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ម កេរង 

 កលពីៃថងទី ២៧-២៩ ែខតុ  កនងេទេនះ គណៈ

បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ដឹកនេំ យេ ក ថច់ ងុ៉កថច់

បធន បតិបត ិ និងេ ក តឹង យ៉ប អគគហរិញញឹកសហពន័ធែខមរ

កមពុជេ កម បនអេញជ ីញេទចូលរមួម សននបិត បចឆំន  ំេលីក

ទី ៨ របស់អងគករៃនជនជតិ និង បជជតិ ែដលគម ន 

តំ ងកនុងអងគករសហ បជជតិ េ កតថ់ UNPO េនេកះ

ៃត ៉ន់ ។ កនុងេនះក៏មនករអេញជ ីញចូលរមួផងែដរពីសំ ក់

សមជិកទងំ ៦២ ៃនអងគករ UNPO កនុងេគលបំណងែសងរក

សិទធិេសរភីពជូនែខមរកមពុជេ កម និងចូលរមួពធីិេ ជីស ងំគណៈ

អធិបតីរបស់អងគករ UNPO ។ 

 កនុងកិចចចប់េផីមអងគម សននិបត េគសេងកតេឃញីមន

វតមនេ ក Goran Hansson អធិបតីអងគករ UNPO, េ ក 

Marino Busdachin អគគេលខអងគករ UNPO, េ ក សី 

Maysing Yang ថន ក់ដឹកនេំកះៃត ៉ន់, េ ក ថច់ ងុ៉កថច ់

បធន បតិបតសិហព័នធែខមរកមពុជេ កម, េ ក តឹង យ៉ប អគគ

ហរិញញឹកសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម និង ថន ក់ដឹកនែំដលបន

អេញជ ីញមកពីប បេទសនន ជំុវញិពិភពេ កជេ ចីនរូប

េទ ត ។ 

 សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺជអងគករមយួកនុងចំេ ម

អងគករទងំ ៦៣ ែដលគម នតំ ងរបស់ខួនេនកនុងអងគករសហ

បជជតិ តវបនេ ក Marino Busdachin អគគេលខៃនអងគ

ករ UNPO បនឲយតំៃលខពស់ និងេកតសរេសរីយ៉ងខងំចំេពះ

េជគជ័យៃនសននិសីទអនរជត ិ សីពីសិទធិសយ័សេ មច សនខួន 

មចបប់អនរជតិ េនទី កង េអ បេទសហូឡង់ កលពេីពល

ថមី ៗ កនងេទេនះ ។ ពិេសសគឺេ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន

បតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ែដលបនេដីរតនួទយ៉ីង

សំខន់កនុងសកមមភពេឃសន ែសងរកសិទធសិ័យសេ មច សន

ខួន ។ ឆងកត់កិចចពិភក កនុងម សននិបត សហព័នធែខមរកមពុជ

េ កម មនេសចកីេ មនស យ៉ងខងំែដល តវបនម ស

ននិបតផល់ឱកសឲយេកះៃត ៉ន់ និងសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម  

បនចងសមព័នធមិត ប់ នគន  កនុងនមជនជតិេដីម ែសងរកសទិធិ

ស័យសេ មច សនរបស់ខួនេលីឆកអនរជត ិ ។ កនុងឱកស

ម សននិបតេនះផងែដរ គណៈ បតិភូ (តេទទំព័រទី១៤) 

គណៈ បតិភូសហពន័ធ និងថន ក់ដឹកនេំកះៃត ៉ន់ កនុងម សននិបតេលកទី ៨ 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 2 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

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

ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net 

វិចរណកថ 

 េនកនុងសងគមមនុស  ែដលកពុំងរស់េនេលទីបេ កេយង

េនះ ែតងែតមនទឹកដី វបបធម៌ បៃពណី ទេំន មទំ ប់ និងជេំន

សនរបស់ពួកេគេរ ង ៗ ខួន ជពិេសស បេទសទងំេនះ ក៏មនអនក

ដឹកនដំ៏េឆនម ឬ ថ ប័នជតិ បកបេ យគតិបណិត ៃនលទធិ បជធិបេត

យយេពញេលញ ។ 

 ពីអតីតកល រហូតមកទល់បចចុបបនន សងគមែខមរែតងផ រភជ ប់

នឹងជេំន ពះពុទធ សន ែដលជ សនដឹកនមំនុស  ឲយេឆព ះេទរក

សនិភពកនុងដួងចិត េហយសងគមែខមរ មនករវវិឌ ន៍េទ ម

នេយបយៃនសងគមេមដឹកនេំនះ ៗ ។ បជពលរដែខមរ ជជនជតិ

មួយមនលកខណៈៃថថនូ រ និងមន ម រតីជតិ ករពរអតសញញ ណជតិ

របស់ខួន គប់េពលេវ  ។ 

 េ កយមក េ យ រែតេមដឹកនសំងគមែខមរមនករផស់បូរ 

គនិំត និងេជ ពកយេឃសនបរេទសជិតខង េពលេនះសងគមែខមរ ក៏

ធក់ចុះដុន ប េធឲយ បជពលរដែខមរ ជួប បទះផលលបំកយ៉ងេ ចន 

កនុងកររស់េន ដូចជខះទីជ មក ខះេសប ង រ ខះទនុំកចិតេលគន  

ខះទនំក់ទនំងគន  កូន ពត់ឪពុកមយ បពនធ ពត់បី បេទសជតិលិច

លង់ និងសថិតេ កមករ តត របស់ខម ងំ ឈនពន ទឹកដី សកេទស

េកតស ងគ ម គម នសនិសុខេធឲយ បជពលរដែខមរខះរត់េភ សខួនេទសុំ

ជកេកនេន មប បេទសដៃទ ។ 

 បជពលរដែខមរតសូ៊ បូរជីវតិជមួយនឹងករងរេន សកេគ

ពមទងំ ងំទីលេំនថមី េនេលទឹកដីេគ ទងំ ទងឈឺចប់ េខចផ ជ

ទីបផុំត ។ ប៉ុែនេទះបីរស់េនបរេទសក៏េ យ បជជនែខមរ េនែតមន

ទឹកចិត ស ញ់សងគម និងរក កពរ បៃពណី វបបធម៌ជតិជនិចច ជ

ពិេសសគឺែខមរកមពុជេ កម ។ េ យយល់េឃញថ អតសញញ ណជតិ

របស់ខួនមនអតថ បេយជន៍ខងំ ស់ េហយក៏ជដួង ពលឹងៃនសងគម

មនុស គប់មូល ន មិនថជនជតិែខមរេនះេទ ជនជតិ ក៏េ យ ក៏

មនភរកិចចករពរអតសញញ ណជតិដូច ៗ គន  ។ ប៉ុែនេបមនបុណយ

កុសល បនេកតមកជមនុស េពញលកខណៈេហយ  មិនបេំពញតួនទី

របស់ខួន មិនចូលរួមកនុងសងគម មិនេអេពដល់សងគម មិនទក់ទងសងគម 

និងរស់េនគិតែតផល បេយជន៍ផទ ល់ខួន ឬបក ពួករបស់ខួនេនះ ពិត

ជជីវតិឥតខឹម រេឡយ ។ 

 ែខមរេនទី ក៏េ យ ក៏មន ម រតីចូលរួមក ងសងគម និង

េលកសទួយវស័ិយវបបធម៌ បៃពណី ទេំន មទំ ប់ ជពិេសសមនសតិ

សមបជញញៈ ភញ ក់រឭក នឹកគិតដល់ សនជតិមតុភូមិរបស់ខួនជ 

ដ ប ។ ក សខំន់េទ តេនះ បងបូន បស សី េនកនុង សក និងេ ក

សក ែតងែតខល់ខយឈឺឆលេរ ងសងគម និង ពះពុទធ សន គប់គន  

េហយេយងសេងកតេឃញថ សងគមែខមរេន គប់មូល ន មនករវវិឌ  

និងមនភព មគគីជធុងមួយ កនុងទិសេ រក នូវអតសញញ ណជតិ

ឲយបនឋិតេឋរគង់វង ជអមតៈ ជពិេសស ពះសងឃ និងបងបូនរួមជតិ

ែខមរេ កម ប់ ននក់ែដលកពុំងរស់េនេ កមរបប និគមអេន

បេវសន៍យួនបចចុបបនន ។ 

 ប៉ុែនខញុ ំ ពះករុ  ខញុកំ៏បនដឹងែដរថ សពៃថងេនះសងគមែខមរ

មួយចនួំនកពុំងរស់េនកនុង សកកី ឬេ ក សកកី ក៏មនភពមិន ប កតី

ខះ ៗ ផងែដរ ។ កនុងេនះមនករ បកន់វណៈ ឬបេ មនេយបយឲយ

កង ណូយ ច់ៃថ ដូចជពកយេ កបុ ណមួយឃថ “កបលយួន 

ខួនែខមរ” េនះគឺជបញមួយ ែដលេធឲយសងគមជួបករលបំកកនុងករ

េ កកេឡងតសូ៊នឹងពួកឈនពន ។ ក សខំន់មួយេទ ត មកពី បជ

ពលរដែខមរេនតបំន់ខះ មនករមិនចុះស មងនឹងគន  មិន មគគីគន  មិន

េចះ ស ញ់គន  មិនទុកចិតគន  មិនចូលរួមក ងសងគមជមួយគន  

េហយមិន តឹមែតប៉ុេ ះែថមទងំមនគនិំតញុះញង់ េដរបែំបកបបំក់

សងគមែខមរេទ តផង ។ 

 មនុស បេភទេនះរស់េនេលែផនដីឥតមនខឹម រ និងន ំ

ឲយចេង តសងគមខងំ ស់ េទះបីជជីវតិមនដេងមក៏េ យក៏ចត់

ទុកដូចជ ប់អីុចឹងែដរ ។ ដូេចនះបងបូនរួមជតិេយង គប់ សទប់ 

វណៈ ែដលបនេកតមកជមនុស មនលកខណៈៃថថនូ រ មនតួនទីជ

អនកដឹកនសំងគម ឬមនឈមជែខមរេហយ េយងមិន តវកបត់ឆនទៈ ឬ 

លក់ឧតមគតិឲយស តវសូ៊ពូជបរេទសេឡយ ។ កនុងនមេយងជែខមរ មន

កេំណ តេនេលទឹកដីកមពុជេ កម ដ៏ជទីេសន  គឺេយង តវែតមន

ម រតីជតិ ចូលរួមក ងសងគម និង ពះពុទធ សន ទងំអស់គន  

េទះបីតិចកី េ ចនកី ឬ មមេធយបយ ក៏េ យ ឲយែត បកបេ យ

គតិបណិត េទបជីវតិ និងសងគមេយង មនភពថកុ េំថកងរុងេរ ងលូត ស់ 

រកីចេ មន ដ៏ឧតុងគមឧតម េហយដេងមជីវតិ ពិតជមនខឹម រមិន

បសូនយេឡយ ។ ពិេសសជងេនះេទេទ ត សពៃថងេនះ ែខមរកមពុជ

េ កម មនន សហព័នធ ែដលកពុំងេធចលនែសងរកសិទធិស័យ

សេ មច សនជូនបងបូនែខមរេ កម ។ ដូេចនះ េយងជែខមរ មិន តវេធ

កេនយ ឈរេសង មឱបៃដ ឲយយួនបនករជិះជន់មកេលែខមរេ កមមច ស់

ទឹកដីេនះេទ តេឡយ ៕ 

 ភិកខុ សឺន យឹង រតន 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 3 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 និគមយនួ បន តត ទឹកដីកមពុជេ កម ឬែដន
ដីកូ ងំសុីនជយូរ ស់មកេហយី ។ សពៃថងែខមរេ កម ជជន
ជតិេដីមមនចនំនួ ប់ ននក់ កំពុងរស់េនេលីែដនដីកំេណីត
របស់ខួន ែតង តវរដអំ ចយនួ ក់គំនបសងកត់េសទីរ គប់ដេងីម
េចញចូល ។ ជក់ែសងចំេពះបញេរ ប ពហ៍ពិពហ៍េនកមពុជ
េ កម យនួបន មែខមរមនិឲយបងួសក់, មមិនឲយពក់ វ
កហម, មមិនឲយ េំបីករបង ឬ ងំនន, មមិនឲយកតខ់ន់ 

, មជប់េល ងសុ បយកិចច និងជូនអំេ យដល់គូ មី
ភរយិថមីជេដីម ។ េនះេបី មេសចកី យករណ៍ពី បជពលរដ
ែខមរ សកេ ជយញរ ៃនេខតឃងំ ។  
 េបី មករឲយដងឹពី បជពលរដែខមរេ កមថមី ៗ េនះថ 
ជញ ធរកុមមុយនសិយនួ េនែតរតឹបនឹងគបសងកត់ជបនេទ ត មក

េលីបងបូន បជពលរដែខមរេ កម ជពិេសស គឺបងបូនែខមរេ កម 
េន សកេ ជយញរេខតឃងំែតមង ។ បភពព័ត៌មនបនបញជ ក់
ថ សពៃថងេនះ េនទូទងំេខតឃងំ រដអំ ចយនួបន ក់
គំនបយ៉ងខងំ ជពិេសសេទេលីែផនក បៃពណី វបបធម៌ ទំេន ម
ទំ ប់ែខមរ កនុងេគលបំណងបផិំចបំផញកុំឲយែខមរេ កមរក បន
នូវ បៃពណី វបបធម៌របស់ខួនតេទេទ ត ។ ទក់ទិននឹងបញេនះ 
បជពលរដែខមរ សកេ ជយញរ បននិយយ បប់អនកយកព័ត៌ 
មនេយងីខញុថំ ចំេពះបញ ពហ៍ពិពហ៍របស់ែខមរេនកមពុជ
េ កមសពៃថង គឺរដអំ ចយនួបន មបងួសក់, មពក់ វ
កហម, មេធីេធមញេឡញលក័, ម កំត់សក់, ម េំបីក
របង ឬ ងំនន, ម កំត់ផក , ម សុំំេមបកូន បស- សី 
េចញចងៃដ, មជប់េល ងសុ បយទឹក និង មជូនអំេ យ
ដល់គូ មីភរយិថមីផងែដរ ។ ករ ម បមរបស់យនួទងំេនះ
បនេធីឲយប៉ះពល់យ៉ងខងំ ដល់ បៃពណីេរ ប ពហ៍ពិពហ៍
របស់ែខមរ េធីឲយបត់បង់អស់នូវលកខណៈេដីម ទេងីេនះ បជជនែខមរ
មិន ចទទលួយកបនេឡយី ។ មិន តឹមែតប៉ុេ ះ គឺជករ
រេំ ភេលីសិទធកិនុងកររក វបបធម៌ បៃពណីទំេន មទំ ប់របស់
ជនជតិេដីមមយួ ែដលសហគមន៍អនរជតិមិន ចេមីលរលំង 
េនះេទ។  
 េ ក សឺន ថន យុ បមណ ៤៥ ឆន  ំ មនេដីម
កំេណីតេន សកេ ជយញ េខតឃងំ កមពុជេ កម ។ ចំេពះករ
ែកែ បពិធីេរ ប ពហ៍ពិពហ៍របស់ែខមរេ កមពសីំ ក់យនួេនះ 
េ កបនេរ ប ប់ បប់អនកយកព័ត៌មនេយងីខញុថំ ចប់ ងំពី

យនួបនេធី និគមេលីែខមរេ កមេនះមក បងបូនែខមរពុំែដល
ទទលួបនេសចកីសុខេឡយី ។ កនងេទមនឧបបតិេហតុមយួ 
បនេកីតេឡងីចេំពះបងបូនែខមរ សកេ ជយញរ គឺ តវទទលួរងនូវ
ជំងឺពិករែភនករហូតជង ៣០០០ (បីពន់) នក់ឯេ ះ ។ មក
ដល់សពៃថង ជីវភពរស់េនរបស់បងបូនែខមរកនុងភូមិមនករធក់
ចុះយ៉ងខងំ ជពិេសសមន កម គ រជេ ចីន តវបងខចិំតឲយ
កូនឈប់េរ ន េដីមបីេទបេ មីយនួេន មទី កង េដីមបីបន បក់
កសខះ ៗ មកផគត់ផគង់ គ រ ។ េហតុេភទទងំេនះ មិនែមនជ
េរ ងៃចដនយេនះេទ េបីរដអំ ចយនួយកចិតទុក ក់េលជីីវ-
ភព សុខមុលភពរបស់បងបូនែខមរេ កមេនះ ។ ទងំេនះគឺជ
លទធផលៃនករេធី និគមរបស់យនួេលីែខមរ ។ េ ក សឺន 
ថន បនបនេទ តថបងបូនែខមរសូត តង់ពំុែដលមនទំនសជ់ 
មយួជនជតិយនួេឡយី ពកួគត់ បថន សុំែតេសចកីសុខ និងខតិខំ
រក នូវ បៃពណី វបបធម៌ ទំេន មទំ ប់របស់ខួនែតប៉ុេ ះ ។ ែត
ផទុយេទវញិពកួគត់ តវទទលួរងនូវករគបសងកត់យ៉ងខងំពី
សំ ក់ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួ ។ រហូតមកដល់ថមី ៗ េនះ រដ
អំ ចយនួបន ក់គំនបេលបីញ ពហ៍ពិពហ៍របស់ជតិែខមរ
េនេខតឃងំ ក៏ដូចជទូទងំែដនដីកមពុជេ កមែថមេទ ត ។ 
 បពភព័ត៌មនេនះ បនឲយដឹងេទ តថ ទេងីៃនករគប
សងកត់ែបបេនះ គឺជបញមយួដ៏ែសនលំបក និងជករ ពយ 
បរមភណ៍មយួស មប់ែខមរេ កម គប់រូប េនេលទឹីកដីកំេណីតរបស់
ខួន ។ ដូេចន ះបងបូនែខមរេ កម គម នអីេ កពអំីពវនវសុំឲយបង
បូនែខមរេនេ ក បេទស ក៏ដូចជអងគករសិទធិមនុស ននេលីពិភព
េ ក ជយួេធអីន គមន៍ បញឈប់នូវ ល់ទេងី កក់របសយ់នួ

កុមមុយនិស៕                                                       ថច់ វិចិ ត  

សំេល កបំពក់កនុងពធិីេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ របស់បងបូនែខមរកមពុជេ កម  



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 កលពីៃថងទី ២៨-២៩ ែខតុ  កនងេទេនះ ពុទធបរសិ័ទ
ចំណុះេជីងវតេបកខ មភនំដិនខងេជីង សថិតេនកនុងភូមិផ រ 
ឃុភំនំដិន សកគិរវីង់ េខត ែកវ បេទសកមពុជ បន បរពធពីធី
បុណយកឋនិទនមយួ េដីមបីដែងេទ បេគន ពះសងឃគង់ចំ ពះ
វស អស់ តីមស កនុងពុទធសមីវតេបកខ មភនំដិនខងេជងី ។ 
េនកនុងអងគកឋនិទនេនះ ពុទធបរសិ័ទចំណុះេជីងវតេបកខ ម
ភនំដិនខងេជីង ក៏បននិមន-អេញជ ីញ ពះសងឃ និង បជពុទធ
បរសិ័ទែខមរេនកមពុជេ កម ឲយេទចូលរមួបំេពញបុណយកុសល
ម បៃពណីពុទធ សនែដលធប់េធី មពុេទធ ទ និងទំេន ម 

ទំ ប់ពីបុ ណមកផងែដរ ជពិេសសគឺ បជពលរដែខមរេនេខត
មត់ ជក ។ បុ៉ែនលិខតិទងំេនះ តវបនអជញ ធរ សកយនួេចញ
បញជ ឲយេដីរដកហូតយកអស់គម នសល់ េ យយនួទងំេនះបន 
បកន់ថ ពះេចអធិករវតេបកខ មភនំដិនខងេជីង ពះេតជ

គុណ ទឹម ខន ជែខមរេ កម ។ មយ៉ងេទ តេ យ រ ពះអងគបន
ដឹងឮេ ចីននូវមគ៌របស់សហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ជញ ធរយនួ
ខចែ កង ពះអងគផ ពផ យ អំពីេគលករណ៍ែសងរក  

ពះេចអធិករវត នងិពុទធបរសិ័ទ កនុងកបនួដែងអងគកឋិនចូលវតេបកខ ម 

 ពះសងឃមយួអងគ ពះនម ថច់ កុងភូង វស បមណ 
៣០ មនេដីមកេំណីតេនវតកេញច ងកំពង់ វ សកកេញច ង េខត
ពះ តពងំ កមពុជេ កម បចចុបបននគង់េន ជធនីភនំេពញ ។ កល
ពីៃថងទី ៣១ ែខតុ  កនងេទ ពះអងគបននិមនមកេលង សក
កំេណីត កនុងេគលបំណងជបួជុំញតិេញម និងេធីបុណយកឋនិ
ទនេនវតមយួកនុងេខត ពះ តពងំ ។ ែតេ កយេពលនិមនមដល់
សកកំេណីត តវបន ជញ ធរកុមមុយនិសយនួ ចប់ឃុខួំនកនុងវត 
កំពុង វ សកកេញច ងកំពង់ វ ប មមមិនឲយ ពះអងគនិមនេទ

 និងេធីករទំនក់ទំនងជមយួនរ ទងំអស់ េ យ ជញ ធរ
យនួកុមមុយនិសេចទ បកន់ថ ពះសងឃអងគេនះ គង់េន បេទស
កមពុជ បនទំនក់ទំនងនឹងអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ។ 
 បភពព័ត៌មនពី ពះសងឃែខមរេ កមមយួអងគ ពះនម 
សឺន សុជត ិ ពះអងគមន ពះជនម បមណជង ៣០ វស  គង់េន
វតកំពុង វ េខត ពះ តពងំ កមពុជេ កម ។ ពះសងឃអងគេនះ 
បនមនសងឃដកី ផល់បទសមភ សន៍ដល់អនកយកព័ត៌មនេយងីខញុ ំ
ថ ជញ ធរយនួេខត ពះ តពងំបនចប់ ពះសងឃែខមរេ កម មយួ
អងគ ពះនម ថច់ កុងភូង មនសញជ តិកមពុជ េនេពល ពះសងឃ
អងគេនះនិមនមកេលង សកកំេណីត ពកួេគបនចប់ ពះអងគឃុំ
កនុងវត េ យមនិបនអនុញញ តិឲយ ពះអងគនិមនេទ  និងេធកីរ
ទំនក់ទំនងជនរ េនះ ។ ពះេតជគុណ សឺន សុជតិ បន
បនេទ តថ ពះសងឃ ែដល តវបន ជញ ធរយនួេឈម ះ េតី ឡុង 
(To Long) ចប់ខួនេនះ មនេដីមកំេណីតេនេខត ពះ តពងំ 
ជែខមរកមពុជេ កម ែតបចចុបបនន ពះអងគគង់េន ជធនីភនំេពញ ។ 
ពះអងគបននិមនមកេលង សកកំេណីតេនះ ក៏មនទិ ករ និង

លិខតិឆងែដនជ បជពលរដែខមរ បុ៉ែនមនេដមីកំេណីតនូវកមពុជ
េ កម ។ ដូេចនះប ឲយ ជញ ធរយនួមនករសង ័យថ ពះ
សងឃអងគេនះ បនពនំសំកមមភពែសងរកសិទធិស័យសេ មច
សនខួនរបសស់ហព័នធែខមរកមពុជេ កម េទេឃសនេនកនុង
ទឹកដីកមពុជេ កម េទីបប ឲយ តវចប់ខួនឃុខួំន និងឃេំមីលពី
ជញ ធរកុមមុយនសិយនួ ។ 

 ចំែណក ពះសងឃមយួអងគ ពះនមថច់ ៉ន់ឌិន ពះជនម
បមណ ៤៧ វស  សពៃថងគងេ់នវត មគគីរង ី សងក ត់សទឹងមន
ជ័យ ខណ័មនជ័យ ជធនីភនេំពញ និងជសមជិកសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កមពិភពេ ក បនមនសងឃដីករជុំវញិបញេនះថ 
ពះសងឃនម ភងួ តវបនរ ភិបលកមពុជផល់ទិ ករ 
លិខតិឆងែដនយ៉ង តឹម តវ េដីមបីនិមនេទ កសួរសុខទុកខញតិ
េញម និងេធីបុណយកឋនិទនេន សកកំេណីត បុ៉ែនេ កយេពល
និមនេទដល់េហយី ពំុ តវបន ជញ ធរយនួអនុញញតិឲយ ពះអងគ
និមនេទ ទងំអស់ ។ 
 ទក់ទិន និងបញេនះែដរ ពះេតជគុណ ពះមន េយ ង 
សុិន បធនសមគ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលមនមូល ន
េនវត មគគីរង ី បចេំន បេទសកមពុជ បនសងឃដីករ បតកិមម
ជំុវញិបញេនះែដរថ “ គឺជករជិះជន់បំបិទសិទធិេសរភីពមយួ
យ៉ងហសួេហតុ ។ ជពិេសសគឺពកួ ជញ ធរយនួអស់េនះេឆ ត 
ឱកសបំបត់ជតិ សន៍ បៃពណីទំេន មទំ ប់ែខមរេយងី” ។ 
ជទីបញច ប់ ពះអងគបនអំពវនវដល់អងគករសហ បជជតិ ែដល
ជអនកមនសមតថភពករពរ បជជនេលីពិភពេ ក សូមជយួ
យកចិតទុកចំេពះបញេនះផង ៕                             VOKK 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

សិទធិស័យសេ មច សនខួនជូនបងបូនែខមរកមពុជេ កម ។ 
 េហតុករណ៍ខងេលី បនេកតីេឡងីមុនមយួ សបហ៍ គឺ
េ កយពីបនែចកលិខតិនិមន-អេញជ ីញ េនកនុងេខតមត់ ជក ។ គ
ណៈកមមករចណុំះេជីងវតេបកខ មភនំដិនខង េជីង សូមមិន
បេញចញេឈម ះ សពៃថងេ ក រស់េនកនុងភូមិ សកខងេល ី ែត
េ ក មនេដមីកំេណីតេន សក យទង ឃុេំឡ ទី េ ក
បនបេងីប បបអ់នកយកព័ត៌មនេយងីខញុថំ មុនេនះមយួសបហ៍ 
េ ក បនេទនិមន ពះសងឃ និងអេញជ ីញពុទធបរសិ័ទែខមរេ កម
េនកនុងេខតមត់ ជក េដីមបីចូលរមួពិធីបុណយកឋនិទន ។ ែត
េ កយពីេ ក បនែចកលិខតិទងំេនះអស់េហយី ែបរជ ពះ
េចអធិករវតជេ ចីនេនេខតមត់ ជក បនឲយដំណឹងមកថ 
លិខតិនិមន-អេញជ ីញបុណយកឋនិទងំេនះ តវរដអំ ចយនួេដីរ
បមូលយកអសេ់ហយី ។ 

 ពះសងឃមយួអងគ ពះជនម បមណ ៤០ វស  ពះអងគ
មនេដីមកំេណីតេន សក យទង សពៃថងជ ពះេចអធិករវត 
ពះអងគសូមមិនបេញចញ ពះនម បនមនសងឃដីកមកកនអ់នក
យកព័ត៌មនេយងីខញុថំ “ ពះអងគមនេសចកីេ ក យយ៉ង
ខងំចំេពះបញេនះ េហយីក៏មិនបនដឹងថមូលេហតុអីេទីប ជញ  

ធរកុមមុយនិសយនួដកហូតលិខតិនិមន-អេញជ ីញទងំេនះេឡយី ។ 
 ចំែណកឯភិកខុសងឃមយួអងគេទ ត ែដលគង់េនវតមយួ
កនុង សក កេប ពះអងគមនសងឃដីកថ ជញ ធរយនួកប៏ន
បមូលលិខតិេនះពីវត ពះអងគផងែដរ ែតេគពុំបន បប់ពីមូល
េហតុេឡយី ។ ជញ ធរយនួទងំេនះ គន់ែតនិយយថ េគេធី
មបញជ ថន ក់េលីែតប៉ុេ ះ ។ ែតេបី មទស នៈផទ ល់ ពះអងគ
ពះសងឃអងគេនះបនបញជ ក់ថ រដអំ ចយនួេគដកហូតលខិតិ
និមន-អេញជ ីញបុណយែបបេនះ គឺមិនចង់ឲយ ពះសងឃ និង បជពុទធ
បរសិ័ទេទចូលរមួបុណយកឋនិេនះ ពីេ ពះេគដឹងថ ពះេច 
អធិករវត ពះនម ទឹម ខន ពះអងគមនឧតមគតិជតិនិយម 
េហយី ពះអងគបនដឹងឮជេ ចនីអំពីមគ៌តស៊ូេ យអហងិ របស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម កនុងករតស៊ូេដីមបីែសងរកសិទធិសយ័
សេ មច សនជូនែខមរកមពុជេ កម កំពុងរសេ់នេលីែដនដីសណ
ទេនេមគងគេនះ ។ េហតុដូេចនះេហយី េទីបពកួេគខចែ កង ពះអងគ
ផល់ព័ត៌មនទងំេនះជូនដល់ ពះសងឃ និង បជពុទធបរសិ័ទែខមរ
េ កម ែដលនឹងនិមន-អេញជ ីញេទចូលរមួកនុងកមមវធីិបុណយកឋនិ
ទនេនះ ៕                                                    

   កញញ  សីរត័ន 

 េនកមពុជេ កម កលពីៃថងទី ៤-៥ វចិឆិក កនងេទេនះ 
េន មប វតនីមយួ ៗ េគសេងកតេឃញី បជពលរដែខមរេ កម
ប់ពន់នក់ បនចូលរមួពិធីបុណយអុំទុក អកអំបុក សំពះ ពះែខ 
បែណត បទីប ែដលជ បៃពណីទំេន មទំ ប់ែខមរ ងំពីយូរយរ
មកេហយី េ យែឡកេនេខត ពះ តពងំ និងេខតឃងំ មន
បជ សក៏បន បរពធពិធី ប ងំទូកងផងែដរ ។ េនេខតឃងំ 
មនមនុស បមណជង ៦០០ ពន់នក់ ចូលរមួអបអរេលកីទឹក
ចិតដល់ កមកី ករ-កី ករនីិទូកងទងំ ៥០ កម ែដលបន
អេញជ ីញមកពីប សក និងេខតននេនកមពុជេ កម ។ រឯី
េខត ពះ តពងំវញិ ឆន េំនះមនទូកចំននួ ១០ ចូលរមួ ប ងំ 
េដីមបីអបអរ ទរពិធីបុណយ បៃពណីជតិែខមរេយងីផងែដរ ។ 
 កនុងៃថង ប ងំ េយងីសេងកតេឃញីមនមនុស ែណន 

ន់ ន់ ប ់ ែដលបនអេញជ ីញមកពី គបទិ់សទី កនុងទកឹដី  
កមពុជេ កម ែដលមនអនកខះមករង់ចំ ងំពីេម៉ង ៤ ពឹក េដីមបី
ចង់ដឹង ចង់េឃញីពីសមតថភពរបស់ កមកី ករ-កី ករនីិកនុង
កមនីមយួ ៗ ។ ឆងកត់ករ បកតួអស់េពញមយួៃថង េនេខត
ឃងំ ទូកែដលជប់ចំ ត់ថន ក់េលខ ១ ទូកវត វចិ, េលខ ២ 
ទូកវតេផន ររករ និងេលខ ៣ គឺទូកវតបនួ ពះភ័ កេនេខតឃងំ ។ 
 បុរសចំ សម់ន ក់មនេដីមកំេណីតេនេខតឃងំ មន

យុ បមណ ៤០ ឆន  ំ េ កជគណៈកមមករវតៃនទូកមយួកនុង
ចំេ មទូកែដលបនចូលរមួទងំ ៥០ េ កមន ប សន៍
បប់អនកយកពត៌័មន “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថ ថី
តបិត ែតទូករបស់េ កពុំទទលួបនជ័យជំនះក៏ពិតែមន ែតេ ក
មនេសចកីរកី យខងំ ស ់ ែដលេឃញីបងបូនែខមរេ កម ប់
ពន់នក់ មកចូលរមួែបបេនះ ។ បុរសចំ ស់េនះបនបនេទ ត
ថ េនះសឲយេឃញីថ េទះជែខមរេ កមសថិតេនកនុង ថ នភពែបប

 ក៏េនែតរក បន បៃពណីទំេន មទំ ប់របស់ខួន  

ទូកែខមរេ កម (ខងមុខ) កនុងករ ប ងំេ ជសេរ សជសមជិកទូកងអនរជត ិ



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

បនជដែដល ។ ចំែណកេនឯ បេទសកមពុជវញិ គណៈកមម -
ធិករជតិេរ បចបុំណយជតិ និងអនរជតិក៏បន បរពធពិធីបុណយ
អំុទូក អក អំបុក និងសំពះ ពះែខដូចគន ែដរ កលពីៃថងទី ៤-៥-៦ 
ែខវចិឆិកកនងេទេនះេន ជធនីភនំេពញ ខងមុខ ពះបរម ជ ងំ 
និងដងទេន ប ែដលជទី បរពធពិធីបុណយអុំទូកជេរ ង ល់ឆន ំ
េនះ េគសេងកតេឃញីមន បជជនែខមរ មកពីប េខតេផ ង ៗ 
ប់ ននក់ចូលរមួទស ន និងេលីកទឹកចិតដល់ កមកី ករ-
កី ករនីិទូកង បកបេ យបរយិកសសបបយរកី យៃ កែលង 
េ កម ពះ ជធបិតីភព ពះករុ  ពះបទសេមច ពះបរមនថ 
នេ តមសីហមុនី ពះម ក តៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ។ 
 ទិដភពទងំ យេន ម ចងំទេន ពិេសសេ តីយ
ខងលិចែដលជទីស មប់អងគុយទស នករអុទូំក មនុស បន
េ ចីនេដរ ស ងំពីៃថង តង់មកេម៉ះ ែដលភគេ ចីន បជពល រដ
ទងំេនះ អេញជ ីញមកពីប េខតនន ។ អនកខះបន ក់បយ 
មូប រ នំចំណី ទឹកមកជប់នឹងខួនេទ តផង ។ េគក៏សេងកត
េឃញីយុវជន យុវតី ែដលភគេ ចីនជកមមករ កមមករនីបំេរកីរងរ 
េន មេ ងច កននកនុងភនំេពញេ ចីនពុំបនេធីដំេណីរវលិ តឡប់
េទ សកកំេណីតេទ ែតពកួេគេនចូលរមួសបបយរកី យេនទី
េនះផងែដរ ។ 
 េន បេទសកមពុជ កនុងពិធីអំុទូកេនះ េយង មម នី
េរ បចំកមមវធីិបនឲយដឹងថ ទូកចូលរមួេនកនុងឆន េំនះមនចំននួ 
៤១១ ទូក គឺេសមីនឹង ២០៥ គូ និងេសសមយួ កនុងេនះមនកី
ករ-កី ករនីចំននួ ២០.៦៣០ និង កមងំេ ត ម ៤០១៦ នក់ ។ 
កនុងពិធី ប ងំេនះ អីែដលគរួឲយចប់ រមមណ៍បំផុតេនះ គឺេគ
សេងកតេឃញីមនទូកែខមរកមពុជេ កមមយួេឈម ្ ះ “ ែខមរកមពុជ
េ កមមនជ័យ” ទូកេនះឋតិេនេ កមករេរ បចំ និង គប់ គង
េ យគណៈកមមករមិតសមគមន៍ និង តំ ងសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម បចេំន ពះ ជ ច កកមពុជ ។ េនះសឲយេឃញី
ថ ែខមរេ កម ែដល តវរត់េភ សខួនេចញពមីតុភូមិកំេណីត ឬ 

កំពុងរស់េនេ កមករ គប់ គងរបស់ កង ណូយេនះ ពំុែដល
េភចនូវ បៃពណីទំេន មទំ ប់ែខមរមង េឡយី ។ ជក់ែសងគឺ
បងបូនែខមរេ កម ែដលកំពុងរស់េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ, 
េនសហរដ េមរកិ, ក , អូ លី, ប ងំ និងអ៊ី ល ីជ
េដីម ែតងែត បកន់យ៉ងខជ ប់ខជួន នូវ បៃពណីទំេន មទំ ប់របស់
ខួនដូចជពិធីបុណយភជុ ំបិណយ និងចូលឆន ថំមីផងែដរ ។ 
 មរយៈករ ប ងំេនះ ទូកជប់ចំ ត់ថន ក់េលខ ១ 
បនេទេលីទូកេឈម ះ “ឧតុងែម៉ជ័យបរមី ងំចស់” ពកផ់ក 
េលខ ១០១ េទពីេខតកំពងស់ពី ។ ទូកជបចំ់ ត់ថន ក់េលខ ២ 
“គិររីង សុខែសនជ័យ” ពក់ផក់េលខ ១០២ េទពីេខត ែកវ និង
េលខ ៣ បនេទេលីទូកេឈម ះ “អធិ ជច កភពរង ី” ពក់ផក 
េលខ ១០៥ ទូកកង ជ វុធហតថេលីៃផទ បេទស ។ 
 េ កយពីេធីករ ប ងំអស់ចំននួ ៣ ៃថង គណៈកមមករ
បេចចកេទសេរ បចំពិធីបុណយ ប ងំទូក បនរកេឃញីទូកែផន
េលខ ១ ចំននួ ១០៣ ទូក េ យបនរងន់ ៣៥ មឺុនេរ លស មប់
ទូកនីមយួ ៗ ។ ទូកែផនេលខ ២ ចំននួ ១៤៦ ទូក េ យទទលួ
បន បក់ ៣០ មឺុនេរ លស មប់ទូកនីមយួ ៗ កនុងេនះក៏មនទូក
ែខមរកមពុជេ កមផងែដរ ។ មយ៉ងេទ ត ម ប សន៍របស់គណៈ
កមមករទូកង “ែខមរកមពុជេ កមមនជ័យ” បនឲយដឹងថ ទូកង 
“ែខមរកមពុជេ កមមនជ័យ” នឹង តវសហពន័ធកី ប ងំទូក 
ជតិកមពុជេ ជសីេរសីចូលជសមជិករបសស់ហព័នធ េដីមបី បឡង
ប ងំេលីឆកអនរជតិផងែដរ ។ ទូកែផនេលខ ៣ មនចនំនួ 
១០៧ ទូកនីមយួបនទទលួ បក់រងន់ ២៥ មឺុនេរ ល និងទូកែផន
េលខ ៤ មនចំននួ ៤៧ ទទលួបន បក់រងន់ ២០ មឺុនេរ ល
ស មប់ទូកនីមយួ ៗ ផងែដរ ។ 
 ពិធីបុណយអុំទូក អកអំបុក សពំះ ពះែខ បែណត បទីប
េនកមពុជ តវបនបញច ប់ បនទ ប់ពីមនករអុជកំ ជចអបអរន
តីៃថងទី ៦ ែខវចិឆិក បកបេ យេជគជ័យ សបបយរកី យ 

េ កម ពះ ជធបិតីភព ពះករុ ពះម ក តកមពុជ ពះបទ
សេមច ពះបរមនថ នេ តមសហីមុនី ៕                     េ ភណ័ 

សកមមភព ប ងំរបស់កី ករ-កី ករនីទូកងេនេខតឃងំ កមពុជេ កម  

រូបថតអនុស វរយី៍ កមកី ករទូកងែខមរេ កម បចេំន ពះ ជ ច កកមពុជ 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 មេសចកី យករណ៍បនឲយដងឹថ កលពីឆន  ំ២០០៤ 
កនងមកេនះ ជញ ធរកុមមុយនសិយនួ បនបន់យកដីែ សរបស់
បជ ស និងដីែ សរបស់ ពះសងឃែខមរវត ពះធតុ សថិតកនុងឃុ ំ
អូរឡមឹ សក យទង េខតមត់ ជក េធីជផ រឲយ សយនួលក់
ដូរេនទីេនះ ។ េលីសពីេនះ ពកួ ជញ ធរកុមមុយនិសបនបន់យក
ៃផទដីកនុងវត ពះធតុ េហយី ងសង់ផទះវបបធម៌េវ ត មសីេគ
េនះេទ តផង ។ 
 េយង មករឲយដឹងរបស់ បជពលរដែខមរ ែដលកំពុង
រស់េនឃុអូំរឡមឹថ សពៃថងេនះ មន បជពលរដែខមរជេ ចនីនក់
បនសែមងករមិនសបបយចិត ចំេពះទេងីរបស់ ជញ ធរយនួ 
ែដលបន់យកដី ប សែខមរ ជពិេសសដីវត ។ ទក់ទិននឹងបញ
េនះ េ ក េច ក់ មន យុ បមណ ៥៥ ឆន  ំជជនរងេ គះ 
ែដល តវរដអំ ចយនួបន់យកដីែ សេនះ សពៃថងរស់េនភូមិ
តពងំេភះ ឃុអូំឡមឹ បនេរ ប ប់ថ សពៃថងេនះ ដីែ សរបស់
េ ក និង បជ សមយួចំននួ បូករមួទងំដីែ សវតផងេនះ តវ
បនរដអំ ចយនួបន់យកអស់េហយី កនុងេគលបំណងយកេធី
ជផ រ សរុបទងំអស់ដីមនទំហបំេ យ ២០០ ែម៉ ត (ពីវត
ពះធតុេទដលភូ់មិ តពងំេភះ), ទទឹង ១៥០ ែម៉ ត (ពីខង
េជីងេទតបូង) ។ េ ក ក់ បនបនេទ តថ សពៃថងេនះតផួ រ
តវបនរដកុមមុយនិសយនួសងេ់ សចជ ថ ពរ េហយីក៏កំពុង តវ
បនដំេណីរករលក់ដូរជបនបនទ ប់េហយីែដរ ។ កនុងេនះរដ
អំ ចយនួ ក៏បនសង់ផទះ បមណពី ៥០ េទ ៦០ ខនង ស មប់ 
សយនួរស់េន និងកំពុងចប់េផីម ងសង់ជបនេទ ត ។ 

េ យមនករបងឹផល់ពីសំ ក់ បជពលរដែខមរ មកដល់េពលថមី 
ៗ េនះ េទីបអជញ ធរយនួបនេ បីអំ ចផច់កររបស់ខួនេចញ

លុយបនិចបនួចសងៃថដី បជ ស និង ពះសងឃ េ យេគគំ ម
កំែហងថ េបមិីនយកលុយេនះេទ គឺរដអំ ចនឹងរបឹអូសយក
ទេទ ៗ ែតមង ។ ែបបេនះេហយីេទីបបងខំឲយ ពះសងឃ និង បជ
សែខមរយកលុយទងំ យដីែ ស ។ 

 ចំែណកឯករណីេផ ងមយួេទ ត េនះគឺដីកនុងវត ពះធតុ 
តវបន ជញ ធរយនួបន់យកេធផីទះមយួខនងេនកនុងវតែតមង ែដល
ផទះេនះយនួេគេ ថ “ផទះវបបធម៌េវ ត ម” (Nha Van Hoa 
Viet Nam) េ យពកួេគពុំបនេធីដឹងឮចំេពះករត ៉បេណញឲយ
រុះេរផីទះេនះេឡយី ។ ចំេពះបញ ងសង់ផទះកនុងដីវតេនះ េ ក

ចរយនម េច ៉ន់ មន យុ បមណ ៦០ ឆន  ំេ ក មន
សកកំេណីតេនជិតវតខងេលី េហយីបន បប់អនកយកព័ត៌មន
េយងីខញុថំ “េ ក  និង ពះសងឃ ក៏បនបឹងត ៉ចំេពះបញ
ងសង់ផទះេនះែដរ ែតពុំមនអនក េគេអីេពីដល់េនះេទ ។ 

រហូតមកដល់សពៃថងេនះ ផទះេនះ តវបន ងសង់រចួជេ សច 
េហយីក៏ពំុមនករសងៃថដីអីេនះែដរ” ។ រឯី ពះសងឃមយួអងគ 
គង់េនវតខងេលី សូមមិនបេញចញ ពះនម ពះអងគមន ពះជនម
បមណ ២៨ វស  បនមនសងឃដីកថ ពះអងគមិនេពញ ពះ 
ទ័យេ ះេឡយី ចំេពះទេងីបន់យកដីវតរបសយ់នួែបបេនះ ។ ថី
តបិតែខមរសថិតេនេ កមករ គប់ គងរបស់កុមមុយនិសយនួក៏ពិតែមន 
ក៏បុ៉ែន បេទសកុមមុយនិសេនះ ក៏មនចបប់ទមប់ែដរ ចុះេហតុអី
បនជយនួេគមនិេគរពចបប់ េហយីែបរជបន់យកដី បជ ស
ែខមរ និងវត ម មអំេពីចិតែបបេនះ ?  

 គរួបញជ ក់ផងែដរ ករណីយនួបន់យកដីែខមរែបបេនះមិន
ែមនេទីបែតេកីតមនេឡងីេនះេទ ។ រហូតមកដល់សពៃថងេនះ រដ
អំ ចយនួក៏ពំុទន់បញឈប់នូវករបន់យកដី បជ សែខមរែដរ ៕    

ផទះវបបធម៌យួន ងសងេ់លដីវត សក យទង េខតមត់ ជក 

កុមមុយនិសយួនេនែតបនបន់ដីវត សង់ េរ នភ យនួ េនកមពុជេ កម  



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 8 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

១០៨៧-ទទលួទកុខេទស េសមធកន់រក 

លំបកអតឃ់ន ទងេនះេនេល  

េធករ គប់ បន ជះុេនមេលបន 

 មចតិទៃីទ ។ 

១០៨៨-អនកេទសកនុង ទង លំបកលះុលន ់

ទល់ តក និក័ យ និងចបច់រែចង  

សំ ដងេទសៃព ឲយអសេ់ទសនយ័  

អនកខងំពុំបន ។ 

១០៨៩- គន់ តតចិៗ ឲយបនដងឹកចិច  

ដងឹេ យេដម ន កលែខ មរខម ងំបស ់

េទស សព់ុំខ ន កុឲំយេកមងមន  

ចតិចងច់លូខម ងំ ។ 

១០៩០-េបបនបសេ់ហយ កុេំនេនះេឡយ  

ែ កងពុំកបំងំ ឲយចរេចញេទ សកេ កែខ មរខម ងំ  

េទបពនួកបំងំ រចួរតុទៃីទ ។ 

១០៩១-និយយឯអងុ េទ ងគនុធកំនុង សកែខ មរេនះ

នយ័ េធទកុខអសខ់ម ងំ ផងទងំទៃីទ ដចូេឈដចូៃ ព  

ខ ណិក័ យមរ  ។ 

១០៩២-ឯអសេ់មៗ នមុនឺខម ងំែខ មរ អងុឲយេសន  

យនួយកេទេធអំេពេទ  េ ល ល ម   

ដងក បទ់ញ ច ់។ 

១០៩៣-បញចុ ងយឹតេចញ កបំតិមតុមញិ  

រកតប់ ច ់េហយយកអំបលិ  

េមទសមកេ សច ប កស់ព ច ់ 

ញ័រអសអ់ងក យ ។ 

១០៩៤-េឈេហយនិងែ សក ពតេ់ក បេសទរែបក 

បំពងក់ធយ ចពំមពីមត ់សឹង ពតស់ព យ  

ខន នឃ់ន បកបល យ េល នែភនកទលេ់ចញ ។ 

១០៩៥-ឧសឱអនិចច  េទស បំបករ 

 បកដេចនះមិញ មិនគចួរចត ់ 

េទ ែចងេចញ ខចខនួឯងវញ 

 កនុងនេ កយី ។ 

១០៩៦-េទសេទបរេ ក េបបបមនមក  

ថសធ់កអ់វចយី ជរយពនគ់នុ  

េទស សព់ុំក ន កុឲំយេកមងមន  

ចតិចងច់លូខម ងំ ។ 

១០៩៧-ឯអងុឲយេធ េទសេនះពុំេសម 

 និង ថ ននរក ែតអងុឲយេធ  

អំេពេទសទកុ ទងំ យ គបម់កុ  

មិនគរួែចងចយ ។ 

១០៩៨-គេឺមះែតថ យកទកុ ម  

បយត័នអងក យ កលអងុឲយេធ  

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

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 9 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

អំេពទងំ យ ខះចកច់ង យ  

េ ង រេ លអសក់ ី។ 

១០៩៩-ឯេកមងតចូៗ កបត់បុត ងំដចូ  

អនកផង ងំ ត ខះទញសនធឹង 

 ឲយតងឹទងំប ីកបលមូលមកខ ម ី 

េធជេជង កន ។ 

១១០០-េហយគតិយកេភង បងក តេ់នះេឡង  

យកែដកបនេ ង រ កនូេកមងមនេទស  

ទងំអសប់៉នុម ន ខះជីកដបីន  

េធជរេ  ។ 

១១០១-ទមកអ់នកេទស កនុងេនះទងំអស ់ 

េហយលបុដេីទ យកេភងបងក ត ់ 

ពីមតរ់េ  េភងេឆះ ចលេឆ  

លះេ ចជែផះ ។ 

១១០២- កលអងុេទ ងគនុ េធេទសទមងន ់ 

នគរេយងេនះ មចតិចនិ បជញ ចេំណះ  

េ សចេហយរមរះ េរ ប សកវងវញ ។ 

១១០៣-ឲយេរ បេករកយ េន គបប់នទ យ  

ដចូេដមេនះមិញ េស កពកេ់ខ វ  

រេ ៊ ពសេពញ ឯ សន៍ ខ មរមិញ  

មិនមនសនូេ ះ ។ 

១១០៤-ខះចលូែតខនួ េស កពកដ់ចូយនួ  

ខចបុណយេគេ ម ះ ខះចលូទងំចតិ  

គនិំតកនុងេពះ ឯ សនឯ៍ងេនះ  

មិនមនសៃង  ។ 

១១០៥-រអងុេទ ងគនុ បជញ ធលំន ់ 

េ ពេលបអសៃ់ផទ េ កម កមក  

 ដចូម នគៃន េលបលបពសៃ់ផ   

ជំពកក់រេឡយ ។ 

១១០៦-េទ ងគនុសពៃថង ចតិចង គងៃផទ  

េ កមេនះឯងេហយ បបំកន់មុឺន  

ម នជេ តយ បនដចូចតិេហយ 

 ឥតឯសងក រ ។ 

១១០៧-េទ ងគនុគតិយល ់ មេ យេយបល ់ 

គនិំត បជញ  ថលងួពីរពង  េសចគងេ់នន  

ឯ កងេទពម  នគរ ជ ថ ន ។ 

១១០៨-ជញជ ឹ ងគនុគតិ រះរកគនិំត  

េធេមចឲយបន ឲយមលូមក យ  

ឧបយរះធយន ក មយកបន  

ដចូេ យចនិ ។ 

១១០៩-បទពំេនលេនចរច ឯ កងេទពម   

នគរបូរ ជ ថ ន ។ 

១១១០-ជេហតបុទបណុយបូ ណ កងកមពុជមន 

បូ ណបូរេថកងថក ន ។ 

១១១១-េទ ងគនុកចលងច់េចង កចក់និ សកេយង 

មិនបនបទបុណយ សន ។ 

១១១២-ជេហតៃុចដនយេទព ពះេចយធុយ  

ទង ់ ពះករណុអងគលងួ ។ 

១១១៣-ថេចអងគអិមអងគឌួង បង់ សកទងំពងួ  

មកេននឹងអញយរូេហយ ។ 

១១១៤-មិនមន បេយជនអី៍េឡយ  

យលថ់ឥតេ តយ សនូយេ ះ រឥតករ ។ 

១១១៥-ពុំសវូសកុចតិចនិ េបេចនះគរួន  

ែតអងគអញគតិឲយេចញ ។ 

១១១៦-េទេន សកេ កេនះវញ ឯេទេទ បអញ 

េនមញិមនិសវូសបបយ ។ 

១១១៧-គតិេ សចគនិំតយលឆ់ង យ  

េទបក័ តព នយណ៍ ឲយែតងបនទូលេទខ ម ី។ 

១១១៨- សេ់ បខលងួទងំពីរ េរ ប សកេ យទ ី 

ឲយលងួទងំពីរេសចគងុ ។ 

១១១៩-សឹងមន ករ គបអ់ងគ េគគតិអ មង  

េចញចលូចះុេឡងគលេ់ ៊  ។    (េនមនត) 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 ពះៃ តបិដក គឺជគមពីរកបួនខន ត ពះពុទធ សនដ៏

សំខន់ ។ ពះៃ តបិដកផទុកនូវពុទធវចនៈែដល ពះពុទធអងគ ទង់

បនបញញតិទុកឲយ វក័ បតិបត ិ។ េយងីសេងកតេឃញីថ េន គប់

វត មភគេ ចីន ែតងែតមនតមកល់នូវ ពះៃ តបិដកស មបឲ់យ

ពះសងឃសិក េរ នសូ ត ។ ពះសងឃែតងែតេទសនពនយល់ពុទធ

បរសិ័ទអំពីកងធម៌េផ ង ៗ ែដលដក សង់េចញពី ពះៃ តបិដក 

េហយីក ផ ពផ យដូចេនះេហយី បនេធីឲយ ពះពុទធ សន

គង់វង  និងរកីចេ មីនជលំ ប់ ។ េ យសឡំងឹេឃញីែបបេនះ

េហយី េទីប ជញ ធរកុមមុយនីសែតងែតេធីករ ងំចំេពះេស វេភ

បវតិ ស េស វេភទក់ទងនឹង ពះពុទធ សន ជពិេសសគឺ

ពះៃ តបិដកេនះែតមង មិនឲយចូលេទទឹកដីកមពុជេ កមជ ច់

ខត ។  

 េតីគមពីរ ពះៃ តបិដកមន រៈសំខន់ដូចេមចខះចំេពះ

បជពុទធបរសិ័ទ ?  

 ពះៃ តបិដកបនេសចកីថ ជលីបី ផទុកេទេ យពុទធ- 

វចនៈ មន ពះវន័ិយបិដក សុតនបិដក និងអភិធមមបិដក មន 

៨៤០០០ ពះធមមកខនធ ។ កនុងេនះ ពះវន័ិយមន ២១០០០ ពះ

ធមមកខនធ សុតនបិដកមន ២១០០០ ពះធមមកខនធ និង ពះអភិធមម

បិដកមន ៤២០០០ ពះធមមកខនធ ។ 

 ពះវន័ិយ គឺជពុទធវចនៈែដល ពះពុទធបរម គៃនេយងី

ពះអងគបនសែមងបញញតិនូវអីែដល តវ មឃត់ និងអនុញញ ត

ឲយ វក័- វកិ ប ពឹត ម ។ គមពីរ ពះវន័ិយេនះ បនអប់រកំយ 

ច ចិតៃនពុទធបរសិ័ទឲយល បេសីរ េហយីរស់េនេ យសុខដុម

រមនជមយួគន  េ ពះកនុងចំេ មពុទធបរសិទ័ មនអនកខះមន

អធយ ស័យល អនកខះមនអធយ ស័យេ គត គត អនកខះមន

កមងំកយតិច ឯអនកខះេទ តមនកមងំកយខងំ ។ ដូចេនះ

េហយី េបីអនកមនអធយ ស័យ កក់ែតមនកមងំខងំេនះ នឹង

េទរេំ ភបំពនេលីអនកែដលមនអធយ ស័យល ែតមនកមងំ

កយតិចេនះ ។ េ យេហតុេនះ មនគមពីរ ពះវន័ិយជេ គ ង

ឃត់ឃងំអំេពីេ ទីសឃនងទងំ យ ែដលេ ប បបននឹងេជស ឬ 

អំេបះេគយកេទ កងផក េផ ង ៗ ពីគន បេងកីតបនជក មងផក

យ៉ងលដូេចន ះែដរ ។ 

 ចំែណកគមពីរ ពះសូ ត ឬ សុតនបិដកវញិ ជក មងអតថ-

បទធម៌មនអតថន័យយ៉ង ជលេ ជែដល ពះសមម សមពុទធ កល

ទង់គង់ធរមនេនេឡយី ពះអងគជបុគគលមនថីមតយ៉់ង

ចំ ន េទសនេ បសមនុស សតេទពឲយមនអធយ ស័យល

សូត តង់ មនសទធ ជះថ ចង់ែតបំេពញទន និងអំេពីជកុសល

កមម ។ ពះសុតនបិដក េគ ចចត់ជ “េ រេទសន” ។ ពកយ

សំដីែដល ពះពុទធអងគបនបញញតិទុកេហយី គឺែតងែតេនឋតិេឋរ 

េហយីមិនថែតមនុស  េទព ឬសភវៈអីមយួេនះេទ ឲយែតបន

ប់ធមមេទសនរបស់ ពះអងគេហយី ក៏ែតងែតេជ ស៊ប់េ យមិន

បច់ចប់បងខំេឡយី េហយីបនសេ មចមគគផលេរ ងខួន ៗ ។ 

 ឯអភិធមមបិដកជគមពីរ ែដលផទុកនូវពុទធវចនៈេ ចីនជង

េគ ែដលជគមពីរបរយិយអំពីកងធម៌ដ៏ ជលេ ជ ជក មងទស ន

វជិជ ពះពុទធ សន ែដលែចងអធិបបយអំពីចិតនិពន ឬេគ ច

ចត់ទុកគមពីរ ពះអភិធមមបិដកជ “បរមតថេទសន” គឺជករសែមង

នូវធម៌ែដលមនអតថយ៉ង ជលេ ជ ។ 

 ពះពុទធអងគជសនបុគគល បនយល់ ជត ជបអស់អំពី

រស ថ៌ធម ៌ ដ៏លិតលន់េនេពលែដល ពះអងគេទសនេ បស

មនុស សត ក៏មនុស សតទងំេនះ ប់យ៉ងងយ ។ 

 មករេរ ប បខ់ងេលីេនះេឃញីថ ពះៃ តបដិកមន

គុណ បេយជនវ៍េិសសវ ិ ល ស់ មិនមនវតថុ មយួ ច

េ ប បផទឹមបនេឡយី ។ សូមបែីតយកែផនដីមកផគូរផគង ក៏មិនមន

តៃមេសមីផង េ ពះែផនដី ក ម បឹថពីេនះ គន់ែតជទពំីនក់

ស័យេនមនុស សតបុ៉េ ះ មិន ចនឹងេធឲីយមនុស សតរចួ

ចកផុតពីទុកខទងំពងួបនេឡយី មនជតិទុកខជេដីម ។ 

 ក មងអតថបទធម៌េនកនុង ពះៃ តបិដក កលេដីមេឡយី

ពះពុទធអងគបនេទសនេ បសបញច វគគិយភិកខុេនកនុងៃ ពឥសីបតន

មិគទយវន័ ែកបរ កងព ណសី ។ តពីេនះមក ពះអងគបន

ច់រងគ ត់េទសន បេ ម ជន មនទងំ ពះញតិ ពះអងគផង

ែតកនុង បេទសឥ បុ៉េ ះ អស់ថិរេវ  ៤៥ ឆន  ំ រចួ ពះអងគក៏

ចូលបរនិិពនេទ ៕              (ដក សងេ់ចញពីេស វេភវ បធម៌ែខមរ) 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

    ខ ញុជំកវពេនចរ        កតភ់នេំ កមថមែ ពកទេន  

   មកេដកស មកេន កងេហ   ជទកឹដីេគជតដិៃទ ។ 

   េមល ងំេមលេមរអុតតីក ត  ៃនជតិ យត័ពូជែឆកៃ ព 

   ខ ញុំ សនកុកកួល ជលហឫទយ័   មៃមនកឹដលបូ់វក៏រន ។ 

   ែដលបនពលី នសងខ រ   ក ងសីម ល កសិនទ 

   មិនសមេប តវសិតេ ក ម កន  េ ចហិនអស់េករយង៉េនះេ ះ ។ 

        ឯយនួជពូជេចរឧទទ ម   សុី ចហ់តុឈមែបរលបីេឈម ះ  

     យឡុ៉ងមិុញមង៉ ងកយេកះ  ខយឌិនសុីេចះឪបវ យ ។ 

   កលរស់ជបេ់ឈម ះពលេឃរេឃ  ងបេ់ទេនែតជសតៃច 

     ចបចក់ សយកកៃ ម   ទញិមូបទញិបយផលេ់ចែច ។ 

    របមន កដ់បព់នដ់ប់ បពំន ់   អនក កអនក គនេ់ទះ កងែ ស 

    ខបួវស បងំ លឆ់ន ំ ខ   ឲយែតេលចមុខលកូរតយក ។ 

   េគេធបដិវតនរ៍ ំ យជត ិ   រេំ ភពនពធែតមច ស់ធក 

      សំេឡះមួយ ៗ កចិពនក   ែតពកបនចិចបិចេចលភម ។  

   េ បលបិចឧបយៃឆន គប់ បប   យែអបសុីញនេកបកបឆ់ព ម 

       ឆិនកបលសុីកបលេករអ ងគ ម  ជតេិឈងបឺតឈមយតឺទងំអស់ ។  

  ចំ ណកវរៈបុរសែខ មរ   ខំ បកន ់ តធមស៌បបុរស 

  សេ ងគ ះ កេពេ យសេនស   ឥតគតិអីេ ះពីកនូល ។ 

      ខេំធបដិវតនរ៍លំតជ់ត ិ   េខ ពម ស់េ កធតទុកុវណក 

   ងសីល កទ់នបន ព នត  ធកដ់លខ់នួ កគម នផទះ ជក ។ 

  បូរណភពទកឹដីកប៏ត ់   ជីវតសូនយ ង តេ់ កមមបធ់ក 

  បនែតេចតយិមួយ គន ់ជក   កមមអីមច ស់ធក កេម៉ះហន ៎។ 

  ពីមុនធបល់បីជច កភព   យកនិេចលមប់ ខ មរអងគរ 

  សមបូណ៌ បជញ ពទ ធវទយធរ   ក ងនគររងុេរ ងៃ ក ។ 

  ឥឡូវេមចចះុ បរ់សមី    បងអ់ស់លក ីថយចះុៃដ 

  ខ ងុំ សន សេ ះែសន លយ័  មិនគរួអន យដូេច នះេឡយ ។ 

  យេអយែសន យ ៗ េម៉ះេទ  យេករធបខ់ ពស់មនយសេហយ 

  េមចក ៏ក ស់េទជេឈយ   េប មទកុ ខគម នេសបយ លយ់បៃ់ថង ។ 

  ចចតិខ ញុេំ កឮេទ   សពៃថងជតិ ខ មរេកតទកុ ខៃ ក 

  រស់រងទរណុសទុះៃខ ៗ   កនុងគកុៃ ពៃផ ងបិ ច ។ 

  គម នេទរសមីសិរភព    ជីវតេថកទបគម នអំ ច 

  ស់បនតចិ ៗ េគកចិកច ់   ចបចជ់នឈី់ មចនិ ។ 

  ែខ មររស់ដូចទកឹេនកនុងចន   មងេផទរបង ់បណមងេខចផ  

  េទះកនុងរបបេសរករ   កមុមុយនសិឫសយកដូ៏ចគន  ។ 

  េតដល់ វក ទបុ៉ីនន   េទបែខ មរេ កមបនផតុេវទន 

  សងឃឹមសហព័នធបងឹទមទរ   សិទ ធអិនកជពីកមុមុយនសិយនួ ។  

  ដូេច នះែខ មរេ កម តវ មគគ ី   បូរផចជី់វគ ំទសហព័នធ 

  បឆងំយនួទប់ ក តជិ់ះជន ់   មគ៌សហព័នធ មចបបអ់នរជត ិ៕              មស សុទធ ី



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 កនុងនមកនូែខ មរកមពុជេ កមមួយរបូ ខ ញុមំនេសចករីេំភប

យង៉ខងំ ែដលបនចលូរមួសននសីិទអនរជត ិ សីពីសិទ ធសិ័យ

សេ មច សន េនទី កង េអ បេទសហឡូង ់កលពីៃថងទ ី  ២៩ 

ែខកញញ  ដលៃ់ថងទ ី០១ តុ  ឆន  ំ២០០៦ កនងេទេនះ ។ ជពិេសស

គបឺនចលូរមួសហករជមួយអងគករយអិូនភអូី (UNPO), វទយ ថ ន

សិទ ធមិនសុ រដ យ៉ (HIHR) នងិបនជបួជុំមិតភក ិ បងបូនែខ មរ

កមពុជេ កមេន បេទសហឡូង ់ នងិមកពី បេទសកមពុជ, សហរដ

េមរក, អូ លី, ប ងំ, អីុ លី, នងិក ជេដម ។ ខ ញុគំតិថ 

េនះគជឺឱកសមួយដល៏ស មបខ់ ញុ ំ កដូ៏ចជមិតយវុវយ័ែខ មរេ កម

ដៃទេទ ត កនុងករែចករ ំ លក នងិទទលួយកបទពិេ ធពីប

អនកចបបអ់នរជត ិ។ 

 ខ ញុំ សនរេំភបេពកៃ ក េនេពលែដលរបូខ ញុបំនឈន

េជងចលូេទដលទ់ី កង េអ ពីេ ពះ ងំពីខ ញុរំតេ់ភ សខនួេចញពី

មតភុមិូកមពុជេ កមដជ៏ទេីសន កល មក ខ ញុពំុំ ដលបនេទ

ទបីអឺរ ៉បុេនះេឡយ ។ េនេពលែដលខ ញុេំចញដំេណ រពីកលីហញ៉ 

សហរដ េមរក គឺ តវចំ យអស់េថរេវ  ១១ េមង៉ ។ ទបំីផតុ

ខ ញុបំនេទដលទ់ី កង មែសទរ ម (Amsterdam) បេទសហឡូង ់

មុនអងគសននសីិទចបេ់ផមមួយៃថង េហយៃថងេនះ កជ៏េលកដំបូង

ផងែដរស មបរ់បូខ ញុ ំែដលបនជបួមិតយវុវយ័, បងបូនែខ មរ នងិ ពះ

សងឃជេ ចន ែដលបននមិន នងិអេញជ ញមកពីប បេទស

ននជុំវញពិភពេ ក ។ ៃថងេនះផងែដរ ខ ញុគំតិថ េនះគជឺម

គ រែខ មរមួយស មបរ់បូខ ញុ ំ ែដលញុងំឲយរបូខ ញុមំនេសចកី

េ មនស ឥតឧបម ។ 

 ៃថងដំបូងៃនអងគសននសីិទ ខ ញុសំេង កតេឃញមនបងបូនែខ មរ 

នងិ ពះសងឃ បមណជង ១២០ របូ បនចលូរមួ បស់ុន ទរកថ 

របស់េ ក Abdul G. Koroma េច កមតុ ករអនរជត ិ ។ 

េ កយករែថងសុន ទរកថេនះ ខ ញុមំនចំ ប់ រមមណ៍យង៉ខងំ 

ពិេសស តងច់ណុំចែដលថ “គម ននរ មន ក់ ច មឃត ់ មិន

ឲយមនសុ គបរ់បូអនវុតសិទ ធសិ័យសេ មច សនខនួេនះេទ” ។ 

បេទសេវ ត ម គជឺសមជិកមួយៃនអងគករសហ បជជត ិ 

ដូេច នះ េវ ត ម តវែតេគរពេទ មចបបអ់ងគករសហ បជ-

ជត ិ េហយកគ៏ម នមូលេហតុ មួយ ែដល បេទសកមុមុយនសិេនះ

តវ ងំ ឬគបសងកតក់ នុងករែសងរកសិទ ធសិ័យសេ មច សនខនួ

របស់ ខ មរកមពុជេ កមេនះែដរ ។ 

 អនក យកណ៍ពិេសស បចអំងគករសហ បជជត ិ សីពី

សិទ ធមិនសុ  នងិេសរភពៃនជនជតេិដម េ ក ចរយ 

Rodolfo Stavenhagen បនរលឹំកេយងខ ញុអំំពីអនកែដលបន នងិកពុំង

ែសងរកសិទ ធសិ័យសេ មច សនខនួ ។ េ កបនរលឹំកថ េនកនុង

ម ទ ី ៣ ៃនចបបអ់ងគករសហ បជជត ិ សីអំពីសិទ ធសិយ័

សេ មច សនរបស់ជនជតេិដមែចងថ “ លជ់នជតេិដមទងំ 

យែតងមនសិទ ធសិ័យសេ មច សន” ។ ដូេច នះ មននយ័ថ ជន

ជតេិដមែខ មរកមពុជេ កម ែដលកពុំងរស់េនេល ដនដីសណទេន

េមគងគេនះ កម៏នសិទ ធសិ័យសេ មច សនរបស់ខនួផងែដរ ។ 

 ចលូមកដលៃ់ថងទពីីរ ៃនអងគសននសីិទ គៃឺថងទ ី៣០ តុ  ខ ញុំ

កន ់ តមនេសចករីេំភបេទដង េ ពះេនះគជឺឱកសមួយដល៏

បំផតុស មបរ់បូខ ញុកំ នុងករជបួ នងិ កសំ់ណួរេទ គមនិែដលកនុង

េនះ មនអនកឯកេទសចបបសិ់ទ ធមិនសុ , សិទ ធសិ័យសេ មច សន, 

ចបបត់ុ ករ, ចបបឧ់ កដកមម នងិ កម បក អនកឯកេទសសនិ

ភព ។ េ កយពីបន បន់វូករបក យរបស់ គមនិ ែដលបន

ចលូរមួេនះមក ខ ញុេំជ ជកថ់ បងបូនែខ មរកមពុជេ កមែដលបន

ចលូរមួកនុងអងគសននសីិទេនះ កន ់ តយលច់បស់អំពី ថ នភព នងិ

េជគ សនរបស់ខនួ ជពិេសស គេឺសចកសីងឃឹមកនុងករែសង

រកសិទ ធសិេ មច សនខនួែតមង ។ េលសពីេនះេន ង ចៃថងទពីីរ

ៃនអងគសននសីិទ ខ ញុបំនចលូរមួដែងេទ នសនភិពពីទី កង េអ 

េឆព ះេទកនវ់មនសនភិព ឬេ ថតុ ករអនរជត ិ ។ េនះគឺ

ជ ន ៃដជ បវតិ សមួយ ែដលេនេលដងវថទីី កង េអ 

េពរេពញេទេ យទងជ់តិ ខ មរកមពុជេ កម ។ េ កយេពលេទ

ដលមុ់ខវមនសនភិព ពះសងឃកប៏នសូ តធមជ៌យេនឧទ ទសិ

កសុលជនូដលដួ់ងវញញ ណកខន ធវរបុរស-វរសមណៈ ែដលបនពលី

កយថយជីវត េដមបីបុពេហតជុតមិតភុមិូ ។ បនទ បម់ក យវុជន

ែសបកេខម  Camaron មួយ កម បនែ សកេ ច ងយង៉កងរពំងជ

ភ អងេ់គស មនេសចកជីែខ មរថ “សងឃឹមថៃថង មួយ 

បកដជេយងនងឹបនវល តឡបេ់ទកនម់តភុមិូ ែដល បកប 

េ យេសរភព នងិមនសិទ ធេិធជមច ស់ សនរបស់ខនួឯងជមិន

ខន” ។ បទចេំរ ងេនះ បន ស់ រមមណ៍របស់ខ ញុ ំកដូ៏ចជបងបូន

ែខ មរេ កមកន ់ តរេំភប នងិមន រមមណ៍កុកកួលឥតឧបម េ យ

ឮពកយថ “ឱមតភុមិូខ ញុេំអយ សងឃឹមថៃថង មួយេយងនងឹវល ត

ឡបេ់ទវញ បកប េ យេសរភព នងិសិទ ធសិ័យសេ មច សន....

ឱមតភុមិូខ ញុេំអយខ ញុមិំនែដលបំេភចអនកេឡយ” ។ 

 េទះបីជរបូខ ញុ ំ នងិបងបូនែខ មរេ កមជេ ចនឃតពីមត ុ

ភមិូដជ៏ទេីសន របស់ខនួ េទរស់េនកនុង បេទសែដលេពរេពញ

េទេ យសិទ ធេិសរភពកពិ៏តែមន ែតេយងខ ញុពំុំ ដលេភចបងបូន

េនកនុង សកមង េឡយ ។ េនះជមូលេហតជុ មញឲយេយងខ ញុ ំ

ែដលកពុំងរស់េន គបទ់សិទេីលពិភពេ កេធដំេណ រេឆព ះ  



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 13 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

េទជបួជុំគន េនទី កង េអ េដមបី សងរកយតុធិម ៌ នងិសិទ ធិ

េសរភពជនូបងបូន កដូ៏ចជ បជជនែដលកពុំងរងទកុ ខបុកេមនញ

ពីករគបសងកត ់បំបតសិ់ទ ធេិសរភពពី ជញ ធរ កង ណូយ ។ 

 ចលូមកដលៃ់ថងទបីីៃនអងគសននសីិទគៃឺថងទ០ី១ តុ  េពល

ែដលរបូខ ញុបំនទស នែខ វេដអូ ែដលថតផទ លេ់ យអនក ស  

Rebecca មនចណំងេជងថ “កចំតេ់ យឥតបងូរឈម” ។ 

ទដិភពែដលគរួឲយកុកកួលបំផតុេនកនុងែខ វេដអូេនះ គេឺន

េពលែដលបនេឃញេកមង សមន ក ់ ពកសំ់េល កបំពក់ វផយ 

(Ao Dai) មែបបយនួេទេរ នភ យនួ េ យនងបននយិយ

ជភ យនួថ “ខ ញុជំជនជតិ ខ មរ បុ៉ែនខ ញុពំុំេចះនយិយភ ែខ មរេទ” 

។ ដូេច នះ បញជ កឲ់យេឃញថ សពៃថងេនះ រ ភបិល កង ណូយ 

កពុំងែតពយយមគបស់ងកត ់ បំបិទសិទ ធេិសរភព នងិែ បកយជន

ជតេិដមែខ មរកមពុជេ កមជយនួយង៉ពិត បកដ ។ ឧទហរណ៍ជក់

ែសង ដូចជជនជតចិម ែដលធប់ តមន បេទស នងិមនសិទ ធិ

ស័យសេ មច សនខនួេនះ  េ កយេពលែដល កង ណូយ 

ឈនពន បេទសេនះ បមណ ២០០ ឆន  ំ ទបំីផតុ បេទសចមប ៉

មួយេនះ តវបនកតផ់ចេ់ចញពី ផនទពិីភពេ ក ។ ដូេច នះ ខ ញុំ

សូមអរគណុេ យចតិេ ម ះសចេំពះអនក ស Rebecca ែដលបន

ពនំទំកុ ខលំបក នងិសែ មកអយតុធិមរ៌បស់ ខ មរកមពុជេ កម េទ

បងញអនរជត ិេដមបីឲយពិភពេ កបនដឹងថ ែខ មរកមពុជេ កម 

ជនរ  េហយែខ មរកមពុជេ កមរងទកុ ខលំបកយង៉ ខះ េ កម

ករគបសងកតពី់ ជញ ធរ កង ណូយ ។ 

 កឡុំងេពលបីៃថងៃនសននសីិទអនរជតកិនងេទេនះ ខ ញុំ

ទទលួបនបទពិេ ធជេ ចន ពីប អនកឯកេទសចបបអ់នរ-

ជត ិ។ ជពិេសស ខ ញុសំូមែថងអំណរគណុចេំពះថន កដឹ់កនសំហ-

ព័ន ធែខ មរកមពុជេ កម, បុគគលិក កមករងរអងគករ UNPO នងិ 

ពិេសសជងេនះេទេទ ត គេឺ កបណិតេឃេហ នយកវទយ-

ថ នសិទ ធមិនសុ រដ យ៉ ែដល បងែ បង បរពធនវូ ពតកិរណ៍

ដ ៏បវតិ សេនះ េហយចប់ ងំពីសហព័នធែខ មរកមពុជេ កម បន

ចលូជសមជិកេពញអងគៃនអងគករ UNPO មក សហព័នធែខ មរ 

កមពុជេ កមមនកតិយិសខងំ ស់ ែដលបនេឡងសែមងមតិ

េនេលេវទកិអចៃិ នយអ៍ងគករសហ បជជតសីិពីបញជនជតិ

េដមតំ ងឲយែខ មរេ កម ប់ ននក ់ ែដលកពុំងរងទកុ ខេវទន

េ កមរបប គប់ គងរបស់យនួកមុមុយនសី ។ ជងេនះេទេទ ត គឺ

េធឲយពិភពេ កបនដឹង បនឮ េហយពនឺ ខ មរេ កមកពុំងែតភឺ

បនចិមង ៗ េលឆកអនរជតេិហយ ។ 

 ម៉យងេទ ត សហព័នធមនេសចករីក យយង៉ខងំ នងិ

គមនជ៍នចិ ចនវូករេ កនរលឹំក ផលប់ទពិេ ធពីសំ កប់ង

បូនែខ មរ ។ ជពិេសសគយឺវុវយ័ជំននេ់ កយ កនុងករចលូជ

សមជិករបស់សហព័នធ េនះកម៏ននយ័ថ រមួចំ ណកែសងរក

សនភិព លបុបំបតអំ់េពឈនពន នងិែសងរកយតុធិមជ៌នូបង

បូនែខ មរកមពុជេ កម ែដលកពុំងរស់េនឯមតភុមិូកមពុជេ កមផង

ែដរ ។ ចេំពះរបូខ ញុផំទ ល ់ មុនេពលែដលខ ញុសំេ មចចតិចលូជ

សមជិករបស់អងគករសហព័នធ ខ ញុបំនែសងយលជ់េ ចន ។ ករ

ែសងយលរ់បស់ខ ញុ ំ េ ប បបនដូចជករែសងយលអំ់ពី កមហ៊នុ

មួយ មុនេពលែដលរបូខ ញុចំលូបំេរ ករងរេនទេីនះ ។ ទបំីផតុ 

េសកសីេ មចចតិរបស់ខ ញុមិំនខសុបំណងេឡយ េ ពះេពលេនះ 

អងគករសហព័នធែខ មរកមពុជេ កម បនបងញ បបយ់ង៉ចបស់ថ 

សហព័នធែខ មរកមពុជេ កម គជឺអងគករមួយែដលតសូ៊ បយទុ ធេ យ

អហិង  កនុងេគលបំណងែសងរកយតុធិមជ៌នូបងបូនែខ មរេ កម

មច ស់ទកឹដី ។ ដូេច នះ ខ ញុមំនេសចកេី មនស ខងំ ស់ ចេំពះ

ករសេ មចចតិដ ៏ តម តវមួយេនះ ។  អងគករសហព័នធ មិនដូចជ 

ប អងគករដៃ៏ទេនះេទ ថន កដឹ់កនរំបស់សហព័នធ បនអនញុញ ត

ឲយយវុជនជំននេ់ កយដឹកនចំលូរមួកនុង ពតកិរណ៍ជេ ចន ។ កនុង

េនះមនយវុជនែខ មរេ កមជេ ចននក ់ បនបំេពញករងរដ ៏

សំខនរ់បស់ខនួ ពិេសស ពួកេគបន វ ជវ, សរេសរ នងិ 

េរ បចឯំក រ េដមបី ថងកនុងេវទកិអចៃិ នយៃ៍នអងគករសហ

បជជត ិសីពីជនជតេិដម េនកនុងែខឧសភ បចឆំន េំទ តផង ។ 

 មយង៉េទ ត កនុងពិធី ប ងំទកូងេនតូ ន៉ត់ ូ បេទស 

ក  កលពី ខសី កនងេទេនះ េ ក ថច ់ង៉កុថច ់ បធន

បតបិតសិហព័នធែខ មរកមពុជេ កម បន បកសែតង ងំ បធន 

គណៈកមមករយវុជនែខ មរកមពុជេ កមពិភពេ ក ។ កនុងេនះខ ញុបំទ 

េច េសរ មនកតិយិសយង៉ខងំ ែដល តវគណៈកមមករេបះេឆន ត

េ ជសេរ សជ បធន ។ ចំ ណកឯអនុ បធន បចេំន បេទសក

 គេឺ ក គមី សុី ,៉ អនុ បធន បចេំន បេទសអូ លី គឺ

កញញ  េក ង សុធ,ី អនុ បធន បចេំនសហរដ េមរក េ ក  

ថច ់ មន នងិេលខធកិរ បចេំនសហរដ េមរក គេឺ ក  

ហុីវ សូ  ។ 

 កនុងនមជ បធន គណៈកមមករយវុជនសហព័ន ធែខ មរ 

កមពុជេ កមពិភពេ ក ខ ញុមំនេសចកេី មនស  នងិេ តកអរ

យង៉ខងំចេំពះវតមន របស់យវុជនែខ មរេ កមេនេលពិភព

េ ក ។ ដូេច នះ េយងខ ញុនំងឹតស៊ូជបនេទ តេដមបីសិទ ធមូិល ន នងិ

សិទ ធេិសរភពរបស់េយង គបគ់ន  ។ ខ ញុេំជ ជកថ់ េ កយេពលអនក

ទងំអស់គន បនេមលនវូក មងឯក រវេដអូ  “កចំតេ់ យឥត

បងូរឈម” េ ក អនក បកដជ ទមិំនបនេហយ សកទ់កឹែភនកជ

មិនខន េពលែដលបនេឃញទដិភព ៃនទកុ ខលំបករបស់ ខ មរ

មច ស់ទកឹដីេនះ ។ បសិនេបេយងមិនរបួរមួ មគគគីន  េដមបី ត

ត ង បបអ់នរជតអំិពីេ កនដកមមទងំេនះេទ េតរ ភបិល

កង ណូយ នងឹចតវ់ធនករណ៍អីជបនេទ តមកេលបងបូន

ែខ មរសូត តង ់ ? ដីធី បជពលរដ តវបនរដអំ ចយនួ  



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

របអូសយក, បៃពណីទេំន មទំ ប់ តវបនកៃឡ, ជំេជ ពះ

ពុទ ធ សន តវបនជនឈី់លបុបំបត,់ បពនធពតប់,ី យវុវយ័ជ

េ ចន តវឃតឆង យពី សកកេំណ ត នងិមយឪពុកេដមបីេទបេ ម

ករ មទី កង មផទះយនួេដមបីយកលយុទញិបយចញិច ឹ មជីវត 

នងិផគតផ់គងជី់វភព គ រ េត ខ មរេ កមរស់ដលេ់ពល  ?  

 កនុងនមជែខ មរ ែដលមនភព័សំ ងកពុំងរស់េន 

ប បេទសរកចេ មន នងិមនសិទ ធេិសរភព គប់ គន ់េយងមិន

តវេធ ពេងយកេនយចេំពះទកុ ខលំបករបស់បងបូនែខ មរ កដូ៏ចជ

បជជតរិបស់េយងេនះេទ ។ ដូេច នះ កនុងនមខ ញុជំ បធនគណៈ 

កមមករយវុជនសហព័នធែខ មរកមពុជេ កមពិភពេ ក សូមអំពវ

នវដលប់ង បូនជនរមួឈមែខ មរទងំអស់ជុំវញពិភពេ ក សូម

េ កកេឡងតស៊ូទងំអស់គន  េដមបី សងរកយតុធិមជ៌នូបងបូនែខ មរ

េយង ែដលកពុំងរស់េនេ កមគនំបគបសងកតពី់យនួ ។ េ យ

មនកររមួចំ ណកពីមិតយវុវយ័ នងិជនរមួឈម េយងខ ញុសំងឃឹម

ថែខ មរកមពុជេ កម នងឹរចួផតុពីគនំបេចរៃ ពបិ ចយនួកមុមុយ-

នសិ នងិេឆព ះេទដលេ់ តយសនភិព  ជបួែតវបុលសុខ នងិ 

សុភមង្គល គបេ់វ  ៕  

េ ក េច េសរ ី

(តមកពីទំព័រទី០១) សហព័នធ ក៏បនជបួសំេណះសំ លនងឹ

ម នី កសួងករបរេទសៃត ៉ន់ េ ក Jeffrey Wang េហយី

េ កក៏បនេកតសរេសីរយ៉ងខងំនូវករដឹកនដ៏ំឈសៃវ របស់

េ ក បធន បតិបតិ ថច់ ងុ៉កថច់ ជក់ែសងដូចជសននិសីទេន

ទី កង េអជេដីម ។ េ ក Jeffrey Wang បនបនថ ករ

ែសងរកសិទធិសយ័សេ មច សនខួន មចបបអ់នរជតិ បន

ញុងំឲយសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ទទលួបនករគំ ទ និង

េជគជ័យយ៉ងេ ចីន ។ ជពិេសស គឺទទលួបនករ គមន៍ពី

អងគករ និងសមជិកននចំេពះសកមមភពចរចែសងរកេសរភីព 

និងសិទធិស័យសេ មច សនរបស់ែខមរកមពុជេ កម ។ 

 េនៃថងបញច ប់ៃនម សននិបតេលីកទី ៨ េនះ េ ក  

ថច់ ងុ៉កថច ់ តវបនទទលួ គមន៍យ៉ងកក់េកពីសំ ក់

សមជិកទងំ ៦២ និងថន ក់ដឹកនកំំពូលរបសអ់ងគករ UNPO ។ 

កនុងសកមមភពតស៊ូឥតខចេន យ យ កនុងករែសងរកសិទធិ

សេ មច សនជូនែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់

េនេលីែដនដីសណទេនេមគងគ េវ ត មខងតបូងេនះ ។ េ ក 

ថច់ ងុ៉កថច់   តវបនគណៈកមមករេរ បចំករេបះេឆន តរបស់

អងគករ UNPO  េ ជីស ងំជេបកខជនកនុងចេំ មថន ក់ដឹកនំ

ទងំ ៩ រូប េដីមបីអងគម សននិបតេធីករេបះេឆន តេ ជីសេរសី   

គណៈអធិបតីថមរីបស់អងគករ UNPO ។ 

 លទធផលៃនករេបះេឆន ត កម បឹក អងគករ UNPO 

បនសេ មចចិតេ ជីសេរសីេ ក Ledum Mittee ជអធិបតីថមី 

និងអនក សី Maysing Yang តំ ងេកះៃត ៉ន់ជអនុ បធន ។ 

សូមរលំឹកផងែដរថ មុនម សននិបត តវបនបញច ប់ អងគករ 

UNPO បនសែមងេសចកីសញប់ែសញង និងេ ក យយ៉ងខងំ 

ចំេពះករ ែលងេចញពីតំែណងរបស់េ ក Goran Hansson 

អតីតអធិបតីអងគករ UNPO ក៏ដូចជអនុ បធន Mary Simat 

ផងែដរ ែដលអស់េ កែតងែតចំ យេពលេវ ដ៏មនតៃំល

របស់ខួន កនុងករេ ជមែ ជងគំ ទេលីកកមពស់អងគករ UNPO និង

រមួចំែណកកនុងករព ងឹងអងគករឲយបនរងឹម ំ និងឋតិេឋររហូតមក

ដល់សពៃថងេនះ ។ 

 គរួបញជ ក់ផងែដរថ េ កយម សននិបតេនះ តវបន

បញចប់សព គប់ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរ

កមពុជេ កម ែដល តវបនេ ជីស ងំជថមីកនុងដំែណង បធន 

គណៈអធិបតីអងគករ UNPO បន បប់អនកយកព័ត៌មនមុនេពល

េឡងីយនេ ះេចញពីេកះៃត ៉ន់ កលពី ង ចៃថងទី ៣០ ែខតុ

ថ ទងំរដម នីករបរេទសេកះៃត ៉ន់ និង បធនមូលនិធិេដីមបី

បជធិបេតយយេកះៃត ៉ន់ បនសនយថ នឹងយកចិតទុក ក់

េហយីយល់ ពម មេសចកីេសនសុីំចបំច់មយួចនំនួរបស់សហពន័ធ

ែខមរកមពុជេ កម ។ 

 េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ បនមន ប សន៍ដូេចនះថ 

“ែផនករជយួផល់ រូបករណ៍ដល់និស ិត េដីមបីឲយបនមក

េរ នេនេកះៃត ៉ន់ ។ ខញុក៏ំសុំឲយេគជយួពិនិតយ េធីយ៉ង ឲយមន

និស ិតែខមរេ កមបនមកេរ នេនេកះៃត ៉ន់េនះផងែដរ ហនងឹទី

មយួ ។ ទីពីរ ែផនកខង សន េកះៃត ៉ន់ជេកះមយួែដលមន

ជំេន េលី ពះពុទធ សនេនះេ ចីន ។ ខញុបំនសុំឲយេគជយួឧបតថមភ

ដល់ ពះពុទធ សនេនកមពុជេ កម ដូចជមនករេបះពុមព

េស វេភ ពះៃ តបិដក និងកបួនខន តេផ ង ៗ េទ ត ។ ទីបំផុតេគ

បនយល់ ពមនូវសំេណីទងំេនះ េហយីបនឲយសហព័នធែខមរកមពុ
ជេ កម េធីជសំេណីេផញីជូនឲយេគ” ៕                        VOKK 



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 ចប់ ងំពី និគមប ងំ បគល់ែដនដកូី ងំ-

សីុនឲយេទយួនេ យលួច ក់កល មក ដេំណ រឈន 

ពន ទីនិយមរបស់យួនកន់ែតខងំ េហយជនិចចកលយួនរក

គប់វធិី ស េដមបលុីបបបំត់េខ នវបបធម៌ បៃពណីៃនជន

ជតេិដមេនតបំន់ែដនដសីណទេនេមគងគ គែឺខមរកមពុជេ កម ។ 

 សុភសិតែខមរេពលថ “វបបធម៌រលត់ ជតរិ យ” េប

ចង់ តត យូរអែងងេទេលជតិ មួយ ពួកឈនពនេ ង

យកនេយបយកៃឡជតិ សន៍ មកបផំចិបផំញ ឬ បបំត់

េចលវបបធម៌-អរយិធម៌មច ស់ សក ែ បកយេទជវបបធម៌-

អរយិធម៌ ៃនពួកឈនពន ។ េហតុេនះយួនបនចំ យេពល

យ៉ងយូរប៉ុនបង៉េលបទឹកដនីគរចមប៉ និងបបំត់េចលទងំ 

សងនូវវបបធម៌ៃនជនជតចិម ។ បនទ ប់មក ក៏េលកទព័េទ យ

យកនគរែខមរែបក៉ខងេកតបនិចមង ៗ ផ នឹំងលបចិកលដ៏េថក

ទប បញចុ ះបញចូ លប ងំេដមប ី បគល់ទឹកដីកូ ងំសីុន េហយ

បចចុបបននេនះប មងអនុវតែផនករកៃឡជតិ សន៍ េធឲយ

រ យជតែិខមរបនិចមង ៗ េ យេ ប បស់កមងំបងកប់ ងំពី

ឆន  ំ១៩៦០, ១៩៧០, ១៩៧៥ និងឆន  ំ១៩៧៩ េដមបេីធករគប

សងកត់ែផនកនេយបយ េសដកចិច េហយកៃឡែផនកអប់រសីំល

ធម៌ បវតិ ស បភ័ំនមតអិនរជត ិ សេំ បែំបកបបំក់ែខមរ

េ កម និងែខមរក ល ។ល។ 

 េនចុងសតវត រទី៍ ១៩ ជវង នុវង ែខមរ មនភពទន់

េខ យ ករឈនពនរបស់ប ងំជេហតុករណ៍ដ៏សខំន់េធ

ឲយ បេទសជតធិក់កនុងសភព ចបូក ចបល់ រចនសម័ពនធ តវ

បនផស់បូរ វបបធម៌- សន តវបនពួក និគមផស់បូរ 

េ យបញចូ លភ ប ងំ និង សនកតូលិក ។ ភពវកឹវរ

ខងនេយបយនសម័យេនះ បនេធឲយបងបូនជនជតែិខមរ

េ កមបត់ទីបែងក (កមពុជក ល) េ យប ងំបេងកតេឡង

កូ ងំសីុន េ យយកែ ពកជកីវញិេត និងតបំន់ទនំបខង

េ កមទល់នឹងតបំន់ខពង់ បខងេលេធជ ពំ បទល់ ។ ែខមរ 

កមពុជេ កមធក់កនុងករ តត របស់ប ងំផង និងរបស់យួន

ផង ។ ពះម ក តែខមរ អងគឌួងបនេធករត ទ៉មទរ

េខតែខមរ ែដល តវបនែបកេចញពីមតុភូម ិែតពុំបនសេ មច ។ 

 រហូតមកដល់ករជកីែ ពកវញិេត កនុងឆន  ំ១៨១៥ កនុង

រជជកល ពះបទអងគច័នទ េពលេនះបនជកីកត់ បេទសកមពុជ

ជពីរ ចប់ ងំពីេខតពម (Ha Tien) រហូតដល់េខតមត់ ជក 

(Chau Doc) េ យេសចយួនមញិម៉ង ែដលជកូនរបស់េសច 

យ៉ឡុង ។ េនចេំពះមុខករ តទឹកដេី យយួនេនះ និងេ យ

មនករ ពយបរមភចេំពះករ សះ សលគន រ ងយួន និងេស ម

ផង កនុងករែចក បេទសកមពុជជពីរ េទប ពះបទអងគឌួង ពះ

អងគបនេផញរ រលិខិតមួយចបប់េទអធិ ជប ងំ “ បប៉ូេឡ

អុងទី ៣” េដមបសុីជំនួំយ  ។ 

 មុនេពលប ងំបនចូលេទដល់តបំន់េនះ ករ បយុទធ

គន េនមនបនេនេឡយ េហយកនុងេពលប ងំ យយកទី កង

ៃ ពនគរពីយួនកនុងឆន  ំ ១៨៥៩  កងទព័ែខមរក៏បនរួមៃដជមួយ

កងទព័ប ងំ េ យបន យផទួនគន ជមួយករ យយកទី កង

ៃ ពនគរេនះ េទេលតបំន់ េខតមត់ ជក (Chau Doc), 

កមួនស (Rach Gia), ឃងំ (Soc Trang) និងេខត ពះ តពងំ 

(Tra Vinh) ។ ប់ែតកនុងសនធិសញញ សនិភព និងមតិភពេន

ទី កងៃ ពនគរ ចុះៃថងទី ៥ ែខឧសភ ឆន  ំ ១៨៦២ រ ងប ងំ 

និងយួន កនុងេនះប ងំបនទទួលយកអេំ យពីយួនជេខត

ចនួំនប ី គេឺខតចងរ តពងំ (Bien Hoa), េខតយ៉ឌញិ (Gia 

Dinh) និងេខតេមស (My Tho) ែដលជករ បគល់មួយខុស

ចបប់ េ យ រទឹកដេីនះពុំែមនជទឹកដរីបស់យួនេនះេទ 

េហយមួយវញិេទ តជសនធិសញញ លួច ក់រ ងប ងំ និងយួន

ផងែដរ។ 

 េ កយមកេទ ត កនុងឆន  ំ ១៨៦៧ េ យយកេលសថ 

យួនបន ប ពឹតេលមសនឹងសនធិសញញ េនទី កងៃ ពនគរ ប ងំ

បនយកេខតែខមរអស់ចនួំនបេីទ ត គេឺខតលង់េ រ (Vinh 

Long), េខតមត់ ជក (Chau Doc) និងេខតពម (Ha Tien) 

េហយបន តករកន់កប់របស់ខួនេទេលែដនដភីគខងលិច

ៃនកមពុជេ កមទងំមូល ។ ករ ក់េកះ តល់ (Phu Quoc) ជ

េកះរបស់ែខមរ េទេនេ កមករ តត របស់ប ងំកនុងែផនករដ

បល និងខងែផនកប៉ូលីស ខុសពីែដនដកូី ងំសីុន ជែដនដី

និគមប ងំបញជ ក់េ យសនធិសញញ ប ងំ-យួន េន 

ឆន  ំ១៨៧៤ ។ 

 េនឆន  ំ ១៩៤៩ េពលែដលប ងំេចញេទ ប់ែត

ប ងំបន បគល់ទឹកដេីនះេទឲយយួនេទវញិ េទះបជីមន 

ករត ពី៉ែខមរយ៉ង ក៏េ យ ។                                        



េលខ  ៣៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទី 16 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  រូបថតអនុស វរយី៍គណៈ បតភិូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម នងិប អនកចបបអ់នរជតិ កនុងកិចច បជុំ មួយេន បេទសប ងំ បនទ បព់ីសននសិីទេនទី កង េអ 

 លទធផលែដល និគមប ងំបេងកតេឡង ងំពីបេងកត

កូ ងំសីុនរហូតដល់ បគល់ទឹកដេីនះឲយេទយួន គបឺ ងំ តវទទួល

ខុស តវចេំពះ បវតិ ស ពី សនជនជតែិខមរេ កម រឯីចេំពះ

យួនវញិ គជឺស តវឈនពនេ យផទ ល់ បងកេ កនដកមមមកេល

ែខមរ បែំបកបបំក់ែខមរ កនុងឧបយកលបបំត់ពូជែខមរ បបំត់វបបធម៌ែខមរ 

ដូចកលសម័យបបំត់នគរចមប៉អុីចងឹែដរ ។ េដមបឈីនពន និងចុះ

ញ៉មជនជតែិខមរែផនកខងេ កម ពួកយួនចប់េផមអនុវតលបចិកល 

“ថយ ពះ ជបុ តរីបស់ខួនដល់េសចែខមរ” េដមបឲីយ បជជនែខមរមន

សិទធិ គប់ែបបយ៉ង ងំទីលេំនេលែដនដសីណទេនេមគងគ េហយ

េនះជឱកសមួយស មប់យួន បញចូ លមេនគមវជិជ មកេលែខមរ ប៉ុែន

យួនបន តមឹែត តត កន់កប់ដធី ី េ យខុសចបប់អនរជតែិត

ប៉ុេ ះ ពុំ ចបងខឲំយជនជតែិខមរេ កមេបះបង់េចលនូវវបបធម៌

បៃពណីរបស់ខួនេនះេឡយ ។ 

 ក. ករតសូ៊ បឆងំឧបយកល “ែកែ បវបបធម៌ សន 
ទំេន មទំ ប់” ៃនពួក និគមប ងំ-យួន ៖ 
 ែខមរមនអរយិធម៌របស់ខួន ងំពីសម័យបុេរ បវតេិមះ៉ ប៉ុែន

ឆង មទនំក់ទនំងជមួយជនបរេទសកនុងដំ ក់កល បវតិ ស

ជបនបនទ ប់ អរយិធម៌ែខមរក៏ តវទទួលឥទធិពលពីអរយិធម៌បរេទសជ

េ ចន ស់ែដរ ។ ដូចជចប់ពីសតវត រទី៍ ១៣ មក ែដលេនេពល

េនះ ឥទធិពលនេយបយរបស់ែខមរកពុំងជួបវបិតៃិផទកនុង ែដលនឲំយ

ជតេិស ម និងយួនចូលមកេធអន គមន៍ឥតឈប់ឈរ ។ ឥទធិពល

ទងំេនះរួមមនទងំពកយសដំ,ី សេំល កបពំក់, ទេំន មទំ ប់ខះ ៗ 

។ល។ ឈនចូលសតវត រទី៍ ១៦ ពួកអឺរ ៉ុបក៏បនចូល បេទសកមពុជ 

បេ ពះអរយិធម៌របស់េគ ែផនកវទិយ ស, បេចចកេទស, ទេំន ម 

ទំ ប់លទធិ បជធបិេតយយ ពិេសសកចិចកររដបលែតមង ។ េគល

េ ដ៏ពិត បកដរបស់បរេទស គបឺងខឲំយែខមរ បតបិតិ ម ទឹសីៃន

សនរបស់ពួកេគ ។ ជក់ែសងជនជតយួិន មុនេពលប ងំឈន

េជងចូលឥណូចនិ បេធករបងខឲំយែខមរេ កមនិយយភ យួន ពក់

សេំល កបពំក់ មែបបយួន េភទជសងឃ តវទុកសក់ែវង មសងឃ

យួន ។ ប៉ុែន ល់ឧបយកលខងេលេនះ តវប ជ័យ យួនមនិ ច

បងខឲំយែខមរផស់បូរវបបធម៌ ឬទស នៈទេំន មទំ ប់ បៃពណីែខមរបន

េនះេទ ។ មយ៉ងេទ តែខមរេ កម ចនេចលទងំ សងនូវ ល់វបបធម៌

របស់យួន េហយក៏គម នៃថងនឹង ចរ យចូលគន បនែដរ ។ 

 ែខមរេ កមមនករតសូ៊រហូតដល់មនពលីជវីតិ េដមបជីត ិ

េដមប ី ពះពុទធ សនបនគង់វង  ។ វរីភពរបស់េ ក ឧញ៉ សឺន 

គុយ គជឺគរូំមួយៃនករតសូ៊របស់ែខមរេ កម គប់រូប កនុងករករពរ

វបបធម៌ បៃពណី ទេំន មទំ ប់ េធឲយយួនសញប់ែសញង េហយ យ 

តៃមថ មនិ ចបបំត់ សន ក៏ដូចទេំន មទំ ប់ែខមរបុ ណបន

ជ ច់ខត ។ 

 េពលប ងំឈនពន ែខមរេ កមេឃញវបបធម៌េគេជ ន

េល ន សេំល កបពំក់សីុវល័ិយ ែខមរក៏យកត មប់ មេ យែខមរេចះ

ស មបស មល ែកៃចនអែីដលជលកខណៈបរេទសឲយមកជលកខណៈ

ជតែិខមរ ដូចជភ ប ងំបនយកមកេរ នទទួលបនខឹម រៃន 

បេចចកវទិយ, សងគមវទិយ ជពិេសសែផនក គប់ គងរដបល និងសណំង់

េគហ ន ។ ចេំពះ សនកតូលិក ែខមរមនិ ចទទួលយកបន 

េ ពះ ពះពុទធ សនេនកមពុជេ កម ចក់ឫសយ៉ងេ ជកនុងសងគម

ែខមរ ងំពីសម័យអងគរមកេមះ៉ ។ យួននិងប ងំចង់បែំបកបពជតិ និង

គហសថេចញេ យែឡកពីគន  ែតបែំបកមនិបន ផទុយមកវញិែខមរ

េ កមកន់ែតបេងកនករករពរែថរក វត មយ៉ងបូរផច់បផុំត ។ 

យួន-ប ងំបនសននិ នថ “ករបែំបកពុទធបរស័ិទេចញពី ពះសងឃ

ែខមរ គជឺករគតិអតេនម័តេ យខុសឆគង និងេ គះថន ក់បផុំត” ។           

(េនមនត) 


