
ម ើលទង់ជយ័ពុទធសាសនា ម ើញទង់ជាតិក ពុជាមរោ  
 

អត្ថបទវភិាគរបស់វទិយសំុឡេងកម្ពជុាឡ្កោម្ 

ឡេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ាំ ២០១៧ 

ឡ ោយ ងាេ ់្បជីា ឡគឿន 

  

ឡនៅថ្ងៃទី ៧, ៨ និងទី ៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ាំ ២០១៧ កនលងឡទៅឡនេះ  គណៈម្ន្តនរីសងឃឡែត្រ 

្រេះ្ត្រាំង បានេាត្់ត្ាំងកម្មវិធី្បេងរួម្ឡែត្រ បញ្ចប់ង្ាក់រុទធិកសិកសាបឋម្ភូម្ិ និង 

ទុត្ិយភូម្ិ នាវត្រត្ាលភិរីឧត្រុងគម្ានជ័យឡសរីវងសារាម្ (រំ ួល) ឋិត្ឡនៅក្ុង្សុកងកូវ ឡែត្រ 

្រេះ្ត្រាំង ។ ឆ្ាំសិកសារុទធសករាជ ២៥៦០ ្គឹសរសករាជ ២០១៦-២០១៧ ឡនេះ វត្ររំ ួល 

បានឡធវើជាម្ចាស់ផ្ទេះ ក្ុងការឡរៀបេំម្ណឌល្បេងស្ម្ាប់ទទួលសម្ណសិសស និងសិសស 

្បុស្សីខ លជាយុវជនម្ករីវត្រនានាឡនៅក្ុងឡែត្រ្រេះ្ត្រាំង ។ កម្មវិធីឡនេះ  គណៈកម្មការ 

ឡរៀបេំម្ណឌល្បេងបានឡរៀបេំ និងត្ុបខត្ងឡវទិកា្បកាសលទធផ្លយ ាង្សស់សអាត្្ប 

កបលកខណៈជាត្ិ និងសាសនា ខ លម្ាន្ទង់្ទាយ្បាសាទបនទាយ្សី ឡ ើយម្ាន ាក ់

ទង់ជ័យរុទធសាសនាឡនៅេំកណដាលឡវទិកា បានឡធវើឲរំឡលេនូវរណ៌ ឡែៀវ ឡលឿង ្ក ម្ 

ខ លជារណ៌ថ្នទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្យ ាងេបាស់្កខេត្គួរជាទីឡម្ោទនៈរន់ឡរក ។ ឡរល 

បានឡ ើញរូបភារថ្នឡវទិកា្បកាសលទធផ្លម្នុសសម្្ារំឡភើបេិត្រ្គប់គ្ា ប ុខនរឡ្កោយម្ក 

ម្ានរ័ត្៌ម្ានត្ាម្បណដាញសងគម្ Facebook ផ្សាយងា ម្ានម្នុសសឲរុេះឡរើឡេញឡ ោយសារ 

ឡវទិកាឡនេះ ឡម្ើលឡទៅឡ ើញទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្េបាស់ឡរក បណដាលឲម្ន្តនរីសងឃ្គប់អងគ 

ម្ិន  ានឡេើងគង់ឡនៅឡលើឡវទិកាឡនេះ ឡ ើយនាំគ្ាគង់ឡនៅែាងឡ្កោម្ម្ុែឡវទិកាវិញ ឡ្រោេះ 

ែលាេរ ឋាភិបាលយួនឡេោទ្បកាន់បញ្ហាឡផ្សងៗជាឡ ើម្ ។ ឡ្កោយម្ក គណៈកម្មការឡរៀប 

េំបានឡរើត្ុផ្កាស្ម្ាប់ត្ម្កល់រុទធប ិម្ាឡេញរីម្ុែទង់ជ័យរុទធសាសនា ឡ ើម្បីឲឡម្ើលឡ ើញ 

េបាស់ រណ៌ទាំង ៦ ថ្នទង់ជ័យរុទធសាសនា គឺ ឡែៀវ ឡលឿង ្ក ម្ ស  ងសបាទ និងរណ៌ 

ភលឺឡផ្លក ឡទើបម្ន្តនរីសងឃ  ានឡេើងគង់ឡលើឡវទិកាឡនោេះ ។ 

 ឡត្ើការណ៍ខ លគណៈម្ន្តនរីសងឃែលាេរណ៌ ឡែៀវ ឡលឿង ្ក ម្ ឡនេះ វាម្ានអត្ថន័យ 

យ ាងណាស្ម្ាប់ “សិទធសិឡ្ម្េវាសនាែលនួឡ ោយឯង” របស់្បជាជាត្ិខែមរឡ្កោម្ឡនៅខ ន 

 ីកម្ពុជាឡ្កោម្ នាឡរលបេចុបបន្ និងអនាគត្ ? 
 ខ្មែរមរោ មៅ ិនទាន់មានសិទធមិពញមលញកនុងោរមររើរាស់សិទធរិរស់មលួន៖ 
 ទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ ម្ានការទទួលសគាល់រីសំណាក់ខែមរឡ្កោម្ទូទាំងរិភរឡលោក 

និងរីអងគការ្បជាជាត្ិគមានត្ំណាង (UNPO) បនទាប់រីស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្ បាន 

http://www.unpo.org/


េូលជាសម្ាជិកថ្នអងគការម្ួយឡនេះ កាលរីថ្ងៃទី ១៥ ខែកកក ា ឆ្ាំ ២០០១ ម្ក ។ សរវថ្ងៃ 

ទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្្បជាជាត្ិខែមរឡ្កោម្ឡនៅឡ្កៅ្បឡទសទូទាំងរិភរឡលោក  ូេជា ស  

រ ឋអាឡម្រិក កាណា ា អូ្សរលី នីវ-សុីខេន ្បឡទសឡនៅអ ៊ឺរ ុប កម្ពុជា និង ថ្ង ជាឡ ើម្ 

ម្ានសិទធិឡរលឡលញក្ុងការឡ្បើ្បាស់ជាផ្លូវការ ឡ ោយម្ិនម្ានរ ឋាភិបាល ឬ បុគគលណា 

ម្្ាក់ ាម្ ាត្់ឡេើយ ។ ផ្ទុយឡទៅវិញ ទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ជាត្ំណាងជាត្ិខែមរឡ្កោម្ 

ខបរជាម្ិនម្ានសិទធិបងហូត្ឡេើងឡនៅឡលើខ ន ីកម្ពុជាឡ្កោម្របស់ែលួនឡទៅវិញ ។ ម្យ ាងឡទៀត្ 

សូម្បីខត្ទង់ជ័យរុទធសាសនាឡសោេះ ខ លម្ានរណ៌ ឡែៀវ ឡលឿង និង ្ក ម្ ជារណ៌ 

ថ្នទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ ក៏បានឡធវើឲគណៈម្ន្តនរីសងឃខែមរែលេះ ឡនៅឡែត្រ្រេះ្ត្រាំង ែលាេផ្ង 

ខ រ ។ ឡនេះឆលុេះបញ្ចាំងឲឡ ើញងា ទម្ៃន់ថ្នការគាបសងកត្់របស់រ ឋាភិបាលបកសកុម្មុយនិសរ 

យួនឡលើជនជាត្ិឡ ើម្ខែមរឡ្កោម្ ឡនៅខត្ធៃន់សាឡ ៅយង់ ្ង ខ ល ។ 

 ឡ ោយសារ្ទាំខលងបាននឹងការឈឺេាប់ ឡ្រោេះបានឡ ើញ្បជាជាត្ិខែមរឡ្កោម្កំរុង 

ខត្រស់ឡនៅក្ុងភារភ័យែលាេរងទុកខឡែលោេផ្សាឡនៅឡ្កោម្នឹងអាណានិគម្យួនឡនោេះ ្រេះសងឃ 

ម្ួយអងគបានសរឡសរអត្ថបទកំណារយម្ួយម្ានេំណងឡជើងងា “ឡវទកិាអភរ័វ” ឡ ើយ 

បឡងហោេះឡនៅឡលើបណដាញសងគម្ Facebook ឡ ើម្បីសខម្ែងរី្រេះទ័យ្រួយបារម្ភរបស់្រេះអងគ 

េំឡរោេះទឡងវើខ លបុគគលម្ន្តនរីសងឃឡែត្រអងគែលេះបានបញ្ជាឲរុេះឡរើឡវទិកាឡនោេះឡេញ ។ កំណារយ 

ឡនោេះម្ានឡសេកែីងា៖  

 

“ឡវទកិាលអ្ សស់ស្ម្ស់ម្ានជ័យ 
ខត្បាត្ឡ់សរអី្បយិកំ្ រា 

រណ៌្សស់ឡឆើត្ឆាយ្បាយ្បាបរ់ាល់គ្ា 
ឡវទកិារងាម្ានឡរៀរនងឹរណ៌ ។ 

ឡែៀឡលឿង្ក ម្ស ងសបាទនងិឡផ្លក 
ខត្អក្ម្ានខភក្ឡម្ើលឡែមៅជាស 
ឡ ើញបានខត្បនីាឲំវកឹវរ 

ងាទងម់្និលអងាែុសអាស្ា “1” ។ 

ឡវទកិាបានឡគត្បុខត្ងខេងេាងំសម្រម្យ 
ខត្ទាស់អក្ធឲំឡរើឲសា 

                                                           
1 អាសនៈ កន្នែងអងគុយ, ទីអងគុយ ។ 



កខនលងឲគង់្ ទងម់្និ្ជេះងលា  

ខបរយកឡ ត្កុារណ៍ងាឡលើឡករៅឡរក ។ 

នាគ្ំាេេុះគងល់ងឡ់្កោម្ទាងំអស់ 
ឡេោលឡវទកិា្សស់្េាល់រណ៌ភលឡឺផ្លក 
កនូឡេៅឡបៀម្ម្ាត្ស់ងកត្ទ់កឹខភក្ 
ឡបេះ ងូឡសទើខបកសរាយែលនួជាខែមរ ។ 

ឡវទកិាអនូអយឺកុឡំេើយឡសោកា  
កុយំំជីវ ាបាសៃនួម្ាសឡស្ ៍ 

ឡគសអបអ់ក្ឡ ើយ្ត្ាណឡ្ត្ើយម្ាសឡម្ 
អភរ័វឡម្ល េះឡទឡវទកិារ ំលួ ៕៚   

  

រ ឋាភិបាលយួនជា្បឡទស ត្ថឡលែីម្ួយ បានេុេះ ត្ថឡលែាឡលើឡសេកែី្បកាសជា 

សកលថ្នអងគការស ្បជាជាត្ិសែីរីសិទធិជនជាត្ិឡ ើម្កាលរីឆ្ាំ ២០០៧ ឡ ោយបាន 

សនយាងា នឹងផ្ែល់សិទធិ ល់ជនជាត្ិឡ ើម្្គប់រូបឡនៅក្ុង្បឡទសឡវៀត្ណាម្ ក្ុងឡនោេះម្ាន 

ខែមរឡ្កោម្ថ្នខ ន ីកម្ពុជាឡ្កោម្ផ្ងខ រ ឲបានទទួលនូវសិទធិជាម្ូល ឋានរបស់ែលួនឡ ោយ 

គមានការគំរាម្កំខ ងរីសំណាក់អាជញាធរឡេើយ ។ ផ្ទុយឡទៅវិញឡសេកែី្បកាសជាសកល ថ្ន 

អងគការស ្បជាជាត្ិសែីរីសិទធិម្នុសសេំនួន ៣០ ម្ា្ត្ា និងសិទធិជនជាត្ិឡ ើម្េំនួន ៤៦ 

ម្ា្ត្ា ក្ុងឡនោេះម្ានម្ា្ត្ាខេងអំរី “សិទធសិឡ្ម្េវាសនាែលនួឡ ោយែលនួឯង” ជាឡ ើម្ ម្ិន 

្ត្ូវបានរ ឋាភិបាលយួនអនុវត្រត្ាម្ឡេើយ ឡ ើយរ ឋាភិបាលយួនម្ានខត្ការគំរាម្កំខ ង 

និងឡធវើទុកខបុកឡម្្ញឡលើជនជាត្ិឡ ើម្ខែមរឡ្កោម្កាន់ខត្ែលាំងជាងម្ុន ខងម្ឡទៀត្ ។ 

មយល់ “សិទធសិមរ ចវាសនាមលួនមោយមលួនឯង” ានរក់ដល់ក ពុជាមរោ ៖ 

ឡទោេះបី គណៈម្ន្តនរីសងឃឡនៅកម្ពុជាឡ្កោម្ និងរលរ ឋខែមរឡ្កោម្ែលេះឡនៅម្ានការែលាេ 

េំឡរោេះទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ យ ាងណាក៏ឡ ោយ ខត្វាជាេំណុេវិជជម្ានម្ួយ ថ្នការត្ស ូម្ត្ិ 

របស់ស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡនៅឡ្កៅ្បឡទសរយៈឡរល ២០ ឆ្ាំកនលងម្កឡនេះ បានឡធវើឲ 

អនររជាត្ិ រលរ ឋខែមរឡនៅ្បឡទសកម្ពុជា និង្បជាជាត្ិខែមរឡ្កោម្ឡនៅខ ន ីកម្ពុជាឡ្កោម្ 

បាន ឹងយ ាងេបាស់អំរីទង់ជាត្ិរបស់ែលួន ។  

កាលរី ២៣ ឆ្ាំម្ុន គឺឡនៅខែធ្ូ ឆ្ាំ ១៩៩៤ ង្ាក់ ឹកនាំស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្ 

បាន្បជុំគ្ាឡនៅ Tampa រ ឋ Florida ស រ ឋអាឡម្រិក ឡ ើម្បីបឡងកើត្ទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ 

ឡ ើយ ៧ ឆ្ាំឡ្កោយម្ក គឺឡនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកកក ា ឆ្ាំ ២០០១ អងគការ្បជាជាត្ិគមាន 



ត្ំណាងឡ ៅកាត្់ងា  UNPO បានទទួលសគាល់ទង់ជាត្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ជាផ្លូវការ ្សបឡរល 

ខ លអងគការឡនេះបានទទួលសគាល់ស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្ ជាសម្ាជិកឡរញសិទធិរបស់ែលួន 

នាទី្កុង Philadelphia ស រ ឋអាឡម្រិក ។ កាលរី ២៣ ឆ្ាំម្ុន ឡ្កៅរីសម្ាជិកថ្ន 

ស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្ ម្ិនសូវម្ាននរណាបាន ឹងងា ខែមរឡ្កោម្ម្ានទង់ជាត្ិរបស់ែលួន 

ឡេើយ ប ុខនរបនទាប់រីស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្ឡធវើការត្ស ូម្ត្ិឡនៅឡលើឆាកអនររជាត្ិ និង  

រយាយាម្ផ្សរវផ្សាយនូវសកម្មភាររបស់ែលួន ត្ាម្រយៈវិទយុ ទូរទសសន៍ ្រឹត្រិប្ត្ កាខសត្ 

សុីឌី (CD) េឡ្ម្ៀងជាត្ិនិយម្  ឡលខោននិយាយឡរឿង ឡេៅ វាយ គុយ វសីុីឌី (VCD) នងិ 

ឌីវី  ី(DVD) ឡទៅ ល់ខ ន ីកម្ពុជាឡ្កោម្ជាបនរបនទាប់ ឡ ើយ្បជារលរ ឋខែមរឡ្កោម្បាន 

នាំគ្ាគាំ្ទឡ្ជោងទង់ជាត្ិរបស់ែលួនឡេើងឡនៅ្គប់ទីកខនលងក្ុងរិភរឡលោក ក្ុងឡនោេះ ម្ានការ 

ឡធវើបាត្ុកម្ម ជាឡ ើម្ បានឡធវើឲរលរ ឋខែមរឡ្កោម្ឡនៅក្ុង្សុក បានសគាល់នូវទង់ជាត្ិរបស ់

ែលួន បានឮរាកយ “សិទធមិ្នសុស” និងជារិឡ សសបានឮរាកយងា “សិទធសិឡ្ម្េវាសនាែលនួ 

ឡ ោយែលនួឯង” ជាឡគោលឡ ៅម្ួយ ខ លស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្កំរុងខត្ឡធវើ ំឡណើរឡឆពោេះ 

ឡទៅកាន់ម្ាត្ុភូម្ិកម្ពុជាឡ្កោម្ សរវថ្ងៃ ។ រីម្ុន ឡរលខ លរលរ ឋខែមរឡ្កោម្ឡនៅក្ុង្សុក 

ម្ិនទាន់ម្ានអិនឡធើណិត្ និង Facebook ឡនោេះ ស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្បានរយាយាម្ 

រក្គប់ម្ឡធយោបាយក្ុងការបញ្ជូនរ័ត្៌ម្ានរបស់ែលួនឡទៅខ ន ីកម្ពុជាឡ្កោម្ ត្ាម្រយៈ្េក 

្រខំ នថ្ន្បឡទសកម្ពុជា ឡ ើម្បីឲរលរ ឋខែមរឡ្កោម្បាន្ជាប ។ ម្ក ល់ឆ្ាំ ២០១៧ ឡនេះ  

លទធផ្លថ្នការត្ស ូឡនោេះទទួលបានខផ្លផ្កាគួរឲកត្់សម្គាល់ ។ ខផ្លផ្កាខ លឡយើងបាន និង 

កំរុងខត្ឡម្ើលឡ ើញឡនោេះ គឺបុនមានឆ្ាំម្កឡនេះ រ ឋាភិបាលយួនបានេាប់ឡផ្ែើម្ឡផ្អើលនឹងរណ៌ 

ឡែៀវ ឡលឿង ្ក ម្ ឡ ើយឡ ើរគំរាម្្រេះសងឃខែមរឡ្កោម្្គប់ទីកខនលង ។ ម្ យាងឡទៀត្ រីធ ី

្បេងយកសញ្ញាប្ត្ង្ាក់រុទធិកវិទយាល័យបឋម្ភូម្ិ និងទុត្ិយភូម្ិ ឡនៅឡែត្រ្រេះ្ត្រាំង 

កាលរីសបែា ៍កនលងឡទៅឡនេះ  គណៈម្ន្តនរីសងឃបាននាំគ្ាេុេះរីឡវទិកាឡ ោយសារឡផ្អើលនឹង 

រណ ៌ ឡែៀវ ឡលឿង ្ក ម្ ឡនៅក្ុងទង់ជ័យរុទធសាសនា ជាសញ្ញាម្ួយបញ្ជាក់ឲឡ ើញងា 

ម្ន្តនរីសងឃ និងរលរ ឋខែមរឡ្កោម្្គប់អងគ និងរូបបាន ឹងឡ ើយងា ខែមរឡ្កោម្ែលួនឯងម្ាន 

ទង់ជាត្ិត្ំណាងជាត្ិែលួននឹងឡគខ រ គឺម្ិនខម្នទង់រណ៌្ក ម្ផ្កាយឡលឿងរបស់យួនឡនោេះ 

ឡទ ។ ឡទោេះបីឡរលឡនេះរលរ ឋឡនៅក្ុង្សុកែលេះឡនៅឡផ្អើលនឹងទង់ជាត្ិរបស់ែលួនយ ាងណាក៏ 

ឡ ោយ  ខត្ស រ័នធខែមរកម្ពុជាឡ្កោម្បានទទួលឡជោគជ័យឡនៅឡលើ ំណាក់កាលម្ួយ គឺបាន 

ឡធវើឲរលរ ឋខែមរឡ្កោម្ក្ុង្សុកបាន ឹងអំរីអវ ី ខ លជាត្ិរបស់ែលួនេង់បាននាឡរលអនាគត្ 

ឡ ើយ ។  

ធម្មត្ា ការឡធវើប ិវត្រឡ ើម្បីផ្ែួលរំលំរបបផ្ែាេ់ការអវីមួ្យ ឬការត្ស ូម្ត្ិឡ ើម្បីផ្លាស់ 

បែូរសងគម្ណាម្ួយ ឬក៏ការឡធវើេលនាឡ ើម្បីផ្លាស់បែូរគំនិត្អវីមួ្យ វា្ត្ូវេំណាយឡរលឡវលា 



យូរណាស់ឡ ើម្បីបានឈាន ល់ឡគោលឡ ៅ ។  ូេជាសថានភារកម្ពុជាឡ្កោម្ សរវថ្ងៃ ្បជា 

ជាត្ិខែមរឡ្កោម្ឡនៅក្ុង្សុកកំរុងខត្ឡនៅឡ្កោម្នឹម្្ត្ួត្្ត្ារបស់អាណានិគម្យួន ឡ ើយ 

រ ឋាភិបាលយួនកំរុងខត្លាងែួរកបាលយុវជនខែមរឡ្កោម្ឲឡភលេនូវ្បវត្រិរបស់ែលួនត្ាម្រយៈ

ការសិកសាឡនៅត្ាម្សាលាឡរៀនយួន ឡ ើម្បីឡធវើឲកូនឡេៅខែមរឡ្កោម្ជំនាន់ឡ្កោយកលាយឡទៅ 

ជាយួនត្ាម្គំនិត្របស់  ូ ជី ម្ិញ ងា “ បឆ់ា្ ំាឡំ ើម្ឡឈើ  ម្យួរយឆា្ ំាមំ្នសុស” ។  ូឡេ្េះ 
ឡ ើម្បីបានឈាន ល់ឡគោលឡ ៅ “សិទធសិ្ម្េវាសនាែលនួឡ ោយែលនួឯង” ឡនោេះ គឺឡយើង 

្ត្ូវការឡ្បើឡរលឡវលាម្ួយស្ម្ាប់ឡធវើប ិវត្រផ្លាស់បែូរគំនិត្យុវជន ្រេះសងឃ និងរលរ ឋ 

ខែមរឡ្កោម្្គប់រូបឲបែូរគំនិត្រីការភ័យែលាេឡទៅជាកលា ាន ក្ុងការឡ្បើ្បាស់នូវសិទធិជា 

ម្ូល ឋានរបស់ែលួន្សបត្ាម្េបាប់ និងត្ាម្ឡសេកែី្បកាសជាសកលសែីរ ី សិទធជិនជាត្ឡិ ើម្ 

និង សិទធមិ្នសុស របសអ់ងគការស ្បជាជាត្ិក្ុងនាម្ែលួនជាម្ចាស់្សុក ថ្នខ ន ីកម្ពុជា

ឡ្កោម្ជាម្ុនសិន ។ ឡរលខ លរលរ ឋខែមរឡ្កោម្ម្្ាក់ៗបានសគាល់នូវសិទធិរបស់ែលួន និង 

បានសគាលន់ូវរងសាវត្ាររបស់ែលួនឡ ើយ រួកឡគនឹង  ានឡធវើអវី្គប់យ ាងឡ ើម្បីបុរវឡ ត្ុការ 

រារនូវជាត្ិរបស់ែលួនឲបានគង់វងសឡ ោយម្ិនម្ានអំណាេអវីម្កទប់សកាត្់បានឡេើយ ៕ 

  

 


