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ម កេរង 

 កលពីៃថងទី ១៦ ែខកកក  កនងេទ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម បនបនសកមមភពផ ពផ យអំពី «ដំេណីរេឆព ះេទកន់
មតុភូមិ» េនជុំវញិពិភពេ ក េដីមបីឲយជនរមួឈមក៏ដូចជមតិ
អនរជតិបនដងឹអំពីទុកខេវទន ៃន បជជនែខមរេ កមែដលរស់េន
េ កមរបប និគមេវ ត ម ។ 
 កនុងចំេ មគណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម េគ
សេងកតេឃញីមនវតមនរបស់េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន
បតិបតិ, េ ក េច េរ ប បធនសភ ពទឹធ ចរយ, េ ក សឺង  
សុភ័ណ អគគេលខធិករសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ពមទងំថន ក់
ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កមជេ ចីនរូបេទ ត បនអេញជ ីញេទ
េធីទស នៈកិចចេនទី កង កូមៃនរដ ៉សុីនេ ន េដីមបីផ ពផ យ 
អំពី «ដំេណីរេឆព ះេទកន់មតុភូមិ» និងេទចូលរមួទិ អបអរ
ទរខបួេលីកទី ៥ ៃនៃថង បវតិ ស ែដលអងគករសហព័នធែខមរ

កមពុជេ កម បនចូលជសមជិកេពញសិទធរិបស់អងគករតំ ង
ឲយ បជជត ិ ែដលគម នតំ ងរបស់ខួនកនុងអងគករសហ បជ
ជតិ (UNPO) ងំពីៃថងទី ១៥ កកក  ឆន  ំ២០០១ េម៉ះ ។ កនុង 
ឱកសេនះែដរ គណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនចូល
រមួពិធី ប ងំទូកង បចឆំន  ំ េដីមបីេលីកទឹកចិតដល់ កមទូកង 
ែខមរកមពុជេ កម េនរដ ៉សុីនេ នផងែដរ ។ 
  ចំែណកឯគណៈ បតិភូសហព័នធមយួ កមេទ ត ែដល
ដឹកនេំ យេ ក តឹង ម៉ន់រនិ នយកែផនករៃនសហពន័ធែខមរ

កមពុជេ កម ជមយួអនក សី សឺង ធីនិត បធន សីែខមរកមពុជ
េ កម និងេ ក រស ់ ថយ បនេធីដំេណីរេឆព ះេទកន់រដធនី 
៉សុីនេ ន េដីមបីចូលជបួសែមងករគរួសម និងេធីសវនករ
ជមយួេ ក មរណូី បូ៊ស ជិន អគគេលខធិករៃនអងគករ 
UNPO កនុងេគលបំណងទនំក់ទំនងករងរសងគមជតិ ។ រឯី 
គណៈ បតិភូមយួ កមេទ ត ដឹកនេំ យេ ក បក់ េសរវីុឌ  
 អនុ បធនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនេធ(ីតេទទំព័រទី ០៨)

គណៈ បតិភូសហពន័ធ និងេ កអគគេលខធិករ UNPO (រូបទី ៤ ប់ពី )ំ 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 2 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

និពនធនយក ៖ ថច ់ចនធ ូផ ពផ យ ៖ សឺន រតនៈ,  សឺន ចន័ទ 

ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net 

 បេទសែដលមនេខ នវបបធម៌-អរយិធម៌ េសដកចិច រកី

ចេ មន និងមនេសថរភពនេយបយ ឯក ជយភព េសរភីព 

បជពលរដរស់េន បកបេ យភពសុខដុមរមនេនះ គឺ

ស័យេ យ បជពលរដ និងថន ក់ដកឹនេំចះ មគគរួីមរួបគន

ជកមងំេដមបកីរពរផល បេយជន៍ជត ិ បកបេ យឧតម

គត ិនិងមនសិករជតពិិតៗ ។ 

 ក េនះេហយេទបេធឲយសងគមជតរិកីចេំរ ន និងគម ន

បរេទស ចឈនពនបនេឡយ ។ េនកនុងចេំ មជតិ

សន៍េនេលពិភពេ កេនះ បជជតែិខមរក៏មនកតិនមលប ី

រនទឺដូច បជជតដ៏ិៃទផងែដរ  ែថមទងំមនឫទធ នុភព និងជ 

ម អំ ចកនុងតបំន់ សីុ េគនយ៍កលពីសម័យអងគរេទ ត

ផង ។ ច កែខមរធប់មនអរយិធម៌រុងេរ ង ទឹកដធីំ

ទូ យ មនសណំង់ ប ទដ៏អ ច រយេនពសេពញៃផទ

បេទស ជពិេសសេនះ គឺ ប ទអងគរវត ។ មនិ តមឹែត

ប៉ុេ ះ ែខមរមនទេំន មទមប់ បៃពណីយ៉ងសបូំរែបប បច ំ

ជតិ សន៍របស់ខួន ែដលបន បតបិតរិហូតមកដល់សពៃថង ។ 

េ យ រែតមរតកវបបធម៌ដ៏សនធឹកសនធ ប់ែបបេនះ បនេធឲយ

បរេទសេកតសរេសរែខមរមនិ ច់ពីមត់ បនេធឲយេករេឈម ះ 

«ជតិ សន៍ែខមរ» លបរីនទឺេលឆកអនរជត ិ ។ េនះក៏េ យ រ

ែតេនសម័យកលេនះ ែខមរមន មគគភីព អនកដកឹនមំន

ឧតមគតជិត ិ រួមផ នឹំង បជពលរដែខមរចូលរួមជកមងំកនុង

ករអភវិឌ  និងករពរ បេទសជតបិនរងឹម ំ េហយបរេទស

គម នឱកសនឹងមកចូលសីុរូងៃផទកនុងែខមរបនេឡយ ។  

 ដូេចនះេយងេឃញថ «កមងំ មគគភីព» មន រ

សខំន់ ស់កនុងករបេំពញកតពកចិច គប់ែបបយ៉ង ។ កមងំ

មគគភីពកនុងសងគមមនុស មនេ ចន បេភទ ែតទស នវទូិបន

ែបងែចកកមងំ មគគរីបស់មនុស ជពីរធំៗ  គ ឺ ទី ១ កមងំ

មគគកី ងជត ិនិង ទី ២ កមងំ មគគបីផំចិបផំញជត ិ។ 

 គួរឲយេ ក យ និង សេ ះជពន់េពក ែដល ពះ

ជ ច កែខមរ តវបនែ ប បលខុសពីធតុេដម ក៏េ ពះែត

ពួកបរេទសជតិខងចូលមកឈនពន ទ នទ ន បន់យកទឹកដី

តត អស់ែខ តមួយចនួំន កនុងេនះមនេស ម និងយួនជ

េដម ។ េ យសងគមែខមរែបកបក់ មគគី ថន ក់ដកឹនមំនិសីុ 

សងក់គន  ពុករលួយ សីុសណូំក គតិែតពីផល បេយជន៍ផទ ល់

ខួន បងកជជេមះេឈះទស់ែទងែខងគនិំតគន  ចបំងដេណ ម

អំ ចគន  កប់សមប់បងូរឈមែតជតខួិនឯង ។ េពលេនះ

ែខមរកន់ែតែបកបក់គន ខងំេឡងៗ ែខមរមនិទុកចតិែខមរគន ឯងែបរ

ជេជ ជតបិរេទស េហយែខមរមួយចនួំនក៏េទពឹងយួន និងែខមរ

មួយ កមេទ តរត់េទពឹងេស មេធជកមងំ េដមប ី យត ងំ

ជមួយែខមរគន ឯង ។ លទធផលគ ឺ េស ម និង យួនជអនកទទួល

ផលទងំ សង រឯីជតែិខមរទទួលបន តមឹែត កសពែខមរ ប់

គរេជងគន  េហយ តវបរេទស ក់នឹម តត េលជតឯិង គប់

ដេងមេចញចូលែថមេទ ត ។ ជពិេសសេទេទ តេនះ ទឹកដ ី

ែខមរ តវពួកេស ម និងយួន ស់ពុះែចកគន មែតអេំពចតិ ។  

ទឹកដែីខមរភគខងលិច តវេស មយក តត មួយចែំណក ឯ

ភគខងេកតក៏ តវយួនឈនពនយកេធ និគម គទឹឺកដី 

កមពុជេ កម េធឲយទឹកដែីខមរកន់ែតរួញចូលបនិចមងៗ ។ បជ

ជនែខមរបនបត់បង់សិទធិ គប់ គងៃផទដមួីយភគធ ំ ។ េនះសម

ដូចពកយេ កមួយឃេលកេឡងថ «គម នជតបិរេទស

ស ញ់ែខមរជងែខមរ ស ញ់ែខមរេឡយ» ។ 

 េយងជ បជជតែិខមរ តវគតិពិចរ  និងេមលេទ

បេទសកពុំងរកីចេំរ នេលពិភពេ កមួយចនួំនថ េហតុដូច

េមចបនជ បេទសទងំេនះមនេសថរភពនេយបយ មន

សនិសុខ េសដកចិចជតរិងឹម ំ និងឯក ជយ បូរណភពទឹកដី  

េសរភីព ។ សុភមងគលៃនសងគមជតេិនះ មខញុ ំ ពះករុ ខញុ ំ

រពឹំងសញជឹ ងគតិេឃញថ ថន ក់ដកឹន ំ និង បជពលរដេគ េចះ

មគគជីធុងមួយ េដមបចូីលរួមករពរផល បេយជន៍ជតជិ

ដ ប ។ ដូចបនបញជ ក់ខងេល ប់ថ សងគមជតែិខមរធប់

មនអរយិធម៌ខពង់ខពស់ និងជអតតីម អំ ចេន សីុ - 

េគនយ៍ ែតេ កយមកេ យ រនេយបយែខមរធក់ចូលកនុង

សភពមនិ ប កត ីេមដកឹន ំម នី ជករ និង បជពលែខមរមួយ

ចនួំនលក់ឧតមគតេិទឲយបរេទសបនេសចក ី(តេទទពំ័រទី ១៥)

វិចរណកថ 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 3 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 ថមី ៗ េនះ ម បភពព័ត៌មនពី ពះសងឃគង់េនតបទុម 
វតី ជធនីភនំេពញ បនឲយដឹងថ កលពីរេស លៃថងសុ ក ទី ៦ ែខ
កកក  ឆន  ំ២០០៦ កនងេទ  ឆម ំ ពំែដនយនួ ចកឡុងប៊ិញ បន
េដញ មចប់ ពះសងឃែខមរេ កម ៨ អងគ េ យ គន់ែត ពះសងឃ
ទងំេនះ សុកំរអនុញញ តពីពកួឆម េំទផ រឡុងប៊ញិ េដីមបទិីញ
ប ប់ ប ចូលវស ខះ ៗ បុ៉េ ះ។ 

 េយង មករបភឺំរបស់ ពះសងឃរងេ គះមយួអងគ កនុង
ចំេ ម ៧ អងគ ែដល តវយនួចប់ឃុ ំ សូមមិនបេញចញ ពះនម 
ពះអងគបនមនសងឃដីក បប់អនកយកព័ត៌មន ពឹតប តេយងីខញុ ំ
ថ ពះអងគមន ពះជនម ២៨ វស  សពៃថងេនះ ពះអងគគង់េនវត
មយួកនុងទី កងភនេំពញ ។ ពះអងគ និង ពះសងឃ ៧ អងគេទ ត បន
េធីដំេណីរេទវតែ ពកសបូវ េដមីបីជបួមិតភ័ករបស់ ពះអងគ េដីមបី
កសួរអំពីករេរ នសូ ត ។ េពលែដល ពះអងគ និងសងឃ ៧ អងគ

េទ តបនេទដល់វតេនះ ែតពុបំនជបួនឹង ពះសងឃែដល ពះអងគ
តវជបួេនះេឡយី ។ ដូេចន ះេទីប ពះអងគ និងសងឃ ៧ អងគេទ ត 
បនេធីដំេណីរហសួវតែ ពកសបូវ ចូលេទសុកំរអនុញញ តពឆីម ំ ពំ
ែដនែខមរ េដីមបឆីងេទផ រឡុងប៊ិញ ែ កងទញិបន ប ប់ ប
ស មប់ចូល ពះវស ខះ ៗ ។ េ កយេពលែដលឆម ំ ពំែដនែខមរ
បនអនុញញ តេហយី ពះអងគ និងសងឃ ៧ អងគេទ ត ក៏េទសុំករ
អនុញញ តពីពកួឆម ំ ពំែដនយនួមង ។ ែតេពលេទដល់ ពកួឆម ំ ពំ
ែដនយនួេគមិនបនេធីដឹងេធីឮេឡយី េគបញជ ឲយ ពះសងឃទងំ
អស់ ចូលេទសុំករអនុញញ តពី បធនករយិល័យឆម វំញិ ។ ពះ
សងឃអងគេនះបនបនេទ តថ ឮដូេចន ះ េទីប ពះអងគ និង ពះ
សងឃ ៧ អងគេទ ត េធីដំេណីរេទសុំេមបញជ ករឆម យំនួេនករយិ-
ល័យ ។ េពលែដល ពះអងគ និងសងឃទងំ ៧ អងគេនះេទដល់
ភម បធនឆម ំ ពំែដន ចកឡុងប៊ិញេនះ ក៏បនបដិេសធភម ។ 
ដូេចន ះេហយី េទីប ពះអងគ រមួទងំ ពះសងឃដៃទេទ ត និមនវលិ 
តឡប់េទ កងភនំេពញវញិ ។ ែតជអកុសល េពលែដល ពះអងគ 
បននិមនជិតដល់ ង ប់ែត បធនឆម ំ ពំែដនយនួ ចក
ឡុងប៊ិញ និងកូនេចេគមយួ កម បនជិះម៉ូតូេដញ មព័ទធចប់
ពះអងគ បញជូ នេទករយិល័យេគែតមង ែតមន ពះសងឃមយួអងគ
បនេភ ស ពះកយរចួ ។ 
 ទក់ទិននឹងបញេនះ ពះេតជគុណ ពះនម ថច់ ចុងវ ី
ពះអងគមន ពះជនម ២៨ វស  សពៃថង ពះអងគគង់េនវតមយួ ន
ជធនីភនំេពញ ពះអងគជសងឃរងេ គះកនុងចំេ មសងឃែដល

តវបនឆម ំ ពំែដនយនួចប់ខួនេនះែដរ ពះអងគបនអនុញញ តឲយ
ភន ក់ងរព័ត៌មនវទិយុសំេឡងកមពុជេ កម និង ពឹតប តសហពន័ធ
ែខមរកមពុជេ កម េធីកិចចសមភ សន៍ េ យ ពះអងគបនេរ ប ប់ថ  
“េ កយេពលែដល បធនឆម ំ ពំែដនយនួមិនអនុញញ តឲយ ម ឆង
េទផ រឡុងប៊ញិ ពកួ ម ក៏េធីដំេណីរឆង ងេទភនំេពញវញិ
ែតមង ។ ែតេ កយមកមិនដឹងជមូលេហតុអី ពកួ បន មចប់
ពកួ ម យកេទករលិ័យរបស់ពកួ  ។ បនទ ប់មក ពកួ បន
បញជូ នពកួ ម  ទងំ ៧ អងគ ចូលេទកនុងបនទប់ ែដលកនុងមយួ
បនទប់ស មប់មយួអងគ ។ រចួមក ពកួ ក៏ស មតសបង់ចីវរពកួ ម
េចញ េហយីសួរចំេលីយសំឡុត េ ប បបនដូចជពកួ ម េនះ ជ
អនកេទសសមប់មនុស ពីកល អ៊ីចឹង សួរអំពីឪពុកមយ
េឈម ះអី េនេ កមេនេខត  ។ ពកួ ទះតុសួរផង េជរ បមថ
ពកួ ម ផង េហយីេ ពកួ ម ថ (Mấy thằng mầy) ពកួ
ឯងមកហនងឹ អនក ឲយមក?  មកេធីអី? េតមីន គ ល់អនកធំ
ខះេន សកែខមរ? បនទ ប់មកពកួ បងខំឲយពកួ ម និយយយនួ ែត
ពកួ ម មិន ទ ត់និយយយនួផង ពកួ េនែតបងខំថ រស់េនឯ
េ កមេមចមិនេចះនិយយយនួ” ។ 
  ពះសងឃអងគេនះបនបនេទ តថ េ កយេពលពកួឆម ំ
ពំែដនយនួ ចកឡុងប៊ិញ ចប់ ពះអងគេហយី បចច័យ ទូរស័ពទ និង 
របស់របរមយួចនំនួេទ ត តវបនពកួឆម េំនះដកហូតយកអស់ 
េហយីពកួឆម បំនសួរចំេលីយ ពះអងគចប់ ងំពីេម៉ង ១៦:៥០ 
នទី ដល់ ២០:៣០ នទី ។ ែតេ យមន ពះសងឃមយួអងគបន
រត់េគចរចួ ពះកយ េទីប ពះសងឃអងគេនះ េសនីឲយឆម ំ ពំែដនខង
កមពុជជយួេធីអន គមន៍ េហយីេ កយមកេទីបពកួឆម យំនួអស់
េនះ េគ ពមេ ះែលង ពះសងឃ គប់អងគ ។ 
 សបនឹងបញេនះែដរ ពះេតជគុណ ថច ់ ចុងវ ី បន
អំពវនវឲយ កមអនកយកព័ត៌មនេយងីខញុ ំ ជយួេធកីរផ ពផ យឲយ
បនទូលំទូ យនូវព័ត៌មន ែដលឆម ំ ពំែដនយនួបនបពំនមក
េលី ពះអងគ ក៏ដូចជសងឃដៃទេទ ត ដល់បងបូនែខមរកនុងនិងេ ក
បេទសឲយបនដឹងនូវទេងីរបសយ់នួ ជពិេសស សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម សូមជយួយកពត៌័មនេនះេទបងឹអងគករសហ បជ
ជតិផង ថែខមរេ កមេនកមពុជ ក៏ដូចជកមពុជេ កម មនករ
លំបកកនុងករឆងេទសួរសុខទុកខញតិេញម បងបូនខងំ ស់ 
គឺពកួឆម ំ ពំែដនយនួែតងចប់ តេខ វសួរចំេលីយ ែឆកេឆរ

ទងំបំពនមិនថ ពះសងឃ ឬ គហសថេឡយី ៕            េ ភ័ណ 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

ជញ យនួបងខំ ពះសងឃែខមរដែងកបនួធមមយ  
 េយង ម បភពព័ត៌មនពី ពះសងឃ និងបងបូនែខមរ
េខតមត់ ជក កមពុជេ កម បនឲយដឹងថ កលពីៃថងទី ១២ ែខ
ឧសភ ឆន  ំ ២០០៦ កនងេទេនះ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួេខត
មត់ ជក បនចប់បងខំឲយ ពះសងឃែខមរ គប់វតទូទងំេខតមត់ ជក 
ឲយដែងធមមយ  ពីេខតប ជ (Long xuyen) រហូតដល់េខត
មត់ ជក (Chau Doc) េដីមបី បរពធេធីបុណយវ ិ ខបូជេនកនុង
វតយនួមយួ នេខតមត់ ជក ។ 
 ទក់ទិននឹងកបួនធមមយ េនះែដរ ភិកខុមយួអងគ ពះនម 
េច សំបូរ សពៃថង ពះអងគគង់េនវតមយួកនុង សក កេប ពះអងគ
មន ពះជនម ៤៥ វស  ែដល តវបន ជញ ធរយនួបងខំឲយចូលរមួ
កនុងកបួនធមមយ េនះែដរ ពះអងគបនមនសងឃដីក បបអ់នក
យកព័ត៌មនវទិយុសំេឡងកមពុជេ កមេយងីខញុថំ កលពីៃថងទី ១២ 
ែខឧសភកនងេទេនះ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួេខតមត់ ជក 
បនេកះេ ពះសងឃ គប់វតទូទងំេខត ឲយេទេធីធមមយ ពី
ឡុងេស ងរហូតដល់មត់ ជក ។ កនុងកបួនធមមយ េនះែដរ េគ
បនេរ បចំតុបែតងរថយនមនផក ភញី និងរូបភពពុទធ បវតិ កភ់ជ ប់
ជមយួនឹង នចំននួ ១២ េ គ ងស មប់ ពះសងឃទូទងំេខត ។ 
ែត នទងំ ១២ េ គ ងេនះ មិនធនួលមមនឹងចំននួ ពះសងឃ 
ទូទងំេខតមត់ ជកេនះេទ ផទុយេទវញិ ជញ ធរយនួបនបងខឲំយ
ពះសងឃទងំអស់ េទះបីមន នកី គម នកី តវែតេធីដំេណីរមក
ជបួជុំគន េនទី កងឡុងេស ងមុនេម៉ង ៦ ពឹក េដមីបីដែងកបួនធមម
យ េឆព ះេទកន់មត់ ជក ។ ពះសងឃអងគេនះបនបនេទ ត
ថ េ យ រ ជញ ធរយនួបន ក់បញជ ឲយេទជបួជុំគន ទងំ
បញប់ បញល់ដូេចនះ េទីបប លឲយ ពះសងឃជេ ចីនអងគ តវ
អត់ចងន់ ពឹក ។ មិនែតប៉ុេ ះ ពកួេគបនបញជ ឲយ ពះេច 
អធិករវតជេ ចនីអងគ ែដលពុំមនតនួទីសកីនុងបក កុមមុយនសិ 
និងែតងែត បឆងំនូវ ល់ទេងីរបស់យនួេនះ ឲយគង់េលីមូ៉តូរបស់
ពះអងគេ យផទ ល់ េហយីចប់ឲយ ពះអងគចូលរមួដែងេទទងំៃថង
េកែតមង ។ 
 េ ក  ត ែដលជគណៈកមមករវត ស់ សថិតេន
ភូមិ ស់ សក កេប យនួេ ថ ទិនេប ង បនសែមងនូវ 
េសចកី ណិត សូរចំេពះ ពះសងឃថ ជញ ធរយនួ េគមិនគិត
អំពីសុខទុកខរបស់ បជជនែខមរេ កមេទ េទះបីជ ពះសងឃក៏
េ យ ឲយែត ជញ ធរយនួេគចង់េធីអីមយួ គឺេគេធី មអំេពចិីត
របស់ពកួេគ េ យពកួេគមិនែ កងរែអងនរ ទងំអស់កនុងករ

ជិះជន់ សន និងេធីបបែខមរេ កម ។ 
 រឯីេ ក េច ផន់ យុ បមណ ៥៧ ឆន  ំមន សក
កំេណីតេនកនុង សក យទង បនបញជ ក់ បប់ផងែដរថ ករ
ដែងធមមយ េនះ ពះសងឃមនករលំបកខងំ ស់ 
មយួ ច់ចងន់ មយួ តវ ទំ ទនឹង កសធតុេកហតួែហង
េទ ត េហយីេនេពលេទដលម់ត់ ជកភម ពកួ ជញ ធរយនួបន
ចប់បងខំឲយ ពះសងឃេធីវ ិ ខបូជភម ៗ ែដលពិធីវ ិ ខបូជេនះ
បនបញច ប់េនេម៉ង ១០ និង ៣០នទីៃថងែខដែដល ។ េ កបន
បនេទ តថ  េ កមិនេពញចតិេ ះចំេពះទេងីរបស់យនួែបប
េនះ ។ ពះសងឃែខមរេនកមពុជេ កម ែដលមនតនួទីផ ពផ យ
សនទូនម ន បជជនេនះ េពលេនះេ ប បបននឹងទសករ

របស់យនួ ែដលយនួែតងែតេ បី បស់ មអំេពីចិតឲយេធីអី មេគ
គប់ែបបយ៉ងដូេចនះ ។ មិនែតប៉ុេ ះ មន ពះសងឃអងគខះេទ ត 
តវបនទទលួសំណូកពីយនួ បូករមួនឹងករគំ មកំែហងផងេនះ 
េទីបបងខំឲយ ពះអងគេចញមុខបេ មីមហចិឆ យនួ និងេគលនេយ-
បយយនួ ។ 
 មករបរយិយ បប់ពីសំ ក់ ពះសងឃ ែដលបន
ចូលរមួកនុងធមមយ េនះបនឲយដឹងថ េនេពលចប់កមមវធីិ 
ចំេពះ ពះសងឃអងគ បេ មីករឲយយនួ ឬ ក៏មនវស ចសជ់ង
េគ តវបន ជញ ធរយនួ បគល់ នឲយមយួេ គ ង ែត តវបង់

បក់ឲយ ជញ ធរយនួ ១០ នដុង កនុង នមយួេ គ ង គិតទងំ
ៃថតុបែតង ឈនួលេបីកបរ និងឈនួល ន ។ មិន តឹមែតប៉ុេ ះ 
វតនីមយួ ៗ េទះបីជមិនបនទទលួ នក ី តវបង់ឲយ ជករ
យនួកុមមុយនីសចំននួ ២០០ ពន់ដុងចំេពះៃថែដល ជករបន

ជយួេរ បចំឲយមនពិធីេនះេឡងី ៕                             សូរយសង័ខ 

ទិដភពៃនករេរ បចតំុបែតងេធវិ ខបជូ េនកមពុជេ កម 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 ម បភពព័ត៌ ែដលអនកយកពត៌័មនេយងីខញុេំទបីទទលួ
បនថមី ៗ េនះឲយដឹងថ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួបនចប់បងខំ កម
គ រជនេភ សខួនែខមរេ កមទងំ ៣ រូប ែដលបនរត់េភ សខួន
េទ ពះ ជ ច កកមពុជ កលពីៃថងទី ១ ែខឧសភ កនងេទ
េនះ ឲយ កម គ រជនរងេ គះទងំេនះផិតេមៃដ ចុះហតថេលខ 
េចទ បកន់ជនេភ សខួនែខមរេ កមទងំ ៣ រូប ែដល ជញ ធរភូមិ
េពធិ ឃុំ ងគ ឺ សក កេប េធីទរុណកមមសួរចំេលីយរហូតដល់
សនប់បត់ ម រតីេនះ េ ពះែតពកួេគមនជប់ពក់ព័នធពីបទ
សមប់មនុស  ។ 
 េ កយពីេ ក Marino Busdachin អគគេលខធិករ
អងគករ UNPO  បនេផញីលិខតិមយួចបប់ជូន ផន ុ ងំខយ អតតី
នយករដម នយីនួ ទមទរឲយេគរពសិទធិមនុស  បំេពញតនួទីជ
សមជិករបស់អងគករសហ បជជតិ និងទមទររកយុតិធម៍ជូន
ជនេភ សខួនែខមរេ កម កលពីៃថងទី ២០ ែខមិថុនេនះ េគសេងកត
េឃញីកនុងជរួរ ភិបលយនួមនករផស់បូរជេ ចីន ។ ក
សំខន់ គឺពកួេគបនផស់បូរេមដឹកនំ បេទស  ែដលជទេងមីយួ
កំពុងបំភ័នែភនកអនរជតិ េ ពះេទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏យនួ
មិនេចលពុតតបុតរបស់ជីដូនេគែដរ ។ ចំេពះបញជនេភ សខួន
ែខមរេ កម ៣ រូប ែដលបនរត់េភ សខួនេទដល់ បេទសកមពុជ 
កលពីៃថងទី ១ ែខឧសភេនះ ជញ ធរយនួមនិេនេសង មេឡយី  
េ ពះេ កយពីជនរងេ គះទងំ ៣ រូបេនះេទដល់ បេទសកមពុជ 
ពកួេគបនបក កតេរ ង សវៃនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  
េនកនុង បេទសយនួ ដល់អងគករសិទធិមនុស បចេំន ពះ ជ
ច កកមពុជ ក៏ដូចជប រព័ត៌មនជតិ និងអនរជតិ បចេំន
ពះ ជ ច កកមពុជ ។ េ ក េច យម យុ ៤២ ឆន  ំមន
សកកំេណីតេនភូមិេពធិ ឃុំ ងគឺ សក កេប េខតមត់ ជក   
បនេរ ប ប់ បប់អនកយកព័ត៌មនេយងីខញុថំ កលពីថមី ៗ េនះ
េ កយេពលែដលជនរងេ គះទងំ ៣រូប រមួមនេ ក េច សុខ, 
េ ក េច េស ម និងេ ក េច េច ម បនរត់េភ សខួន និងេធី
ករបឹងអងគករសហ បជជត ិ ក៏ដូចជអងគករសិទធិមនុស មក 
ជញ ធរយនួែតងែតយយ ី គំ មកំែហង កម គ ររបស់ពកួេគ 

ដូចជទត់ទរក ល តី េដមីបីែឆកេឆររកចប់ជនរងេ គះទងំ 
៣ រូបេនះ ។ ធ ត  ក៏ដូច ធ ត  បែហលជេម៉ង 
២៤ ពកួ ជញ យនួកុមមយនិសែតងែតមកអុកឡុកផទះជនរងេ គះ 
មិនេ ះេពល ។ រហូតមកដល់េពលថមី ៗ េនះ ជញ ធរយនួថន ក់

េខត បនផ ំគំនិតជមយួអនុ បធនឃុំ ងគ ឺ េឈម ះ ទី តឹង េធី
ករេចទ បកនជ់នរងេ គះទងំ ៣ រូបេនះថ មនបំណងប៉ុន
ប៉ងសមប់មនុស  េទីបពកួេគ តវចប់ខួន ។ កនុងករេចទ បកន់
េនះ គឺពកួ ជញ ធរយនួបនបងខំឲយ កម គ ររបស់ជនរងេ គះ 
ផិតេមៃដ និងចុះហតថេលខ េដមីបីទទលួ គ លថ់ អនកទងំ ៣ រូប 
មនបំណងប៉ុនប៉ងសមប់មនុស ពិតែមន េបមិីនដូេចន ះេទ ពកួេគ 
នឹងចប់ កម គ រទងំេនះេទ ក់ពនធនគរ ។ 
 េ ក េច សុខ យុ ២៩ ឆន  ំមនេដីមកំេណីតេន 
ភូមិេពធិ ឃុំ ងគឺ សក កេប ែដលបនរត់េភ សខួនេទកមពុជ 
កលពីៃថងទី ១ ែខឧសភ េនះ បនេរ ប ប់ បប់អនកយកព័ត៌មន
េយងីខញុថំ “េយងីខញុទំងំអស់គន ពំុមនកំហុស ឬ បនពក់ព័នធេរ ង
បុ៉នប៉ងសមប់មនុស សីេគេនះេទ េនះជលបិចយនួែតប៉ុេ ះ  
េ ពះេយងីខញុបំនបឹងអនរជតិពីបទយនួរេំ ភសិទធិមនុស  និង
ពយយមលុបបបំត់ បៃពណីវបបធម៌ែខមរេនកមពុជេ កម ែដល
មនជនជតិែខមរេដីមកំពុងរស់េន ប់ ននកស់ពៃថង ។ ដូេចនះ 
េទីបបងខំឲយរដអំ ចយនួេ បលីបិចេនះ េដមីបីកំុឲយអនរជតេិជ
េយងីខញុ ំ ថរដអំ ចយនួ យេធីបបេ យ គន់ែតេមីល VCD, 
ផ ពផ យ ពឹតិប ត និង ប់ចំេរ ងេសន ជតិរបស់សហព័នធែខមរ
កមពុជេ កមែតប៉ុេ ះ” ។ េ ក េច សុខ បនបនេទ តថ 
“េ កយេពលែដលេយងីខញុរំត់េភ សខួនេទ បទសកមពុជ េយងីខញុ ំ
ទទលួបនដំណឹងថ ពកួ ជញ ធរយនួបនេធីបប និងគំ ម
កំែហង កម គ ររបស់េយងីខញុេំសទីរ ល់ៃថង ។ ជពិេសសេនេពល
យប់ ជញ ធរឃុេំឈម ះ ទី តឹង ែតងែតមកទតទ់រផទះេយងីខញុេំដមីបី
ែឆកេឆររកចប់េយងីខញុ ំ ខចែ កង តឡប់េទផទះវញិ ។ ពិេសស
ជងេនះេទេទ ត គឺពកួយនួមិនែដលេចលពុតតបុតរបស់ដូន
ពកួ េឡយី ពកួ បនបងខំឪពុកមយ និង គ ររបស់េយងីខញុ ំ ចុះ
ហតថេលខ និងផិតេមៃដ េចទ បកន់េយងីខញុថំ មនបំណងប៉ុន
ប៉ងសមប់មនុស  េទីប តវពកួ ចប់េធីទរណុកមម យ៉ងៃ ពៃផ

ដូេចនះ” ។                                                                    

ពះសងឃ និងបងបនូជនេភ សខួនែខមរេ កម េនវត មគីគរង ី ជធនីភនំេពញ 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 រឯីេ ក េច េស ម យុ ២៧ ឆន  ំ ក៏ជជនរងេ គះ 
ផងែដរេនះ បនេរ ប ប់ថ “េនកនុងភូមិ ខញុពំុំែដលមនទំនស ់ឬ
េឈះ បែកកជមយួអនក េឡយី ។ ពីមយួៃថងេទមយួៃថង ខញុគិំត
ែតពីេឡងី ក់ទឹកេ ន ត េដីមបលីក់យកកៃ មចញិច ឹម បពនធនិងកូន 
របស់ខញុ ំ ។ ដូេចនះ អីែដលយនួេគេចទ បកន់េនះ មិនពិតេ ះ
េឡយី ចំែណកឯេ ក េច េច ម ក៏ដូេចន ះែដរ” ។ េ ក េស ម 
បនបនថ “កនុងនមខញុជំជនរងេ គះ ខញុសូំមអំពវនវដល់អងគករ
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ក៏ដូចជអងគករសហ បជជតិ សូម
ជយួយកចិតទុក ក់ អំពី ថ នភពរបស់ជនេភ សខួនែខមរេ កម 
ថ នភពសិទធិមនុស េនឯកមពុជេ កមផងែដរ ។ ជក់ែសងគឺ
កម គ ររបស់េយងីសពៃថង កំពុងទទលួរងនូវករគំ មកំែហង 
ពីសំ ក់ ជញ ធរយនួជេរ ង ល់ៃថង” ។ 

 គរួបញជ ក់ផងែដរថ ជនេភ សខួនែខមរេ កម ទងំ ៣ រូប 
េនះ បនរត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ កលពីៃថងទី ១ ែខឧសភ 
កនងេទ េ យ តវ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួេធីទរុណកមមរហូត
សនប់បត់ ម រតី េ ពះែតពកួេគបនផ ពផ យ ពឹតិប តសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កម, បញច ងំ VCD កិចច បជុំរបស់សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម កនុងេវទិករអងគករសហ បជជតិ សីពីបញជនជតិ
េដីម និង ប់ចំេរ ងែខមរេ កម ។ ែតេ កយេពលែដលមន
បតិកមមពីអនរជតិ ជពិេសសពីអងគករ UNPO ចំេពះទេងីដ៏
ែសនអយុតិធមិេនះ េទីបរដអំ ចយនួបងខំឲយ កម គ ររបស់
ជនរងេ គះចុះហតថេលខ និងផិតេមៃដ េចទ បកន់ថពកួេគ
មនេទសេ ពះប៉ុនប៉ងសមប់មនុស  ៕            
                                                                         VOKK 

 UNPO គឺជអងគករមយួតំ ងឲយ បជជតិ ែដលគម ន
តំ ងរបស់ខួនកនុងអងគករសហ បជជតិ ។ មកដល់សពៃថង
េនះ អងគករ UNPO មនទី ន ក់ករេនសហរដ េមរកិ និងមន
សមជិករបស់ខួន បមណជង ៦៣ បេទស ែដលកំពុង តវករ
អន គមន៍ពីអងគករ UNPO កនុងេគលបំណងែសងរកសិទធិសយ័
សេ មច សនខួន កនុងេនះក៏មនអងគករសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមផងែដរ ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺជអងគករេធីចលន
តស៊ូេ យអហងិ ែតមយួគតស់ មប់ែខមរេ កម កនុងករែសងរក
សិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯងជូនែខមរកមពុជេ កម ប់ ន
នក់ ែដលកពុំងរស់េនេលីែដនដីកំេណីតរបស់ខួន ឯមតុភូមិ 
កមពុជេ កមសពៃថង ។ អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បន
ទទលួសិទធិេពញអងគជសមជិកអចិៃ នយៃ៍នអងគករ UNPO េន
ៃថងទី ១៥ ែខកកក  ឆន  ំ២០០១ កនងេទេនះ ។ េដីមបីជកិចចចូល
រមួរឭំកខបួេលកីទី ៥ ៃនករចូលជសមជិកអងគករេនះ ខ
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចេំន បេទសកមពុជ បនេបីកករ
បកតួបល់ទតក់លពីៃថងទី ១៤-១៥ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦ ។ 

 កនុងករ បកតួេនះែដរ មនករចូលរមួ បមណ ៤ កម 
បូករមួទងំមច សផ់ទះ ែដល កមបល់ទត់មិតសមគមែខមរកមពុជ
េ កម តំ ងឲយ ខសហពន័ធ បចកំមពុជផងែដរ ។ កមកី
ករទងំអស់ តវេធីករ បកតួជំរុះ ។ កនុងមយួ កមមនកី ករ ១១ 
នក់ កនុងទី ន បកតួ បូករមួទងំអនកចទីំផងែដរ ។ 
 េនៃថងទី ១៤ ែខកកក  ែដលជៃថងដំបូងស មប់ករ 
បកតួេនះ គឺ កមកី បលទ់ត់មិតសមគមែខមរកមពុជេ កម េធី
ករ បកតួជមយួ កមេហឡូ លទធផលៃនករ បកតួ គឺ កមកី ករ

ែខមរេ កម យកឈនះេលី កម េហឡូ េ យពិនទុបេចចកេទស ៦-១ ។ 
 ករ បកតួៃថងទីពីរ គឺជករ បកតួផច់ ព័ តរ ង កម 
កី ករមិតសមគមែខមរកមពុជេ កមជមយួ កមកី ករធនគរ 
េអសុីលី  បចេំនទី កងភនំេពញ ។ មចំ ប់ រមមណ៍របស់ 
ទស និកជន បនឲយដឹងថ កមបល់ទត់ធនគរេអសុីលី  គឺ
ជ កមមយួដ៏លបីលបញផងែដរ កនុង ពះ ជ ច កកមពុជ ។ 
ពកួេគេលងែបប បព័នធ ២-៤-៤ រឯីកី ករនីមយួ ៗ មនមឌធ ំ
ខពស់ ៗ និងេពេពញេទេ យបេចចកេទសទត់បញចូ លទី សកិសម 
ជកី ករដ៏េឆនមី បចំ កមេអសុីលី ែមន ។ ែតេពលែដលបន
ប៉ះ កមកី ករបល់ទត់មិតសមគមែខមរកមពុជេ កម េនៃថងទី 
១៥ ែខកកក េនះ ពកួេគដូចជ មនកររ ក់រអលួបេចចកេទស ។ 
រយៈេពល ៩០ នទីបនកនងផុតេទ កមកី ករបល់ទតមិ់ត
សមគមែខមរកមពុជេ កម ែដលេលង បព័នធ ៤-៤-២ បនយកឈនះ
េលី កមកី ករេអសុីលី  េ យបេចចកេទសពនិទុ ៣-២ ។ ដូេចនះ
លទធផល គឺ េលខ ១ បនេទេលី កមកី ករមិតសមគមែខមរ 
កមពុជេ កម និង េលខ ២ បនេទេលី កមកី ករធនគរ 
េអសុីលី  ។ 
 ករ បកតួបលទ់ត់ ែដល បរពធេឡងីេ យ ខសហ
ព័នធែខមរកមពុជេ កម បចេំនកមពុជ តវបនបញច ប់េនៃថងទី ១៥ 
ែខកកក  ។ មុនេពលបញច ប់ករ បកតួ េគសេងកតេឃញីវតមន
របស់េ ក ងំ រៈ តំ ងឲយ ខសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
បចេំនកមពុជ ែចកវតថុអនុស វរយីដ៍ល់ កមកី ករែដលបន
ចូលរមួ ៕ 

 ថច់ វិចិ ត 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

ឆម ំ ពំែដនយនួ ចកសំបុកមន់មនិឲយែខមរេ កមឆងែដន 
 ពុទធបរសិ័ទែខមរេ កមមយួ កម មនេដីមកំេណីតេន
សកថកូវ េខត ពះ តពងំ កមពុជេ កម សពៃថងរស់េន បេទស 
កមពុជ បនឲយដឹងថ បចចុបបននេនះ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួមន
កររតឹបនឹង ម ចក ពំែដនយ៉ងខងំ ។ ជពិេសសកលពីៃថងទី 
០៤ ែខមិថុន កនងេទេនះ ពកួឆម ំ ពំែដនយនួ ចកសំបុកមន់ 
បន ងំ និងគំ មកំែហងពុទធបរសិ័ទែខមរេ កមេនភនំេពញ ែដល
មនបំណងេធីដំេណីរេទចូលរមួបុណយបំបសួកមួយ េនឯ សកថកូវ 
េខត ពះ តពងំ កមពុជេ កម ។ 
 បភពព័ត៌មនែដលគរួឲយយកជករបនេនះ គឺពុទធ 
បរសិ័ទែខមរេ កមមយួ កម មនេដីមកំេណីតេន សកថកូវ េខត ពះ
តពងំ កមពុជេ កម សពៃថងរស់េនទី កងភនំេពញ បន បបអ់នក
យកព័ត៌មនេយងីខញុថំ កលពីេដីមែខមិថុន កនងេទេនះ ឆម ំ ពំ
ែដនយនួ ចកសបុំកមន់បន ងំគំ ងកំែហង និងមិនអនុញញ ត
ឲយពកួគត់ឆងែដនមកកមពុជេ កមេដីមបីចូលរមួបុណយបំបសួកមួយ
េនះេទ េទះបីជពកួគត់មនទិ ករ សបចបប់កី ។ មិនែត
បុ៉េ ះ ពកួគត់ តវរងករគំ មកំែហងពីសំ ក់ឆម យំនួយម
ចក ពំែដន ចកសំបុកមនែថមេទ ត ។ 

 េ ក ថច់ ជំុ យុ ៤៥ ឆន  ំមនេដីមកំេណីតេន សក
ថកូវ េខត ពះ តពងំ កមពុជេ កម សពៃថងេ ក និង គ ររបស់
េ ក បនេទរស់េន បេទសកមពុជអស់រយៈជង ១០ ឆន មំក
េហយី ។ េ យ តវបំបសួកមួយកលពីែខមិថុន កនងេទេនះ េទីប
គ ររបស់គត់ និងពុទធបរសិ័ទែខមរេ កមមយួចំននួេទ ត បន
ទិញសំភរៈខះ ៗ ដូចជៃ តចីវរ េដីមបីេទចូលរមួបុណយបំបសួកមួយ
េនឯេខត ពះ តពងំ កមពុជេ កម ។ ែតជអកុសល ពកួឆម ំ ពំ
ែដនយនួ ចកសបុំកមន់ ពំុ ពមអនុញញ តឲយពកួគត់េធីដំេណីរឆង
ែដនេឡយី េទះបីជ កម គ រគត់ និងពុទធបរសិ័ទមយួចំននួ
េទ តមនទិ ករ សបចបប់ក៏េ យ ។ េ ក ថច់ ជំុ បន
េរ ប ប់ បប់ភន ក់ងរព័ត៌មនេយងីខញុថំ “ គ ររបស់ខញុ ំ និងពុទធ
បរសិ័ទ បមណ ១០ នក់ មនបំណងេទកមពុជេ កម េដីមបចូីល
រមួបុណយបំបសួកមួយ េទីបខំ បងឹទិញៃ តចីវរ និងសំភរៈេផ ង ៗ 
ដូេចនះ ែតេពលែដលពកួខញុមំកដល់ ចក ពំែដនសំបុកមន សថតិេន
កនុងេខត ែកវ  សុំករអនុញញ តពីឆម ំ ពំែដនយនួេដីមបីឆងេទេខត 
ពះ តពងំ កមពុជេ កម ែត តវពកួេគបដិេសធទងំ សង ។ មិន
ែតប៉ុេ ះ ពកួឆម ទំងំេនះបនគំ មកំែហង កម គ រខញុ ំ និង
ពុទធបរសិ័ទ ែដលបនរមួដំេណីរជមយួខញុផំង ។ ពកួេគបនឆក់
យកសំភរៈ ដូចជៃ តចីវរពីៃដរបស់ខញុ ំ ក ត់េទេលីដី េ ប បដូច
ជធប់មនគំនំុនឹងគន ពីកល អ៊ីចឹង ។ េលីសពីេនះ ពកួឆម ំ
បនគំ មកំែហងថ េបីេនែតចង់េទកមពុជេ កមេទ ត ពកួេគនងឹ

យកេទករលិយ័េទ តផង” ។ 
 ចំែណកេ ក ថច់ ឃមឹ យុ បមណ ៥០ ឆន  ំមន
សកកំេណីតជមយួេ ក ថច ់ ជំុ ។ សពៃថងេ កកំពុងរស់េន
កនុង បេទសកមពុជ សងក ត់សទឹងមន័យ ខណ័មនជ័យ ជធនី
ភនំេពញ ។ េ ក ថច់ ឃមឹ ក៏ តវបនពកួឆម ំ ពំែដនបដិេសធកនុង
ករឆងែដនេនះែដរ ។ េ កបនេរ ប ប់ បប់អនកយកព័ត៌មន
េយងីខញុទំងំកីេ កធខងឹថ “ពកួយនួ មិន គ ល់ចបប់ទមប់អីេទ 
សូមបីែតេយងីខញុមំនចបប់ទមប់ គប់ តឹម តវ សបចបប់ក៏ពកួ មនិ
បនអនុញញ តឲយឆងែដនែដរ ។ ពិេសសពកួ ឆម ំ ទ វអស់េនះ 
បនគំ មកំែហង េចទសួរេយងីខញុជំេ ចីនសំនរួដូចជ ឯងមក
ភនំេពញេនះពីេពល ? មកេធអីីេនភនំេពញហនងឹ? េហយីពកួឯង
ចង់េទកមពុជេ កមមនគេ មងករអី?” ។ េ ក ថច់ ឃមឹ 
បនបនេទ តថ េ ក និងពុទធបរសិ័ទទងំអស់គន សុទធែតជជន
សូត តង់ ពំុមនពក់ព័នធនឹងនេយបយអីេឡយី ែតពកួឆម ំ ពែំដន
យនួ ចកសំបុកមន់ បនសួរេដញេ លដូចជរូបេ ក និងពុទធ
បរសិ័ទទងំអសគ់ន មនកំហុសអអី៊ីចឹង ។ រឯីអនក សី ថច់ ធីលី 
មន យុ ៤០ ឆន  ំ ែដល តវបនឆម ំ ពំែដនយនួ មឃតមិ់នឲយ
ឆងែដនែដរេនះ បនតូញែតរថ ពកួគត់មនករខកចិតយ៉ង
ខងំចំេពះរដអំ ចយនួកនុងកររតឹបនឹង ចក ពំែដនកមពុជ-យនួ 
េ យខសុចបបដូ់េចនះ ។ 
 សូមបញជ ក់ផងែដរថ បចចុបបនន ជញ ធរយនួបនរតឹ
បនឹងយ៉ងខងំកនុងដំេណីរឆងកត់ ពំែដន ។ ជពិេសស គឺ បជ
ពលរដែខមរេ កមែតមង េ យពកួេគខចបងបូនែខមរមកផ ព 
ផ យ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ឬ េស វេភ បវតិ ស
ជេដីម ជពិេសសអំពីចលនតស៊ូរបស់សហព័នធែខមរកមពជេ កម 
និងដំេណីរេឆព ះេទកន់មតុភូមិ ៕ 

ថច់ វិចិ ត 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 8 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 េយង ម បភពព័ត៌មនពីនិស ិតែខមរេ កម េខត ពះ
តពងំ បនឲយដឹងថ ថមី ៗ េនះ េឆ តឱកសវសិ មកលធំ យនួ
បនបេងកីតយុទធនករមយួ ែដលមនេឈម ះថ យុទធនករស័ម គ
ចិតរដូវវសិ មកល ។ យុទធនករេនះ ប ពឹតេទអស់រយៈេពល 
៤០ ៃថង េ កម បធនបទយកេលសជយួេរ បចលំំេន ថ ន ែសង
ដី ទប់ ប យទឹក េលីកភឺែ ស និង ប់ នបងបូនធម៌ជមយួ 
ប សយនួ កនុងេគលបំណងកុំឲយនិស ិតែខមរេ កម មនឱកស
េចញពីផទះេទសកិ  និងទទលួករអប់រពីំសំ ក់ ពះសងឃកនុងវត

ម ។ 
 េយង មសំដីរបស់និស ិតែខមរេ កមមន ក់ េនេខត ពះ
តពងំ បនឲយដឹងថ សពៃថងេនះ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួបន
េបីកយុទធនករសម័ គចិតរដូវវសិ មកលមយួ កនុងេគលបណំង
បមូលនិស ិតទូទងំេខត េដីមបីចូលរមួកនុងយុទធនកររបសេ់គ 
េនះ ។ យុទធនករសម័ គរដូវវសិ មកល ឬ បដវិតន៍ៃបតង េបីេគ
សេង ្កតេមីលេទ គឺសុទធសឹងែតនិស ិតមកពីម វទិយល័យ ែដល
រមួមនម វទិយល័យគរុវជិជ ជន់ខពស់ ម វទិយល័យឯកេទស 
េដីមបី បរពធពិធីេបីកយុទធនករ ពសេពញ មប លភូមិភគ
ខងតបូងែតមង។ 
 និស ិត ថច់ កុសល យុ ២៤ ឆន  ំមន សកកំេណីត
េននិគមថកូវ េខត ពះ តពងំ កមពុជេ កម ។ កុសល ជនសិ ិតឆន ំ
ទី ៣ ៃនម វទិយល័យគរុេកសលយទី កងៃ ពនគរ ជំនញរបូវទិយ  
បនេរ ប ប់ បប់អនកយកព័ត៌មន ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមថ បចចុបបននេនះ យនួបនេបីកយុទធនករសម័ គចិតរដូវវសិ ម
កល ែដលមនរយៈេពល បមណជ ៤០ ៃថង េដីមបី បមូលផុំ
និស ិតែខមរេទជយួេរ បចំលំេន ថ ន េលីកដទីប់ ប យ ជយួ
េលីកភឺែ ស ស ជយួែសងដីជេដីម ជពិេសសមនឱកស
ប់ នបងបូនធម៌ជមយួយនួេទ តផង ។ និស ិត ថច ់ កុសល 

បនបញជ ក់ បប់ថ េនះគឺជគេំ ងកររបស់រដអំ ចយនួ បន
េ គងទុកជមុន កនុងេគលបណំងមិនឲយនិស ិតែខមរមនឱកស
េចញពីផទះេទសកិ មវត ម និងទទលួករអប់រពីំសំ ក់
ពះសងឃ ។ មិនែតប៉ុេ ះ ពកួេគបនពយយមេធីឲយនិស ិតមន
ទំនក់ទំនងលជមយួ បជ សរបស់េគ ដូចជករ គ ល់គន  ប់ 
នគន  សូមគន េធីជបងបូនធម ៌ េដីមបីកំុឲយនិស តិយល់ថ ពកួេគ

មនករេរសីេអងី និង បកន់ពូជ សន៍។ 
 ចំែណកឯនិស តិ ថច់ ធីេហ ង េភទ ស ី យុ ២៣ ឆន  ំ
ជនិស ិតឆន  ំ៤ ៃនម វទិយលយ័ែ ពកឫស ី ជំនញអក រ ស
យនួ មនេដមីកំេណីតេននគិមកំពង់ ព ន េខត ពះ តពងំ  
កមពុជេ កម បនតូញែតរថ សពៃថងរូបនង និងមិតនិស តិជ
េ ចីនេទ ត ពំុមនបំណងចូលរមួយុទធនករសម័ គចិតរដូវវសិ ម
កលេនះេឡយី  េ ពះនង តវេនផទះជយួករងរឪពុកមយ និង
មនករងរជេ ចីនែដលកំពុងរង់ចនំងេធី ែតនង តវមនេឈម ះ
កនុងបញជ ីចូលរមួកនុងយុទធនករេនះ ។ ធី េហ ង បនបនេទ តថ 
រូបនងពុំធប់េធពីលកមមផង ែតេពលែដលបនចូល កមសមពន័ធ 
យុវជនេ ជីមិញ នង តវកន់ចប កបគ់ស់ ែសងដទីប់
ប យ េធីឲយៃដរបស់នង តវេ កះអស់ និងមនករេន យហត់
យ៉ងខងំ ។ 
 ទក់ទិននឹងយុទធនករេនះែដរ មននិស ិតជេ ចីនបន
សែមងករមិនេពញចិត ចំេពះករេបីកយុទធនករសម័ គចតិរដូវ
វសិ មកលេនះ ។ ពកួេគយល់ថ េនះមិនែមនជករសម័ គចិត
េនះេទ គឺពកួេគ តវបន ជញ ធរយនួកន់បញជ ីេឈម ះមកេកះេ
ដល់ផទះ ។ ជពិេសសេធីខតបង់េពលេវ ជយួករងរផទះ និង
េទវតេរ នអក រែខមរ េដីមបីទទលួបនករែណនអំប់រពីំសំ ក់
ពះសងឃេនកនុងវត មេទ តផង ៕  

សីរត័ន 

(តមកពីទំភរទី ០១) ដំេណីររមួជមយួេ ក តឹង យ៉ប អគគ
ហរិញញឹកៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងេ ក តឹង ជី បធន
តំបន់ភូមិភគក ល ៃនសហរដ េមរកិ េឆព ះេទកន់ទី កងវឆិិ
ៃនរដកន់ ស់ផងែដរ ។ 

 រយៈេពលកនងមកេនះ េគសេងកតេឃញីថន ក់ដឹកនអំងគ
ករសហព័នធែខមរេ កម មនករមមរញឹកយ៉ងខងំ ជពិេសសគ ឺ
ចលនៃនដំេណីរេឆព ះេទកន់មតុភូមិ និង សិទធិស័យសេ មច
សន ។ ថន ក់ដឹកនរំបស់អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ កម គប់
សទប់ បនខតិខខំនះែខនងបំេពញនូវមុខនទីេរ ង ៗ ខួនអសពី់
កមងំកយចិត និង បជញ ម រត ីេផតជសំខនេ់ទេលីេគលេ
ែតមយួ គឺទមទរសិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯង ជូនបង

បូនែខមរកមពុជេ កម ទងំ ពះសងឃ និង គហសថ ែដលកំពុងរស់េន
េ កមរបប និគមយនួកុមមុនិសបចចុបបនន ។ 
 កនុងសកមមភពផ ពផ យនូវែផនករ «ដំេណីរេឆព ះេទ
កន់មតុភូមិ»  គណៈ បតភូិសហព័នធែខមរកមពុជេ កម តវបន
ទទលួ គមនយ៉៍ងកក់េកពីសំ ក់បងបូនរមួជតិ ។ កនុង
ដំេណីរផ ពផ យេនះ ទទលួបននូវលទធផលគរួជទីេមទនៈ គឺ
បនេធីឲយបងបូនរមួជតិ ក៏ដូចជមតិអនរជតិបនដឹងកន់ែត
ចបស់អំពីទុកខេវទនរបស់ែខមរេ កម េហយីជយួេ ជមែ ជងេ យ
បនផល់ជកមងំចិត គំនិត និងថវកិ ដលស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមកនុងដំេណីរករទមទរសទិធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯង

លុះ បនសេ មចេជគជ័យ ។                           ថច់ សន 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 9 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

េរ ងកំពបែ់តអងុ 
វត កច - េរ បេរ ងេ យ ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

៩៥៧- កំ ផងទងំអសអ់ន យ ដំ ក់

ទងំ យ ខច តខ់ច យេរ យអសេ់ធង ។ 

៩៥៨- ដំ កដ់ំ កំ នុងកំ ផង ផក េចល

េចញេធង រលីងអសឥ់តមនសល ់។ 

៩៥៩- េទះទផំទះផ រចបថ់នល ់ដតុអសឥ់ត

សល ់មណ្លមនទីរេករេកះ ។ 

៩៦០- េសចគង ់ ទងគ់តិពិេ គះ លយ័ 

េ ះ សេ ះមនទីរភរិមម ។ 

៩៦១- េទបេសចគនុគតិជុំនំ និងអងុជធថំ 

ភនេំពញពុំសបបយ ។ 

៩៦២- ដបតិបក់ បកខច តខ់ច យ េទបក តព នយ  

ឲយេធបនទ យេទ តខ ម ី។ 

៩៦៣- កលេនះ ពះច ក េ បេធជថមី  

ដេីព ពះបទវងវញ ។ 

៩៦៤- ឯអងុេនះេនភនេំពញ េរ បេធេកបញិ  

មនចញ់មនផេ យកយ ។ 

៩៦៥- េហយេ បេរ បេធបនទ យ ទរ សកសព យ 

េ យកយេកបញិេចញេទ ។ 

៩៦៦- េទ ងគនុធលំនុនិតេន េ បអងុតចូេទ  

េធកររក រទរ សក ។ 

៩៦៧- េយងពុំពនន េចលទកុ និទនេទមុក  

ខងេខតកពំង ់ យេ ម ះ ។ 

៩៦៨- ដបតិមច ស់ តសេ់ បចេំពះ នរននងេនះ និង

ងំនមេដមេឈម ះទមំ ។ 

៩៦៩- េទឈរនិងអងុបន  ំរះគតិជុំនំ  

ជក ររក ទរ សក ។ 

៩៧០- បយត័ន ជករេ យមកុ េពធសិតសំបុក 

េ តសិងែតមនបនទ យ ។ 

៩៧១- អងុធឈំរកពំង ់ យ ឲយេរសកកយ  

ប យេជងៃ ពេនះផង ។ 

៩៧២- កពំងេ់ស មទងំសទឹង តង េ ចនៃ កកនង  

ឲយេរ បអនបេ់ យកយ ។ 

៩៧៣- េកយកនេ់ករគបស់ព យ  

េ យ តតជនយ េលេកយកនេ់ករ សិប ។ 

៩៧៤- ផ តតេលេ យបនទ យ ផេនះេឡង ប ់ឯ

ចញេនះវញវងខ ម ី។ 

៩៧៥- ថញេលងនរ នទ ធបិត ីនរនទម ន  

េឡង ងំអងុ នភវូឯង ។ 

៩៧៦- អងុឲយបងគ ប់ ក់ តង េទេ ទ ងចែ កង  

សិងមនបនទ យ យសព ។ 

៩៧៧- ែខតកនុងកពំង ់ យ គប ់បនទ យ យសព 

សឹងមនេកបិញដចូគន  ។ 

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

៩៧៨- េនះបទ ពហមគតិ និងែថងពិតពី ជករ  

កលយនួ តងសី់ម៉ កមពុជ ជមណល ។ 

៩៧៩- កលេនះឯងឯអងុ ឈរកពំងធ់េំ តសល ់

សិងេ បេកពកួពល ពុំឲយសលដ់លម់យួគម ន ។ 

៩៨០- ខះេ បេធបនទ យ ជីកកកយដី គប់ បណ  

ខះេ បេធ សបន សវយកេទទកុកនុងឃងំ ។ 

៩៨១- ខះេ បេធចរំងូ ជីកអណូងេ យកំ ងំ  

ករេឈេ បឲយចងំ េ យកំ ងំពកួទៃីទ ។ 

៩៨២- េ បេករែខតទងំ ប ំជចំ េំនសពៃថង 

េច យ សកទៃីទ ែតងបញជូ នចលូេទខ ម ី។ 

៩៨៣- ឯអងុ នកេូ ប សពអំេពពុំ បណី  

នហមឺនមុខម ន តចូធកំសិីង បប បណ ។ 

៩៨៤- ពុំ ដលអនក និង ៊ នរសួរងដលម់យួគម ន 

ខចយនួ ពន បប បណ ពិតពុំ ៊ នឲយ កច់តិ ។ 

៩៨៥- អងុឲយអសេ់ករកយ េធបនទ យ មកេំណត1 

ឲយលឲយជបជិ់ត ចកច់រំងូចរំះុេ ក ។ 

៩៨៦- េ សចេទបឲយអសេ់ករ ជីកដេីធជរេុន  

ជ សះ សឡូងេ ជ ឲយទកឹេនកនុងបនទ យ ។ 

៩៨៧- េហយឲយអសផ់ចញ េ បេករប៊ញិផង

ទងំ យ េរ នចបងំេ កបនទ យ  

មេ យកយកនក់ំ ងំ ។ 

៩៨៨- បងគ បអ់សក់យេករ កតយ់កេឈអសសំ់ ងំ 

េធជកេំភងចបងំ េហយបំេ ព នបំេរ ន បប ់។ 

៩៨៩- ឲយេ តជគនុៃ សយ បដីងៃវជ បញប ់ 

េ បេកេបពុំឆប ់កយ យខបេ់ទទៃីទ ។ 

៩៩០- ទះគតូេ តវលវក ់ធករ់នកុកេំភងៃដ  

វលទះ ម ទៃីទ ៃដេលកេឡងដរំងេ់ ម ះ ។ 

៩៩១- មតេ់កេ ប សកថ ពុំ ពមគន េទកលេនះ 

ឲយឮឲយចេំពះ មបងគ បអ់ងុជធ ំ។ 

៩៩២- ឯមនសុ អនកកំ ផង ថជែលបងកុបំរមភ  

ឲយែតេគ យដ ំដចូែឆកឆម េគ កបី ។ 

៩៩៣- ដេំណរេនះនិទន ទកុេសះខនព់ុំ សដ ី 

និទនេទក ត បុ តបនួអងគគងេ់នះវញ ។ 

៩៩៤- េ កយអងុឲយបងគ ប ់េរ បរនបេ់ធេកបញិ 

ក តជបិ មិញ មន ពធពនេ់ពកៃ ក ។ 

៩៩៥- នឹងទលទ់បព់ុំបន ពិតពុំក នក តក និក័ យ 

ជីពជនម បលយ័ លះុសេ មចផចជ់នម  ។ 

៩៩៦- េទបបុ តទងំបួនអងគ គតិអំរងុសពបិ   

មុខម នេ ត ប  គតិឲយជ ពះសពេសច ។ 

៩៩៧- ឲយេធេមរមុណប េលក ពះសពសង់ េ សច 

េធបណុយមិនមន ច ់សមូសំេរចផចេ់វ  ។ 

៩៩៨- បទកកគតិ តង ដេំណរដំ ណង  

ដំ លកល គ េ កយក តក និក័ យ  

បលយ័ជនុម  អងុេទ ងគនុជ ធធំតធ់បិត ី។ 

៩៩៩- នគរនមម  កងកមពុជ រម ជបូរ មនែតអងុ

ឯង ក់ តងអីៗ អងុឲយក ត គប់ គង ជ ។ 

១០០០- សក ជ គប់ គន កនងពីរពន ់បីរយគនន  

ចតិសិប បពីំរ បេងរ ជ ឲយបុ តពុំងរ  

គប់ គងធនីយ ។ 

១០០១- ពះវរបិ  េ យវ យយ័ លះុជីវតកនុង  

ឆន មំែម បែងធនីយ ឲយអងគបុ ត គង ជេសច ។ 

១០០២- អសម់ុខម ន បជ សក ីចះុេឡងមិន ច ់

គតិគលក់ ត អង្គមុជីេសច បងគុពំុំេភច ពុំលះុេទ  ។ 

១០០៣- កលេនះេទ ងគនុ គតិករទមងន ់ 

កនុងែផនពសធុរ មចតិចនិ ពុំពិចរ   

រកេទសឲយយល ់។ 

១០០៤- ឲយចបរ់បជន ់េធេទសទកុទន ់ពនឹកអស់

កល ់កនូេចធនុធន ពុំមនេសសសល  

េធទកុខដល ់សំេរចជនម  ។ 

១០០៥- េហយអងុេទ ងគនុ ចញិច ិ មឲយបុណយ បរយកុ1
 

ជបជ់ េតេជ គប់ គង សផងេនន កពំង ់ យ

ជ ធចំតធ់បិត។ី       (េនមនត) 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

ពធេល ង រក  ជំេន េដមរបសែ់ខមរ 
 មករ វ ជវរបស់ បវតិវទូិ សនវទូិ និងអនក បជញ
ខងអក រ សជេដីម បនយល់េឃញី សបគន ថ មុន សន
កិងគចូលមក សកែខមរ គឺ បជជនែខមរមន សន បចជំតិ
សន៍របស់ខួនរចួេទេហយី ។ ជំេន សនែដល បជជនែខមរ

មនជំេន េទេលីេនេពលេនះ គឺេជ េទេលី ពលឹង ។ ពកួេគែតង
យល់ថ េនេពលមនុស ប់េទ ពលឹងមិនេទ ឆង យេទ 
ពលឹងេនវលិវល់ េនចេំមីលែថរក កូនេចជនិចច ។ េហតុដូេចនះ
េហយី េទីបេគែតងសេងកតេឃញីេន មផទះ បជជនែខមរែតងេធី 
ហងឹ ស មប់អុចធូបបន់ សនសុ់ំេសចកីសុខជនិចច ។ មយ៉ងេទ ត  
េបីមននរ មន ក់បនចូលេទរុក នទី ថ ន មយួសង់លេំន
មុនេគ េហយីអនកដៃទក៏ចូលេទរស់េន មេ កយជបនបនទ ប់ 
លុះអនកែដលបនមករស់េនមុនេគេនះ ប់េទ េគបនចត់ទុក
ពលឹងគត់ជអនក មច ស់ សក េនចែំថរក បជជនទីេនះ គប់
េពលេវ  េហយីេគបនេធីរូបតំ ង និងសង់ជកូនខទមេន តង់

ទី មយួ េធកីរេគរពបូជបន់ សន់សុំេសចកីសុខ គប់ ៗ គន
រហូតតេទ ។ ទក់ទិនេទនឹងជំេន រុកខ រក  អនក  មច សទឹ់ក
មច ស់ដី ពយបិ ចេនះេហយី េទីបេនេពលមនមនុស ឈថឺក ត់
បកបថន មិំន តវេហយី ពកួេគែតងយល់ថ មកពីខសុអនក  អនក 
កច់ អនក េធី ជេដីម ។ េដីមបីឲយបនជសះេសបីយ បជជន

ែខមរែតង បរពធពិធីេល ង រក  ។ ពិធីេល ង រក េនះ បជជន
ែខមរ មនជំេន រហូតមកដល់សពៃថង ទស់ តង់ថ មនរេប បេធី
ខសុគន បនិចបនួចេទ មតំបននី់មយួ ៗ បុ៉េ ះ ។ ជពិេសស 
បជជនែខមរេនកមពុជេ កម បនខតិខែំថរក  និង បតិបតនូិវ
ជំេន េនះជេរ ងដ ប ។ ែតអកុសល េ យសថតិេនេ កម
និគមយនួ បជជនែខមរេ កមពិបកនឹង បតបិតិនូវជំេន បចំ
ជតិ សន៍របស់ខួនឲយបនេទ ងទត់ ស ់ េ ពះែខមរេ កម
ខតិខរំក  និគមយនួបន ងំ ក ត់ និងពយយមបបំត់វបប
ធម៌ បៃពណីទំេន មទមប់ែខមរ ម គប់រូបភព ។ 
 េបី មករ វ ជវរបស់អនក សី ែកវ រុ ំបនបញជ ក់
នូវពិធីករៃនពិធីេល ង រក េនះ មន មលំ ប់លំេ យដូច
ខងេ កម ៖ 
 ពិធីេល ង រក  េគេរ បចំេធេីនេពលមនមនុស ឈ ឺ
េ យអេញជ ីញរបូេមមត់មកបញជ ន់េខម ចឲយចូល េដីមបី កសួរឲយ
បនដឹងថ «េតីមូលេហតុអីបនជឈ ឺ ? ទស់ខសុអី ? េធី
រេប បយ៉ង បនជ ?...» 
 លុះេមមត់មកកន់កែនងអងគុយ សលបលួេហយី ក៏យក
េទ នមយួ ឬ ពីរមកអុជបិទែគមមត់េ ក យកៃដលូកទប់េ ក

េហយីសមឹង ម ធ ។ បនទ ប់មករូបេមមត់ ង បេលីកៃដេ ជងសក ់
េហយីសួរអនកែដលអងគុយែកបរជតិខួនថ «កូនចបេ េយងីមក
មនករអី?» ។ អនកែដលជសនំ ( សីអនកបកែ បសំដីេខម ចចូល 
េហយីជអនកចបំេ មីករងរ ឬ ពិធីករេផ ងៗ) អងគុយែកបរែអប
ជិតេនះសួរវញិថ «អស់េ កខង អេញជ ីញមកហនងឹ?» ។ 
រូបេមមត់ែដលមនេខម ចចូលមកេហយីេនះ េឆីយថ «េយងី
កេនទ ងេខ វ ឬ សេមច ពះ គជេដីម» េយល មនមេខម ចែដល
បនចូលមកេហយីេនះ េទបីអនកសនំនិយយេទកន់េមមតថ់ 
«កូនចប គនរងរ សូមេ កអេញជ ីញមកេបស ជះឲយជេទ» ។ 
េមមត់ ទ បអនកជំងឺ េហយីយកបតៃដមក កជិ់តេទ ន ែដលអុជ
មត់េ កេនះ េដីមបីបំភឺេមលីឲយេឃញីពីេហតុករណ៍របស់ជំងឺ 
េហយីនិយយ បប់ថ «កូនចបខសុេដីរជន់េគ ឬ ខសុ គខង
េនះ ខងេនះ េ យេបះបង់ែលងនឹកនដល់េគជេដីម...» ។ 
អនកសនំ តវអងរករលន់តសុួំជយួឲយបនជឆប់ េគនឹងថយនូវវតថុ
េផ ងៗ ជពិេសសថយេភង ។ បសិនេបីខសុ តង់សេមច ពះ គ 
េគេ ចីនថយ ពះព ស ឬ សំេពងសក់ធំ សេីខម  កេនទ ងេខ វ 
េ ចីនថយសំពត់ វ េ គ ងសំ ងកយ ពមទងំសំែណនមូប

រ គប់គន  ។ មនេខម ចខះនិយមទរមន់ឆក ងដល់េទពីរក៏
មនែដរ ។  
 កល អនកជងឺំបនធូរ លេហយីេគ តវេរ បបញជ ន់
រក េនៃថង មយួេនពល ពលប់ េ យមនថយេភងេនះេគ

េ ថ “េរ បកំ ន ឬ កំ ន គ” ។ បទេភងែដល តវេលងជូន
កំ នេនះ មនចំននួេទ មកលែដលបនបន់ថយ ។ េគ
ចប់េ ច ងអេញជ ីញេខម ចែដល តវមកេល ង និងេដីមបីឲយេខម ចអស់
េនះេ ះេ ពះផុំឲយអនកជំងឺ ។ េខម ចខះបនចងែខ អំេបះេនក 
ឬ ៃដ ឬ ចេងកះឲយអនកជំងឺ េដីមបីករពរមិនឲយ (តេទទំព័រទី១៣)

ទិដភពៃនករេជ ជក់របស់បងបូន បជពលរដែខមរ េទេលជំេន េដមរបស់ែខមរ 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

  សមុ ទទកឹ ប បបធ់មមជត ិ   ពះសងឃេញមញតជិតេិខម  

ទកឹដី ខ មរេ កមេករដូន    វត ម សនភ ស ។ 

វបបធមិ បៃពណី ខ មរពិសិដ   តវយួន បឌិតែ ប ក ស ់

នេយបយេឃរេឃែចកវណៈ  បំបតជ់តិ សន ៍ ខ មរេ កមភយ័ ។ 

េធគត់ ពះសងឃថន កដ់ឹកន ំ   េដរែកងបនលំបិចចបបៃ់ ព 

សមបប់ណិត បជញកវ    បនដ់ី ខ មរេ កមយក តត  ។ 

េរ នែខ មរ តវបិទទរ   េចរយួនចតិមរ ក់ ផនករណ៍ 

ដំេណរជីវតជបប់ន    ឱ េ ក មសងួតចតិរញុ  ។ 

សងគមែខ មរេ កមជួបវបត ិ   ពត់បសរ់ តប់តមី់ងម 

ពកុមយ ចញ់តទិកុ ខ គ ំគ   េចរយួនចងពរ មចប់ ខ មរ ។ 

ពិភពេ កធំ វងអនយ   ែខ មរេ កមឃតឆង យពីដេីករ 

មតភុមិូ ខ មរេ កមកមមសិទ ធិ ខ មរ   យួនបនេ់ហយែកគម នសលអី់ ។ 

េចរយួនឈនពនទ នទ នចបប ់  េដរកបស់មប់ ខ មរមច ស់ដ ី

ែខ មរេ កមរសេ់នគម នសិទ ធេិសរ   រស់េនសពៃថងឥតខមឹ រ ។ 

ែខ េ គះជីវតរតេ់ភ សខនួ   េ ពះ តវជតយួិនេដញ ប រ 

ឧតមគតិ ខ មរេ កមសហករ   មគគី បជញ ករពរជត ិ។ 

ែខ មរេ កមេភ សខនួេទបរេទស  មិនេធស បែហសេចះជួយជត ិ

ញូេស ែឡន លីម៉ង ់អី លីញត ិ  រក សញជ តិ ខ មរេ កមពិសិដ ។ 

េមរក ប ងំ ហឡូង ់អងេ់គស  េ ជមែ ជងជួយែខ មរករសិទ ធ ិ 

អូ លី ក  ចរេរ ងពិត  េចរយួនទចុ ចរតចតិអ បយ ។ 

ែខ មរេ កមនយសមុ ទចតិមិនបូរ  ក នតស៊ូទងំ បស ស 

បេងកតសហព័ន ធ សមគមៃថ   ទមទរេសរទកឹដីថក ន ។ 

ែខ មរេ កម មគគជីធុងមួយ   ផតុទកុ ខឥត ពយរស់សខុ ន 

ជីវតែខ មរេ កម គបមូ់ល ន   ៃថថេថកងថក នបនសខុ ។ 

សហព័នធ សមគម ជ វធុ   មគគមីះុមតុេធកចិ ចករ 

ពយយម វ ជវរកឯក រ   កណំត់ សនខនួឯងពិត ។ 

ទងជ់តិ ខ មរេ កមនយសមុ ទ   បញជ កក់រពិតៃនទកឹចតិ 

ែខ មរេ កម បស សេនឆង យជិត  គនំតិែតមួយរក ជត ិ។  

ដំណកឈ់មែខ មរេសន ជត ិ   ដេងយេ ញតិ គបេ់វ  

តស៊ូរេំ ះចតិពះុពរ    ែសងរកម៌គសិទ ធយិតុធិមិ ៕ 

និពនធេ យៈ ភិកខុ សឺន យុឹង រតន 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 13 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 កនុងអឡុំងទសវត រ ៍ ៨០ សភពករណ៍ នតងឹ

បនេកនេឡងជលំ ប់េនែដនដកីមពុជេ កម ។ ទនំស់

ខងផូវតិ និងករលបំកខងែផនកេសដកចិច និងកនុងសងគម

កន់ែតធងន់ធងរ ករតេមងថន ក់ស ងគ មេនកមពុជបេងកន

យុទធនករសឹកេបសសំ តែខមរ កហម ព ងងឹភូមយួិន

េនកមពុជ និងបេងកនករគបសងកត់ែខមរកមពុជេ កមនូវ

គប់រូបភព រហូតឈនដល់ ពឹតកិរណ៍ឆន  ំ ១៩៨៦ ។ 

េនះគជឺេ កនដកមមៃនជនរួមជតែិខមរេ កមេ ប បដូច

បងបូនកមពុជនសម័យរបបប៉ុលពតអុីចងឹែដរ ។ 

 អតតីកលដ៏េខម ងងតឹ និងលីងជូរចត់េនះ កូន

ែខមរ គប់រូបពុំ ចបេំភចបនេឡយ ។ ល់ទរុណកមម ក៏

ដូចជករេធឃតមនុស  អនកែដលគម នេទសៃពរ ៍ ជ

សកខភីពែដលរដករយួន តវទទួលខុស តវ ករលុប

បបំត់ បព័នធវទិយុផ យសេំឡង និងកែសតជភ ែខមរ

េនៃ ពនគរ រដករយួន តវែតទទួលខុស តវ ។ កររបឹ

អូសដធី ី ែ សចកំរ ចូលជដសីមូហភព ករបេណញ 

ែខមរេ កមេន សក យទងេចញពីភូមកិេំណ ត ករដុត

បផំញគមពរីធម៌ ឬ េស វេភជភ ែខមរ ករទប់ ក ត់

មនិឲយែខមរេ កមទនំក់ទនំងពីខងេ ក ករបបំត់ឲយែខមរ

គម នតួនទីកនុងឆកនេយបយ ករបងខឲំយែខមរេ កមេដរ

សីុឈនួល ពុំេនះេទ តេ ត េបកបេញឆ តនរែីខមរេ កម

ឲយធក់ខួនចូលកនុងរបរជួញដូរផូវេភទ ។ល។ ទេងែដល

យួនេធមកេលបងបូនជនជតែិខមរេ កម គអឺយុតធិម៌ខងំ

ស់ េគលេ របស់យួន គចឺង់បបំត់ពូជ សន៍ែខមរ

េ កមែតមង។  

 មនិ តមឹែតកររេំ ភសិទធិមនុស  េល បជពល-

រដែខមរកមពុជេ កមប៉ុេ ះេទ ែថមទងំមនអេំពៃ ពៃផ  

ដូចជេធឃតអនកេសន ជតែិខមរ គប់ទីកែនង បនំខួនជ

ែខមរេដមបេីធបបែខមរ កៃឡ និងបផំចិបផំញវបបធម៌ែខមរ

បនិចមង ៗ បភំន់ែភនកេលឆកអនជត ិ បងកភពលបំក

គប់ែបបយ៉ងដល់ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ដូចជ

ករមនិបណុះប លវជិជ ជវីជនំញដល់យុវជនយុវនរ ី

ករអភវិឌ ខងវបបធម៌ែខមរពុំែដលមនេ ះេឡយ េន

ែដនដកីមពុជេ កម ករបេញចញមតិ ធរណៈ ឬ សិទធិ

េសរភីពែផនកនេយបយ គពុឺំមន ែថមទងំមនិឲយែខមរ

មនទនំក់ទនំងពីខងេ កេទ តផង ៕      ប ក ់

សកមមភពរេំ ភសិទធិែខមរេ កមចប់ពេីដមទសវត រ ៍៨០ 

(តពីទំព័រទី ១១) េខម ចដៃទេ កមកេធីកូនេចខួនបនេទ ត ។ 
េភងែដល តវេលងថយ មធមម  េគថយយ៉ងតិច ៣ បទ ែត
មិនសូវេលងេពញមយួយប់ ដូចកលេឡងីេ ងេទ ។ បុ៉ែនេទះជ
យ៉ង ក៏េគមនិ ចេចលបទេភង “ែក” បនែដរ េ ពះបទេនះ
ស មប់េលងកដំរកនុងពិធីឲយចណីំ ពយ ។ ជធមម  េខម ចែដល
េគបញជ ន់ឲយមកកនុងេពលមនអនកជំងឺ ែតងមនករបញជ ជំងឺឲយ
េចញពីរូបអនកឈ ឺ េ យពធីិបចអងករ កក់នុងែព េហយីែសន
បញជូ នេទែដលេគេ ថ «ឲយចណីំ ពយ» ។ េនកនុងែពេគ ក់
បយស បយ កហម ញភំ របូែដលេគេធីតំ ងឲយអនកជង ឺ។ 
រូបតំ ងេនះ ខះេធីពីដី ខះេធីពីេផះែដេគ ក់ទឹកពូត ។ ខះ
េទ តេគយក សទបេចកកត់េច រឲយមនលំនជំរូបមនុស  ។ កនុង
េពល គ សបចអងករ េគេ ចនីនិយយថ «មយួ ពីរ បី ជី ! េទ ! 
េចញឲយអស់េទឲយឆង យពីខួនេទ ... ហ៎ក! េខម ចជិតយកបយ 
េខម ចឆង យយកអងករ...» រចួ ចចទឹក ឬ ឲយផង ។ បនទ ប់មក េគ

យកែពេទ ក់ មទិស មកបនួកំណត់ ។ អនកយកែពេទ ក់
ឲយេខម ចេនះេពល តឡប់មកវញិ តវេបះសកឹេឈមីយួសនកឹ ឬ 
មយួែមកមកផង េ យឧបកិចចែ សកថ យក ពលឹងបនមកវញិ
េហយី ។ អនកឯេទ តក៏ែ សកបនទរថ ែមន មកវញិេហយីែមន រចួ
េគយកសឹកេឈេីនះ េទឲយអនកជំងឺដូចជករឲយ ពលឹងមកវញិ
ែដរ ។  
 េនេពលមនអនកជំងឺឈខឺងំ េគែតងេទសួរេមមត់ឲយ
ជយួអនទងយក ពលឹងអនកជំងឺមកវញិ ។ េមមតក៏់ ងំែ សកេ ច ង
អនទងអំពវនវេ ពលឹងអនកជងឹំឲយមកវញិ ។  
 ពកួេខម ច ពយបិ ច ែដលបនមកេនេធីទុកខមនុស
ឲយឈេឺនះ បសិនេបីេគលួងេ មែសនឲយសុេីហយី េនមិន ពម
េចញេទ រូបេមមត់ែដលមន គធំេនកន់ចជំយួែថរក េនះ តវ
សូ តមន គម “ខប” គឺចប់បងខំឲយេចញ ម នុភពរបស់ 

ខួន ៕                                                                 សូរយសង័ខ   



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

ពះ រៈធមម ចរយ ពះម  សន ថន 

បធនគណៈ ចរយ និងជ បធនសមណបបតុករេខតពល វ 

 ពះធមម ចរយម  សឺន ថន បសូ តេនឆន ចំ ព.ស. 
២៤៧៧ គ.ស. ១៩៣៣ េនតំបន់េឈចុីះ ភូមិៃ ពជប់ ឃុទឹំក 
ប សកេ ជយញ េខតពល វ កនុង តកូលកសិករមយួ ។ 

ឪពុកេឈម ះ សនឺ េទព មយេឈម ះ តឹង ធីែកម ។ កលេនពតូីច 
េ យជីវភព គ រមនករខះខត កុមរ សនឺ ថន បនេរ ន 
និង បឡងជប់ តឹមែតបឋមសិក ប័ តេវ ត ម ែតប៉ុេ ះ ។ 
េ កយមក េ ក  សឺន េទព និងេ កយយ តឹង ធីែកម ជ
ឪពុកមយក៏បនបញជូ នកុមរ សឺន ថន ឲយេទេនវតបេ មី ពះ
សងឃ មករនយិមរបស់ បជពលរដែខមរផង និងេដីមបីេរ នអក រ
ែខមរបនេទ តផង ។ 
 លុះ យុបន ១៧ ឆន  ំកនុងគ.ស.១៩៥០ យុវជន សឺន 
ថន ក៏បនបសួជ មេណរកនុងវតេទព មៃ ពជប់ ឃុទឹំក ប 
សកេ ជយញ េខតពល វ ជវតកនុងភូមិកំេណីត ។ ឆន  ំ១៩៥១

-១៩៥៣ មេណរ សឺន ថន បនចូលេរ ន បលីរង 
“ពុទធិកបឋមសិក ” កនុងវតខងេលី កនុងសំ ក់ ពះម ឧតម
វជិជ  ថច ់ ៊ ម និងេ ក គ តឹង ែខន េ យបន បឡងជប់
វញិញ បនប័ តពុទធកិបឋមសិក បលីទី ៣ កនុងឆន  ំ១៩៥៣ ។ កនុង
ឆន  ំ ១៩៥៤ មេណរ សនឺ ថន បនឧបសមបទជភិកខុភវៈ 
កនុងពុទធសីមវតេទព មៃ ពជប ់ េ យមន ពះេតជគុណ ពះ
ប ត់ គណវ ិ លញញ ណ តឹង យ៉ន េចអធិករវតជ ពះ
ឧបជឈយ ៍ ពះម ឧតមវជិជ  ថច់ ៊ ម ជញតិកមម ចរយ បន
ទទលួនមបញញតិថ “ធមមបេ ” កនុងគ មប់ ពះជនម ២១ វស  ។ 
កនុងឆន ដំែដលេនះែដរ ភិកខុ សឺន ថន ក៏បនទទលួបនទុកជ
ឧេទទ ចរយ បេ ង ន បលីេនកនុងវតេនះ មករកំណត់
របស់ពុទធ សនបណិតយរងេនែដនដីកមពុជេ កម ។ 
 ឆន  ំ១៩៥៥ ភិកខុ សឺន ថន តវបនពុទធ សនបណិតយ
រងេនែដនដីកមពុជេ កម ែដលេពលេនះ គឺឧកញ៉ ឡមឹ ឯម ជ
បធន បនបញជូ នមកបនករសិក បលីជនខ់ពស់ ឬ ពុទធិកវទិយ-
ល័យេនទី កងភនំេពញ េ យបនេទ ន ក់េនកុដិេលខ ៥២ វត
ឧ េ ម និងបនករសិក បលជីន់ខពស់ េនពុទធិក
វទិយល័យ ពះសុ មឹត ន ជធនីភនំេពញ ។ ឆន ១ំ៩៥៩ ពះអងគ
បន បឡងជបពុ់ទធិកមធយមសិក ប័ ត បលីឌីបូម បកប 
េ យនិេទទសល និងបនទទលួនូវចំ ត់ថន ក់ “ ពះម ” ។ 
េនឆន  ំ១៩៦០ ពះម  សឺន ថន បននិមន តឡប់េទកន់វត
កំេណីតវញិ ។ េដីមបីបនករបេ ង ន ពះសងឃជំនន់េ កយ និង 
ព ងីកករសិក េន បល ី និងធមមវន័ិយកនុងវតេទព មៃ ព

ជប់ ែដលជវតកំេណីតរបស់ ពះអងគ ឲយមនកររកីចំេរនីែថម
េទ ត ។ សូមបញជ ក់ថ េនសម័យេនះ ទូទងំេខតពល វ
ទងំមូល ពះេថរៈែដលបនទទលួចំ ត់ថន ក់ជទី “ម ” មន
ែត ៥ ពះអងគែតប៉ុេ ះ ។ កនុងេនះរមួមន៖ ពះម ឧតមវជិជ  
ថច់ ៊ ម គង់េនវតេទព មៃ ពជប់, ពះម  ហញិ កម គង់ 
េនវតឈូងធំ ឃុទឹំក ប សកេ ជយញ, ពះម  សឺន  
ឈូន គង់េនវតេដីមអមពិល ឃុែំ ពក មុំ សកេ ជយញ, ពះ
ម  ថច ់ េធ ន គង់វតែ ពកេ ជ ឃុែំសនត សកពល វ និង 
ពះម  សឺន ថន េនះឯង ។ 

  កនុង នៈជ ចរយបេ ង ន និងជពហូសូ ត េំនកនុង
វតផង ពះអងគែតងែតេឆ តេពលអប់រ ំ ស់េត នដល់ ពះសងឃជ
សមណសិស  និងពុទធបរសិទ័ទងំអស់ េ យបណុះប ល 
គំនិតេសន ជតិដល់ ពះសងឃ និងពុទធបរសិ័ទជញឹកញប់ជ
ពិេសស គឺ ពះអងគែតងែតរឭំកអំពី បវតិយនួយកកបលែខមរេទ ំ
ទឹកែតឲយេ កធំយនួ កនុងសមយ័កំពប់ែតអុង, េរ ងយនួចក់ ងំ
ដុតែខមរទងំរស់េនតំបន់ មគញិ, ម យុយឺ, ហូផុង, យ៉ ៉យ, 
េផន អែណត, េកះមតថ និងទឹកេខម ជេដីម ។ 
 េនឆន  ំ ១៩៦៨ ពះអងគ តវបនទទលួករែតង ងំជ
េលខធិករផទ ល់ ពះេមគណរងេខតពល វ ។ ឆន  ំ១៩៧១ បន 
ចូលរមួកនុងគណៈ បតិភូ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលដឹកនំ
េ យ ពះេតជ ពះគុណ ពះធមមវរិេិយ គីម ង នយកគណៈ
ពុទធ សនេថរ ទ មកចូលរមួពិទីបុណយរ ំ យ ពះបរមសព 
សេមច ពះសងឃ ជេជតញញ េ  ជនួ ត នទី កងភនំេពញ 
ធរណៈរដែខមរ ។ ឆន  ំ១៩៧៣ គណៈម នីសងឃេនេខតពល-
វ បនែតង ងំ ពះអងគជ បធនគណៈ ចរយេខត ។  

 កនុងេពល ពឹតិករណ៍បតុកមមរបស់ ពះសងឃែខមរកមពុជ
េ កមផទុះេឡងី េនខងមុខវមិន បធនធិបតយីនួខងតបូង នទី
កងៃ ពនគរ េដីមបីទមទរនទីជជនជតិភគតិច កលពីៃថងទី 
១៣ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ១៩៦៩ ពះម  សឺន ថន គឺជ ពះេថរៈមយួ
អងគែដលមនករឈឆឺល ខនះែខនង និងគិតគូរពកីរតស៊ូទមទរនូវ
នទីជជនជតភិគតិចេនះយ៉ងសកមមបំផុត ។ 
 អនកែដលនិមនបញចុ ះបញចូ លម នសីងឃ, េចអធិករវត, 
ភិកខុ, មេណរ េដីមបីេធីបតុកមមទូទងំេខតពល វ គំ ទករ 
តស៊ូរបស់ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កមនៃថងទី ១៣ ែខវចិឆិក ឆន ំ
១៩៦៩ េនទី កងៃ ពនគរេនះ គឺ ពះម  សឺន ថន េនះ 
ឯង ។ េពលេនះ េទីបម នីសងឃកនុងេខតពល វទងំមូល 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

បគល់ភរកិចច បេគន ពះម  សឺន ថន ជ បធនសមណបប-
តុករ ដឹកនកំបួនបតុកមមមកត ៉ទមទរនទជីជនជតិភគតិច
េនខងមុខ េខតចំននួ ២ េលីក ។ 
 េ កពីករដឹកនំ ពះសងឃទមទរនទីជជនជតភិគ 
តិច ពះម  សឺន ថន បនដឹកនំ ពះសងឃ និងពុទធបរសិ័ទែខមរ
កនុងេខតេ កកេឡងី បឆងំនឹងរដករយនួៃ ពនគរ េលីករងរជ
េ ចីនេទ តដូចជ៖ បឆងំករចប់យុវជនែខមរេទេធីទ នបេ មី 
យនួ, បឆងំរដករយនួែដលេធីករចប់ឃុ ំ ឬ ឃត់ខួន បជ
ពលរដែខមរេ កមេ យអយុតិធម៌, បឆងំនឹងអំេពីេ ជ តែ ជក
ចូលកិចចករ ពះសងឃែខមរេ កមពីសំ ក់រដករយនួ និងករេបះ
េឆន តេ យអយុតិធម៌ជេដីម ។ 
 ស័យេ យមនសិករេសន ជតិ និងវរីភពក ន 
អង់ ចរបស់ ពះម  សឺន ថន ដូចែដលបនេពលខងេលី
េនះ េធីឲយែផនកររបស់រដករយនួជេ ចីន ជពិេសស ជញ ធរ
យនួកនុងេខតពល វបន កេ់ចញ េដីមបីបំបត់ផុតពូជែខមរេ កម 

តវ ងំសទះ េធឲីយ ជញ ធរយនួមនករខងឹសមបរ េទីប ជញ ធរ
យនួកនុងេខតពល វ េ យមនេឈម ះវរេសនីយឯ៍ក ហញី ងុ៉ក 
ឌីប (Huynh Ngoc Diep) ជេមេកង, មបញជ េ យផទ ល់
របស់រ ភិបលៃ ពនគរ បនេចញបញជ ឲយអនុេសនីយឯ៍ក តងឹ 
យ ីេជ ង (Tran Duy Chuong) បធនមនទីរនគរបលេខតពល
វ េធីឃត ពះម  សឺន ថន េ យេចទ បកន់ ពះអងគថ 

“ែតងែតបំផុសបផុំល ពះសងឃេធបីតុកមម” ។ 
 ពះម  សឺន ថន តវបនរដករយនួេធឃីតបន
សេ មចេនៃថងទី ៣ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៣ តវនឹងែខេច ត ឆន ជូំត 
ច ស័ក ព.ស. ២៥១៧ េវ េម៉ង ១៧ រេស ល េនភូមិទឹកែចក 
ឃុែំសនត សកពល វ ចមង យពីភូមិៃ ពជប់ បមណ ៦ គីឡូ-
ែម៉ ត និងឆង យពីទីរមួេខតពល វ បមណ ៥ គីឡូែម៉ ត 
ជមយួនឹងយុវជនមន ក់េទ តេឈម ះ ល ី ឧតម ែដល តលជកមួយ
របស់ ពះអងគជអនកេបីកបរ ៕  

  VOKK 

(តមកពីទពំ័រទី ០២) ថ ខួនែខមរែតមនសិករជតបិេ មនេយ-

បយ ច់ៃថឲយជតបិរេទស ។ រហូតមកទល់សពៃថងេនះ  មន 

ែខមរមួយចនួំនេនែតេភច ម រត ី សវងឹនឹង បក់ បុណយស័កិ  

និង នៈបនុបរបស់ជតបិរេទសេនេឡយ ។ 

 ែខមរធប់បនទទួលេមេរ នរួចមកេហយ អពីំអនកជតិ

ខងរបស់ខួន ។ េតនរ ែតងែតេធទុកខបុកេមនញែខមរ ចង់

រ ំ យពូជ សន៍ែខមរេនះ មនិគយួឺនេទឬ ? 

 យួនេ បចតិ សេដរ បេ ពះ លួងេ មែខមរ 

ទិញទឹកចតិែខមរ ឲយែខមរេធចរកមមៃផទកនុងែខមរ េដរបែំបកបបំក់

ែខមរ និយយជរួម យួនមនែផនកររួចជេ សចេទេហយ គេឺធ

យ៉ង  មនិឲយជតែិខមររស់េន បកបេ យសុខសនិភពបន

េឡយ ពីេ ពះយួនយល់ថ េនេពល សងគមែខមរមនឯក

ជយេពញេលញ មនសនិសុខសងគមពិត បកដ ែខមរ តវែតគតិ

ដល់ បវតិ សជត ិ។ ែតេទះបជីយួន បនេ បយុទធ ស

មកេលសងគមែខមរយ៉ង ក៏េ យក៏ទឹកចតិែខមរមួយភគធ ំ

េនែត ស ញ់ជត ិ មនិកបត់ឧតមគតខួិនឯង និងមនិេភចនូវ

បវតេិ កនដកមមដ៏អមនុស ធម៌របស់យួនកុមមុយនីស ែដល

បនេធមកេល បជពលរដែខមរមង េឡយ ។ ជងេនះេទ

េទ តេនកនុងសម័យវទិយ សេជ នេល ននសតវត រទី៍ ២១ 

េនះ បងបូនែខមរេន គប់ទិសទី េចះភញ ក់ ម រត ី េចះ មគគគីន  

បកប េ យគតបិណិត មនិចុះញ៉ម មនិចញ់លបចិកលយួន 

និងមនិេជ ពកយេឃសនយួនេទ តេឡយ ។ ឥឡូវេនះបងបូន

រួមឈមែខមរេន គប់ទីកែនងេចះ ស ញ់គន  យល់ចតិគន  មនិ

បកន់វណៈគន  យល់អពីំទិសេ ៃនករងរសងគមជតដូិចគន  ។ 

េពលេនះ ជពិេសសែខមរេ កមទងំកនុងនិងេ ក បេទសែតងែត

ចូលរួមេធកចិចករបេ មផល បេយជន៍ជត ិ និងសហករគន  

មគគគីន ជធុងមួយ េដមបទិីសេ ៃនសិទធិសេ មច សនខួន

េ យខួនឯង និងករពរអតសញញ ណជតរិបស់ខួនយ៉ងពិត

បកដ ។ 

 េគលបណំងរបស់ែខមរេ កមចង់បនេនះគ ឺ សិទធិេសរ ី

ភព កនុងនមែខមរេ កមជជនជតេិដមជមច ស់ សក ។ លទធ

ផលៃនចលនតសូ៊របស់អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ កម េល

ឆកអនរជត-ិអនរជតទិទួលបនេជគជ័យមួយជំ នមង ៗ 

េនះ ក៏េ យ រែតទឹកចតិរបស់បងបូនរួមជតែិខមរេ កមេន

ជុវំញិពិភពេ កេចះ មគគជីកមងំផងែដរ ។ ែខមរយល់ទឹក

ចតិែខមរ ែខមរ ស ញ់ែខមរ ែខមរទុកចតិែខមរ ែខមររួមសហករ

ជមួយែខមរ ែខមរមនិេដរបែំបកបបំក់ែខមរ ែខមរេធករបេ មផល

បេយជន៍ជូនជតែិខមរ ដូចមនសុភសិតបុ ណែខមរថ «ែខមរ

មគគ ីែខមររស់ ែខមរែបកបក់ មគគ ីែខមរ ប់» ៕ 

សឺង យុឹង រតន 



េលខ  ៣២ ែខសី  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 16 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  
ទិដភពដ៏ សស់ តៃន ពះវិ រវតែខមរ េនកមពុជេ កម ែដលមន យុ បព់នឆ់ន  ំសពៃថងកពំុង តវរដអំ ច កង ណូយ ពយយមបំផិចបំផញ 

 សហព័នធែខមរកមពុជេ កមនឹងេរ បចសំននិសីទអនរ

ជតសីិពីបញកមពុជេ កម េនៃថងទី ២៩-៣០ ែខកញញ  

និងៃថងទី ១ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ េនទី កង េអ បេទស

ហូឡង់ ។ 

 ែខមរេ កម បនរស់េនេ កមនឹម និគមជ 

េ ចនទសវត រម៍កេហយ ចប់ ងំពីជនជតយួិនចូលរុក 

នទ ទទ នឈនពនេធ និគម េលទឹកដេីករមរតក 

ៃនេយង ។ 

 និគមប ងំបនរេំ ភបពំនយកទឹកដ ី

កមពុជេ កមជកមមសិទធិរបស់ខួន េទះបគីម នករអនុញញ ត 

ពីពលរដែខមរែដលជមច ស់ សកេនះក៏េ យ ។ ជអេំព 

អយុតធិម៌មួយ ែដលរ ភបិលប ងំបនឃុបឃិត 

ជមួយអធិ ជយួនបវ យ បគល់ទឹកដកីមពុជេ កម 

ទងំ សងឲយេទយួនេធ និគមបន ។ 

 េដមបឲីយមនករគ ំ ទ មផូវចបប់ និង សបេទ 

មចបប់អនរជតសីិពីបញ និគមេនះ សហព័នធ 

ែខមរកមពុជេ កមេ យមនករគ ំ ទពីអងគករ យូអនិភអូី 

ផងេនះ បនេរ បចឲំយមនសននិសីទអនរជតមួិយសីពី 

កមពុជេ កម ។ កនុងេគលបណំង បែម បមូលឯក រ  

តមឹ តវ េ យមនករគ ំ ទពីសំ ក់អនកឯកេទស 

ចបប់អនរជតសីិពី និគម សិទធិសេ មច សនខួន 

េ យខួនឯង ស័យភព សិទធិមនុស  ឧ កដិកមម និង បវត ិ

សកមពុជេ កម ។  

 ស័យេហតុេនះ េយងខញុសូំមអពំវនវដល់ជន 

រួមឈមែខមរេសន ជតិ គប់ សទប់ និង គប់និនន ករ 

នេយបយ សូមេម ជួយផល់វភិគទនេដមបជីរុំញឲយ 

សននិសីទកមពុជេ កមបនទទួលេជគជយ័ ។ 

 សូមេម ទនំក់ទនំងមកសមគម ឬ ខសហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ឬេ ក តងឹ យ៉ប 

ម ស័យ ន និងទូរស័ពទដូចខងេ កម ៖ 

 Office of Treasurer  

 P. O Box 193, Pennsauken, NJ 08110 U. S. A 

 Tel: (856) 655 3838 

  Fax: (856) 583 1503 

 សូមអរ ពះគុណ និងសូមអរគុណ ! 

                        បធន បតបិតសិហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 

  

               ថច់ ងុ៉ក ថច់ 


