
េជគជ័យៃនមេ ្រសពកមពុជេលើកទី៨ 
 

 
ជេរៀង ល់ឆន ំ ្របជជនែខមររស់េន មទី្រកុងននៃន្របេទសក  និងប ្ត  

្រកុងមួយចំនួនេនសហរដ្ឋ េមរកិែតងមកជួបជំុគន េដើមបីចូលរមួ្របរពធមេ ្រសពកមពុជ 
ែដលេរៀបចំេឡើង    កនុងបរេិវណឧទយន Long Sault ។ សំ ប់ឆន ំេនះេទះបីជមនេភ្ល ងធ្ល ក់ 
បន្តិចបន្តូចនេពលរេសៀលយ៉ង ក៏េ យ អនកចូលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍េនះេនែតបន្តករ 
សបបយជមួយនឹងករទស នរបំ្របៃពណី និងបុ ណ ្រពមទំងចូលរមួ េំលងរហូតដល់ 
ករបិទបញច ប់កមមវធីិ។ 
 
 ខុសពីឆន ំកន្លងេទ ករចប់េផ្តើមៃនមេ ្រសពកមពុជឆន ំេនះ្រតូវបនចប់េផ្តើមេ យ 
មនករេគរពេភ្លងជតិែខមរែដលេនះជសបញជ ក់ឲយេឃើញថសហគមន៍ែខមរេនឯនយ 
សមុ្រទ  េនែតនឹក ល័យមិនបំេភ្លចមតុភូមិកំេណើ តរបស់ខ្លួន និងរបួរមួ មគគីគន េ្រកម 
និមិត្តរបូៃនទង់ជតិ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ កញញ  មន សុ៊នគីរ ីេលខធិករៃនសហគមន៍ 
ែខមរអងគរេនក បនបង្ហ ញ រមមណ៍ឲយដឹងថ៖ « ជមួយនឹងេភ្លងជតិដ៏ខ្លីេនះេធ្វើឲយ 
េយើង ចនឹកដល់្របេទសកមពុជ»។  
 

េលើសពីេនះេទៀត ករេរៀបចំែលបងកំ ន្តននដូចជវញិញ រទញ្រព័ត េ តបវ 
ពំពងមន់ និងបង្វិលកងបនទក់ទញករចូលរមួយ៉ងេ្រចើនពីសំ ក់កុម កុមរ។ី 
ឪពុកម្ត យ ក៏ដូចជ្រកុម្រគួ រនិមួយៗបនជួយជំរញុ និងេលើកទឹកចិត្តដល់កុមរទំង       
េនះឲយចូលរមួយ៉ងសកមម។ េ ក្រសី ្រសី ចន់ េរត៉ ្របធនសហគមន៍ែខមរអងគរេន 
ក បនបញច ក់ឲយដឹងថ ៖ « ពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ េយើងសេងកតេឃើញថកុម កុមរ ី
របស់េយើងកន់ែតចូលរមួេ្រចើនកុះករ។ ករេរៀបចំកមមវធីិសំ ប់កុមរេនះក៏ ចជួយប្រញជ ប 
វបបធម៌ែខមរបន្តិចម្តងៗដល់ពួកេគ»។ ជករេលើកទឹកចិត្ត សហគមន៍ែខមរអងគរែដលជអនក 
េរៀបចំកមមវធីិមេ ្រសពេនះបនែចករង្វ ន់េលើកទឹកចិត្ត និង្របគល់េម យដល់េបកខជន 
ែដលបន្របកួតឈនះេនកនុងវញិញ រនិមួយៗ។ 
  
 កញញ  ទឹង ចន់ធី មកពី្រកុងមុ៉ងេរ ល់ មនកររកី យេ យបនេឃើញចំនួនៃន 
អនកចូលរមួដ៏េ្រចើន។េនះជេលើកទីពីរេហើយែដលនិស ិតែផនកព័ត៌មនវទិយរបូេនះបនចូល 
រមួកនុងជំនួប្របចំឆន ំេនះជមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ។និស ិតរបូេនះក៏រកី យផងែដរជមួយនឹងករ 
បនភ្លក់ រែខមរែដល ក់លក់េន មស្តង់ចំណី រនន។ សំ ប់មេ ្រសព 
កមពុជេលើកទី៨ េនះ ស្តង់លក់ចំណី រ និងវតថុេផ ងៗមនចំនួន២២។ ចំនួនេនះេកើន 
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េឡើងេទ្វរដងេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន ំមុន។ េនះេបើ មករបញច ក់ឲយដឹងពីអនក្រសី្របធន 
សហគមន៍ែខមរអងគរេនក ។ 
 
 ចំែណកេ ក នឹម ្រ ្ត  និស ិតែផនកជីវៈឱសថ ្រស្តេន កលវទិយល័យ 
Mcgill ែដលែតងទនទឹងរង់ចំមេ ្រសពកមពុជេនះបនឲយដឹងថ៖ «េនះជឱកសមួយ 
សំ ប់ឲយខញុំបនែស្វងយល់ពីវបបធម៌ែខមរនិងយល់កន់ែតចបស់េទៀតពី្របេទសកមពុជែដល
ខញុំបនចកេចញជមួយ្រកុម្រគួ រ ំងែតពីឆន ំ ១៩៨៤ មកេម៉្លះ ខណៈេពលែដលខញុំេទើប 
មនែតមន យុ ៤ ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ។ ករមកចូលរមួកនុងៃថងេនះជមួយនឹងករេធ្វើដំេណើ ររបស់ 
ខញុំេទកន់្របេទសកមពុជចំនួនពីរដងេធ្វើឲយខញុំកន់ែត្រស ញ់ និងចង់ជួយ្របេទសខញុំែថម 
េទៀត»។អស់រយៈេពលបីឆន ំេហើយែដល េ ក នឹម ្រ ្ត  និង ្រកុម្រគួ រែតងមកចូល 
រមួសបបយកនុងកមមវធីិេនឧទយន Long Sault ជមួយ្រកុម្រគួ រែខមរដៃទេទៀតែដលែតង 
្របប់តៗគន ពីកលបរេិចឆទៃនករេរៀបចំកមមវធីិេនះ។ 
 
 ចំេពះករសំែដងរបំ្របៃពណី និងបុ ណវញិ ឆន ំេនះមនសមគមពីរបនរបួរមួគន  
េដើមបីបង្ហ ញជូនផទ ំងទស នីយភពដល់ ធរណៈជនែដលបនមកចូលរមួទស ន។ 
សហគមន៍ែខមរអងគរេនក បនបង្ហ ញនូវរបំចំនួនបីដូចជ យីេកេ មេ ង 
របំេគះ្រតេ ក និងរបំេគះអែ្រង។ របំទំងេនះសុទធែត្រតូវបនសំែដងេ យសមជិក 
របស់សមគម និងសិស នុសិស ថន ក់ភ ែខមរ។ ចំែណកសមគមេ មសិលបៈេនទី 
្រកុងអូ ៉វញិបនបង្ហ ញជូនរបំបួងសួងេដើមបីេបើកឆក។ ជពិេសស សមគមេនះក៏បន 
បង្ហ ញរបំែគនផងែដរ ែដលេនះមនលកខណៈខុសែប្លកពីឆន ំកន្លងេទ។ អនក្រសី សំ ចន់ 
រសមី រស់េនទី្រកុង La Tuque មនចិត្តរេំភើបែដលបនទស នករសំែដងរបំទំងេនះ។ 
អនក្រសីបនឲយដឹងថ ៖ «អស់រយៈបីឆន ំជប់គន េហើយែដលខញុំបនមកចូលរមួកនុងមេ  
្រសពេនះ។ ខញុំែតងរកី យជមួយនឹងករទស នរបំ្របៃពណីែដល េធ្វើឲយខញុំមន រមមណ៍ 
ថ ក់ដូចជកំពុងេន្រសុកែខមរអញច ឹង។ ម៉យងេទៀត អ្វីែដលខញុំឲយតំៃលេលើកមមវធីិេនះគឺ 
ពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំែតងមនរបំែប្លកៗ»។ ករសំែដងសិលបៈែខមរេនះក៏បនជួយឲយ ្វ មី 
អនក្រសី និងមិត្តភ័ក្តិជនជតិក េផ ងេទៀតែដលបនមកជមួយែដរេនះបនយល់ 
កន់ែតចបស់ពីវបបធម៌ និង្របៃពណីែខមរ េទះបីជករេធ្វើដំេណើ រពី្រកុង La Tuque មកកន់ 
ឧទយន Long Sault ្រតួវចំ យេពលជង ៥ េម៉ងក៏េ យ។ 
 
 មុនចូលដល់កមមវធីិ កំំ ន្តេដើមបីបិទបញជ ប់មេ ្រសព ករចប់េឆន តផ ងសំ ង 
ក៏្រតូវបនេធ្វើេឡើងផងែដរ។អនកចូលរមួែដលមនសំ ងបនទទួលរង្វ ន់ជវតថុអនុស វរ ី
យ៍េផ ងៗែដលគណៈកមមករេរៀបចំកមមវធីិបនេរៀបចំជូន។ េ យកន់ម៉សីុនចក់ DVD 
មួយេនជប់នឹងៃដ កញញ  សិុន សុខពន្លឺេ្រតកអរយ៉ងខ្ល ំងេ យពំុនឹក ម នថភ័ព្វសំ ង 
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ៃចដនយៃថងេនះបនធ្ល ក់មកដល់ខ្លួន÷«ខញុំរកី យខ្ល ំង ស់ែដលបនចូលរមួកនុងកមមវធីិេនះ 
ជពិេសសេនេពលែដលេឡើងទទួលរង្វ ន់ និងថតរបូេលើេវទិករ។ បុ៉ែន្ត មិនែមនតំៃល 
ៃនវតថុទំងេនះេទែដលេធ្វើឲយខញុំរកី យ។ អ្វីែដលសំខន់េនះគឺ មេ ្រសពេនះបន 
អនុញញ តិឲយ្រគួ រែខមរ និងប ្ត មិត្តភ័ក្តិននបនមកជួបជំុគន បនទ ប់ពីករេនឿយហត់កនុង 
ករងរ និងករសិក ្របចំៃថង»។កញញ សនយថឆន ំេ្រកយនឹងមកចូលរមួកំ ន្តកនុងកមមវធីិ 
មេ ្រសពកមពុជេនះម្តងេទៀត។ 
 

េ យ បូលីន វដី 
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