ ី ឬ សំ្ក្ៃងស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ ឬ ក្៏
ទាក្ទ់ងជាមយួស្ហោររីរស់្ស្ហពន័ធ 
ក្ពលមាះប្តូវបានរតឹរនតឹង និងហាម
ឃាត ់ ។ មាះក្ទៀតពាក្ព់ន័ធក្ៅនិងតំរន់
ភូមសិាស្តស្ត ខ្ដលភ្ជេក្ប្ចើន ក្ឈាែ ះភូម ិ
ឃុំ ប្ស្ុក្ ក្មតត ក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម សឹ្ងខ្ត
ទាងំអស់្ ប្តូវបានរតូរក្ៅជាភ្ជសាក្វៀត
ណាម   និងរញ្ជា មាះក្ទៀតស្មាជិក្អងគ 
ប្រជំុបានក្លើក្ក្ៃើង ពីសាថ នភ្ជពោរ
សិ្ក្ាក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម ថារចចុរបនាក្នះ
ក្យើងពំុ សាោប្តឹមប្តូវក្ទស្ប្មារក់្រៀន
ភ្ជសាខ្មែរ កូ្នក្ៅខ្មែរក្ប្ោមភ្ជេក្ប្ចើន
ភ្ជសាក្វៀតណាម អីុចឹងក្ៅក្ពលខ្ដល

ពកួ្ោត់្ ំក្ៃើងក្ប្រើប្បាស់្ខ្តភ្ជសាក្វៀត
ណាម ដូក្ចាះភ្ជសាខ្មែរប្តូវបាតរ់ង់
រនតិចមតងៗ ។ 

ក្ោក្ Cooper បានក្លើក្ក្ៃើង
អនុសាស្នថ៍ា ក្យើងប្តូវស្ក្ងកតក្មើល
រញ្ជា ឲ្យចាស់្ តោ៉ួងក្ៅតាមសាោ
ក្រៀនរដា តាមវតតអ៊ោម ឬ ក្ខ្នាងក្ផ្សង
ក្ទៀតខ្ដលមាន ោរខ្ដលក្យើងបាន
សិ្ក្ាភ្ជសាខ្មែរក្នាះក្តើក្ៅមានចំណុច 
ណាមាះខ្ដលជាចក្នាា ះមវះខាតរ់រស់្ក្វៀត
ណាម ក្តើោរសិ្ក្ាក្នាះទូលំទូោយ 
ក្ទ? មានោររតឹរនតឹងក្ទ? ក្ស្រភី្ជពក្ាុង
ោរសិ្ក្ាក្ទ? អីុចឹងពត័ម៌ានទាងំក្នះ 
ជាចំខ្ណក្មយួសំ្ខានខ់្ដរក្ាុងោរតវ៉ា។ 
ក្ោក្បានរនតថា តាមពិតក្ោក្ោបំ្ទ
ក្ៅក្លើេំនិត ខ្ដលរក្ងកើតអងគោរសិ្ទធិ
មនុស្សក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម ខ្តមនិទានក់្ៅ
ក្ពលក្នះក្ទ ក្យើងក្ វ្ើអវីៗក្ក៏្ោយប្តូវខ្ត
មាន្នធានប្េរប់្ោន ់ ក្តើខ្មែរក្ប្ោម
បានប្ជារចាស់្ក្ទ ចំក្ណះដឹងសិ្ទធិ
មនុស្ស ក្យើងមានអវីមាះក្ហើយក្ៅក្ាុងថ្ដ 
ដូក្ចាះក្ជៀស្វាងមានោរស្មាព ្ ោររតឹ
រនតឹង ោរវាយប្រហារ ទាងំក្នះជាហានិ
ភយ័ខ្ដលក្យើងេរួេិត ក្ហើយក្មើលក្ៅ
ក្លើឱ្ោស្លអណាមយួ ខ្ដលក្យើងេរួ  
ក្ វ្ើ ។ 

ក្ោក្ Cooper បានក្លើក្ក្ៃើង
ក្ៅចំណុចជាក្ប្ចើនក្ទៀត ក្ប្ៅពីសំ្ណួរ
ររស់្អាក្ចូលរមួ ។ ក្ោក្បានមាន

ប្រសាស្នថ៍ា ឥៃូវក្នះខ្មែរក្ប្ោមប្តូវ
បានក្េសាគ ល់ក្ប្ចើនណាស់្ មានអងគោរ
ស្ហប្រជាជាតិជាក្ដើម ក្េបានដឹង 
បានឮពីខ្មែរក្ប្ោម ក្េបានោបំ្ទទាងំក្នះ
េឺោរមិតមំប្រឹង ររស់្ខ្មែរក្ប្ោមទាងំ
អស់្ោា  ររស់្ស្ហពន័ធ ក្ាុងក្នាះមាន
ោតខ់្ដរ បានជយួ ោរងារជាក្ប្ចើន ឥៃូវ
ក្នះចារក់្ផ្តើមក្យើងឈានចូល  អ៊សាា ន 
វញិ ក្ោក្នឹងមំប្រឹងខ្ប្រងក្ វ្ើោ៉ងណា
ឲ្យខ្មែរក្ប្ោម និងមានក្ឈាែ ះក្ាុងស្មា 
េមអ៊សាា ន ក្ៅក្ពលក្នាះវាជាោរ
ងាយប្ស្ួលសំ្ោរក់្យើងក្ វ្ើោរ ។ ក្ោក្
បានក្លើក្ក្ៃើងថា ក្ៅខ្មវចិឆិោ ឆ្នា  ំ
២០១២ ខាងមុមក្នះ ក្ាុងនាមស្ហពន័ធ
ក្ោក្នឹងពោោមអក្ញ្ា ើញចូលរមួក្វទិ 
ោអ៊សាា នមតងក្ទៀតក្ៅក្មពុជា ក្ៅក្ពល
ក្នាះក្យើងក្ៅមានឱ្ោស្ជរួជំុោា ក្ទៀត
ក្ដើមបសីាត ររ់ញ្ជា ទាងំឡាយ ររស់្ខ្មែរ
ក្ប្ោម ។ ក្ាុងឱ្ោស្មក្ក្មពុជានាខ្មវចិឆិ
ោក្នាះ ក្ោក្នឹងក្ វ្ើ រឋក្ថាមយួស្តីពី
សិ្ទធិមនុស្ស ក្ៅសាក្លវទិោល័យ
ភំាក្ពញ ដូក្ចាះនិស្សតិ យុវជនខ្មែរក្ប្ោម
ក្យើងអ៊ច ក្រៀរចំក្មែវ ិ្ ីររស់្ចូលរមួ
បាននាឱ្ោស្ក្នាះ ក្ហើយក្រើអ៊ចក្ វ្ើ
ក្ៅបានក្យើងេរួមានវេគរណតុ ះរណាត ល 
ស្តីពីសិ្ទធិមនុស្ស និងជនជាតិក្ដើម      
សំ្ោរក់្យើងទាងំអស់្ោា  ៕  
 

អង្គោរសមាគមខ្មែរកមពុជាចប្ោមជួរសចំេះសណំាលជាមួយទីប្រឹកាជាន់មពសរ់រស ់
សហព័នធខ្មែរកមពុជាចប្ោម 

តំណាងអងគោរ ស្មាេមខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មពុជាជរួសំ្ក្ណះសំ្ណាលជាមយួ ក្ោក្ Cooper ទីប្រឹក្ាស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ោលពីថ្ងៃទី ៥ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ២០១២ ក្ៅវតតសាមេគីរងស ីទីប្ក្ងុភាកំ្ពញ ។ 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៦    ប្ពតឹ្ាិោរេ៍ ០៨ កមុភៈ សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

ដាេ់សាេឈ់សឺពវសព៌ា ង្គ  
បាតុក្ម្មរបេ់ថ្មមរសរោម្ជរមុ្ញ

ឲ្យសោរពេិទ្ធិ រពះេងឃ ០៨ កុ្ម្ភៈ និង 

ថ្មមរសរោម្សៅ   ក្ម្ព ុជាសរោម្៖ 

ប្ពះស្ងឃនិងពលរដាខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ប្រក្ទស្ក្មពុជា បានក្ប្ោក្ក្ៃើងក្ វ្ើ
បាតុក្មែក្ៅមុមសាថ នទូតយួន នាទីប្កុ្ង 
ភាកំ្ពញជារនតរនាទ រ ់ ក្ប្ោយពីប្ពះស្ងឃ
ខ្ដលបានចូលរមួក្ាុងោរក្ វ្ើបាតុក្មែក្ាុង
ប្ពឹតតិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ក្នាះ ប្តូវ បាន
អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាម ចារផ់្សកឹ្ជារនត
រនាទ រ ់ ។ ោរក្ វ្ើបាតុក្មែររស់្ប្ពះស្ងឃ
និងពលរដាខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មពុជា ក្នាះ 
ក្ដើមបកី្ថាក លក្ទាស្អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាម
បានចារប់្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមផ្សកឹ្ ក្ហើយ
ជប្មុញឲ្យរំរសួ្ប្ពះស្ងឃ ទាងំក្នាះ
ក្ៃើងវញិ និងទាមទារឲ្យអ៊ជាញ ្រក្វៀត
ណាមក្ោរពសិ្ទធិខ្មែរក្ប្ោម មាច ស់្ប្ស្ុក្
ថ្នខ្ដនដីក្មពុជាក្ប្ោម ។  

ថ្ងៃទី ២៧ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នា  ំ២០០៧ ប្ពះ
ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមជាក្ប្ចើនអងគ បានមក្ក្ វ្ើ
បាតុក្មែក្ៅមុមសាថ នទូតយួននា ទីប្កុ្ង 
ភាកំ្ពញ ក្ដើមបទីាមទារឲ្យក្វៀតណាម
ក្ោរពសិ្ទធិខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម  
មណៈខ្ដល ក្ោក្ ក្ងវៀង មនិ ក្ប្តៀត 
ប្រធានរដាក្វៀតណាម បានមក្រំក្ពញ
ទស្សនកិ្ចចជាផ្ាូវោរក្ៅក្មពុជា ។ អ៊ជាញ
្រខ្មែរបានោក្ព់ប្ងាយ នេរបាលប្រ 
មាណ ១៥០ នាក្ ់ ក្ោយមានោកំ្ភាើង,  
ខ្មល, ដង្ក្ ់និង អ៊វុ្ ផ្ាខ្ភាក្ ក្ដើមប ី
រស្តងាក រោរក្ វ្ើបាតុក្មែក្នះ ។ ប្ពះស្ងឃ 
ក្ៅរ ៍ ចនទ ងុលា តំណាងមស្តនតីស្ងឃថ្ន
ប្កុ្ងភាកំ្ពញររស់្រោា ភបិាលខ្មែរបានមក្
រញ្ជា ឲ្យរសំាយក្បនួបាតុក្មែក្នះ ក្ហើយ 
មានោររះ៉ទងគិចោា មយួក្ក្ើតក្ៃើងរវាង
ស្មណរាតុក្រខ្មែរក្ប្ោម នឹងក្មាា ងំ 
ស្មតថកិ្ចចខ្មែរ មណៈខ្ដលពកួ្ក្េរងខំឲ្យ
ប្ពះស្ងឃខ្មែរ ចូលក្ៅក្ាុងរងយនតប្កុ្ង
ក្ដើមបចីាររ់ញ្ាូ នប្តៃរក់្ៅក្វៀត ណាម 
វញិ ។ 

ក្ៅោប្តីថ្ងៃបាតុក្មែក្នាះ ប្ពះភកិ្ខុ  
អ៊ា ង សុ្ម ក្្ឿន ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមអាក្
ខ្ដលបាន ចូលរមួក្ាុងោរក្ វ្ើបាតុក្មែ 
មយួក្នះ បានបាតម់ាួនក្ៅវតតសាមេគី
សាមេគីរងស ី  ក្ហើយប្តូវបានក្េរក្ក្ឃើញ
សាក្ស្ពសុ្េតក្ោយអ៊រ ក្ ក្ៅ ក្ាុង
វតតប្ទនំប្ជឹង នាក្មតតក្ណាដ ល  ។ ស្មតថ
កិ្ចចខ្មែរបានអះអ៊ងអ៊ង ប្ពះស្ងឃអងគ
ក្នះបានក្ វ្ើអតតឃាតក្ហើយ បានរញ្ជា
ឲ្យក្េយក្ក្ៅក្រក់្ចាល ោ៉ងតក្ប់្ក្ 
ហល់ និងមនិបានអនុញ្ជា តឲ្យខ្មែរក្ប្ោម
ក្លើក្ស្ពប្ពះអងគក្ៃើង ក្ វ្ើក្ោស្លយ      
វចិយ័ និងក្ វ្ើរុណយតាមប្រថ្ពណីជាតិ
ក្ៃើយ ។ ស្មាេមខ្មែរក្ប្ោមក្ៅក្មពុជា
រហូតមក្ទល់ ក្ពលក្នះ ក្ៅខ្តក្ស្ែើដល់
អ៊ជាញ ្រខ្មែរឲ្យជយួ ខ្ស្វងរក្ឃាតក្ និង
បានអះអ៊ងថា ប្ពះស្ងឃ អ៊ា ង សុ្ម 

ក្្ឿន សុ្េតក្ោយមានក្េក្ វ្ើឃាតក្ដើមប ី
េំោមដល់ស្ក្មែជនតស្ាូខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅ
ក្មពុជាមនិខ្មនក្ វ្ើអតតឃាតក្ទ ។ 

ថ្ងៃទី ០២ ខ្មមនីា ឆ្នា  ំ២០០៧ ប្ពះ
ស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅវតតនានាក្ាុងប្កុ្ងភា ំ
ក្ពញបានមក្ជួរជំុោា ក្ៅវតតសាមេគីរងស ី
ក្ វ្ើបាតុក្មែ ក្ដើមបកី្ថាក លក្ទាស្អ៊ជាញ ្រ  
ក្វៀតណាមថា បានចារស់្មណរាតុក្រ
ក្ាុងប្ពឹតតិោរណ ០៨ កុ្មភៈ ផ្សកឹ្ ក្ហើយ
បានទាមទារ ឲ្យរំរសួ្ប្ពះស្ងឃទាងំ
ក្នាះក្ៃើងវញិ ។   

ថ្ងៃទី ២០ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ ២០០៧ 
ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមប្រមាណ ៥០ អងគ
បានក្ វ្ើបាតុក្មែ ក្ោយស្នតិវ ិ្ ីក្ៅមុម
សាថ នទូតយួន , មុមប្ពះររមោជវាងំ និង 
មុមសាថ នទូតស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ក្ដើមបទីាម 
ទារឲ្យក្វៀតណាមរំរសួ្ប្ពះស្ងឃ ខ្មែរ
ក្ប្ោមទាងំ ៩ អងគ ខ្ដលប្តូវបានចារ់
ផ្សកឹ្ក្ាុងខ្មកុ្មភៈក្ៃើងវញិ និងជប្មុញឲ្យ
មានោរក្ោរពសិ្ទធិខ្មែរក្ប្ោម ។ មាន
ោររះ៉ទងគិចោា រវាងប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
នឹងមស្តនតីស្ងឃខ្មែរក្ៅមុមវតតឧណាោ ក្ោម 
រណាដ លឲ្យប្ពះស្ងឃខ្មែរ ក្ប្ោមមយួប្ពះ
អងគខ្រក្ចិក្ញ្ច ើម ហូរឈាមក្ពញមុម     
មណៈ ខ្ដលក្បនួបាតុក្មែកំ្ពុងដខ្ងាពី
មុមប្ពះររមោជវាងំក្ៅោនស់ាថ នទូត
ស្ហរដាអ៊មរកិ្ នាទីប្កុ្ងភាកំ្ពញ ។  

ថ្ងៃទី ១៦ ខ្មមងុិនា ឆ្នា  ំ ២០០៧ 
ប្ពះក្តជប្ពះេុណ ទឹម សាមន ប្ពះ
ក្ៅអ្ិោរវតតភាដិំនខាងក្ជើង ប្ស្ុក្េិរវីង ់

ថ្នក្មតតតាខ្ក្វ ប្តូវបានមប្នីស្ងឃខ្មែរក្មតត
តាខ្ក្វ ចារផ់្សកឹ្តាមលិមិតរញ្ជា ពី    
ស្ក្មតចស្ងឃខ្មែរ ក្ហើយរញ្ាូ នក្ៅោក្់
េុក្យួនក្ៅក្មតតមាតប់្ជូក្ ខ្ដនដីក្មពុជា
ក្ប្ោម (ក្វៀតណាមខាងតបងូ) ក្ោយ
ក្ចាទពីរទថា បានក្ វ្ើឲ្យខ្រក្បាក្ម់តិត 
ភ្ជពក្វៀតណាមក្មពុជា ។    

ក្ប្ៅពីោរក្ វ្ើបាតុក្មែក្ៅប្រក្ទស្
ក្មពុជាពលរដានិងប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ប្រក្ទស្នានាទូទាងំពិភពក្ោក្ បាន
ក្ចញក្ វ្ើបាតុក្មែ ក្ៅមុមសាថ នទូតយួន
ជារនតរនាទ រ ់ តាមោរអំពាវនាវររស់្
ស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម ក្ដើមបទីាមទារ 
ក្វៀតណាមរំរសួ្ប្ពះស្ងឃខ្ដលប្តូវបាន
ចារផ់្សកឹ្ក្ៃើងវញិ និងផ្ដល់ក្ស្រភី្ជព
ដល់ប្ពះស្ងឃខ្ដលទាក្ទិ់នប្ពឹតតិោរណ៍ 
០៨ កុ្មភៈ ក្នះ ប្ពមទាងំជប្មុញឲ្យមាន
ោរក្ោរពសិ្ទធិខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅក្មពុជា 
ក្ប្ោម ជាក្ដើម ។   

ផលវិជជមានេរមាប់ថ្មមរសរោម្៖ 

សាែ រតី៖ ប្ពឹតតោិរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ 
បានោស់្ឲ្យពលរដាខ្មែរក្ប្ោម ទាងំក្ៅ
ក្ាុងខ្ដនដីក្មពុជាក្ប្ោម និងក្ៅក្ប្ៅប្រ 
ក្ទស្បានប្ជារថា  ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម
មានទឹក្ចិតតោា ហាន ប្េរោ់លស្មយ័ 
ហាា នលះរង ់ អ៊យុជីវតិក្ដើមបទីាមទារ
នូវសិ្ទធិជាមូលោា នររស់្មាួន ខ្ដលប្តូវ
បានអ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមជិះជាន ់  និងជា 
សារមយួប្ពមានដល់អ៊ជាញ ្រអ៊ណា
និេមយួនឲ្យបានដឹងថា ោោរណារោា

ភបិាលក្វៀតណាមក្ៅខ្ត រកំ្ោភសិ្ទធិ
និងក្រ ើស្ក្អើងពូជសាស្នក៍្លើពលរដាខ្មែរ
ក្ប្ោម ោោរក្នាះ ខ្មែរក្ប្ោមនឹងក្ប្ោក្
ក្ៃើងជារនត រនាទ រក់្ៅក្ពលអនាេត
ក្ទៀត ក្ដើមបជីាមូលោា នររស់្ពកួ្ក្េ ។ 

នក្ោបាយ៖ ប្ពឹតតិោរណ៍ ០៨ 
កុ្មភៈបានក្ វ្ើឲ្យខ្មែរក្ប្ោមប្េរទិ់ស្ទីមាន 
ោរឈចឺារនិ់ងប្រមូលផ្ដុ ំោា  ជាងាុងមយួ
ក្ដើមបតីស្ាូ  ស្ប្មារក់្ស្រភី្ជពររស់្ខ្មែរ
ក្ប្ោមក្ៅក្មពុជាក្ប្ោម និងបានក្ វ្ើឲ្យ
មតិជាតិ និងអនតរជាតិបានប្ជារអំពីមុម
មាតរ់រស់្ខ្មែរក្ប្ោម ។ 

សិ្ទធិ៖ ប្ពឹតតោិរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ បាន
ជប្មុញឲ្យរោា ភបិាលក្វៀតណាមមានោរ
ភយ័ខាា ចចំក្ពាះោរក្ងើរក្ៃើងតស្ាូររស់្
ប្ពះស្ងឃ និងពលរដាខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ដន
ដីក្មពុជាក្ប្ោមជារនតក្ទៀត ក្ដើមបសិី្ទធិ
មាច ស់្ោរ ររស់្ពកួ្ក្េ ក្ហើយអ៊ជាញ ្រ  
ក្វៀតណាមក្ប៏ានរងខំចិតតក្រើក្សិ្ទធិក្ស្រ ី
ភ្ជពឲ្យខ្មែរក្ប្ោមបានរនតិចរនតួច ក្ដើមប ី
ជាោរលួងទឹក្ចិតតខ្មែរក្ប្ោមមាច ស់្ប្ស្ុក្  
ដូចជា ោរក្រើក្សិ្ក្ទាធ ឲ្យខ្មែរក្ប្ោមក្ៅ
ក្មតតឃាា ងំមាន សិ្ទធិក្ វ្ើរុណយក្ឋនិទាន 
២៩ ថ្ងៃតាមប្ពះវនិយ័ជាក្ដើម ។  

អនុសាេន៍៖ 

ស្ប្មារខ់្មែរក្ប្ោម៖ ប្ពឹតតោិរណ៍ 
០៨ កុ្មភៈ ជាទិវាមយួរងាា ញឲ្យក្ឃើញ
នូវោរតស្ាូររស់្ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅ 
ខ្ដនដីក្មពុជាក្ប្ោម ក្ដើមបទីាមទារសិ្ទធិ
ជាមូលោា ន  ក្ប្ពាះពកួ្ក្េប្តូវបានអ៊ជាញ

្រក្វៀតណាមរកំ្ោភសិ្ទធិោ៉ង ៃ្ន់្ ៃរ 
និងមានោរជយួ ក្ វ្ើអនតោេមនពី៍ពលរដា
ខ្មែរក្ប្ោមក្ៅជំុវញិពីភពក្ៅស្ហេមន៍
អនតរជាតិក្ដើមបោីក្ ់ ស្មាព ្ក្ៅអ៊ជាញ ្រ
ក្វៀតណាម កំុ្ឲ្យក្ វ្ើទុក្ខរុក្ក្មាញដល់
ស្មណរាតុក្រ ក្ប្ោយពីោរក្ វ្ើបាតុ 
ក្មែក្ៅថ្ងៃទី ០៨ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្នា  ំ២០០៧ ។ 
ដូក្ចាះ ោររងទុក្ខនិងលទធផ្លខ្ដលបាន
ក្ក្ើតក្ៃើងពីប្ពឹតតិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ក្នាះ 
វាជាោរឈចឺារ ់ និង លទធផ្លរមួររស់្
ពលរដាខ្មែរក្ប្ោមទូទាងំពិភពក្ោក្ 
ក្ប្រៀរដូចជាមនុស្សមាា ក្ ់ «ោចស់ាច់
នឹងនាឲំ្យឈសឺ្ពវស្ព៌ាងគ» ។  

ស្ប្មារប់្រក្ទស្ក្មពុជា៖ ោរក្ វ្ើ   
បាតុក្មែររស់្ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោម ក្ៅទី
ប្កុ្ងភាកំ្ពញ ក្ដើមបទីាមទារឲ្យអ៊ជាញ ្រ   
ក្វៀតណាមក្ោរពសិ្ទធិខ្មែរក្ប្ោមក្ៅខ្ដន
ដីក្មពុជាក្ប្ោមក្នាះ  វាប្ោរខ់្តជាោរ
ស្ខ្មដងមតិខ្តរ៉ុក្ណាោ ះ មនិខ្មនជាោរ 
រំខ្រក្រំបាក្ម់តិតភ្ជពក្វៀតណាមក្មពុជា
ក្ៃើយ ។ ោរខ្ដលអ៊ជាញ ្រខ្មែរបានក្ប្រើ
អំក្ពើហិងាក្ៅក្លើស្មណរាតុក្រ ខ្មែរ
ក្ប្ោម និងចារផ់្សកឹ្ប្ពះក្តជប្ពះេុណ 
ទឹម សាមន រញ្ាូ នក្ៅប្រក្ទស្ក្វៀតណា
មោក្េុ់ក្ក្នាះ វា ា្ុះរញ្ជច ំង ឲ្យក្ឃើញពី
ភ្ជព មនិឯក្ោជយររស់្រោា ភបិាលខ្មែរ
ខ្ដលប្តូវបានក្េក្មើលក្ឃើញថា «ក្មពុជា 
ជារណរររស់្ក្វៀតណាម» ។ ដូក្ចាះ   
ក្មពុជាេរួខ្តរក្ានូវក្ោលជំហរឯក្ោជយ
ររស់្មាួនក្ាុងនាមជាប្រក្ទស្មយួខ្ដល
មានអ្ិរក្តយយភ្ជពក្ពញក្លញក្ហើយ
ក្រើក្សិ្ទធិក្ស្រភី្ជពដល់ពលរដាខ្មែរក្ប្ោម
ឲ្យមានសិ្ទធិរក្ញ្ច ញមតិ ក្ោយស្នតិ  វ ិ្ ី
ក្នាះ វាជាោរក្លើក្ស្ទួយដល់ប្រក្ទស្
ក្មពុជាឲ្យមានលទធិប្រជា្ិរក្តយយ និង
សិ្ទធិមនុស្ស ។ ក្ប្ៅពីក្នះ អ៊ជាញ ្រខ្មែរ
ប្តូវខ្តក្រើក្សិ្ទធិឲ្យខ្មែរក្ប្ោម ក្លើក្ស្ព
ប្ពះក្តជប្ពះេុណ អ៊ា ង សុ្ម ក្្ឿន 
ក្ៃើង ក្ដើមបកី្ វ្ើរុណយតាមប្រថ្ពណីជាតិ 
និងខ្ស្វងរក្ជនថ្ដដល់ ខ្ដលបានក្ វ្ើ
ឃាតប្ពះអងគមក្ោតក់្ទាស្តាមចារ។់ 

ស្ប្មាររ់ោា ភបិាលក្វៀតណាម៖ 
អ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមេរួខ្តសាដ រនូ់វអវីខ្ដល
ប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមនិោយ ក្ហើយអនុ
វតតក្ៅតាមសំ្ណូមពរររស់្ពកួ្ក្េ  ប្រ 
ក្ស្ើរជាងោរក្ ា្ើយតរវញិ ក្ោយោរ
ញាតព់កួ្ក្េោក្េុ់ក្  ក្ប្ពាះោរក្ប្រើ អំក្ពើ
ហិងា ក្ៅក្លើប្ពះស្ងឃខ្មែរក្ប្ោមខ្ររ
ក្នះ វាក្ប្រៀរដូចជាចនាុះក្ភាើងដុតឲ្យទឹក្
ចិតតពលរដាខ្មែរក្ប្ោមោន ់ ពុះក្ក្ស្តញ្ជា ល
ក្ហើយក្ប្ោក្ក្ៃើងជារនតរនាទ រក់្ទៀតក្ៅ
ក្ពលអនាេត ។  សូ្មចងចាថំា ក្ខ្នាង
ណាមានោរជិះជានក់្ខ្នាងក្នាះមានោរ
ក្រ ើរប្មះ ៕ 

 

ភកិ្ខុ ក្ៅ សុ្ម ស្មណនិស្សតិខ្មែរក្ប្ោមក្ៅប្រក្ទស្ថ្ង ប្តវូបានអ៊ជាញ ្រក្វៀតណាមសួ្រចក្មាើយ ក្ពលប្ពះអងគប្តៃរពី់ប្រក្ទស្ថ្ងក្ៅ
ក្លងប្ស្កុ្កំ្ក្ណើ តក្ៅក្មតតមាតប់្ជកូ្ ខ្ដនដីក្មពុជាក្ប្ោម ោលពីថ្ងៃ ទី ១៦ ខ្មក្មសា ឆ្នា  ំ២០១០ ។  

(តពីក្លមមុន) 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៧ ចវៀត្ណាម សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

ក្ៅក្ាុងរបាយោរណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ ក្ាុង
ឱ្ោស្ទិវា ពិភពក្ោក្ រតឹរនតឹងប្រពន័ធ
អិនក្ ើ្ណិតថ្ងៃទី ១២ ខ្មមនីា ទី
ភ្ជា ក្ង់ារពត័ម៌ានោែ នប្ពំក្ដន (R S F) 
ខ្ដលមានទីសាា ក្ោ់រ ក្ៅប្រក្ទស្បាោងំ 
សាជាងែី មតងក្ទៀត បានចាតទុ់ក្ក្វៀត
ណាម ចូលក្ាុងរណាដ  ប្រក្ទស្កំ្ពូល
ទាងំ ១២ ខ្ដលជា «ស្ប្តូវររស់្ អិនក្ ើ្
ណិត» ។ 

រតឹរនតងឹោ៉ងតឹងខ្តង៖  
ក្ប្ោយពី ១០ ឆ្នា  ំ ជារចំ់ណាត់

ថាា ក្ក់្ាុងរញ្ា ី «ស្ប្តូវររស់្អិនក្ ើ្ណិត» 
ខ្ដលបានក្រៀរចំ ក្ោយទីភ្ជា ក្ង់ារ
ពត័ម៌ានោែ នប្ពំខ្ដន ក្វៀតណាម សាជា
ងែី មដងក្ទៀត ប្តូវបានអងគោរមយួក្នះ
ក្ថាក ល ក្ទាស្ថា ក្ៅខ្តរនត ក្ប្រើក្ោល
នក្ោបាយោោងំ មនិប្រជាជន ក្ប្រើ
ប្បាស់្ប្រពន័ធអិនក្ ើ្ណិត, រតឹ រនតឹង
ោ៉ងតឹងខ្តង និង ចារឃុ់ំឃាងំអាក្ 
ខ្ដល រក្ញ្ច ញសំ្ក្ៃង ក្ដើមបយុីតតិ្ម ៌
ក្ដើមបទីរស់ាក ត ់ោល់រញ្ជា ខ្ដលអ៊ចក្ក្ើត
ក្ៃើង ជាយថាក្ហតុ ចំក្ពាះរររេណ
រក្សកុ្មែុយនិស្តចាស់្េំរលឹមយួក្នះ 
។  មូលក្ហតុខ្ដលបានក្លើក្ៃើង េឺក្វៀត
ណាមមានោរប្ពួយបារមភ អំពីក្មាា ងំ ថ្ន

ពត័ម៌ាន ប្ជួតប្ជារចូលដូច ជាជំក្នារ
រះក្បារក្ៅពិភពអ៊ោ៉រខ់្ដលបានក្ក្ើត 
ក្ៃើងក្នាងមក្ក្នះ ។ រញ្ជា ក្ៅដ េេុក្ 
ខ្ដលទីភ្ជា ក្ង់ារ ពត័ម៌ានោែ នប្ពំខ្ដន 
បានក្លើក្ក្ៃើងក្នាះ ក្វៀតណាមមានោរ
ខ្តចារ ់ អ៊រមែណ៍ដល់ោររតឹរនតឹង
ពត័ម៌ាន តាមរណាដ ញអិនក្ ើ្ណិត ដូច
ជាោរ រិទក្េហទំពរ័មយួចំននួ ក្ាុង
ក្នាះ មានរណាដ ញស្ងគម Facebook 
ជាឧទាហរណ៍ ។  ក្ប្ោមរធានរទោរ
រតឹរនតឹង ក្ស្រភី្ជពពត័ម៌ានក្វៀតណាម 
ក្ៅខ្តប្តូវបានក្ថាក លក្ទាស្ោ៉ង ៃ្ន់្ ៃរ 
តាមក្ស្ចក្ដីោយោរណ៍ ររស់្ទីភ្ជា ក្ង់ារ
ពត័ម៌ាន ោែ នប្ពំខ្ដន ។  

RSF បាន រងាា ញឲ្យក្ឃើញថា 
ោរោងំមទរ ់ និងវាយប្រហារក្ៅក្លើក្េហ
ទំពរ័ខ្ដលផ្តល់ពត័ម៌ាន «រក្ស្ើរ» មាន
ក្ប្មតិមពស់្ ។ រឯីប្កុ្ម ោរងារប្សាវប្ជាវ
មយួខ្ដលមានក្ឈាែ ះថា OpenNet 
Initiative ថ្នស្ក្លវទិោល័យដល៏ប ី
មយួចំននួក្ៅក្ាុងពិភពក្ោក្ បានវាយ
តថ្មាថា ក្ប្មតិថ្ន ោររតឹរនតឹងក្លើប្រពន័ធ
អិនក្ ើ្ណិតររស់្រោា ភបិាលក្វៀតណាម 
ក្ាុងវស័ិ្យនក្ោបាយមានលក្ខណៈ 
ដុនោរណាស់្ ៕ 

ចវៀត្ណាមចៅខ្ត្ជាប្រចទសសប្ត្ូវររសអ់និច ើេិត្ 

ក្ោយ ថាច ់ជំក្រឿន 
សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនេរ 
 
ក្ៅថ្ងៃទី ២០ ខ្មមនីា ឆ្នា  ំ២០១២ 

មសលិមញិក្នះ េណៈក្មែោរក្ស្រភី្ជព
សាស្នាអនតរជាតិ ស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ 
(U S C I R F )  បានក្ស្ាើឲ្យរដាោរប្កុ្ង 
Washington ោក្ប់្រក្ទស្ក្វៀតណាម
រញ្ចូ លក្ៅក្ាុងរញ្ា ី ថ្នប្រក្ទស្ពិក្ស្ស្
េរួឲ្យប្ពួយបារមភស្រក្ស្រ ោតជ់ាភ្ជសា
អងក់្េាស្ថា CPC ។ មូលក្ហតុខ្ដល
នាឲំ្យេណៈក្មែោរមយួក្នះក្លើក្ក្ៃើង
ោ៉ងក្នះក្ប្ពាះរោា ភបិាលក្វៀតណាមក្ៅ 
ខ្តរនតោររកំ្ោភសិ្ទធិោ៉ង ៃ្ន់្ ៃរ ក្ៅ
ក្លើក្ស្រភី្ជពសាស្នាររស់្ពលរដា ។ 

ក្ៅក្ាុងក្ស្ចក្ដីោយោរណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ
េណៈក្មែោរក្ស្រភី្ជពសាស្នាអនតរ
ជាតិររស់្ស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ បានក្ថាក ល
ក្ទាស្ក្វៀតណាមថា «ក្ៅខ្តរស្តងាក រក្ៅ
ក្លើប្កុ្ម និងមនុស្សខ្ដលប្តូវបានក្េ
ក្មើលក្ឃើញថា ជាឧរស្េគររស់្រោា ភ ិ 
បាល» ក្ាុងក្នាះមានប្កុ្មអាក្ក្ោរពសា 
ស្នាជាក្ដើម ។ 

របាយោរណ៍បានរញ្ជា ក្ថ់ា ក្ាុង
មយួទស្វតសរក៍្នាងមក្ក្នះ ស្ក្មែភ្ជព
ក្ោរពសាស្នាក្ៅក្វៀតណាម មានោរ
ក្ក្ើនក្ៃើង និងរោា ភបិាលមានោរយក្

ចិតតទុក្ោក្េ់រួឲ្យក្តស់្មាគ ល់ ។ រ៉ុខ្នត 
របាយោរណ៍បានរញ្ជា ក្ថ់ា ក្ៅក្វៀត
ណាម«មនុស្សជាក្ប្ចើនប្តូវបានឃុំឃាងំ
និងោក្ក់្ទាស្ ក្ប្ពាះទាក្ទ់ងដល់

ស្ក្មែភ្ជពក្ោរពសាស្នា ឬ ក្ជ៏ាអាក្
ចលនា ក្ដើមបកី្ស្រភី្ជពសាស្នា » ។ 
រញ្ជា ខ្ដលេរួឲ្យប្ពួយបារមភក្នាះ ក្រើតាម
េណៈក្មែោរក្នះ ស្ក្មែភ្ជពសាស្នា

ឯក្ោជយក្ៅក្វៀតណាម ប្តូវ បានក្េចាត់
ទុក្ថា មុស្ចារ ់។ 

ក្ប្ពាះខ្តមូលក្ហតុ ដូចបាន
ពណ៌នាមក្ក្នះ ក្ទើរេណៈក្មែោរក្នះ 

សាជាងែី បានសំ្ណូមពររោា ភបិាល
ស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ ោក្ក់្វៀតណាមរញ្ចូ ល
ក្ាុងរញ្ា ី CPC ថ្នប្រក្ទស្ខ្ដលក្េចាត់
ទុក្ថា មានោររកំ្ោភសិ្ទធិសាស្នា
ោ៉ង ៃ្ន់្ ៃររំផុ្ត រនាទ រ ់ពីប្រក្ទស្ ដូច
ជា ,ចិន ,កូ្ក្រខ៉ាងក្ជើង, ភូមា និង ក្អៀរង៉ ់
ជាក្ដើម ។ 

ក្វៀតណាមប្តូវបានស្ហរដាអ៊ក្មរ ិ
ក្ោក្រ់ញ្ចូ លក្ាុងរញ្ា ីក្មែ  CPC ោល
ពីឆ្នា  ំ ២០០៤ និង ២០០៥ ក្ហើយប្តូវ
បានដក្ ក្ចញ វញិោលពីឆ្នា  ំ ២០០៦ 
មុនក្ពលក្ោក្ប្រធានា្ិរតីស្ហរដា
អ៊ក្មរកិ្ G.W. Bush ក្ៅក្វៀតណាម
ក្ដើមបចូីលរមួកិ្ចចប្រ ជំុកំ្ ពូល APEC 
ក្ៅឆ្នា  ំ២០០៦ ។ 

ក្ាុងរបាយោរណ៍ស្ដីអំពីក្ស្រភី្ជព
សាស្នាអនតរជាតិខ្ដលប្ក្សួ្ងោរ
ររក្ទស្ស្ហរដាអ៊ក្មរកិ្ បានក្ចញ
ប្រោស្ោលពីខ្ម ក្ញ្ជា  ឆ្នា  ំ ២០១១ 
រញ្ា ី CPC ោែ នក្ឈាែ ះប្រក្ទស្ក្វៀតណា
មក្ទ មានខ្តប្រក្ទស្ចំនួន ៨ ខ្ត
រ៉ុក្ណាោ ះ ។ ប្រក្ទស្ទាងំក្នាះ មាន 
ភូមា , ចិន ,កូ្ក្រខ៉ាងក្ជើង ,Eritrea , 
ក្អៀរង៉ ់ , អ៊ោ៉រាសីាអូឌិត (Saudi 
Arabia), ស្ាូដង ់និង Uzbekistan ៕ 

 

USCIRF ចសាើឲ្យដាក់ចវៀត្ណាមេូលកាងុ្រញ្ជ ចីមែ  

ស្ងឃទាងំ ៥ អងគ េឺ េឹម ក្មឿន , យញ័ តូន ,លី ក្ស្ឿង , លី វ៉ាង និង ថាច ់ក្ងឿង ក្ៅក្ាុងតុោោរប្រជាជនរក្សកុ្មែុយនិស្តក្វៀត
ណាមោលពីថ្ងៃទី ១០ ខ្មឧស្ភ្ជ ឆ្នា  ំ២០០៧ ពីរទក្ វ្ើបាតុក្មែក្ាុងប្ពឹតតិោរណ៍ ០៨ កុ្មភៈ ។ 

នេរបាលអិនក្ ើ្ណិតក្វៀតណាម ។ 



ថ្ងៃ សុក្រ ០៧ រោច ខែរចក្រ ឆ្នា រំោង ចត្វា ស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៨ ឯកសារ សារព័ត្ាមាន ថ្ប្ពនគរ   

ប្ពឹត្ាិោរេ៍ ២៨ កមុភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមិផ្សារកំពង្់  ចមត្ាប្ពះប្ត្ព៌ងំ្  
 ចារព់កី្លមក្នះក្ៅ សារពត័ម៌ាន ថ្ប្ពនេរ នងឹក្ចញផ្ាយនូវឯក្សារ «ប្ពតឹតោរណ៍ ២៨ កុ្មភៈ ១៩៧៥ ឬ ស្មរភមូផិ្ារក្ពំង ់ ក្មតតប្ពះប្តពាងំ» បានប្រមលូចងប្ក្ងក្ោយ ក្ោក្ ថាច ់ ក្ស្ 
រចចុរបនា ជាប្រធានស្ភ្ជតណំាងថ្នស្ហពន័ធខ្មែរក្មពុជាក្ប្ោម (KKF) ជាអតតីអេគក្លខា្ោិរេណៈក្មាែ ្ោិរេណៈពុទធសាស្នាក្ងរវាទមជឈមណឌ លថ្ប្ពនេរ នងិជាអាក្ធាា រជ់ាជនរងក្ប្ោះក្ាុងរររ
កុ្មែុយនសិ្តក្វៀតណាមោលមាួនក្ៅជាស្ងឃក្ាុងខ្ដនដកី្មពុជាក្ប្ោម ។ ខាងក្ប្ោមជាមាមឹសារក្ដើមទាងំប្សុ្ងថ្នឯក្សារក្នះ ។ (តពកី្លមមនុ) 

ឥៃួវក្នះសូ្មមតិតអាក្អ៊នអក្ញ្ា ើញ
មក្ទស្សនាទិដាភ្ជព ក្ៅវតតចមារូ៉រ ី
មតង...។ ថ្ងៃទី ២៧ ខ្មកុ្មភៈ ក្ៅវតតក្ប្តាក្
លិចមានស្ភ្ជពអូរអរ ក្ោយមានប្ពះ
ស្ងឃជាង ៣ ពាន ់ អងគកំ្ពុងសាា ក្់
អ៊ប្ស័្យ ក្ាុងដំក្ណើ រក្ឆ្នព ះក្ៅោនក់្ប្ោះ
ថាា ក្ក់្ាុងោររកំ្ោះប្ពះស្ងឃ ២០០ អងគ 
កំ្ពុងប្តូវរដាោរ ក្ងវៀង វ៉ាន ់ក្ស្ើង ឃុំប្េង
ក្ៅមនទីរកំ្ខ្ណនពល ខ្ដលស្ថិតក្ៅខាង
លិចប្ពោនយនតក្ហាះភូយិញ។ 

ប្រជាពុទធររស័ិ្ទចំណុះក្ជើងវតត
ចមារូ៉រ ី ចមបុកី្សាភណ សិ្ោប្ទ        
ទក្ខិណានិក្ប្ោ្ ឧតតរនិក្ប្ោ្ កំ្ពង់
និក្ប្ោ្ និងវតតមយួចំននួក្ទៀតក្ៅប្ស្ុក្
កំ្ពង់្ ំ អក្ញ្ា ើញមក្ជរួជំុោា ក្ៅវតត
ក្ប្តាក្លិច ក្ដើមបជយួ ចាតខ់្ចងក្ភ្ជជនា 
ហារប្រក្េនប្ពះស្ងឃ ក្ វ្ើមហាបាតុក្មែ
ក្ៅថ្ងៃខ្ស្អក្ ២៨ ខ្មកុ្មភៈ ក្នះ ។ 

ក្ៅោប្តីក្នះ ប្ពះស្ងឃប្េរអ់ងគ 
បានយក្ក្ៅែ ក្ វ្ើជាក្ក្នទល យក្ក្ដើម
ក្ឈើក្ វ្ើជាមុង ស្មាងឹក្មើលោប្តីក្មាើត ដងួ
ចនទក្អើតរងាា ញស្មផស្ស ា្ុះរស្ែីភាបឺ្តចង ់
ក្លើពសុ្ធា ោស់្អស់្្មែជាតិនានាឲ្យ 
រះុោយស្រាយនឹងស្ប្មស់្អាក្... សាត រ់
ស្តវចប្ងិតក្ខាែ ច យំខ្ប្ស្ក្រនតោា រងំ ក្ាុង
ោប្តីសាៃ ត.់..។  

ក្ៅក្ោងបាយវញិ យុវជន- យុវតី
មយួប្កុ្ម ថ្ដក្ វ្ើោររក្ណតើ រមាតនិ់ោយ
ោា រក្ណតើ រ ក្ស្ើចោ៉ងោអ ក្ោអ យ
ស្រាយរកី្ោយ ក្ហើយក្ជ៏ាោប្តីមយួនាំ
ឲ្យពកួ្ក្េបានជរួោា ក្ោយថ្ចដនយ េឺជា
ឱ្ោស្ផ្តល់ឲ្យពកួ្ក្េ រតូរមក្នាស្ក្ញ្ច ត 
នារវាងោា  និងោា ខ្ដលប្រក្រក្ោយប្រ   
វតតិសាស្តស្តក្ទៀតផ្ង ។ 

  ចំខ្ណក្ោយតាវញិ បានក្ប្ពាក្
ប្បាចោា  ោ៉ងស្រាយរកី្ោយខ្ដរ 
ក្ខ្នាងមាះនិោយពី្មអ៌៊ង ៌ ក្ខ្នាងមាះ
និោយពីក្រឿងកំ្ខ្រាង ។ល។ ពុទធររស័ិ្ទ
ក្យើងកំ្ពុងោបំាយោក្ព់ាង្ំៗ ក្ហើយ
ចមអនិមាូរក្ប្ក្ៀម ទុក្ស្ប្មារប់្ពះស្ងឃក្ វ្ើ
បាតុក្មែក្ៅថ្ងៃខ្ស្អក្ ។ ក្ៅក្ពលជាមយួ
ោា ក្នាះប្ពះក្ៅអ្ិោរ ក្ប៏ាននិមនតចុះ
ក្ៃើងជយួ ពិនិតយក្មើលមាូរអ៊ហារ ក្ហើយ
ពិក្ប្ោះជាមយួោយតាក្ញាមវតត ថាប្តូវ
ក្ វ្ើរ៉ុនណាក្ទើរប្េរប់្ោន ់ ស្ប្មារប់្ពះ
ស្ងឃថ្ងៃខ្ស្អក្ក្នះ ។ ក្ោក្ប្េូ ខ្ណវ
មានក្ងរដីោថា ”ក្ោក្ោយមំក្ វ្ើក្ៅ 
រុណយក្នះ នឹងបានកុ្ស្លជាងរុណយ
ណាៗទាងំអស់្ ក្ាុងរណាត រុណយតាម
ប្រថ្ពណីខ្មែរក្យើង ។ 

   ឥៃូវក្នះ ក្ម៉ាង ១២ អ៊ប្ធាត 
ស្មាជិក្េណៈក្មែោរដឹក្នាបំ្ពះស្ងឃ

ខ្មែរោរពារសិ្ទធិក្ស្រភី្ជពខាងជំក្នឿ សា 
ស្នាកំ្ពុងខ្តរំក្ពញភ្ជរកិ្ចចក្រៀងៗ មាួន
ក្ៅក្ាុងរនទរ ់ េឺក្រៀរចំរោ និងស្រក្ស្រ
ខ្ងមនូវរោខ្ដលចាបំាចដូ់ចជា៖ 

“រដ្ឋោរ សងវៀង វ៉ា ន់ សេើង រតូវ

េងជំងឺចិតតដ្ល់រគួសាររពះេងឃ បី

អងគ  ថ្ដ្លរតូវបាញ់របហារ ោលពី

ថ្លៃទី្ ២៣ និង ២៦ ថ្មកុ្ម្ភៈ ក្នែង   

ម្ក្ ។ 

Chính Quyền Nguyễn Văn 
Sơn pha˜i bồi thường chính 
đáng cho gia đình  Tăng Sĩ đã bị 
bắn ngày 23 và 26 tháng 2 vừa 
quà. 

រដ្ឋោរ សងវៀង វ៉ា ន់ សេើង រតូវ

សោះថ្លងជាបន្ទា ន់ ដ្ល់រពះេងឃ 

២០០ អងគ  ថ្ដ្លរតូវផសឹក្ ។ 

Chính Quyền Nguyễn Văn 
Sơn phãi trã tự do lập tức cho 
200 vị  Sư Sải đã bị  lột áo Cà 

Sa.” 

ចំខ្ណក្ ក្ស្ចក្តីប្រោស្ររស់្     
េណៈក្មែោរដឹក្នា ំ ក្ប៏្តូវក្បាះពុមព   
រខ្នថម ។ ក្ាុងក្ពលជាមយួក្នាះ ប្កុ្ម
សារពត័ម៌ានក្ប៏ានក្រៀរចំឧរក្រណ៍ក្បនូ
បាតុក្មែ ម៉ាសីុ្នងតសំ្ក្ៃង—ងតររូ
និងឧក្េោស្នស័្ពទ ។ល។ ក្ម៉ាង ១២
អ៊ប្ធាត ប្ពះស្ងឃទាងំអស់្ក្ប៏ានសឹ្ង 
ទក្ប្មតមាងក្លើក្ៅែ  អងគមាះ ក្ប៏ានសឹ្ង
លងល់ក្ ់ អងគមាះក្កំ៏្ពុងសាស្ងោា សំ្ 
ក្ៃងរងំ អងគមាះក្សឹ៏្ងសាត រច់ប្ងិតក្ខាែ ច
យំប្រណំាងោា ក្ណាត លោប្តីសាៃ ត ់ ។ 
ក្ៅក្ោងបាយវញិ ប្រជាររស័ិ្ទក្យើងក្៏

មនិបានស្ប្មាក្ថ្ដខ្ដរ េឺមានោរក្ វ្ើ
រហូតតាងំពីប្ពលរទ់ល់ប្ពលឹម ។ 

  ក្ម៉ាង ៥ ឧក្េោស្នស័្ពទបាន
ប្រោស្ប្បារឲ់្យប្ពះស្ងឃប្េរអ់ងគក្ប្ោក្ 
ក្រៀរចំទទលួភតតរចួក្ចញដំក្ណើ រ ។   

                                               
 សេចកតបី្រសេនដំណឹង 

គណៈកម្មការដឹកនាពំ្រះសង្ឃ
ខ្មមរការពារសិទ្ធិសសរភីារខាង្ជសំ ឿ
សាសនា សូម្ព្រសគ ដណឹំង្ដូចត
សៅស ះ៖ 

១-ព្រះសៅអធិការវតត ីមួ្យៗ 
ព្តូវសម្ើលមុសព្តូវដល់ព្រះសង្ឃវតត
សនាះៗ សរលមា អាស ន ឬសរល
ព្តូវររួសកនុង្សរលព្រឡួកគ្នន  ព្តូវ
រាយការការណ៍ជូ គណៈកម្មការ
ចាត់ការជារនាា  ់ ។ 

២ - មិ្ ព្តូវរត់សចាលជួរជា
កហិំត កនុង្ករណីមា អាស នម្ក
ដល់ព្តូវជួយគ្នន សៅវញិសៅម្ក  ិង្
សាត រ់រញ្ជា រីគណៈចាត់ការ ។ 

៣- គណៈរញ្ជា ការមា ភិកខុ
ថាច់ សញៀង្  -ថាច់ វង្់  -ថាច់ កា  -
ថាច់ សង្ៀ  -ថាច់ សម្  -ថាច់ សស  -
គឹម្ សាសរត  -គឹម្ សុង្  -គឹម្ សជ  
គឹម្ ចា  ថា រា ។ 

  អាព្ស័យសហតុស ះ សូម្ព្រះ
គុណសៅអធិការ  ិង្ព្រះសេរា ុតថរ 
ព្គរ់អង្គ ព្តូវអ ុវតតឲ្យបា ព្តឹម្ព្តូវ 
សដើម្បទី្ទួ្ល  ូវសជាគជ័យជា        
អវសា ត កនុង្ការរសំោះព្រះសង្ឃ
សយើង្ ខ្ដលព្តូវរដឋការ សង្វៀង្ វ៉ា 
សសើង្ ចារ់ផ្សកឹ សហើយករុំង្ព្តូវឃុំ
ឃាងំ្សៅរនាា យយកខំ្ណ រល ។ 

ព្រះសង្ឃសយើង្ ឹង្បា ទ្ទួ្ល
ជ័យជ ំះព្គរ់ព្រការ ។ សូម្អរ
ព្រះគុណ ។ 

តាមរញ្ា ីោយនាមររស់្ក្លខា្ិ 
ោរោា ន ថ្នអេគស្ងោ្ិោរក្បនួបាតុក្មែ 
ប្ពះស្ងឃចូលរមួមាន ៣ ពាន ់ ៨ រយ   
អងគ ។ ក្ម៉ាង ៦ ប្ពលឹម ក្បនួបាតុក្មែ
បានក្ចញដំក្ណើ រតាមផ្ាូវងាល់សំ្ក្ៅមក្
សាោក្មតត ។ ក្ម៉ាង ៩ ប្ពះស្ងឃ
ជិនវងសក្យើងបាននិមនតមក្ដល់ ក្ផ្តា
ក្ខាែ ចចិនយួន ខ្ដលឋតិក្ៅទិស្ខាង
តបងូខាងលិចវតតកំ្ពងក់្ាយ មានចំ
ងាយប្រខ្ហល ៥០០ ខ្មប៉្ត ។ ក្ៅក្ាុង
វតតក្នះមានស្មណបាតុក្រ ២ រយអងគ 
ខ្ដលបាននិមនតមក្ពីវតតេេីរ មាច ់     
ក្ណាត ល  ក្ផ្តា កំ្រុត  និងក្ាុងប្ស្ុក្ ។ 
ក្ៅប្រក្ឡាះវតតក្ឃឿន និងកំ្ពងក់្ាយ 
ក្ពារក្ពញក្ោយនេរបាលយួន ក្ងវៀង    
វ៉ាន ់ ក្ស្ើង ក្ហើយប្រោរក់្ោយអ៊វុ្
ប្េរថ់្ដកំ្ពុងរងចាទំទលួសាវ េមន ៍ ។ 

ក្ៅក្ប្តើយមាខ ងខាងក្ណាះ ងាល់ក្ៅមក្  
រវាងវតតក្ឃឿននិងកំ្ពងក់្ាយ មានអូតូ
រានក្ដ រនួក្ប្េឿងខ្ដលរក្នតើតក្ោយ
ោកំ្ភាើង យនតស្វ័យប្រវតតិ ក្ហើយតប្មង់
ទិស្មក្ប្ពះស្ងឃ ។ 

    ក្ម៉ាង ៩ និង ៣០ នាទី ប្ពះ
ស្ងឃក្យើងក្ប៏ានោតរោ ខ្ដលបាន
ស្រក្ស្រអក្សរ្ំៗជាក្ទវភ្ជសាថា៖ 

១-រពះេងឃថ្មមរតេូ៊សោយេនតិ

វិធី អហិងា និងសោរពតាម្ចាប់     

រដ្ឋ ។ 

1-Tăng Sĩ Khmer Tranh đấu 
với tinh thần ôn hoà, bất bạo 
động và tôn trọng Luật Pháp 
Quốc Gia. 

២- រដ្ឋអំណាច សងវ ៀង វ៉ា ន់ សេើ ង  

រតូវបញ្ឈប់នូវទ្សងវើយង់ឃ្ន ង 

អម្នុេសធម៌្ និងបំពានសលើេិទ្ធិ សេរី

ភាពខាងជំសនឿសាេន្ទរបេ់របជា

ពលរដ្ឋ ។ 

  2-Nhà Cầm Quyền 
Nguyễn Văn Sơn phãi chấm dứt 
hành vi dã man , vô nhân đạo,và 
vi phạm tự do tín ngưỡng của 
đồng bào. 

៣- រដ្ឋអំណាចសងវៀង វ៉ា ន់ សេើ ង  

រតូវសោះថ្លងជាបន្ទា ន់ ដ្ល់រពះ

េងឃថ្មមរ ២០០ ថ្ដ្លរតូវឃំុ្ឃាងំ ។ 

3 -Chính Quyền Nguyễn 

Văn Sơn phãi trả tự do lập tức  
cho 200 vị  Sư Sải  đã bị giam 
giữ. 

៤- របឆាំងរដ្ឋអំណាច ថ្ដ្លបាន

បំពានម្ក្សលើជំសនឿសាេន្ទ។ 

4  -Phãn đối Chính Quyền 
đàn áp tôn giáo. 

ក្ពលប្ពះស្ងឃោតរោក្នះក្ៃើង 
នេរបាលយួនក្ប៏ានបាញ់ក្ៅក្លើ ខ្ត
តប្មងទិ់ស្មក្ប្ពះស្ងឃក្យើង ស្ាូរោ ំ  
ក្ភាើងោនឮ់ដូចោចផ្ទុះ ។ ប្ពះស្ងឃ
ជិនវងសក្យើង ក្ពលក្នាះក្ប៏ានឱ្នផ្ង 
លូនផ្ង រហូតក្ៅដល់ផ្ាួវងាល់ក្ទើរ    
ឈរ ់។ សូ្មរញ្ជា ក្ថ់ា ប្ពះស្ងឃក្យើង
ហាា នលូនដូក្ចាះ ក្ប្ពាះទាហាា នទាងំក្នះ
មានក្មរញ្ជា ោរជាខ្មែរ (ក្ោក្អនុ
ក្ស្នីយឯ៍ក្ ថាច ់ ក្យឿ ជារងរក្ងកើត
ររស់្ក្ញ្ជា  ថាច ់្ី ស្ង) ។ 

ឥៃួវសូ្មមតិតអាក្អ៊នរតម់ក្ជា 
មយួក្យើងមញុ ំ ក្មើលោរប្រយុទធោា  ក្ៅថ្ប្ព
ក្ឈើខ្ក្បរក្ផ្តា រក្ខាែ ចចិនយួនមតងវញិ ក្តើ 

ោ៉ងណាខ្ដរ េឺពកួ្រដាោរអ៊ណា
និេមយួនរនាំក្ វ្ើជាោស្តស្ត ក្ហើយក្ប្រើោ ំ
ក្ភាើងមាីបាញ់មក្ក្លើប្កុ្មស្មណបាតុក្រ 
ក្យើងរណាត លឲ្យអងគមាះក្ប៏្តូវចំក្លា   មាះ
ប្តូវចំក្ពាះ ឬក្ដ៏ងមាួន ។ល។                                        

 

ប្ពះស្ងឃវតតកំ្ពងនិ់ក្ប្ោ្ (កំ្ពងថ់្ប្ជ) និមនតមក្ពីរិណឌ បាប្ត ។ 

ចៅមានត្ចលមចប្ោយ 


