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ម កេរឿង 

 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរេ្រកម 
បនដឹកនគំណៈ្របភូមយួ្រកុម េធ្វីដំេណីរេទទី្រកុងហ ឺែណវ 
្របេទសស្វីស កលពីៃថងទី ២៥ មីន េដីមបចូីលរមួកិចច្របជុមំយួ 
េផ្ត តេលីសិទធិមនុស អន្តរជតិ និងែស្វងរកសមព ធពីអន្តរជតិ ក់
គំនបមកេលីរ ្ឋ ភិបល្រកុង ណូយ ែដលកំពុងរេំ ភបំពន
សិទធិមនុស េនកមពុជេ្រកម េពលគឺែផនកជំេនឿ សន ។ 
 កិចច្របជុំ ែដល្រប្រពឹត្តិេឡងីអសរ់យៈេពល ៣ សប្ត ហ៍
េនកនុងែខមីនេនះកន្លងេទេនះ បនអេញជ ីញចូលរមួពីប ្ត ល
ថន ក់ដឹកនចំំននួ ១៩១ ្របេទស កនុងេនះមនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម តំ ងឲយ្របជជតិែខមរេ្រកម ប់ ននក់ ែដលកពុំង
រស់េ្រកមគំនបគបសងកត់ៃនរបបកុមមុយនិស្តយនួ ។ 
 េ ក ថច ់ងុ៉កថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម និង្រពះេតជគុណ ថច ់ បី៊រងគ នយកវទិយុសំេឡងកមពុជ
េ្រកម និងជគណៈកមមករនយកសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមែផនក
សនអន្តរជតិ បននិមន្ត និងអេញជ ីញចូលរមួសននិសីទអន្តរ

ជតិ ស្តីអំពីសទិធិមនុស េនឯទ្ីរកុងហ ឺែណវ ្របេទសស្វីស បន
មន្រប សន៍្របប់ឲយដឹងថ គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម បនជបួជមយួតំ ងពិេសសរបស់អងគករសហ្របជ
ជតិ ទទលួបនទុកខងេសរភីព និងជំេនឿ សន េហយីសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមក៏បនផ្តល់ព័ត៌មនអំពីករេធ្វីទុកខបុកេមនញ រេំ ភ
សិទធិមនុស មកេលី្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម អពីំសំ ក់ ជញ ធរ
យនួេនេខត្តឃ្ល ងំ និងេខត្ត្រពះ្រតពងំ ជេដីម ។ េ្រកពីេនះ 

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនអំពវនវសុំឲយម្រន្តីអងគករសហ-
្របជជតិ ជយួបញឈប់នូវទេង្វីរេំ ភសិទធិមនុស េនកមពុជេ្រកម
ឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីេទបន ។  
 ្របធន្របតិបត្តសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េ ក ថច់  
ងុ៉កថច់ បនមន្រប សនឲ៍យដឹងថ េនកនុងពីរសប្ត ហ៍ដំបូងៃន
កិចច្របជុំេនះ េ ក ថច់ េវៀន អនុ្របធន្របតិបត្តិប្រតសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម ្របចេំនទ្វបីអឺរ ៉ុប េទព្ីរបេទសប ងំបន
អេញជ ីញចូលរមួអស់រយៈេពល ៣ ៃថងមកេហយី ។  
  ចូលមកដល់សប្ត ហ៍ចុងេ្រកយេនះ គឺចប់ ងំពីៃថងទី 
២៦  ដល់ៃថងទី ២៩ ែខមីន េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ និង្រពះេតជ
គុណ ថច់ បី៊រងគ បនចូលរមួបន្តៃនកិចច្របជុសំ្តីពីសិទធិមនុស របស់
អងគករសហ្របជជតិេនះម្តង ។ េនៃថងទី២៦(តេទទំព័រទី០៧) 

ម្រន្តីជន់ខពស់ទទួលបនទុកអន្តរ សន និងគណៈ្របតិភូសហព័នធ 

 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 2 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 សូមថ្វ យបងគ្ំរពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងសូម
េគរពចេំពះបងប្អូនជនរួមជតេិន្រគប់ជឈ ្ឋ ន ែដលកពុំងរស់
េនឯមតុភូមកិមពុជេ្រកម ក៏ដូចជបងប្អូនែខមរែដលកពុំងរស់
េនកនុងប ្ត ្របេទសននជុវំញិពិភពេ កជទីសកក រៈ និង
្រស ញ់ ប់ នយ៉ង្រជលេ្រជជទីបផុំត ។ 
 កនុងឱកសបុណយចូលឆន ថំម្ីរបៃពណីជត ិ ឆន កុំរ នព្វ-
ស័ក ព.ស. ២៥៥១ គ.ស. ២០០៧ េនះ ងនមថន ក់ដកឹន ំ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក សូម្របេគន និងជូនពរ
បវរម ្របេសើរ សិរសួីស្តីសុភមងគល វបុិលសុខ្រគប់្របករ ចូរ 
ចរុំងចេំរ ើនេកើតមនដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូន
ជនរួមជតែិខមរទងំអស់្រគប់េពលេវ  ។ 
 ឆន ចំស់កន្លងផុតេទ េ យបន ល់ទុកនូវ ន ៃដ និង
អនុស វរយ៍ីជេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ ែដលបងប្អូនជនរួមជតិបន
ក ងទុក ។ ្របជជនែខមរេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ក៏ដូចជ
្របជជនែខមរេនបរេទស បនខិតខែំថរក ្របៃពណីទេំនៀម
ទម្ល ប់ដ៏ល្អផូរផង់ែដលបុព្វបុរសែខមរ េ កបនបន ល់ទុកឲយ
កូនេចជនំន់េ្រកយ្របតបិត្តិ ម ។ ជក់ែស្តងកនុងរដូវបុណយ
ចូលឆន ថំមេីនះ បងប្អូនែខមរ្រគប់ទីកែន្លង ក៏ដូចជេនឯមតុភូមិ
កមពុជេ្រកមែដរ បនចូលរួមអបអរ ទរ ្របរពធពិធបុីណយ
ចូលឆន ថំម ី យ៉ងអធកិអធម េទ ម្របៃពណីជត ិ េដើមបឧីទទិស
មគគផល ជូនដល់បុព្វករជីន និងបួងសួង ដល់េទវ ឆន ថំម ីែដល
្រតូវជនួំសតែំណងេទវ ឆន ចំស់ មកែថរក មនុស េ កេយើង
េនះ សូម មជួយបបីច់ ែថរក  ច្រមុងចេ្រមើន ឲយបនេសចក្តី
សុខ និងបេំពញកចិចករអ្វីឲយបនសេ្រមចដូចក្ត្ីរបថន  ។ េ យ
ែឡកេនឯកមពុជេ្រកមឯេ ះវញិ ពិតែមនែតជនរួមជតិ 
កពុំងរស់េនេ្រកមករភតិភ័យ គបសងកត់ បផំ្លចិបផំ្ល ញ និង 
រេំ ភបពំនបបំទិសិទធិេសរភីពខងជេំនឿ សន ែដលជ
េគលករណ៍របស់រ ្ឋ ភបិលយួនកុមមុយនិស្តឥត សន កនុង
េគលបណំង េធ្វើឲយជវីភពរស់េនរបស់បងប្អូនជនរួមជតរិស់
េនកន់ែតមនភពទល័្រក និងជួប្របទះវបិត្តគិម នេពលែល្ហ

េល្ហើយក៏េ យ ក៏គួរឲយេកតសរេសើរយ៉ងៃ្រកែលងចេំពះជន
រួមេ ហិត ែដលេនែត្របកន់ខជ ប់នូវសតសិមបជញញៈរបស់ខ្លួន 
្របកបេ យមនសិករជតដ៏ិឧត្តុងគឧត្តម ្រសបេទនឹងេគល
ករណ៍របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ែដលអនុវត្ត
នូវមគ៌អហិង  ្រសប មចបប់អន្តរជត ិ េដើមបទីមទរសិទធិ
សេ្រមច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯង ។ 
 ឆន ថំមេីនះ ជឱកសស្រមប់ឲយេយើង កលបង នូវ
គនិំតថម ី េដើមបែីស្វងរកេសចក្តសីេន្ត ស េយគយល់ អណំត់អត់
ធន់ និងអនុវត្តនូវសចចភពចេំពះករទនំក់ទនំងរ ងគន  និងគន  
ែដលជវធិមួីយ ចនមំកនូវដេំ ះ្រ យជវជិជមន និង
្រសបេទ នឹងេគលករណ៍សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភព-
េ ក គ្ឺរបមូលមតិ្ត េហើយបនថយស្រតូវ រួមកម្ល ងំកយ កម្ល ងំ
ចតិ្ត សតបិញញ  រះិរកមគ៌ដ៏្រតមឹ្រតូវរក េគលជហំរយ៉ងមុឺង
ម៉ត់ ក ងសងគមែខមរេ្រកមឲយមន្របសិទធភព និងឈនេទ
ដល់ទិសេ ៃនេគលករណ៍របស់េយើងទងំអស់គន  ។ េយើង
ទងំអស់គន  ្រតូវរួបរួមកម្ល ងំ មគគជីនិចច មនិ្រតូវែបកបក់
េ យពកយញុះញុងរបស់េគេឡើយ ។ សុភសិតែខមរបនេពល
ថ “េឈ្ល ះគន កនុង្រគួ រ ដូច្រ តកយបង្ហ ញញត ិ េឈ្ល ះ
គន កនុងសងគមជត ិ ដូច តកណំប់បង្ហ ញេចរ”។ េនះគជឺគតិ
ធម៌របស់ដូន េយើងបន ល់ទុកមក ស្រមប់ឲយេយើងជែខមរ 
 ្រគប់រូប ជពិេសសស្រមប់ថន ក់ដកឹន្ំរគប់រូបពិចរ  និង
េជៀស ងផងែដរ ។ 
 ជទីអវ ន សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក 
បួងសួងដល់គុណបុណយ្រពះរតនៈៃ្រត និងេទវ ឆន ថំម្ីរពះនង
មេ ទ េទវ ី សេ ្ត សចតិ្តមនុស េ កឲយេចះេគរព និង
្រស ញ់គន  ។ សូមឲយែខមរកមពុជមនសិទធិេសរភីព េហើយសូម
ឲយពិភពេ កបន្របកបេទេ យសន្តិភព និងវឌ នភពជ
និចចជនិរន្តរ ៍៕  

សហរដ្ឋ េមរកិ, ៃថងទី ១៣ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ 
                         សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក   

 

និពនធនយក ៖ ថច ់ចនធ ូផ ព្វផ យ ៖ សឺន រតនៈ,  សឺន ចន័ទ 
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វិចរណកថ 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម េនេវៀត មខងតបូង
កំពុង្របឈមមុខ នឹងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្របៃពណី, វបបធម៌, ភ  
្រពះពុទធ សន ែដលបនឆ្លុះបញច ងំឲយេឃញីយ៉ងចបស់អំពី
គំនបៃនករេរសីេអីង េ យពលរដ្ឋទងំេនះបនេ្រកកេឡងី
្របឆងំជេរឿយ ៗ បនទ ប់ពី្រទអំត់ធមត់អស់ជេ្រចីនឆន  ំចប់ ងំពី
របបកុមមុយនិស្ត មកេធ្វី និគមេលីទឹកដីដ៏សមបូរណ៍សបបយ
មយួេនះ េនះេបីេយង មឯក រភពយន្តែដលផលិតេឡងី
េ យអនក្រសី Rebecca Sommer ។ 
 កនុងនម្របជពលរដ្ឋ ល្លីម៉ង់ រស់េនទី្រកងុញូវយក៉ 
ែដលធ្ល ប់ផ្តល់ឯក រដល់្របពន័ធផ ព្វផ យមយួ មនេឈម ះ 
Huntington ជេរឿយ ៗ អនក្រសីបននយិយថ អងគករសិទធិ
មនុស អន្តរជត ិបនយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំចំេពះករគ្រមម
កំែហង ករគបសងកត់សិទធបិេញចញមតិ ជំេនឿ្រពះពុទធ សន
របស់ែខមរេ្រកម ពីសំ ក់្របេទសេវៀត ម ។ មនរបយ
ករណ៍ស្តីពីសិទធមិនុស ជេ្រចីន ែដលទក់ទិនេទនឹងករ្រប្រពតឹ្ត
េលមីសរបស់េវៀត ម បុ៉ែន្តមនចំននួតិចតចួ ស់ ែដល្រតូវ
បនសហគមនអ៍ន្តរជតិេធ្វីករេ ះ្រ យ ។ 
 ែខមរកមពុជេ្រកម បនចប់កំេណីតដំបូងបំផុតេនេលីទឹក
ដីៃនែដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ  េហយីពកួគត្់របកន់ខជ ប់នូវជេំនឿ 
្រពះពុទធ សន ។ ជីវភពរស់េនពកួគត់ពឹងែផ្អកេលីករេធ្វីែ្រស
ចំករ េន ទ និងបរបញ់ ។ ពីបូ ណកល ្របជពលរដ្ឋែខមរ 
កមពុជេ្រកម គឺជមច ស់ែដនដី េគរព្របណិប័តន៍្រពះពុទធ សន 
រក ករពរវត្ត មយ៉ងខជ ប់ខជួន ។ ជមយួគន េនះែដរ េបី ម
មតិរបស់ចស់្រពឹទធ ចរយកនុងភូមិបនឲយដឹងថ ្រពះពុទធ ន 
េដីរតសួំខន់ ស់េនកនុងសហគមន៍ែខមរេ្រកម ែណនំ ស ់
េតឿនសតិ រមមណ៍ែខមរេ្រកមមនិឲយេបៀតេបៀនអនកដ៏ៃទ ជពិេសស
គឺ “រស់កនុងសន្តភិព, គម នអំេពហីងិ  និងេចះេយគយល់គន េទ
វញិេទមក” ។ 
 អនក្រសី Sommer បននិយយថ ថន ក់ដឹកនកុំមមុយនិស្ត
េវៀត ម េនែតេ្របីអំ ចរបស់ខ្លួនជបន្តេទៀត កនុងករបងខិត
បងខំពលរដ្ឋែខមរេ្រកម បុ៉ែន្តេគេនែតបដិេសធថពុំបនគបសងកត់, 
របឹអូសយកដីធ្លី ្ឬពយយមែកែ្រប្របៃពណីវបបធម៌, ភ  ជីវភព
របស់ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ជពិេសសរេំ ភេលេីសរភីពជំេនឿេនះ
េទ ។ អនក្រស ីSommer និយយថ “កលពីមុន ែខមរេ្រកមថកុ ំេថកីង
បុ៉ែន្តបចចុបបននេនះ ែខមរេ្រកមក្ល យេទជជនជតិមយួ ែដល្រកី្រក
បំផុតេនកនុង្របេទសេវៀត ម” ។ អនក្រសីបនបែនថម្របប់
ភន ក់ងរព័ត៌មន HNN ថ “ចំេពះឯក រែខ ភពយន្តរបស់ខញុ ំ
បនផលិតកនុងឆន  ំ២០០៥ ែដលមនចំណងេជីង ‘កំចត់េ យឥត

បង្ហូរឈម’ េនះ ខញុបំនេធ្វីដំេណីរេទដល់វត្តែខមរេ្រកមជេ្រចីន 
ែដលកំពុងសថិតេនកនុង ថ នភពរងករ តតបតេផ ង ៗ ពីប ្ត
ជនជតិចំណូលថមីេវៀត ម ។ ពកួេគបនសង់ផទះជេ្រចីនខនង
េនកនុងទីកែន្លងសកក រៈបូជវត្ត ម េ យពុមំនករយល់្រពមពី
សំ ក់សហគមន៍ែខមរេ្រកមេនះេឡយី ។ ល់ េរៀនេ្របី
ែតភ េវៀត ម េហយីែខមរេ្រកមមនករលំបកយ៉ងខ្ល ងំកនុង
ករអប់របំង្ហ ត់បេ្រងៀនភ កំេណីត ។ ្រពះសងឃជេ្រចីនអងគ្រតូវ
បន្រកុង ណូយចប់ខ្លួន េ្រពះែតបនបង្ហ ត់បេ្រងៀនភ ែខមរ
ដល់្រពះសងឃឯេទៀតេនកនុងវត្ត និង្របជពលរដ្ឋ មប ្ត ភូមិ
មយួចំននួ “។ 
 អនក្រសី Sommer ែដលតំ ងឲយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិ- 
បលមយួមនេឈម ះថ “សងគមគំ មកំែហងមនុស អន្តរជតិ” 
បនបែនថមេទៀតថ “ខញុបំនេសុីបអេងកតយ៉ងចបស់ ស់ ជ
ពិេសស គឺ ថ នភពៃនករគបសងកត់ជំេនឿ សនរបស់ពកួេគ 
េហយីខញុ ំ ចនយិយ្របប់អនក ល់គន ថ េនះគឺជ ថ នភពែដល
្រកក់បំផុត ។  ្រពះសងឃែដលបនបេ្រងៀន្របវត្តិ ្រស្តខ្លួនេន

កនុងវត្ត ្រតូវបនបក កុមមុយនិស្តេធ្វីករចប់ខ្លួនយ៉ង្របញប់ បនទ ប់
មកក៏្រតូវផ ឹក េហយីក៏េ្របីកំ ងំចប់បញជូ នចូលពនធនគរែតម្តង 
េលីសពីេនះមនករេធ្វីទរុណកមម និងឈនេទដល់ករសម្ល ប់
្រពះសងឃទងំេនះេទៀតផង” ។ 
 អនក្រសី Sommer បនឲយដឹងថ ្រពះពុទធ សន្រតូវ
បន ជញ ធរេវៀត ម្រគប់្រគងយ៉ងេពញទហំងឹ បនបំភ័យ និង 
បនបញចូ លលទធកុិមមុយនិស្តចូល្រពះពុទធ សនផងែដរ ។ ្រពះ
សងឃជេ្រចីនអងគេនេពលបេ្រងៀន ឬេទសន ្រតូវែតបញចូ លមេន-

គម និងេឃសនពីលទធិកុមមុយនិស្ត ។ អនក្រសនិីយយថ េបមិីន
ដូេចន ះេទ “សងឃទងំេនះ្រតូវបនចប់ខ្លួន និងផ ឹក េ្របៀបដូចជ
ជនកបត់ជតិអី៊ចឹង” ។ ពីមយួៃថងេទមយួៃថង ពលរដ្ឋ និង្រពះសងឃ
មនករភ័យខ្ល ចេ យករគបសងកត់ និងករគំ មកំែហងដល់
យុជីវតិ ទងំអស់េនះគឺជេរឿងមយួែដលមិនគរួេកីតមន  

រូបថតសកមមជនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងអនក្រសី Sommer (រូបទី ៤) 

 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េឡងី ។ ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជេ្រចីន្រតូវរតេ់ចញពី្របេទសេវៀត
ម េហយីពកួេគកំពុងក្ល យជជនេភៀសខ្លួន ែដលមន ថ ន

ភពដូចកំពុងរស់េនកនុងគុកអ៊ចឹីង េ យពុំ្រតវូបនទទលួ គ ល់ពី
សហគមន៍អន្តរជតិេនះេឡយី ។ 
 កលពីៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០០៧ មន្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម្របមណជង ២០០ អងគ បននគំន ត ៉េ យអហងិ មយួ
េនកនុងេខត្តឃ្ល ងំ េ្រពះែតរ ្ឋ ភិបលេវៀត មមិនអនុញញ តឲយ
្រពះសងឃទងំេនះមនសិទធិ្រគប់្រគន់កនុងកររក  និងអនុវត្តនូវ
ជំេនឿរបស់ខ្លួន ។ 
 អនក្រសី Sommer បន្របប់្រកមុព័ត៌មន HNN ថ “ខញុ ំ
បនឮ និងេឃញីនូវបញ្ហ ជេ្រចីន ែដលរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម 
បនកំពុង ក់គំនបេទេលីអ្វី ៗ ែដលពកួេគ ចេធ្វីបន” ។ 
“បុណយ្របៃពណីែបប្រពះពុទធ សនក៏្រតូវបន ក់ក្រមិត មន
េពលខ្លះ្រតូវបន មឃត់យ៉ងេពញទំហងឹ ។ ចុះេបីរ ្ឋ ភិបល
របស់អនក មឃត់មិនឲយ្របរពធពិធីបុណយណូែអល (Christmas)  

ឬ្របប់អនកថ អនក ចេធ្វីបុណយេនះបនេនែតរដូវេក្ត  េតីអនកមន
រមមណ៍ដូចេម្តច” ។ 

 ្របតិកមមតប និងករបតុកមមអហងិ របស់្រពះសងឃ េន
ៃថងដំបូង ជញ ធរ និងប៉ូលិសេវៀត ម បនបំពនចូលេទកនុង
ភូមិែខមរេ្រកម េ្រកពីេនះពកួេគបនេ មព័ទធវត្ត និងចប់្រពះ
សងឃ្របមណ ៦០ អងគ ។ េលីសពីេនះក៏មន្រពះសងឃជេ្រចីន
អងគេទៀត្រតូវរត់េភៀសខ្លួន និងកពុំង ក់ខ្លួនេនទីកែន្លងេផ ង ៗ 
គន  ។ បុរសចំ ស់ជតិែខមរេ្រកមមន ក់សូមមិនបេញចញេឈម ះ 
បននិយយថ “េយងីខញុ្ំរតូវរងករ្រពមន ្របសិនេបីេយងីខញុេំចញ
េ្រកផទះ េហយីចូលរមួនឹង្រពះសងឃេនះ េយងីខញុនឹំង្រតូវចបខ់្លួន
មិនខន” ។ បុរសចំ ស់េនះបនបន្តេទៀតថ “មិនថែតរូបខញុេំទ 
គឺ ល់ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េយងីខញុគំ្ំរទសកមមភព្រពះសងឃ, ្រពះ
សងឃគឺជែ្រសបុណយ ជសកក រៈបូជរបស់ែខមរេ្រកម ។ ខញុេំឃញី
ពកួេគ្រប្រពឹត្តមកេលី្រពះសងឃដូចសត្វធតុ េនេពលែដល្រពះ
សងឃ្របមូលផ្តុគំន េធ្វីករត ៉ចំេពះកររេំ ភបពំនជន់ឈ្លមីកេលី
្រពះពុទធ សនែដលកំពុង្រតូវពកួេគបំផ្លិចបំផ្ល ញ” ។ 
 សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បន យករណ៍ថ ជញ ធរ 
េវៀត ម បនចប់េផ្តីម្របតិបត្តិករសកមមភពែដលមិនធ្ល ប់មន
ពីមុនមក កនុងេគលបំណងលុបបំបត់អត្តសញញ ណជតិែខមរេ្រកម 
និង ក់ទណ្ឌ កមមេមេក្ល ងៃន្រកមុបតុករអហងិ េនះ ។ េហតុ
ដូេចនះេហយី ពកួេគប្រងក បម្តងជពីរដង មកេលីសហគមនែ៍ខមរ
េ្រកម ែដលេធ្វឲីយ្រកុមសិទធិមនុស មនករ្រពយួបរមភ ចំេពះ ថ ន
ភពេនខងកនុង្របេទស ។ វត្តចំននួ ៤ ែដលទក់ទងេទនងឹ
បតុកមមរបស់្រពះសងឃេនះ មកដល់បចចុបបននេនះ្រតូវបន ជញ ធរ 
េវៀត ម េធ្វកីរេ មព័ទធ និងឃ្ល េំមីលតឹងែតងជទីបំផុត ។ 

 េ ក ម៉យេឃលី ម៉រនី ឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិ 
បនចុះេទ្រតួតពិនិតយ ថ នភពៃនករហុ៊ំព័ទធវត្តែខមរ េនេខត្តឃ្ល ងំ 
និងជបួេធ្វីបទសមភ សន៍ជមយួ្រកុមប៉ូលិស និងកងេយធទងំ
េនះកលពីៃថងទី ១៤ ែខមីន ឆន  ំ២០០៧ ។ មកដល់ៃថងទី ១៥ ែខ
មីន ្របព័នធផ ព្វផ យ សុីេសរមីយួ បននិយយ្របប់អនក្រស ី
Sommer ថ ឯកអគគរដ្ឋទូត េមរកិ្រតូវបន ជញ ធរេវៀត ម
្របប់ថ មិន្រតូវេ្រជៀតែ្រជកចូលកិចចករៃផទកនុងរបស់្របេទសេវៀត-

មេនះេទ ។ 
 បចចុបបននេនះ ្រពះសងឃចំននួ ៦ អងគកំពុងឋតិកនុង
ពនធនគរេនេឡយី បនទ ប់ពីបនចប់ផ ឹក ។ ទងំេនះគឺជបទ
បញជ របស់ ជញ ធរែដល ក់គំនបមកេលី្រពះសងឃ ក៏ដូចជ
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម។ 
 េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម បនមន្រប សន៍ថ “េយងីខញុមំនករ្រពួយបរមភ
ចំេពះជីវតិរបស្់រពះសងឃទងំេនះ, ចបស់ ស់ថ ្រពះសងឃ
ទងំេនះនឹង្រតវូេធ្វីទរុណកមមកនុងេពលជប់ពនធនគរ” ។ េ្រកពី
្រពះសងឃចំននួ ៦ អងគខងេលី មន្រពះសងឃជេ្រចីនអងគេទៀត្រតូវ
បន ជញ ធរេវៀត ម ឃុខំ្លួនកនុងវត្ត េ យមនិអនុញញ តឲយនមិន្ត
េទទី ទងំអស់ ។ េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  បនបន្តថ “េយងីខញុ ំ
ទទលួបនដំណឹងថ ្រពះសងឃទងំេនះពុ្ំរតូវបនេគ្របេគន
ចង្ហ ន់ ឬទឹកេនះេទ ។ សហគមន៍ែខមរេ្រកមកំពុងសថិតកនុងករ
យយគំី មកំែហង ពិេសស្រគួ រ ែដលមន្រពះសងឃជប់
ទក់ទិនេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍បតុកមមអហងិ េនះ ្រតូវទទលួរងករ
គំ មកំែហង និងែស្វងរកចបខ់្លួន ជពិេសសគឺ្រពះសងឃជេម
ដឹកនបំតុកមម” ។ 
 រឯីេ ក ្រតឹង យ៉ប អគគហរិញញឹកសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម បនមន្រប សនប៍ែនថមថ “កងកម្ល ងំេយធ និង
បូ៉លិសេវៀត ម បន មែស្វងរក និងចប់ ក់ពនធនគរ 
ចំេពះ្រពះសងឃអងគ  ែដលពកួេគគិតថជអនកដឹកនកំនុងករ
ត ៉េនះ” ។ េ ក ្រតឹង យ៉ប បនបន្តថ “េយងីខញុទំទលួបន
របយករណ៍ជេ្រចីនពីសហគមន៍ ែដលកំពុងទទលួករភ័យខ្ល ច, 
ករយយ ី េហយីរបយករណ៍ទងំេនះ (តេទទំព័រទី ១៦) 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពី្រពឹកៃថងទី ១៦ ែខមីន ឆន  ំ ២០០៧ េទះបីជ
សមតថកិចច្រសុកអងគសនួល េធ្វកីរ ងំមិនឲយ្រពះសងឃែខមរេ្រកម
្របមណ ៦០ អងគចូលេទសូ្រតមន្តបង ុកូលឲយសព្រពះសងឃមយួ
អងគែដល្រតូវេគេធ្វីឃត េហយីបនបញចុ ះេនែកបរវត្ត្រទនំ្រជឹង ឃុំ
បឹងធំ ្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ត ល ្របេទសកមពុជេនះក៏េ យ ក៏
េនទីបំផុតមន្រពះសងឃែខមរេ្រកម្របមណ ៦០ អងគ ដឹកនេំ យ
្រពះេតជគុណវជិជ រតនៈបញញ ្រពះម  េយឿង សិន ្រពះ្របធន
សមគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ្របចេំន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ បននិមន្តេ យេថមីរេជីងចូលដល់ែកបររបងវត្ត េធ្វីពិធីបង ុ- 
កូលបនទងំ្រត ប់្រតដសួបំផុត ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគ្រពះនម េអៀង សុខេធឿន ្រពះជនម 
៣២ វស  ជ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម មន្រសុកកំេណីតេន
េខត្តឃ្ល ងំ ្រតូវបនសុគតកលពីេវ េម៉ង ១៩ យប់ ៃថងទី ២៧ 
ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ កន្លងេទេនះ េ យមន ន ម របំពង់កផ្ត ច់
េ យកបិត េហយីករេនះ ជញ ធរបនសននិ ្ឋ នថ ករណីេនះ
ជករណី្រពះសងឃេធ្វីអត្តឃតេ យខ្លួនឯង មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ជញ
ធរបនសង ័យថ ្រពះអងគបនេ្របី្របស់ថន េំញ ន។  េ្រកយមក 
េគបនបញចុ ះសព្រពះអងគេនែកបរវត្តខងេលីទងំយប់ េ យមិន
បនផ្តល់ដំណឹងដល់្រកុម្រគួ រេនះេទ ។ 
 ចំែណកឯ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន វញិបនបដិេសធ
ទងំ្រសុងចំេពះករេចទ្របកន ់ ្រពះេតជគុណ េអៀង សុខេធឿន 
មិន ចេធ្វីគុតេ យអងគឯងេនះេទ គឺសង យ័កម្ល ងំពីខងេ្រក
េទេធ្វីគុតេ ក េហយីចំេពះករេញ នថន វំញិេនះ្រពះអងគក៏
បដិេសធែដរថ មិន ចេទរចួេនះែដរ ពីេ្រពះអនកបសួេរៀន 
វបិបសនមិន ចេធ្វីែបបេនះេទ ។  សមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជ
េ្រកម បនសំណូមពរដល់ ជញ ធរឲយគសស់ពេនះមកេធ្វីេក- 
សលយវច័ិយេឡងីវញិ ែតសណូំមពរេនះ្រតូវបន ជញ ធរបដេិសធ 
មិន្រពមេធ្វី ម ។ រហូតមកដល់ៃថងទី ១៤ មីន ឆន  ំ ២០០៧ 
សមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម បនចត់កំ ងំតំ ងឲយ
ចូលេទជបួេចអធិករវត្ត្រទនំ្រជឹង ្រពះនមអ៊ំ េញ ន េដីមបីសុកំរ
អនុញញ ត សូ្រតមន្តបង ុកូលឧទទសិកុសលជូនវញិញ ណកខនធដលស់ព 
បុ៉ែន្តសំណូមពរេនះ ្រតូវបន្រពះេចអធិករវត្តបដិេសធមិន្រពម
េទៀត ។ រហូតមកដល់ៃថងទី ១៦ មីន មន្រពះសងឃេទពីសមគម
ែខមរកមពុជេ្រកម្របមណ ៦០ អងគ ដឹកនេំ យ្រពះេតជគុណ 
េយឿន សិន ជលួរថយន្តេទសចរណ៍ចំននួ ២ េ្រគឿងដឹក្រពះសងឃ
ចូលេទវត្ត្រទនំ្រជឹង េដីមបីសូ្រតបង ុកូល ែតេនេពលជិះរថយន្ត
េទដល់្រចកចូល មផ្លូវលំ ្រតូវបន ជញ ធរប៉ូលិស្រសុកអងគសនួល

េធ្វីករ ងំមិន្រពមឲយនិមន្តចូលជ ច់ខត ។ បុ៉ែន្ត្រពះសងឃ
ទងំេនះបននគំន ចុះពីេលីរថយន្ត និមន្តេ យេថមីរេជីងនូវចងំយ
ដី្របមណពី ៧-៨ គីឡូែម៉្រត េហយីប៉ូលិសេធ្វកីរ ងំជដំ ក់ 
ៗ ្រគប់្រចកល្ហក ែត្រពះសងឃនូវែតពយយមេធ្វីដំេណីររហូតចូល
ដល់ែកបររបងវត្ត្រទនំ្រជឹង ្រតូវបនប៉ូលិស មឃត់តឹងែតងជទី
បំផុត ។ េឃញី ថ នភពតឹងែតងដូេចនះ ្រពះសងឃទងំអស់អងគក៏
សេ្រមចចិត្ត េធ្វពិីធីបង ុកូលេនក ្ត ល លែ្រសែកបររបងវត្តេនះ
ែតម្តង ខណៈេពលកំពុងសូ្រតមន្តបង ុកូលក ្ត ល លែ្រស 
េ្រកមពន្លឺ្រពះ ទិតយដ៏ែសនេក្ត េនះ បនេធ្វីឲយ្រពះេតជគុណមយួ
អងគ្រពះនម េសីន យ ្រពះជនម្របមណ ៣០ វស  បនដលួ
សន្លប់ េហយី្រតូវេគែសងយកេទេធ្វីសរៃសេ្រកមម្លប់េឈមីយួ
សនទុះេទីបដឹងខ្លួនវញិ ។ បនទ ប់មកអងគេ្រករ ្ឋ ភិបលក៏ដឹក្រពះ
អងគេទពយបលេនមនទីរេពទយ្រកងុភនំេពញ ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន បនមនសងឃដីកថ ្រគន់
ែតមកបង ុកូលឲយសព ក៏្រតូវេគ ងំេដញឲយេទសុំចបប់ែដរ ។ 
្រពះអងគបនបន្តេទៀតថ េយងីកន់្រពះពុទធ សន េហយីចបប់
រដ្ឋធមមនុញញក៏បនែចងថបវចនជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
ចុះេហតុអ្វីេនេពលេនះញតិមិត្ត ច់ េ ហតិៃនសពចូល
មកេធ្វីបុណយេគ ងំែបបេនះេទវញិ ។ 
 សកមមភព ែដលេពរេពញេទេ យកររេំ ភសិទធិ
មនុស េនះ គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមៃនអងគករ សមគមករ 
ពរសិទធិមនុស ជមពុជ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួេ យ
អំពវនវឲយ ជញ ធរមនសមតថកិចច បញឈប់ករ ងំជបនទ ន់
ចំេពះករេរៀបចពិំធីបុណយ ្របេគនសព្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម 
្រពះនម េអៀង សុខេធឿន ។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ចុះៃថងទី ១៦ ែខមី
ន ឆន  ំ២០០៧ បនសរេសរថ ៖ គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមៃន
អងគករ សមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ ែដលជសមព័នធអងគករ
សមគមមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកចំននួ ២៣ ជសមជិក  

្រពះសងឃែខមរកមពជុេ្រកម កំពុងសូ្រតមន្តបង ុកូល េនក ្ត ល លែ្រស 

 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

សូមសែម្តងនូវករខកចិត្តយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះទេង្វី ជញ ធរមន
សមតថកិចចែដលបន ងំ្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលបននិមន្ត និងអេញជ ីញចូលរមួេរៀបចំ្របរពធពិធីបុណយ
បង ុកូល្របេគនសព្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម នម េអៀង សុខ
េធឿន េនវត្ត្រទនំ្រជឹង សថិតកនុងឃុបឹំងធំ ្រសុកអងគសនួល ។ 
 ចប់ពីេម៉ង ៧ ្រពឹក ៃថងទី ១៦ ែខមីន ឆន  ំ២០០៧ មន
្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមង ៦០ អងគ និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជ
េ្រកមរមួទងំម្រន្តីឃ្ល េំមីលសិទធមិនុស  និងអនក រព័ត៌មនជ
េ្រចីននក់ ្រតូវបន ជញ ធរមនសមតថកិចច ងំមិនឲយចូលរមួពិធី 
បុណយ មទំេនៀមទំ ប់្របេគនសព ្រពះអងគ េអៀង សុខេធឿន 
េឡយី ។ ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមអងគេនះបនសុគតេ យសថិត
កនុងភពមិនចបស់ ស់ករពីៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០០៧ 
េ្រកយពីបនចូលរមួបតុកមមអហងិ មយួ េនខងមុខ ថ នទូត 
េវៀត ម កលពី្រពឹកៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ េហយី្រពះសពរបស់ 
្រពះអងគក៏្រតូវបនកប់េនកនុងបរែិវណវត្ត្រទនំ្រជឹង ឃុបឹំងធំ ្រសកុ
អងគសនួល េខត្តក ្ត ល ។ 
 គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមចតទុ់កថ ករ ងំរបស់

ជញ ធរមនសមតថកិចចចំេពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជ
េ្រកមេនះ ជទេង្វីរេំ ភបំពនយ៉ងខ្ល ងំេទេលីេសរភីពកនុងករ
ជបួជុំគន  សិទធិវបបធម៌ និង សន េដមីបីេធ្វីបុណយ្របៃពណី 
សន ដូចែដលទទលួ គ ល់េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ្រពមទងំកតកិ

សញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងនេយបយ និងកតិកសញញ
ជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចចសងគម និងវបបធម៌ែដល្របេទសកមពុជ ជ
ភគីហតថេលខ ី។ 
 គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមម សំណូមពរ ជញ ធរមន
សមតថកិចច េម ្ត បញឈប់ជបនទ ន់នូវករ ងំេនះ េដីមបីផ្តលស់ិទធិ
ដល់្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម េរៀបចំ្របរពធេធ្វីបុណយ
សន ម្របៃពណីជតិេនទី ងំែដលបនេ្រគងទុក និង

បញឈប់ករ ងំ្រកុមម្រន្តីឃ្ល េំមលីសិទធិមនុស  កនុងករសេងកតឃ្ល ំ
េមីលពីពិធីបុណយេនះឲយបនេពញេលញ ។ មយ៉ងេទៀត គណៈ 
កមម ធិករ្រប្រពតឹ្តិកមម ក៏អំពវនវែដរដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច 
ចត់វធិនករេសុីបអេងកត ករណីមរណភព្រពះសងឃែខមរកមពុជ
អងគេនះេឡងីវញិ េដីមបីបញច ប់ភមនទិលសង យ័ និងែស្វងរកភព
យុត្តិធម៌ ៕                                                        VOKK 

 ្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ្រសុក្រកេប្របមណ ៤០ នក ់
បននគំន េទ ឃុំ ងគ ឺ ្រសុក្រកេប េខត្តមត់្រជូក កលពី
េវ េម៉ង ៨ ្រពឹកនូវៃថងទី ២ ែខមីន ឆន  ំ២០០៧ េនះ បនទ ប់ពី
មនករេកះេ បតុករចំននួបីរូប ែដល ជញ ធរសង ័យថជេម
េក្ល ងបតុកមមេនេខត្តមត់្រជូកឲយចូលេទជបួ ។ 
 េ ក េច អិន កំេណីតេនឃុំ ងគឺ ្រសុក្រកេប ែតង
ចូលរមួបតុកមមទមទរមកវញិនូវសិទធិេសរភីព និងដីធ្លីែដល្រតូវ
របបកុមមយនិស្តយនួរបឹអូសយក ្រតូវបន ជញ ធរយនួថន ក់ឃុ ំ
សហករជសមតថកិចចថន ក់្រសុក េកះេ ខ្លួនឲយចូលេទជបួ ។ 
្របភពព័ត៌មនព្ីរបជពលរដ្ឋ ែដលបនេលីកគន េទករពរ េដីមបី
េជៀស ងៃនករចប់ ក់ពនធនគរ និងេធ្វីទរណុកមមជនទងំបីរូប
ខងេលីបនឲយដឹងថ ជនទងំបីរូបែដល្រតូវបន ជញ ធរយនួ
េកះេ េនះ រមួមន េ កេច អិន, េ ក េច េសីង និង្រស្តី
មន ក់េទៀតជ្របពនធេ ក េច េសីង ។ ែផនករៃនករេកះេ
អនកទងំបីេទជបួេនះពុំមននរ មន ក់ដឹងចបស់េនះេទ េ្រកយ
ពីអនកភូមិបនឮដំណឹងៃនករេកះេ ភ្ល ម មនអនកភូមិ្របមណ
ជង ៤០ នក់ បនែហរហមអមដំេណីរេទជមយួអនកទងំបី 
េ យ្របុងត ៉ ឬបតុកមមបន្តេទៀត្របសិនេបីពកួ ជញ ធរចប់ឃុំ
អនកទងំេនះ ។ 
 ្រស្តីចំ ស់មន ក់ យុ្របមណ ៥០ ឆន  ំធ្ល ប់បនចូល
រមួបតុកមមមយួេលីកជពីរេលីកេនកនុងេខត្តមត់្រជូក េបីគិតពឆីន  ំ

២០០៦ ដល់េដមីឆន  ំ២០០៧ េនះ បនឲយដឹងថ េ្រកយេពលរូប
គត់ និងបងប្អូនបនដឹងដំណឹងេនះ ក៏នគំន រមួដំេណីរជមយួជន
ទងំបីរូបខងេលី េ្រពះខ្ល ចែ្រកងពកួ ជញ ធរយនួេគចប់ កឃុ់ំ
ឃងំ ឬេធ្វីទរណុកមម េហយីេបីពកួេគ ៊ នេធ្វីដូេចន ះែមនេនះ 
ពកួគត់នឹងេធ្វបីតុកមមមយួេទៀតជមិនខនេឡយី ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ករេកះបតុករទងំបីរូបេនះេទជបួ មិន
េទីបែតេលីកទីមយួេនះេទ ។ បុ៉ែន្តនូវេពលែដលេលចឮដណឹំង
េកះេ ដូេចនះ ្របជពលរដ្ឋែតងេលីកគន េទទងំភូមិ ៗ ទងំេនះ
ជមូលេហតុែដល ជញ ធរយនួមិន ចេធ្វីអ្វីេកតី ។ ចំែណកឯករ
េកះេ ជនទងំបីរូបខងេលីេនះ ពកួ ជញ ធរយនួពុំបនបេញចញ
សកមមភពអ្វីេទ េ្រពះេឃញីពលរដ្ឋេទជមយួេ្រចីនេពក ដូេចនះ
ពកួេគ្រគន់ែត្របប់ថ ឈបន់គំន បតុកមម ឬត ៉េរឿងដីធ្លីេទៀតេទ 
េ្រពះេគគម នដសីងេទ ៕                                  

         ្រសី រត័ន  
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(តមកពីទំព័រទី០១) គណៈ្របតិភូសហព័នធក៏បនជំនបួពិភក
ជមយួម្រន្តីសិទធមិនុស  ៃនអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកជន
េភៀសខ្លួន និងម្រន្តីសំខន់ ៗ កនុងកិចច្របជុំេនះ ។ បនទ ប់មក ដល់
ៃថងទី ២៧ ែខដែដល គណៈ្របតភូិសហព័នធ ែដលដឹកនេំ យ្រពះ
េតជគុណ ថច់ បី៊រងគ ក៏បនជបួផទ ល់ជមយួអនក្រសី Asma  

Jahangir ម្រន្តីជន់ខពស់ទទលួបនទុកអន្តរ សនេនទី្រកុងហ ឺ
ែណវ េដីមបី្របគល់ឯក រ និងរបយករណ៍ថមី ៗ ស្តីអំពី ថ ន
ភពសិទធិមនុស  និងជំេនឿ សន គណៈេថរ ទេនកមពុជេ្រកម 
ែដលកំពុង្រតូវរដ្ឋអំ ចយនួេធ្វីទុកខបុកេមនញសព្វៃថង ។ េ្រកយពី
ករជបួជមយួអនក្រសី Asma អនក្រសីមនចំ ប់ រមមណ៍យ៉ង
ខ្ល ងំ េ យ រសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មនឯក រពិត្របកដ 
មនេឈម ះជនរងេ្រគះ គឺ្រពះសងឃទងំ ៩ អងគ ែដល្រតូវបន
ជញ ធរយនួចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី ២២ ែខកុមភៈ ។ េ យែឡក

មន្រពះសងឃចនំនួ ៣ អងគេផ ងេទៀតេនេខត្ត្រពះ្រតពងំ កំពុង
្រតូវឃុខំ្លួនកនុងវត្តនឹងទទលួករគំ មចប់ផ ឹកេទៀត ។  
 អនក្រសី Asma បនមន្រប សន៍ថ គត់ពិបកនឹង
ទទលួព័ត៌មនពតិ ៗ េហយីចបស់យ៉ងេនះ ស់ េហយីគត់
នឹងជ្រមុញឲយបនឆប់បំផុត េដីមបីជយួដល់ជនរងេ្រគះទងំេនះ 
ជពិេសសមិនចង់េឃញីនូវកររេំ ភសិទធិមនុស  និង ជំេនឿ
សនែបបេនះេនះេឡយី ។ អនក្រសីបន្តថ េទះបីមនេទស

យ៉ង ក្តី មិន្រតូវ្រ តចបងចី់រវេចញពីខ្លួន្របណេទ ្រតូវែត
ទទលួនូវករកត់េទស មែបបពិន័យ មយួ មិន្រតូវរេំ ភ
សិទធិមនុស េនេពលែដលមិនទន់េឃញីកំហុសេនះេទ ។ 
 ្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ ែដលបននិមន្តចូលរមួអងគ្របជុំ

េនះ បនទ ប់ពីទទលួបនករគ្ំរទពីមតិអន្តរជត ិ្រពះអងគបនមន
សងឃដីក្របបអ់នកយកព័ត៌មន ្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមថ “មកដល់េពលេនះ ជញ ធរយនួនូវែតរេំ ភបពំន 
េធ្វីទុកខបុកេមនញមកេលី្រពះសងឃ និង ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម

កន់ែតេទ្វេឡងី ។ បចចុបបននមន្រពះសងឃចំននួ ៩ អងគេហយី ្រតូវ
បន ជញ ធរយនួចប់ផ ឹក ចំែណក្រពះសងឃែដលកំពុងជប់ពនធ-
នគរ ពំុទន់េ ះែលងនូវេឡយី េហយីក៏គម ននរ ដឹងថ ជញ
ធរយនួឃុឃំងំ្រពះសងឃទងំេនះេនទីកែន្លង េនះែដរ” ។ 
្រពះអងគបនបន្តថ “ ល់របយករណ៍ទងំេនះ ្រតូវបនសហពន័ធ
្របគល់ជូនអងគ្របជុំជេ្រសច” ។ 
 កិចច្របជុំេនៃថងទី ២៩ ែខមីន គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម បនជបួជមយួម្រន្តីជន់ខពស់អងគករសហ្របជជតិ 
ទទលួបនទុកជនេភៀសខ្លួនេន សុី េហយីកប៏នពិភក ជមយួ
ម្រន្តីទទលួបនទុកជនេភៀសខ្លួនេន្របេទសកមពុជ, ្របេទសៃថ និង
្របេទសេវៀត ម អំពីបញ្ហ ជនេភៀសខ្លួនែខមរេ្រកម ។ 
 គរួរលំឹកថ សននិសីទែដលេទីបបនបញច ប់កលពីេដីម  
ែខេម េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមទទលួបនករេជគជយ័
យ៉ងខ្ល ងំ ជពិេសសសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម បនជបួជមយួ
ម្រន្តីសិទធិមនុស  និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលជេ្រចីន បនទ ប់មកក៏
បនផ្តល់ឯក រថមី ៗ ែដលទក់ទឹននឹងរដ្ឋអំ ចយនួរេំ ភ
បំពនសិទធិែខមរេ្រកម ្រពមទងំមគ៌ែស្វងរកសិទធិស្វ័យសេ្រមច
សនរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ជូនដល់ម្រន្តីទងំេនះផង

ែដរ ៕                                                             ថច់ េខម  

-វិទយុសំេឡងកមពុជេ្រកម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកុង សីុ៉នេ ន រដ្ឋធនីៃន សហ
រដ្ឋ េមរកិ ស្រមប់បេ្រមើដល់្របយិមតិ្តអនកនិយម ្ត ប់ករផ យរបស់វទិយុេយើងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសប្ត ហ៍ម្តង េរៀង ល់ៃថងអងគ រ ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជ 
េ្រកម មកមពស់រលកធតុ កសខ្លី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
-្របយិមតិ្ត ក៏ ចេបើក ្ត ប់បន្រគប់េពល មរយៈេគហទពំ័រ www.khmerkrom.org/radio ។ 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រពះសងឃ និង្រគហសថែខមរេ្រកម ចំននួ ៦ រូបេហយីបន
រត់េភៀសខ្លួនេទ្របេទសកមពុជ ជបន្តបនទ ប់ េ្រកយពីេ្រកកេឡងី
បតុកមម្របឆងំនឹងរបបផ្ត ច់ករយនួកុមមុយនិស្តេនៃថងទី ៨ ែខ
កុមភៈ ឆន  ំ ២០០៧ េនមុខមនទីរនគរបលយនួេខត្តឃ្ល ងំ ទឹកដី 
កមពុជេ្រកម េនះមក ។  
 ្រពះសងឃមយួអងគ ្រពះនម លី ៉ន គង់េនវត្តកំពង់មន
ជ័យទឹកៃ្រប ្រសុកអណ្តូ ងទឹក េខត្តឃ្ល ងំ បនរត់េភៀសខ្លួនេទ 
កមពុជេនៃថងទី ២៦ កុមភៈ បនទ ប់ពី ជញ ធរយនួចប់្រពះសងឃកនុង
វត្ត្រពះអងគផ ឹក និងែស្វងរកចបខ់្លួន្រពះអងគ បនមនសងឃដីកឲយ
ដឹងថ “មូលេហតុេ យេនៃថងទី ៨ កុមភៈ ្រពះសងឃរមួគន េធ្វី
បតុកមមទមទរសិទធិេសរភីព េ្រពះពកួ ជញ ធរយនួមនករ
រតឹតបិតជំេនឿ សន និង្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់ែខមរ ។ ដូេចនះ 
ពកួ ម សម័្រគចតិ្តទងំអស់គន  ទងំ្រគហសថទងំ្រពះសងឃេ្រកក
េឡងីេធ្វីបតុកមមេដីមបីទមទរសទិធិេសរភីពប៉ុេ ្ណ ះ” ។ ្រពះអងគ
បនបែនថមេទៀតថ “េ្រកយេពលពកួ ជញ ធរយនួចប់ផ ឹក្រពះ
សងឃអស់ ៩ អងគេហយី ពកួេគក៏បនយកែខ ត់វេីដអូ ែដលពកួ
េគថតបនេនះេទចក់បញច ងំឲយចស់ ៗ េមលី េហយីបងខំឲយពកួ
គត់គ្ំរទេដីមបីេចទ្របកន់ថ ម ជេមេក្ល ងបតុករ បនទ ប់មក
ក៏ មចប់ ម ែតម្តង ។ េហតុដូេចនះេហយី បនជ ម ភព
មនករភ័យខ្ល ច េហយីបនេភៀសខ្លួនេចញពីវត្តកំពង់មនជយ័
ទឹកៃ្រប េនៃថងទី ២៦ េហយីបនេទដល់ភនំេពញ្របែហលេម៉ង ២ 
រេសៀល” ។   
 រឯីេ ក រទិធិ កំេណីតេន្រសកុបយេឆ បនឲយដឹងថ 
េ កបនរត់េភៀសខ្លួនេទកមពុជ េនៃថងទី ២៧ កុមភៈ េ្រពះ្រតូវ
បន ជញ ធរយនួេកះេ  និងទទលួរងករគំ មកំែហង ។ គត់
បន្របប់ឲយដឹងថ “េគចប់ខញុយំកេទសួរចំេលីយអស់រយៈេពល 
៣ ៃថង មកពីខញុបំនចូលរមួកនុងដំេណីរករបតុកមមៃថង ៨ កុមភៈ េនះ
ែដរ េហយីេគបងខំឲយេឆ្លីយថ នរ េគជេមដឹកនបំតុករ ។ 
េ្រកយេនះេគបនឲយខញុចុំះកិចចសនយ េហយី កព់នធនគរ” ។  
 បតុករែដលបនរត់េភៀសខ្លួនេទដល់កមពុជ មន្រពះ
សងឃមយួអងគ ែដល្រតូវបន ជញ ធរយនួចប់ផ ឹកបនទ ប់ពីបន
ចូលរមួបតុកមម េ ក ថច់ ស្វឹងេហ្វ ង ធ្ល ប់បសួេនវត្តសិរ ី  
េមីន ្រសុកអណ្តូ ងទឹក បនមន្រប សនថ៍ មូលេហតុែដល 
ប ្ត លឲយ ជញ ធរយនួចប់ផ ឹកគត់ េ្រពះគត់បនរមួចំែណក
ដឹកន្ំរពះសងឃ េ្រកកេឡងីេធ្វបីតុកមម្របឆងំនឹងរដ្ឋអំ ចយនួ 
េ យ្រទមិំនបននឹងទេង្វីរេំ ភបំពនជំេនឿ សន ។ គត់ 
បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ “បតុកមមេនះ េគលបណំងគឺ
ទមទរឲយ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមនសិទធិ្របរពធពិធីបុណយទនេផ ង 
ៗ មទំេនៀមទំ ប់្រពះពុទធ សន និងមនសិទធិដូចពលរដ្ឋ

េនេលីសកលេ កផងែដរ ។ កលពីេធ្វីបតុកមមហនងឹ ខញុេំនជ
សងឃគង់េនវត្តេសរ ី េមីន ។ េ្រកយបតុកមម ជញ ធរយនួបន
ចប់ខញុផំ ឹកេនៃថងទី ២២ កុមភៈ ឆន  ំ២០០៧” ។ េ ក ស្វឹង េហ្វ ង 
បនបន្តថ េទះបីរូបេ ក្រតូវបនរបបកុមមុយនិស្តយនួចបផ់ ឹក
ក៏ពិតែមន ក៏បុ៉ែន្តកុមមុយនិស្តយនួមិន ចបញឈប់ ឬឃត់ឃងំមិន
ឲយរូបេ ក ក៏ដូចជ្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរេ្រកម្រស ញ់ជតិ
េនះេទ េហយីករេ្រកកេឡងីបតុកមម គឺប ្ត លមកពីបក
កុមមុយនិស្តយនួគបសងកត់ បំបត់ជំេនឿ សន និងសិទធិមនុស
ែខមរកមពុជេ្រកមែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 ចំែណកសងឃមយួអងគ ្រពះនម េច សុខ កំេណីតេន 
វត្តេពធិ ស់ ្រសុក ្វ យទង េខត្តមត់្រជូក េរៀនឆន ទីំ ៣ ៃន

បលីជន់ខពស់េខត្តឃ្ល ងំ បនមនសងឃដីកឲយដឹងថ ្រពះ
អងគបនរត់េភៀសខ្លួនេទដល់កមពុជ េនៃថងទី ២០ ែខមីន បនទ ប់ពី
ជញ ធរយនួ បញជូ ន្រពះអងគ មរថយន្តពីេខត្តឃ្ល ងំមកេខត្តមត់ 

្រជូក កនុងេគលបំណងចប់ផ ឹក្រពះអងគ ។ ្រពះេតជគុណ េច 
សុខ មនសងឃដីកថ “េ្រកយពីបញជូ ន ម មកពីេខត្តឃ្ល ងំ មន
នគរបលយនួជេ្រចីនយមឃ្ល េំមីល ម  េហយីេគបននមិន្ត 
ម្រន្តីសងឃេខត្តមត់្រជូកឲយមកផ ឹក ម  បុ៉ែន្តម្រន្តីសងឃពុយំល់
្រពម េ យថទុកឲយ្រពះម្រន្តីសងឃេធ្វីករអប់រ ំ។ បនទ ប់មក ជញ -
ធរយនួេគដកកម្ល ងំឃ្ល េំមីលេចញពីវត្ត ។ មកដល់ៃថងទី ២០ មីន 

ម ក៏បនរត់េភៀសខ្លួនេទកមពុជែតម្តង” ។ ្រពះេតជគុណ េច 
សុខ បនបន្តឲយដឹងពីមូលេហតុែដល ជញ ធរយនួពយយមផ ឹកថ 
“េ្រពះកនុងេពលបតុកមមេនះ ម  និង្រពះសងឃេនេខត្ត្រពះ
្រតពងំ េខត្តឃ្ល ងំ ្របមណ ១០ អងគ បនតំ ងសងឃបតុករ
ជង ២០០ អងគេនះចូលេទចរចត ៉នឹងពកួរដ្ឋអំ ចយនួ” ។ 
 គរួរលំឹកថ កលពីៃថងទី ៤ ែខេម  េនះ មន្រពះសងឃ
បតុករេខត្តឃ្ល ងំគង់េនវត្តសិរ ី េមីន ចំននួ ២ អងគ បនរត់េភៀស
ខ្លួនេទដល់កមពុជេទៀតេហយី ។ កនុងេនះរមួមន្រពះេតជគុណ 
ឡមឹ ម៉ន់ និង្រពះេតជគុណ វ ចនទ  សុទធសឹងែតសមណ- 
បតុករេនៃថងទី ៨ កុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ៕                        VOKK 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រពះភិកខុ េអៀង សុខេធឿន ្របសូតេនឆន  ំ១៩៧៥ េនភូមិ
ទឹមចស់ ឃុំ ្វ យ្រជុំ ្រសុកបយេឆ េខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម ។ 
បិ នម ្រទីវ េអៀង និងម នម  ំ ធីសុខ ។ ្រពះេតជគុណ 
េអៀង សុខេធឿន មនបងប្អូនចំននួ ៤ នក់ ៖ ទី ១-ែច  ំ(្រសី) 
ជបងទីមយួ ។ ទី ២-ែច េពន (្រសី) ជបងទីពីរ ។ ទី ៣-េ ក 
េអៀង េចៀន (្របុស) ជបងទបីី ។ 
 ្រពះេតជគុណ  េអៀង សុខេធឿន គឺជកូនទីបនួ េពេគ
បង្អស់ ។ កលពីកុមរភព ្រពះអងគបនចូលេរៀនេន  Dai 

Tam Mot ផ្លូវបំែបក ជ ភ យនួ េនឆន  ំ ១៩៨២ ។ 
បនទ ប់មកបនបសួជ មេណរេនឆន  ំ ១៩៩១ កនុង្រពះជនម យុ 
១៦ ្រពះវស  គង់េនវត្តកំពង់ ឥនទ េ្រជយទឹមថមី េខត្តឃ្ល ងំ 
កមពុជេ្រកម ។  
 មេណរ េអៀង សុខេធឿន បនខតិខសំិក េរៀនសូ្រត 
្របតិបត្តិធម៌វន័ិយ មគន្លង្រពះពុទធ សន ។ លុះដល់្រពះជនម 
២១ វស កប៏នឧបសមបទជភិកខុ េនវត្តកំពង់ ឥនទ េ្រជយទឹម
ថមី េខត្តឃ្ល ងំ កនុងឆន  ំ១៩៩៥ ។ ឆន  ំ១៩៩៦ ភិកខុ េអៀង សុខេធឿន 
បនបញច ប់ធម៌វន័ិយថន ក់្រតី,េទ,ឯក និង បលីរង ។ បនទ ប់
ពីទទលួេជគជយ័កនុងករសិក េហយី ្រពះសងឃ និងពុទធបរសិ័ទ 
ចំណុះេជីងវត្តកំពុង ឥនទ បនែតង ងំ្របេគន នន្តរសក្តិជ្រពះ
េចអធិករវត្តកំពុង ឥនទ េខត្តឃ្ល ងំ នឆន  ំ ១៩៩៥-១៩៩៧ ។ 
កនុងតំែណងជ្រពះេចអធិករវត្ត ្រពះភិកខុ េអៀង សុខេធឿន បន
ដឹកន្ំរពះសងឃ និងពុទធបរសិទ័្របតិបត្តិជំេនឿ្រពះពុទធ សនែខមរ 
យ៉ងខជ ប់ខជួន ្រពមទងំផ ព្វផ យនូវ្រពះពុទធឱ ទ និងរក ករពរ
េខឿនវបបធម៌្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប់ ភ  អក រ ្រស្ត និងអត្ត-
សញញ ណជតិរបស់ខ្លួនជនិចច ។  ជពិេសសេទៀតេនះ ្រពះភិកខុ
េអៀង សុខេធឿន បន្របឆងំនឹង ជញ ធរយនួកនុងករ តទីយកដធី្លី
វត្តកំពុង ឥនទ េពលេនះរដ្ឋអំ ចយនួបនគំ មកំែហង និង
េចទ្របកន់្រពះអងគពីបទេផ ង ៗ ។ រហូតដល់ឆន  ំ១៩៩៨ ្រពះ
ភិកខុ េអៀង សុខេធឿន ក៏សេ្រមច្រពះទ័យចកេចលភូមិកំេណីត រត់
េភៀសខ្លួនេទគង់េនវត្តម ម្រន្តី កុដិេលខ ១៣ សងក ត់អូ ពិំក 
ខណ័្ឌ ចំករមន ្រកុងភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ េនឆន  ំ
១៩៩៨ េនះដែដល ្រពះភិកខុ េអៀង សុខេធឿន បនផ្ល ស់ទីលំេន 
េទគង់េនវត្ត មគគីរង ី ភូមិ្រទ សងក ត់សទឹងមនជ័យ ខណ្ឌ មន
ជ័យ ្រកុងភនំេពញ ។ បនទ ប់មក ្រពះអងគក៏េទគង់េនវត្តសំេព
មស ្រកុងភនំេពញ េដីមបីេរៀនវបិស នកមម ្ឋ នជមយួេ កអគគ-
បណ្ឌិ ត បុ៊ត វង  ។  
 ឆន  ំ ១៩៩៩-២០០២ ភិកខុ េអៀង សុខេធឿន បននិមន្ត
មេ កអគគបណ្ឌិ ត បុ៊ត វង  េដីមបេីរៀនវបិស នកមម ្ឋ ន 

េន មប ្ត េខត្តនន ជពិេសសេខត្តបត់ដំបង េខត្តក ្ត ល 
និងចុងេ្រកយេនវត្តចំករដូង សងក ត់ដេងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនី

ភនំេពញ និងវត្តៃ្រពឫស ី េខត្តក ្ត ល ។ 
 ឆន  ំ ២០០៣ ភិកខុ េអៀង សុខេធឿន បនគង់េនវត្តមុនី
គរ ឃុគំគីរ ្រសុកេកៀន ្វ យ េខត្តក ្ត ល រហូតដល់ឆន  ំ

២០០៤ េ យមនករេរសីេអីងពីសំ ក់្រពះេចអធិករវត្តេនះ 
េហយីបនេជរ្របមថថ ភិកខុ េអៀង សុខេធឿន ជេ កយនួ េទីប
្រពះអងគចកេចញពីវត្តមុនី គរ ។ 
 េនឆន  ំ២០០៤-២០០៧ ភិកខុ េអៀង សុខេធឿន បនេទ
គង់េនវត្តកំបូល និងវត្តៃ្រពឫស ី េខត្តក ្ត ល េ យ រវត្ត
េផ ង ៗ េទៀតមនករេរសីេអងី េ្រកយពីបនដឹងថ្រពះភិកខុអងគ
េនះ ជ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 េនៃថងទី ១៤ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០០៧ េនេវ េម៉ង ៦ 
ង ច ្រពះេតជគុណ េអៀង សុខេធឿន បនេទសុំវត្តៃ្រពឫស  ី

គង់េន ែតមនិបនសេ្រមច ្រពះអងគក៏និមន្តេទសុំ ន ក់េនវត្ត
្វ យមស សងក ត់បនទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ ។ លុះ

ដល់ៃថងទី ២៧ កុមភៈ ្រពះអងគបននិមន្តេទវត្តៃ្រពឫស ីវញិ ជបួ
ជមយួដូនជី តឹក សយ យុ ៦៣ ឆន  ំ េហយីមិនបននិយយគន
េទ ក៏ែបកគន វញិ ។ បនទ ប់មក្រពះអងគក៏មកភនំេពញរក្រពះម  
េយឿង សិន េនវត្ត មគគីរង ី បុ៉ែន្តមិនជបួ េហយី្រពះអងគក៏ 
បននិមន្តចូលរមួបតុកមមេនមុខ ថ នទូតយនួ នទី្រកុងភនំេពញ 
ជមយួនឹង្រពះសងឃែខមរេ្រកមឯេទៀត្របមណជង ៦០ អងគ កនុង
េគលបំណងបញឈប់ជបនទ ន់ នូវទេង្វីរដ្ឋអំ ចកុមមុយនសិ្តយនួ
រេំ ភបំពនសទិធិមនុស  និងជំេនឿ សនេនកមពុជេ្រកម ។ 
កនុងឱកសេនះ្រពះម  េយឿង សិន ក៏បនជបួ្រពះេតជគុណ 
េអៀង សុខេធឿន េនកែន្លងេធ្វីបតុកមមេនះផងែដរ ។ ្របែហលជ
េម៉ង ១១ ៃថង្រតង់េនៃថងទី ២៧ កុមភៈ េនះ ្រពះេតជគុណ េអៀង 
សុខេធឿន បនេទជបួេ កយយ សយ ម្តងេទៀត េហយីពឹង
េ កយយ សយ ឲយជយួរកវត្តេដីមបីគង់េន។ (តេទទំព័រទី១២)



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េរឿងកំពបែ់តអងុ 
្រ ្ត វត្ត្រកចូ - េរៀបេរៀងេ យ ្រ ្ត ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

១១៦៣-ឲយចេំនពមបក្់រព ្រពះនរនិ

ឲយឆប ់យនួយកមកសរួ ជករ ។ 

១១៦៤-ជបួនិងេគចជិំតផ្លូវ េគឃតេ់ស្ត

ចេទ វលិេទដំ កេ់នះៃន ។ 

១១៦៥-យរូយល្់របមនដបៃ់ថង េស្តច្រពួយ

្រពះទយ័ វយ័គតិគនិំតយលឆ់ប ់។ 

១១៦៦-េស្តចមន្រពះបនទូល្របប ់្រពះនរនិ

ឲយឆប ់យនួយកមកសរួ ជករ ។ 

១១៦៧-ដបតិ្រពះពទុ ធេិចផ្ត ថំ ឲយខគំតិករ 

រក ៃផទេ្រកម ្រស្ត ក ់។ 

១១៦៨-ឲយចបយ់នួយកបនមន ក ់មកសរួ

ឲយជក ់ឲយយលក់ចិចកលៃ់ផទេ្រកម ។ 

១១៦៩-្រពះនរនិ ្ត បេ់ស្តច្រ ស្់រពម ្រតឹម្រតូវឥត

លមម ទងំលងួកុញំនេនះផង ។ 

១១៧០-្រពះភនុម៉គតិែកនកង យកអស់ ្រស្តផង ពីរ

បតដ់បំងបីរយ ។ 

១១៧១-ទកុែតប តម់យួឲយ ចែំខត្តឯងេ្រកយ 

រក ្រសកុឲយសកុ ន្ត ។ 

១១៧២-្រពះនរនិនវូលងួកញំន ្រពះភនុម៉បន េចញ

េទដកឹផ្លូវពីយប ់។ 

១១៧៣-ដលភ់នំ ផ្តិេហើយឈប ់េ្រកយេនះលះុយប ់

លងួខ ទបប់ តច់បប់ន ។ 

១១៧៤-េហើយផត្់រគួរ្រគប្់រគឹ ថ ន កនុងែខត្តប៉ុនម ន 

យកេទសេសទើរអសពី់្រសុក ។ 

១១៧៥-ផត្រគួរចរចះុទកូដកុ េស្តចេចញេឆព ះមុក 

មក្រសុកែខ មរេដើមដនូ  ។ 

១១៧៦-េហើយចតេ់្របីអសេ់សន នហមឺន្រពះពញ 

ម ត្លកឹផត្រគួរេជើងេគក ។ 

១១៧៧-ពីបតដ់បំងយកមក ្របះទះនិងេ ក ្រពះនរ ិ

ន្រពះភនុម៉ផង ។ 

១១៧៨-េនភនំ ផ្តិេនះេ ង អសម់ ត្លកឹផង 

្របបថ់្របពនធអសេ់ ក ។ 

១១៧៩-លងួគតិឲយផតយ់កមក េបើេចនះអសេ់ ក 

នឹងគតិដចូេម្តចគតិចះុ ។ 

១១៨០-្រពះនរនិទ ្ត បព់កយអសេ់នះ េក្ត ក្តួលកនុង

េពះ េល្អះេ ្អ ចេសទើរែបកឱ  ។ 

១១៨១-ខែំតេឆ្លើយេទវញិថ េបើេចនះអសគ់ន  សុី ្ល

និយយរមរះិ ។ 

១១៨២-អងគអញនិងេនៗេនះ េធ្វើេម្តចដេូចនះ អញេទ

មលងួេស្តចែដល ។ 

(េនមនត) 

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 រប្ំរតុដិ ជរប្ំរបៃពណីមយួែបបែដលេគធ្ល ប់េឃញី
្របជពលរដ្ឋែខមរេលងេពលបុណយចូលឆន ថំមី ។ របេំនះមនេលងែត
េនេពលបុណយចូលឆន ែំខមរែតប៉ុេ ្ណ ះែដលជចបំច់ េ្រពះរបំ
េនះេគេលងេដីមបី្របសិទធិនូវសពទ រធុករពរជូនដល់អនក្រសុក កនុង
ឱកសឆន ថំមីែខមរ ។ ពកយ “្រតដិុ” ែដលជពកយេដីមមកពីភ
សំ្រសកឹត ែ្របថ ផ្ត ច់ ដំេណីរផ្ត ច់ ឬ កត់ផ្ត ច់ សំេ ដល់ករផ្ត ច់
ឆន  ំឬ ករកតផ់្ត ច់ឆន ចំស់ចូលេទកនុងឆន ថំមី េហយីែដលមនជប់
នម្រពះ ជពិធីមយួេ ថ “្រតស្តិស្រងក ន្ត” ជប់រហូតសព្វៃថង 
(“្រតស្តិស្រងក ន្ត” ពកយ “្រតស្តិ” ក្ល យមកពីពកយ “្រតុដិ”) ។ 
ដូេចនះេឃញីថ េឈម ះរបេំនះបញជ ក់ថ ស្រមប់្របកបេឡងីេន
េពលដំ ច់ឆន នីំមយួ ៗ ។ ែត មទំ ប់របស់អនក្រសុក ជនួ 
កលេគមនេលងរបេំនះ េនេពល្របរពធពិធីសុំទឹកេភ្ល ងេន្រគ
ែដល្រសុកេទសមនករ ងំឫសជេ្រចីនែខម្តង ៗ ែដរ ។ ម
ព័ត៌មនខ្លះបនបញជ ក់ថ របេំនះេសសសលជ់មយួមនុសុ ជន់
េដីមមយួពកួែដលរស់េនេលីទឹកដីសុវណ្ណភូមិ ងំពីែដនដីេនះពុំ
ទន់បនទទលួ រយធម៌ពី្របេទសឥ ្ឌ េនេឡយី គឺ្រតកូល
មនុស មយួពកួេន្របេទសេយងី ែដលអនក្រសកុេ ថ “សំែរ” 
សព្វៃថងេ្រចីនរសេ់នកនុងភូមិភគខងេជីងបឹងទេន្ល បេនះឯង ។ 
កលជំនន់េដីម វង់្រតុដិរបសជ់នជតិ “សំែរ” េនះ បននគំន េទ
េលងថ្វ យ្រពះ ជេនេរៀង ល់េពលបុណយចូលឆន ថំមី េដីមបីថ្វ យ
្រពះពរសួស្តីសិរមីងគល ។  
 ចំែណកឯេដីមេកីតៃនរប្ំរតុដិេនះវញិ មន្របភពេផ ង 
ៗបនបញជ ក់េ យែឡកៗពគីន  ៖ 
 ្របភពេរឿងនិទន ៖ 
 េរឿងទី១- េសចក្តីដំ លថ មន្រតកូលអនកេន ទ
មន ក់េឈម ះ បុ៊ន ្របពនធេឈម ះនង ឧម ភូមិលំេនេនជិត្រកុង
វតថី និស យ័ជមនុស កចរបឹងរងឹរូស ។ គត់ជមនុស កសំត់

ទល់្រក ែតងែតេដីរបរបញ់សត្វ្រមឹគបក  ី េន ទទងំផ្លូវទឹក 
ទងំផ្លូវេគក យកមកចិញច ឹមជវីតិេរៀងដ បមក ។ េវ ៃថងមយួ
េនះ គត់េរៀប្រប ប់្រប ធនូ, ន , ្រពួញ, ជ័រឆក់, កបិំតេសន ត 
និងវតថុអ្វី ៗ េទៀត មទំ ប់្រពន ។ នងភរយិក៏ចត់ែចងម្ហូប
ចំណី បរ ី ្ល  ្របគល់ឲយប្តី ។ ្រពនេចញដំេណីរ្រ ច់រងគ ត់កត់
ៃ្រពរលំងដងសទងឹឆង យេទ ៗ ពំុមន្របទះ្រមឹគ មយួេ ះ នំ
ឲយ្រពននឹកថ ្របែហលជអស់េ កេទពរក  េ កបំបិទបំបងំ
បែង្វង នមិនឲយេឃញីេហយី ។ េបីដូេចនះ ្រពនក៏ចត់ែចងេធ្វីជ
នេទព  ៣ ថន ក់ ដំកល់នូវ្រប ប់្រប ពលកីរសុំ ភសុំជ័យ
ឲយបនជបួ្រមឹគ ។ បនទ ប់ពីបងួសួងរចួេហយី ្រពនេធ្វីដំេណីរតេទ

មុខេទៀត ្រ ប់ែត្របទះេ្របីសមសមយួភ្លឺឆ្អិនេឆ្អ  គឺេ មសុទធែត
ជសរៃសមស ែសនងជែកវភ្លឺ្រចលរនទ ល ។ ្រពនេ្រតកអរឥត
ឧបមពនួបំបងំ ម បញ់បនេ្របីសេនះ េហយីមនីមន យកកបិំត 
េទកត់យកែសនង ពន្លះែសបកមូរចងជមយួដុំ រ ច់េ តចង
្របមូលែរកេ យេសចក្តីេ្រតកអរេដីរវលិ្រតឡប់មកផទះវញិ ។ មក
ដល់េហយីេ យេឃញីថេ្របសីេនះល្អ សក៏់នយំកែសបក និង 
ែសនងេទថ្វ យេស្តច ។ ្រពះបទ្រពហមទត្ត ្រទង់យល់ ក៏្រទងស់ព្វ
្រពះ ជហឫទ័យ េទីប្របទនយសដលន់យ្រពនជេច ្វ យ
េខត្ត ។ ចប់ពីៃថងេនះមក ្រពន បុ៊ន បនេឡងីយសជេច ្វ យ
េខត្ត នងឧមជជំទវ េហយីក៏បងកឲយមន្រកមុរបមំយួ និទនពី
្រពនេដីរបរបញ់្រមឹគ ដូចមនករេរៀបចំកនុងវង់្រតុដិសព្វៃថងេនះ 
( មឯក រសេម្តច្រពះវន៍រត អី៊វ ទតួ)។ 
 េរឿងទី ២- មនេសចក្តីដំ លមយួេទៀតថ រប្ំរតុដិ
េនះេកីតេឡងី មេហតុេភទ ែដលមនេឡងីេនសម័យែដល្រពះ
សមម សមពុទធ េនជេពធិសត្វមុន្រ ស់ដឹង ្រពះអងគ្រទង់េចញ ង
បព្វជជ  ។ េពលេនះម ធិ ជបនតំែណងែក្លងខ្លួនជសត្វេ្របីស
មក ងំ ទ ក់ផ្លូវ្រពះអងគកំុឲយ្រពះអងគយងេទមុខបន ។ ្រពះ
េពធិសត្វ្រទង់ ងំអធិ ្ឋ នេឡងី ក៏េក្ត ដល់េទវេ កមយួរេំពច 
្រពះ្រពហម,្រពះឥនទ, េទវ ទងំ យចុះមកតំែណងេភទលបបញ់
េ្របីសែដលជម ធិ ជែក្លងេភទេនះ ្ល ប់បង់េទ ។ រចួេហយី
ពពកួេទវ ទងំអស់េនះ ក៏នគំន ដែង្ហ្រពះអងគឆ្លងសទឹងអេនមេទ
ង្រពះផនួសសេ្រមច ម្រពះបណំង េ យមនេភ្លងមេ ្រសព

រង់ មដងផ្លូវផង ។ 
 ដូេចនះបនជេគយកេរឿងេនះ មក ងជរប្ំរតុដិេឡងី 
គឺដងកញជ រជឆ្័រត ឬ ជក្លស់ េបីកបងំ្រពះេពធិសត្វ ពកួេភ្លងជ
េទវ  ឯនង ជំេទពអប រែហហម េ្របីសទេន ងជមរ និង  

រប្ំរតុដិ ែដល្របជពលរដ្ឋែខមរនិយមសែម្តងបេណ្ត ញេ្រគះចៃ្រងនេពលចូលឆន  ំ

 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០៩) េ កយយ សយ យល់្រពម េហយីក៏បន
េទវត្ត្រទនំ្រជឹង សថិតេនឃុបឹំងធំ ្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ត ល 
េដីមបីបនជបួ្រពះេចអធិករ្រពះនម អំ៊ េញ ន ្រពះជនម យុ ២៩ 
្រពះវស  បុ៉ែន្តមិនបនជបួ េ កយយក៏េសនីសុំ មទូរស័ពទ 
េ្រកយមក្រពះេចអធិករបនយល់្រពមឲយភិកខុ េអៀង សុខេធឿន 
គង់េនវត្ត្រទនំ្រជឹងជបេ ្ត ះ សនន ។ 
 ្របែហលេម៉ង ១ រេសៀល ៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ 

្រពះេតជគុណ េអៀង សុខេធឿន បនេទគង់េនវត្ត្រទនំ្រជឹង លុះ
ដល់េម៉ង ៧ យប់្រតូវឃតករមិន គ ល់មុខេធ្វីគត់េនកនុងកុដិ 
េ យកត់ ចបំ់ពង់កជេ្រចីនកែន្លង ។ សព្រពះភិកខុេអៀង សុខ
េធឿន ្រតូវបនគណៈកមមករវត្ត្រទនំ្រជឹង យកេទបញចុ ះេនខង
េ្រកយវត្តេនេវ េម៉ង ៣ េទៀបភ្លឺយ៉ង ថ៌កំបងំ និងអយុត្តធិម៌ 
ជទីបំផុត ៕                                                      

   VOKK 

្រពនមនុស ៃ្រពជេងះ េទវ ក  ។ 
 ្របភពែបបជំេនឿអនក្រសុក ៖  
 មេសចក្តីឲយករណ៍ពីេ ក ឡុង ន់ េនបត់ដំបង
ថ េគេលងរបេំនះេ យមនជេំនឿថ េន ម្រសុកជិតឆង យយូរ 
ៗ ម្តងរែមងមនសត្វៃ្រពចូលមកកនុងភូមិអនក្រសកុ ។ េបី្របសិន 

មនសត្វៃ្រពចូល្រសុកេហយី នឹងេកីតេ្រគះចៃ្រងែបប
មយួជមិនខន ។ េហតុេនះបនជមនទម្ល ប់ថ េបីេឃញីសត្វ
ៃ្រពចូល្រសុកកល  េគនគំន េ្របះ្រពំេ្របងេម ឲយសត្វេនះ 
េហយីសុំពរសុំជ័យពីសត្វទងំេនះវញិ េដីមបីរកឱកស្របកក់
្របសិទធិចំេពះសត្វឲយេហយី ដូេចនះេហយីបនជអនក្រសុកមន
ជំេនឿដូេចនះ េហយីក៏បេងកីតែលបង្រតុដិេនះេឡងី ។ េហតុេនះវង់

្រតុដិ្រតូវមនេ្របសី, ទេន ង, េកង ក សុទធសឹងជសត្វៃ្រព មក
បង្ហ ញខ្លួនឲយអនក្រសុកអនកភូមិេ្របះ្រពំេ្របងេម ចងៃដអំេបះកំរង 
ឲយទនជលុយកក់េទេធ្វីបុណយរេំ ះេ្រគះឲយេ្រសចេហយីែតម្តង
េទ េ យមនជំេនឿថ ្របសនិជមនសត្វៃ្រពចូលមកនុង្រសុកេទ
ៃថងមុខេទៀត ក៏េគបន្របកបពិធីេនះរចួេ្រសចេទេហយីែដរ ។ 
ដូេចនះ េគេជឿថ គម នចៃ្រងឧប្រទពអ្វី ចមនេកតីេឡងីេទៀតេទ។ 
 មមតិអនក្រស ី ហគ-បូ៉េរ បនសរេសរចុះកនុងទស នវដ្តី 
ប ងំ- សុី (France-Asie) េលខពិេសសស្តីពី រយធម៌ែខមរ 
េចញកនុងគ.ស.១៩៤៩ បនហុចេហតុផលមយួេទៀតថ រប្ំរតុដិ
ែដលនិយមកនទុយេកង ក េ យេហតុជនជតិ សុីេយងីនិយមទុក
សត្វេនះជតំ ង្រពះ ទិតយ ែដលជំេនឿជន់េដីមទុកជ ទិ
េទពមយួែដរ ។ មនុស េយងី្រតវូករបន់្រសន់ចំេពះ្រពះ ទិតយឲយ
េធ្វីអំេ យទឹកេភ្ល ង្រគប់្រគនស់្រមប់េធ្វីែ្រសចំករ ។ េហតុេនះ
បនជកល គម នេភ្ល ងេគេលង្រតុដិសុំេភ្ល ង ។ ឯ្រតដិុេលង
េនេពលចូលឆន ផំង េ្រពះេគេលងថ្វ យ្រពះ ទិតយអង្វរករឲយ
េហយីេ្រសច ងំពីេដីមឆន េំនះេទ ដូចគន នឹងទម្ល ប់ជនជតចិិន 
ែហកបលេគ ែហនគ េន លេ់ពលចូលឆន ដូំេចន ះែដរ ។ 
 ចំេពះមតិែដលែផ្អកេទេលីគំនិត្រ វ្រជវេនះ កនុង 
ប ្ត អតថបទជឯក រ ែដលមនេនកនុង្រកុមជំនំុទំេនៀមទំ ប់
មនឯក រេ ក មស  ំកលេធ្វជីេច ្វ យ្រសុកេន្រសុក
សូ្រទនិគម េ កបនសរេសរឲយករណ៍ថ “េ កបនេសុីបសួរ

រកេដីមកំេណីតៃនរប្ំរតុដិេនះ ែតពុំមនេរឿង ៉វចបស់ ស់េ ះ 
មនែត្រគូ្រតុដិមន ក់បននិយយថ ្រតុដិជរបរំបស់ សន“៍សំែរ” 
ែដលជជនជតេិដីមមយួរស់េនេលីទឹកដីសុវណ្ណភូមិ ពីបុ ណមក 
ធ្ល ប់នគំន េលងថ្វ យ្រពះ ជែខមរកល្រគ្រពះអងគគង់េនអងគរវត្ត។   
 ដូចេយងីបនជ្រមបរចួម្តងេហយី ខងេដីមបំផុតថ របំ
េនះជសិលបៈេករដំែណលេសសសល់ពីមនុស េដីមពិតែមន ដូច
េ ក ហ-ម៉កហ ល់ (H.Machal) េ បង្ហ ញកនុងអតថបទមយួ
ថ កលពីរ ង១០ ឆន មុំន េពលេ កសរេសរអតថបទេនះ គឺរ ង
ឆន  ំ ១៩២០ េ កបនេឃញីពកួអនកេលង្រតុដិមកពីភូមិភគភនំ
គូែលនសុទធសឹងជជនជតិ “សំែរ” ។ េ ក ម៉កហ ល់ បញជ ក់
េទៀតថ សព្វៃថងជនជតិ “សំែរ” ទងំេនះបនរ យចូលកនុងជន
ជតិែខមរ ែដលរស់េនជិតខងអងគរវត្តអស់េទេហយី ។ 
 េ ក រ.ប ត៍ (R.Bardat) ជតិប ងំេសស បន
េធ្វីករសេងកតល្អតិល្អន់អំពីជនជតិសំែរ-ជតិព័រ េ្រពះេ កបន
េទរស់េនជមយួពកួេនះ អស់រយៈេវ យ៉ងយូរ េចះពកយសំែរ
យកមកេធ្វីជសទទ នុ្រកមពកយសំែរ ែ្របជប ងំបន ។ េ ក
សរេសរបញជ ក់្រតង់វគគនិយយពចំីេរៀង និងរបជំនជតិសំែរថ 
“មនរបមំយួែដលក្ល យមកជ្រតុដិសព្វៃថង ែតរបេំនះជំនន់េដីម
េនះ ពំុមន្រស្ត ី ៗ ចូល ជំមយួផងេទ គឺមនសុទធែត្របុស ៗ 
ទងំអស់ សឹងមនេសសសលរ់េបៀបេនះ េននឹងសហគមន៍ែខមរ
េនឯ្រសុកសុរនិទ្របេទសេសៀមសព្វៃថងនិយមរហូតមកដល់សព្វៃថង

េនះ ជពិេសសេគេលងេនេពលបុណយចូលថមី” ៕  ឯក រ្រ វ្រជវ 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែខ មរេលើ ែខ មរេ្រកម ែខ មរក ្ត ល   រមួមិត្តសនិទ ធ ន លែខ មរែតមួយ 

ជតែិខ មរឈមែខ មរ្រតូវែតជយួ   រមួសខុទកុខ្រពយួជមួយគន  ។ 

ែខ មរេ្រកមរងទកុខលំបកៃ្រក   រសេ់នសព្វៃថងយ៉ងេវទន 

យនួេធ្វើបបែខ មរ្រគបេ់វ    រងទកុខ្រគ្ំរគគម នេពលែល្ហ ។ 

រសេ់ យភតិភយ័ខ ្វះក្តសីខុ   េ្រក ម្រកំេកើតទកុខ បឆ់ន ែំខ 

ខ ្វះសិទ ធេិសរកីនុងនយ័ែខ មរ    មច ស្់រសកុមច សែ់្រសែខ មរមច សដ់ ី។ 

បព្វជិត្រគហសថយនួេធ្វើបប   យនួចងយនួចបយ់នួ្របលយ័ 

ផ កឹ្រពះសងឃែខ មរគម ន្របណី   ឃុំឃងំៃ្រពៃផ ក័ យជីវតិ ។ 

ែខ មរេអើយេ្រកកេឡើងែខ មរក ្ត ល  េ្រកកជយួឈឺឆ្អ លែខ មរេយើងពិត 

ែខ មរេ្រកម ែខ មរេលើ ែខ មរមលូមិត្ត   រមួ មគគពិីតេយើងមនជយ័ ។ 

មគគបីកែ់បកែខ មរធ្ល កច់ះុ   បេ់ករ ៌្ត បេ់ឈម ះរសគ់ម ននយ័ 

រសេ់្រកមនឹមែដកនឹម្រកសៃ់្រក   នឹមយនួចៃ្រងចតិ្តឫស  ។ 

វ ចរទកុែខ មរចងច ំ   កុេំភ្លចប ្ត ្ំរបពីំរដនូ  

ែផ្តផ្ត កំនូេចឲយចថំ    ករពររក សនែខ មរ ។ 

សន្រពះពទុ ធដឧ៏ត្តម    ្របេសើរេថកើងថកុ ំ ស់ ែខ មរ 

លប្ីរគបទ់សិទី កលែដរ   ខរំក ែថឲយគងវ់ង  ។ 

សនរលតជ់តរិ យ   វបបធមិអន្ត យអសព់ជូពង  

អក រ ្រស្តជតកិលិ៏ចលង ់   េបើែខ មរមនិ្របងុ្របងឹ្របយត័ន ។ 

េបើ ្ល បនិ់ងជតិ ្ល បម់ននយ័   ្ល បម់នេឈម ះលបកីនុង្របវត្ត ិ 

្ល បេ់្រពះជយួែខ មរឲយចកផតុ   ចងកូមពតុតបុតយនួ ្រសវូ ។ 

្រកកជ់រួជតិ ងំេដើម    ្រកកសំ់េបើមដលឥ់ឡូវ 

េធ្វើបបែខ មរេ្រកមពនេ់ពកកវូ   មិនឲយរសេ់នបនសខុ ។ 

េ្រកកេឡើងែខ មរេអើយេ្រកកទងំអស ់  តស៊សូម្័រគេ ម ះនិង សន 

្រពះពទុ ធៃនេយើង ល ់ ម    ែដលយនួ្របថន ឲយក ណិក័ យ ។ 

្រពះពទុ ធ សនែខ មរេនរស ់   រេវកីមនេឈម ះេពញមននយ័ 

ជន បផំ្ល ញឲយក ណិក័ យ   ជនេនះនឹងក័ យេ្រពះបបកមម ៕ 

េ យអនក្រគ ូសផុនី ៃប 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 សូមថ្វ យបងគ្ំរពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូន
ជនរួមឈមែខមរជទីេគរព! 
 ឆន ចំស់កន្លងផុតេទ ឆន ថំម ីឆន កុំរ នឹងឈនមកដល់កនុង
េពលដ៏ខ្លីខងមុខេនះ ។ ឆន ថំមនឹីងនមំកនូវសិរសួីស្តី វបុិលសុខ 
និងជ័យជនំះថម ីៗ ជេ្រចើនេទៀតដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ 
បងប្អូនជនរួមឈម ជពិេសសគសឺហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
ឆន ចំស់បនកន្លងផុតេទក៏ពិតែមន ែតបនបន ស់ទុកនូវ
្រពឹត្តកិរណ៍ជ្របវត្តិ ្រស្តយ៉ងេ្រចើន ។ តួយ៉ងដូចជបតុកមម
ត េ៉រឿងដធី្លរីបស់្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេន្រសុក ្វ យទង និង
្រសុក្រកេបេខត្តមត់្រជូក, សមណនិស តិែខមរេ្រកមេខត្ត្រពះ
្រតពងំេធ្វើបតុកមមទមទរឲយ ជញ ធរយួន េធ្វើករេ ះែលង្រពះ
សងឃមួយអងគែដល្រតូវបនចប់ខ្លួន, សមណនិស តិ
បលីេខត្តឃ្ល ងំបតុកមមត នឹ៉ងរដ្ឋអំ ចយួនែដលបនរេំ ភ
សិទធិមនុស  និងជេំនឿ សន មនករចប់ផ កឹ្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម និងករេ មព័ទធវត្តពីសំ ក់កងកម្ល ងំនគរបលេវៀត

ម ។ 
 ចែំណកឯេនេ្រក្របេទសវញិ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម បនបេំពញតួនទីយ៉ងសកមម កនុងដេំណើ រករទមទរ
សិទធិស្វ័យសេ្រមច សនជូនពលរដ្ឋស្លូត្រតង់េនកនុង្របេទស ។ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេធ្វើសននិសីទអន្តរជតេិនទី្រកុង

េអ  ្របេទសហូឡង់ ្រសប មចបប់អន្តរជតកិនុងករែស្វងរក
សិទធិស្វ័យសេ្រមច សន, សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនចូល
រួម្របជុកំនុងអងគករសហ្របជជតសិ្តីពីជនជតេិដើម នបូរញីីវ 
យក៉, សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម បនចូលរួម្របជុេំន្របេទស 
ស្វីស នទី្រកុងហ ែឺណវ ស្តីពីសិទធិមនុស  និងេសរភីពជេំនឿ

សន ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមបនអនុវត្តចបប់េឆព ះេទ
មតុភូម្ិរបកបេ យេជគជ័យ េ យមនករគ្ំរទពី្របជជតិ
េលើសកលេ ក និងជនរួមឈមែខមរ ។ 
 ្រពះេថ នុេតថរៈជទីេគរព ! បងប្អូនជនរួមឈមទងំ 

យជទីេសន  ! រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ អ្វីែដលេយើងមនិ
ចបេំភ្លចបនេនះគ ឺ ករបូជ ច់្រសស់ឈម្រសស់ៃនវរី 

សមណៈ និងវរីបុរសេយើង្រគប់ជនំន់ ែដលបន មគគពួីតៃដ
គន តសូ៊្របយុទធ្របឆងំនឹងពួកទមឡិលឥត សន ។ 

 ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមួយចនួំន បនបួសេរៀនេចះដងឹ
េ្រកមដបូំលកុដិ របស់វត្ត ែដលជេញើសឈមរបស់
ដូន ែខមរបន ងសង់ទុក េហើយ្របជពលរដ្ឋែខមររក មក
ដល់សព្វៃថងេនះបន ក៏ ្រស័យេ យ្របជជនែខមរេយើងេចះ
រួបរួម មគគគីន ែដរ ។ ចុះេហតុអ្វីមន្រពះសងឃខ្លះេមើលមនិ
េឃើញពីសមនចតិ្តៃន្របជជនែខមរ មនិេចះរួបរួមគន សនងបន្តកិចច
កររបស់ដូន េយើង េដើមបរីក ឲយបននូវទឹកចតិ្តែខមរ្រស ញ់
ែខមរ, ែខមរជួយែខមរ, ែខមរគ្ំរទែខមរ, ែខមរេ ម ះ្រតង់នឹងែខមរេនះផង 
េហើយែបរជចូលៃដជមួយ្រកុង ណូយ ផ ព្វផ យមេនគម
វជិជ  និង ក់គនំបសងកត់េលើ្រពះសងឃ និង ្រស្តែខមរេទវញិ ។ 
ដូចជករ ម្របមមនិឲយ្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋខ្លួនេធ្វើ
ដងឹេធ្វើឮចេំពះបញ្ហ សិទធិមនុស  ។ េលើសពីេនះ មត ៉
ចេំពះករគបសងកត់ពីរបប្រកុង ណូយ និងបនបញចូ ល
មេនគមវជិជ  េទកនុងករសែម្តងធមមេទសនជេដើម ។ ទងំេនះ
េ្រពះែតខ្លួនងងតិេមើលមនិេឃើញ ងប់នឹង ភសកក រៈបន្តិច
បន្តួចែដល្រកុង ណូយ ្របទនឲយ ។  
 ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ និងបងប្អូន
ជនរួមឈមទ ំ យជទីេគរព ! 
 ្រពះសងឃ្រគប់្រពះអងគ្រតូវែតភញ ក់ខ្លួនេឡើង េហើយ្រតូវ
ដងឹថ ្ល ប់ែតខ្លួនក៏ពិតែមន ែតេករ ្តិ៍េឈម ះឋតិេនជអមតៈ ។ 
អ្វីជេឈម ះម្រន្តីសងឃ រណៈសិរ េសន ជតេិវៀត មស្អីេគ
េនះ គជឺឧបករណ៍របស់រ ្ឋ ភបិល្រកុង ណូយ ែដលបន
បេងកើតេឡើង កនុងេគលបណំងេធ្វើឲយែខមរ្របទូស្ត ៉យនឹងែខមរែត
ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយពុំមន្របេយជន៍អ្វីដល់ែខមរេ្រកមេយើងេនះ
េឡើយ ។ ្របែហលជ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគពុទំន់េភ្លច
េនះេទ ថម ី ៗ េនះ េទះបជីមនករេ្រកកេឡើងត ពី៉សំ ក់
្របជពលរដ្ឋ ក៏ដូចជ្រពះសងឃែខមរេ្រកមកនុង្រសុកទូទងំែដន
ដកីមពុជេ្រកមក៏េ យ ក៏រដ្ឋអំ ចយួនេគមនិ ៊ នបះ៉ពល់
េយើងែដរ ែតេគែបរជខចីៃដម្រន្តីសងឃែខមរែដលបនេគបនេលើក
បន្តុបេនះ ចប់ផ កឹ្រពះសងឃែដលជកូនេចរបស់ខ្លួនេទវញិ ។ 
សូមបែីតសត្វ េនេចះរក សបុំក និងកូនេច បន ចុះេយើងជ
មនុស គតិយ៉ង េទវញិ ? េតើបនបេំពញតួនទីជ្រពះ
សងឃ និងពលរដ្ឋដ៏ល្អេហើយ ឬេន ?              (តេទទពំ័រទី ១៦) 

 

េ យ េ ក េច េរៀប 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 េនឆន  ំ ១៨៥៨ ពយបលប ងំ បនេបើក
យុទធនករ យ្រប រ ងំ ចប់េផ្តើមស្រងគ មលុកលុយ
្របេទសេវៀត ម ។ េនឆន  ំ ១៨៦៧ ប ងំបនកន់កប់
េ យេពញក ្ត ប់ៃដេខត្ត ៦ ៃនភូមភិគខងតបូង (េបៀង ្វ , 
យ៉ឌញិ, ឌញិតួង, វញិឡុង, ងយ៉ង និង េទៀង) ។ េនឆន  ំ
១៨៦៨ រ ្ឋ ភបិលប ងំបនចប់េផ្តើមគូស ស េហើយបន

ងសង់មជឈមណ្ឌ លៃនទី្រកុងៃ្រពនគរ (ៃសហគង) នូវវមិន ឬ
ងំមួយ ែដលបនចប់្រតូវេ្របើ្របស់ជវមិនស្រមប់អភបិល 

េហើយបន ក់េឈម ះថ វមិន ឬ ងំនេ ត្តម ។ កចិច ថ បន
បនចប់េផ្តើមេនៃថងទី ២៣ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៨៧១  េហើយចប់សព្វ
្រគប់េនឆន  ំ១៨៧១ េ យឧត្តមេសនីយ៍អគគេទ ភបិលប ងំ 
េនភូមភិគខងតបូងៃន្របេទសេវៀត ម ។ (ទឹកដកីមពុជ
េ្រកម) េឈម ះ ្រកឌយីរ ី (Lagradiore) ែដលបនបញចុ ះបឋម
សិ  ។ ពីឆន  ំ១៨៧១ ដល់ឆន  ំ១៨៨៧ វមិនេនះ្រតូវបនេ
ថ វមិនអគគេទ ភបិលៃនភគខងតបូង ។ ពីឆន  ំ១៨៨៧ ដល់
ឆន  ំ ១៩៤៥ ជេថរេវ  ែដលអគគេទ ភបិលប ងំជេ្រចើន
តណំ បនបន្តេ្របើ្របស់្រគះឹ ថ នេនះជទីកែន្លង ន ក់េន និង
េធ្វើករងរជេរៀងរហូត កនុងអឡុំងៃនករកន់កប់ឈ្ល នពន
េ្រជយឥណ្ឌូ ចនិ ។  
 េនៃថងទី ៧ ែខមនី ឆន  ំ១៩៤៥ បដវិត្តន៍ ្វ សីុសជប៉ុន 
បនផ្តួលរលំបំ ងំ េហើយកន់កប់ឥណ្ឌូ ចនិទងំ្រសុង ងំ ឬ
វមិននេ ត្តម បន្រតូវេ្របើ្របស់ជទីកែន្លងេធ្វើកររបស់រ ្ឋ ភ-ិ
បលជប៉ុន េន្របេទសេយៀក ម ។ ចប់ ងំពីែខកញញ  ឆន ំ
១៩៤៥ ជប៉ុនចញ់ស្រងគ មេ កេលើកទី ២ ប ងំបនវលិ 
្រតឡប់មកកន់កប់ភូមភិគខងតបូងវញិ េហើយវមិននេ ត្តម 
បន្រតូវេ្របើ្របស់ជករយិល័យ ន ក់ករ ៃនស្រងគ មឈ្ល ន 

ពនរបស់ប ងំេនេយៀក ម ។ េនែខឧសភ ៃថងទី ៧ ឆន ំ
១៩៥៤ ប ងំបនចញ់យ៉ងធងន់ធងរស្រងគ មេនេឌៀនេបៀនភូ 
េ្រកយេពលែដលេគបន្រតូវបងខឲំយចុះហតថេលខ េលើកចិច្រពម
េ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ េហើយដកេចញពីេយៀក ម ។ េម- 
រកិបនេ តចូល កលបង ទទួលបន្តករឈ្ល នពនកន់កប់
ភគខងតបូងេយៀក ម ្រតូវបែំបកេចញជពីរភូមភិគេ យ
បេ ្ត ះ សនន ភូមភិគខងេជើងេ្រកមករ្រគប់្រគងៃនរបប

ធរណរដ្ឋ្របជធបិេតយយសងគមនិយម េនេពលែដលខង
តបូងក្ល យជ ធរណរដ្ឋេយៀក ម ។ 
 េនែខកញញ  ៃថងទី ៧ ឆន  ំ ១៩៥៤ វមិននេ ត្តម បន
្រតូវេផទរ្របគល់រ ងតំ ងេទ ភបិលប ងំ ឧត្តមេសនីយ៍ប៉ូ
េអលី និងអនកតំ ងរដ្ឋអំ ចៃននយករដ្ឋម្រន្តី ង៉ូ ឌនិយីម។ 
េ ក ង៉ូ ឌិនយីម បនសេ្រមចប្តូ រវមិននេ ត្តម ឲយេទជ
េឈម ះវមិនឯក ជយ ។ ចប់ពីេពលេនះមកវមិនឯក ជយបន
ក្ល យេទជលេំន ្ឋ នរបស់្រគួ រ ង៉ូ ឌនិយីម េហើយវមិនឯក-
ជយេនះ បនឈរជ ក  ីចេំពះមុខ្រពឹត្តកិរណ៍នេយបយ

យ៉ងេ្រចើនអេនក ៕                                                  ថច់ វរ មន័ 

វិមននេ ត្តម ែដលេគ គ ល់ថ Dinh Doc Lap េនៃ្រពនគរសព្វៃថងេនះ 

 



េលខ  ៤០ ែខេម   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

(តមកពីទំព័រទី ០៤) ្រតវូបនេយងីខញុផំ្តល់ជូនអងគករសហ្របជជតិជ
េ្រសច” ។ អនក្រសី Sommer និយយេទកន ់ HNN ថ “េវៀត ម
បនរក ឯក រ្របវត្តិ ្រស្ត និងឃុឃំងំែខមរេ្រកមជេ្រចីនេនកំឡុង
េពលឈ្ល នពន េ យពុំមនករវនិិចឆ័យចបស់ ស់ រមួមនករេធ្វី ម
ទំ ប់របស់ខ្លួនកនុងករេធ្វីទរណុកមមមកេលីែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 ្របតិកមមចំេពះករគំ មកំែហង មកេលី្រពះសងឃបតុករេន
កនុង្របេទសេវៀត ម មន្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជេ្រចីនេន
កនុង្របេទសកមពុជ និងប ្ត ្របេទសននជុំវញិពិភពេ ក ែដល្រតូវ
បននិរេទសេទរស់េន្របេទស េមរកិ, ក , ប ងំ, អូ្រ ្ត ល ី
ជេដីម បនបង្ហ ញភតរភព និងភព មគគី រមួគន បតុកមមអហងិ
មយួេនមុខ ថ នទូតេវៀត ម ។ ែតជអកុសល មន្រពះសងឃមយួ
អងគ ្រពះនម េអៀង សុខេធឿន ែដលបនរត់េភៀសខ្លួនេចញព្ីរបេទស 
េវៀត ម េទរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគលួចេធ្វីឃត 
េ្រកយពីបនចូលរមួបតុកមមេនមុខ ថ នទូតេវៀត ម ្របចេំន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ កលពីៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ។ ករសុគត

របស់្រពះអងគ្រតូវបនេគរកេឃញីមន ្ល ក ន ម រកសម្ល ប់ េហយី
ករណីេនះ ្រតូវបន ជញ ធរកមពុជអះ ងថ ្រពះអងគបនេ្របី្របស់
េ្រគឿងេញ ន េទបីឈនេទដលក់រសម្ល ប់ខ្លួនែបបេនះ ។ 
 េ ក ្រតឹង យ៉ប់ បន្រប សន៍ថ “ករណីេនះមិនទំនង
េ ះេឡយី េ្រពះ្រពះសងឃែដលរត់េភៀសខ្លួនេទកមពុជ ពំុមន្របក់
កស្រគប់្រគន់េដីមបីទិញ រឆន់ផង ករ្របឌិតថ្រពះអងគេ្របី្របស់
េ្រគឿងេញ នេនះ គឺជេរឿងមយួែដល្របមថដល្់រពះពុទធ សន” ។ 
 ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគសូមមិនបេញចញ្រពះនម បនមន
សងឃដីកថ “ ម េភៀសខ្លួនេចញេទកមពុជជមយួ្រពះអងគ េអៀង សុខ
េធឿន ។ ្រពះអងគធ្ល ប់ ក់ខ្លួនជមយួ ម កនុងជំរមំយួរយៈ ជករពិត

ស់ ម ដឹងថ្រពះអងគេ្រប្ីរបស់េ្រគឿនេញ ន ឬអត់ ។ ្រពះអងគបន
បសួជ្រពះសងឃ កនុងេគលបណំងរក  និងព្រងឹងសិទធិមនុស  និងរស់
កនុងសន្តិភព េហយីក៏គម នអ្វីេ្រកពីេនះែដរ ចុះេហតុអ្វី្រពះអងគ្រតូវេធ្វីអត្ត
ឃត” ៕                                       

ែ្របស្រមួលេ យ : េច មុនីេខម  

 (តមកពីទពំ័រ ១៤)ដូចែដល្រពះអងគ និងជនរួមឈមបន្រជបចបស់
េហើយ អ្វីក៏េ យ ្រស័យេនេលើទឹកចតិ្តេសន ជត ិ េចះរួបរួម

មគគគីន  េចះេយគយល់គន  េចះលះបង់ចេំពះជត ិ េហើយេបើែខមរ
េ្រកមេធ្វើបនដូេចនះ េនះែខមរេ្រកមនឹងមនិទទួលរងេ្រគះ ្រតូវ
និគម មួយជះិជន់ គបសងកត់េធ្វើទុកខបុកេមនញ និង្របមថ
េមើលងយដូចសព្វៃថងេនះេទ ។ ខញុកូំ ខញុ  ំ កនុងនមជ្របធនសភ
្រពឹទធ ចរយៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ម្រន្តី
សងឃ និង្រពះេមគណ្រគប់អងគ ចយកគរូំ មវរីសមណៈេយើង 
ែដលបនពលីជវីតិេដើមប ី សន ជត ិ និងមតុភូមដូិេចន ះែដរ ។ ជ
ពិេសសេទេទៀតេនះ គគឺរូំវរីភពៃន្រពះសងឃេយើងេនេខត្ត្រពះ
្រតពងំ, េខត្តពល វ, េខត្តមត់្រជូក និងសមណនិស តិេន
បលីជន់ខពស់េខត្តឃ្ល ងំែតម្តង មនិែតប៉ុេ ្ណ ះេនមនបងប្អូន្របជ
ពលរដ្ឋដ៏អង់ ចក្ល នជេ្រចើនរូបេទៀត ែដលបនេ្រកកេឡើងេធ្វើ
សបុំ្រតត យ៉កមកវញិនូវដធី្លែីដល្រតូវបត់បង់ ដូចជេនេខត្ត
មត់្រជូក េខត្តឃ្ល ងំ និងេខត្តែ្រពកឫស ជីេដើម ។ 
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុបំទ សូមេកតសរេសើរ និងេគរពនូវ ម រតី

រួបរួម មគគែីបបេនះេ យេ ម ះអស់ពីដួងចតិ្ត េហើយខញុ ្ំរពះករុ ខញុ ំ
បទសងឃមឹថ ម្រន្តីសងឃ ឬ្រពះេមគណេខត្ត ក៏ដូចជម្រន្តីសងឃ 
រណសិរ មគគេីសន ជតសិ្អីេគេនះ នឹងភញ ក់ខ្លួនេឡើង មនិ្រតូវងប់
នឹង ភសកក រៈបន្តិចបន្តួចរបស់្រកុង ណូយេទៀតេនះេទ ។ 
 ជចុងេ្រកយេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុបំទកនុងនមជ្របធន
សភ្រពឹទធ ចរយៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូមបួងសួងដល់វតថុ
ស័ក្តសិិទធិ និងដួងវញិញ ណកខនធវរីសមណៈ វរីបុរសែខមរ ដូន ែខមរ និង
េទវ ឆន ថំម ី ្រពះនងមេ ទ េទវ ី ជួយបបីច់ែថរក ្រពះេថ នុេតថរៈ
្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនជនរួមឈម ក៏ដូចជថន ក់ដកឹនសំហព័នធែខមរកមពុ
ជេ្រកម សមជកិ សមជកិ្រគប់ជន់ថន ក់ ឲយជួប្របទះែត 
េសចក្តសុីខចេំរ ើន្រគប់េពលេវ  និងឈនះអស់មរស្រតូវជតិឆង យ
ទងំ យ សេ្រមចបនភរកចិចថម ីៗ េ្រចើនែថមេទៀត កនុងដេំណើ រករត
សូ៊ែស្វងរកសិទធិស្វ័យសេ្រមចស្រមប់្របជជតេិយើង ។ 
 ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនជនរួមឈមគួរចង
ចថំ “ភពជមច ស់ករពិត្របកដ ែតងែតមនចបប់ែស្វងរកយុត្តធិម៌
ជនិចច េហើយទមទរមកវញិនូវសិទធិេសរភីពជមនិខនេឡើយ” ៕ 


