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ម កេរឿង 

  េបីេទះបី ថ នទូតយនួកនុង្របេទសកមពុជ មិន្រតូវបន
ជញ ធរកមពុជអនុញញ តឲយេធ្វីបតុកមមក្តី បុ៉ែន្តេនប ្ត ្របេទស

ននជុំវញិពិភពេ កជ ទ៌េន្របេទសអូ្រ ្ត លី, ក , 
អឺរ ៉ុប និងរដ្ឋជេ្រចីនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ បនេធ្វីម បតុកមមេន
ៃថងទី ១៦, ១៧, ១៨ និង ១៩ ែខសី  ជបន្តបនទ ប់ េដីមបីេថក ល
េទសរ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនសិ្តែដលរេំ ភសិទធិមនុស  និងសិទធិ
េសរភីពជំេនឿ សនរែខមរកមពុជេ្រកម ្រពមទងំេថក លេទសរ ្ឋ
ភិបលែខមរ និងេស្តចសងឃ េទព វង , ននទ ែង៉ត ឃុតឃតិជមយួ
យនួ បេងកីតឧ្រកិដ្ឋកមមមកេលី្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម គឺករចប់
ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកមេនកមពុជ រចួបញជូ នមកឲយ ជញ ធរ្រកុង
ណូយ ្រពមទងំករណីឃតកមមមកេលី្រពះសងឃ េអៀង សុខ

េធឿន ែដល្រតវូជនមិន គ ល់មុខេធ្វីឃតបនទ ប់ពីចូលរមួបតុកមម
េនមុខ ថ នទូតយនួ ។ 
 អតីត្រពះេចអធិករវត្តភនំដិនខងេជីង នម ទឹម ខន 
្រតូវបនេស្តចសងឃ េទព វង  ចប់ផ ឹកកលពចុីងែខមិថុន េ្រពះ
្រតូវេចទ្របកនពី់បទេធ្វីឲយែបកបក់ទំនក់ទំនង ម ្រគួ រយនួ 
និងែខមរ ។ ថមី ៗ េនះ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតូវបនម្រន្តី ថ ន
ទូតយនួ្របចេំនកមពុជអះ ងថ បនឆ្លងែដនចូល្របេទសយនួ
ខសុចបប់ េហយីកំពុង្របឈមនឹងករកត់េទស ពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម
នេយបយ េ យ រជបព់ក់ព័នធនឹងសកមមភពសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម កនុងករែស្វងរកសិទធិស្វយ័សេ្រមច សនខ្លួនជូន
ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ។  

 ម បតុកមម ែដលបនេធ្វីេនជុំវញិពិភពេ ក និងបន្ត
បនទ ប់គន មកេនះ មនករជចូលរមួយ៉ងកុះករមិន្រតឹមែតេនកនុង
្របេទសអូ្រ ្ត លី ក េនះេទ ។ កលពីៃថងទី ១៧ សី
េនះែដរ េនឯសហរដ្ឋ េមរកិយ៉ងេ ច ស់ក៏មន្រពះសងឃ 
និងពលរដ្ឋែខមរេទពី ២៤ រដ្ឋ េដមីបីជបួជុំគន េធ្វីបតុកមមេនមុខ ថ ន
ទូតែខមរ និងយនួ ។ ្រពះេតជគុណ ថច់ បីុរងគ ទទលួបនទុកអន្តរ
សន ដឹកន្ំរកុមបតុករបនមនសងឃដកី្របប់ “្រពឹត្តបិ្រត

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” និងអនក រព័ត៌មនពីមូលេហតុ ែដល
ជ្រមុញឲយផទុះេឡងីម បតុកមមជំុវញិពិភពេ ក ែបបេនះថ 
“េគលបំណងសំខន់ ែដល្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមជុំវញិ
ពិភពេ កមកេធ្វីបតុកមមេនះ គឺកនុងករទទូច (តេទទំព័រទី ៨)

បតុករេនសហរដ្ឋ េមរកិ បតុកមម្របឆងំរ ្ឋ ភិបលយួន និងេស្តចសងឃែខមរ 
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វិចរណកថ 

 កលពីែខកញញ  ឆន  ំ ២០០៣ ្រកសួងករបរេទសេវៀត
ម បន យករណ៍ថ ្រពះសងឃេវៀត ម មួយអងគ ្រពះ

នម ធតិ ្រទីលុក (Thich Tri Luc) ្រតូវបនចប់ខ្លួនកលពីែខ 
កកក  ឆន  ំ ២០០២ េនឯ្រពំែដនកមពុជ-េវៀត ម ។ ្រកុមអងគ
ករសិទធិមនុស ជុវំញិពិភពេ ក ជពិេសសអងគករឃ្ល េំមើល
សិទធិមនុស  និងអងគករេលើកែលងេទសអន្តរជត ិ មនេសចក្តី
តក់ស្លុតយ៉ងខ្ល ងំេ្រកយពីបនទទួលដណឹំងេនះ េ្រពះ្រពះ
េតជគុណ ធតិ ្រទីលុក (Thich Tri Luc) ែដល្រតូវបនឧត្តមសនង 
ករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន ផ្តល់ នៈ
ជជនេភៀសខ្លួន្រសបចបប់ រស់េនកនុង្របេទសកមពុជ េនែខ 
មថុិន ឆន  ំ២០០២ ្រតូវបនបត់ខ្លួន េ្រកយពី្រតូវបនែហរហម
អមដេំណើ រ េ យជនមនិ គ ល់អត្តសញញ ណពីផទះរបស់គត់ 
េនៃថងទី ២៥ ែខកកក  ឆន  ំ២០០២ ។ ពួកម្រន្តីេវៀត ម បន
បដេិសធយ៉ង្របញប់ ថមនិដងឹអពីំដណឹំង្រពះេតជគុណ ធតិ 
្រទីលុក (Thich Tri Luc) េទទី េ្រកយពី្រពះអងគបត់ខ្លួនពី
្របេទសកមពុជេនះេទ ។ 
 េនៃថងទី ១ ែខសី  ឆន  ំ ២០០៧ វទិយុសេំឡងេវៀត 

ម បន្របកសែក្តង ៗ និងចុះផ យអតថបទមួយកនុង េគ- 
ហទពំ័ររបស់ខ្លួន ថ ជញ ធរេវៀត មេទើបែតចប់ខ្លួនបន
បុរសមន ក់ ែដលេគអះ ងថេឈម ះ ទឹម ខន ជ្រពះសងឃ
កពុំង្រតូវបត់ខ្លួនេនះ បនពយយមឆ្លងែដនចូល្របេទសេវៀត

មេ យខុសចបប់ ។ ករបត់ខ្លួនរបស់្រពះសងឃ ទឹម  
ខន ែដល្រតូវបនពួក ជញ ធរកមពុជចប់ផ កឹ និងនីរេទស

ខ្លួនេទឲយេវៀត ម េនៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ ២០០៧ ។ 
ករណីេនះ ដូចគន ទងំ្រសុង និងករណីរបស់្រពះេតជគុណ ធិត 
្រទីលុក ែដលម្រន្តី ថ នទូតេវៀត ម ្របចេំន្របេទសកមពុជ 
បនបដេិសធអពីំព័ត៌មន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ថេន
កែន្លង េ្រកយពី្រតូវបនេគបញជូ នេទ្របេទសេវៀត ម ។ 
េ ក ្រទិញ បក ំ អនកនពំកយ ថ នទូតេវៀត មបន
និយយថ េវៀត ម មនិេ្រជ តែ្រជកចូលកចិចករៃផទកនុងរបស់
កមពុជេនះេឡើយ ដូេចនះ គត់មនិបនដងឹថ ្រពះេតជគុណ ទឹម 

ខន កពុំងេនទី េនះេទ ។ 

 ចេំពះករណីេនះ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតូវបន
ជញ ធរមនសមតថកចិចេវៀត ម េចទ្របកន់ជឧ្រកដិ្ឋជន 

ឆ្លងែដនចូល្របេទសេវៀត មេ យខុសចបប់ េហើយ្រពះអងគ
នឹង្រតូវេគបញជូ នេឡើងតុ ករកត់េទសពីបទ “បផំ្លចិបផំ្ល ញ 
នេយបយ មគគភីព” េយង មម្រ  ៨៧ ចបប់្រពហម-
ទណ្ឌ ធរណៈសងគមនិយមេវៀត ម ។ ពិតជគួរឲយចប់ 

រមមណ៍ែមន, ករណីរបស់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន គដូឺចគន
េបះបទិេទនឹងករណីរបស់្រពះេតជគុណ ធតិ ្រទីលុក ពីេ្រពះ
្រពះេតជគុណ ធតិ ្រទីលុក ្រតូវបនេគកត់េទសេ យេយង

មម្រ  ៩១ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ របស់ ធរណៈរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម ពីបទេភៀសខ្លួនេទេ្រក្របេទស េដើមបេីធ្វើ
សកមមភព្របឆងំនឹងបក កុមមុយនិស្តេវៀត ម ។ ទេង្វើេនះគួរ
ឲយហួសចតិ្ត នូវេពលេឃើញរ ្ឋ ភបិលមួយែដលអះ ងថជ
សមជកិរបស់អងគករសហ្របជជត ិ េហើយមនករភ័យខ្ល ច
នឹង្រពះសងឃពុទធ សនដូច្រពះេតជគុណ ធតិ ្រទីលុក ែដល
ជ្រពះសងឃមួយអងគ្របកន់ភជ ប់ធមអិហិង  និងរស់េនកនុងជវីតិ
សន្តិភពេនះ ។ ប៉ុែន្តបចចុបបននេនះ រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្ត 
េវៀត ម កពុំងេ្របើលបចិកលដូចគន េនះែដរ េដើមបេីចទ 
្របកន់្រពះភកិខុ  ទឹម ខន ដូេចនះ ពួក ជញ ធរេវៀត ម ច
ចប់្រពះអងគ ក់ពនធនគរ ។ 
 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតូវបន ជញ ធរមន
សមតថកចិចកមពុជចប់ផ កឹ ពីេ្រពះពួកេគបនេចទ្របកន់្រពះ
អងគ ពីបទបែំបកបបំក់ចណំងម មគគភីពរ ងកមពុជ-េវៀត

ម ។ េយង មវន័ិយ្រពះពុទធ សន, ្រពះភកិខុសងឃ ច
្រតូវេគផ កឹ ្របសិនេបើ្រពះសងឃអងគេនះ្រតូវ បត្តបិ ជកិ ។ 
ប៉ុែន្តេ្រកយេពលបនផ កឹ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ពួក ជញ -
ធរកមពុជេជឿជក់ថ ពួកេគមនកហុំសពីេ្រពះ្រពះពុទធ សន 
គជឺ សនរបស់រដ្ឋៃន្របេទសកមពុជ ។ ដូេចនះ ជញ ធរកមពុជ
្រតូវ្របឌតិេរឿងថមេីផ ងេទៀត ែដលពួកេគេធ្វើករែឆកេឆរកនុង
បនទប់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េហើយអះ ងថបនរក 
េឃើញរូបភព ស់ ភស និង្រស្តីមន ក់កពុំងេដកេនេលើែ្រគ
របស់្រពះអងគ ។ បនទ ប់មកពួកេគក៏បនចក់ (តេទទពំ័រទី ១៥) 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 យ៉ងេ ច ស់មន្របជពុទធបរសិ័ទ និង ច់ញត ិ
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រពះេចអធកិរវត្តភនំដិនខងេជីង 
្របមណ ៤០ នក់ បន្របមូលផ្តុ ំគន េនមុខរដ្ឋសភថមី នទី្រកុង
ភនំេពញកលពីៃថងទី ២០ ែខកកក  កន្លងេទេនះ កនុងេគលបណំង
ក់ញត្តិទមទរឲយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បង្ហ ញមុខអតីត្រពះេច 

អធិករ ទឹម ខន ែដល្រតូវបនបត់ខ្លួន បនទ ប់ពីេគចប់ផ ឹក 
កលពីចុងែខមថុិន ។ 
 េនះជេលីកទីមយួេហយី ែដលេនមុខវមិនរដ្ឋសភថីម 
មនអនកគ្ំរទ្រពះេចអធិករវត្តភនំដិនខងេជីង ្របមូលផ្តុ ំគន េលីក
ប ជេ្រចីនផទ ងំ ទមទរឲយបង្ហ ញមុខ្រពះេតជគុណទឹម ខន 
េដីមកំេណីតែខមរកមពុជេ្រកម ។ ខណៈេពល្របមូលផ្តុ ំគន េនមុខ
វមិនរដ្ឋសភថម ី ្រកុម្រគួ រ អងគករសមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជ
េ្រកម និងអងគករសមគមករពរសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ្រកម 
បនសែម្តងករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះករណីបត់ខ្លួនអតតី
្រពះេចអធិករវត្តអងគេនះ ។ 
 េ ក  ទឹម េធៀម យុ ៨០ ឆន  ំជេញម្របុសរបស់
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បនេរៀប ប់្របបអ់នក រព័ត៌មនេន
ខងមុខវមិនរដ្ឋសភថមីេនះថ េ កមនករ្រពួយបរមភយ៉ង
ខ្ល ងំចំេពះសុវតថភិពរបស់ភិកខុ ទឹម ខន ែដល្រតូវេស្តចសងឃ
េពទ វង  និងនយកសងឃ ននទ ែង៉ត ចប់ផ កឹ កលពីៃថងទី ៣០ 
មិថុន េ្រកយមក្រតូវជន្រប ប់ វុធមិន គ លអ់ត្តសញញ ណចប់
បញជូ លរថយន្តដឹកមកឲយយនួ ។ េ ក  ទឹម េធៀម ក៏បនអំពវ
នវដល់អងគករនន អងគករមនុស ធមិ ក៏ដូចជអងគករករពរ
សិទធិមនុស  សូមឲយជយួ្រ វ្រជវែស្វងរកដណឹំង្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ផង ។ េ ក បនមន្រប សន៍បន្តេទៀតថ 
“ឥឡូវេនះ ខញុនឹំកកូនខញុ ំ ស់ ខញុ្ំរពួយបរមភ មិនដឹងអំពីសុខទុកខ
របស់កូនខញុយ៉ំង េនះេទ” ។ 
 ចំែណកឯ្រស្តីមន ក់េឈម ះ េធៀម រត័ន ែដល្រតូវជប្អូន
្រសីរបស់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បនអះ ងថ នងមនករ
្រពួយបរមភអំពីសុវតថិភពរបសប់ង្របុសនង េ្រពះមនេគេឃញី
េ្រកយេពលចប់ផ ឹក ្រតូវេគបញជូ ន្រពះអងគមកឲយ ជញ ធរយនួ ។ 
ទក់ទឹននឹងបញ្ហ េនះ តំ ង ថ នទូតយនួ្របចកំមពុជ ធ្ល ប់
បដិេសធកន្លងមកថ គត់មិនបនផ្តល់ទិ ្ឋ ករដល់្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន េទ េហយីក៏មិនបនទក់ទងនឹងករណីេនះែដរ ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរ
កមពុជេ្រកម ្របចកំមពុជបនមនសងឃដីកថ ករណីចបផ់ ឹក
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េនះជទេង្វីរេំ ភបំពនសិទធិមនុស  
កនុងេគលបំណងបំបក់ ម រតីែខមរកមពុជេ្រកម កំុឲយតស៊ូទមទរ

សិទធិរបស់ខ្លួន ។ ្រពះអងគបនបន្តថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន គឺ
ជ្រពះសងឃមយួអងគែដល្របកនភ់ជ ប់ធមិ ថ៌វន័ិយ ធ្ល ប់បនជយួ
ដល់ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ន ក់េន េពលែដលពកួគត់រត់េភៀសខ្លួនពី
កមពុជេ្រកមេឡងីេទកមពុជ ឬក៏ ន ក់េន េពលេចញពីកមពុជមក
កមពុជេ្រកម ។ ដូេចនះេហយី េទបីេគរកេលស្រគប់ែបបយ៉ង បំភិត
បំភ័យ និងេចទ្របកន់្រពះអងគអំពីកំហុសេផ ង ៗ ។  
 ចំេពះករណីបត់ខ្លួន ្រពះេចអធិករវត្តភនំដិនខងេជីង 
គឺជបញ្ហ េក្ត ចំបង ែដលមនករ្របតិកមមទងំកនុងមជឈ ្ឋ នជតិ 
និងេលីឆកអន្តរជតិ ។ សកមមភពរេំ ភវន័ិយ្រពះពុទធ សន 
និងបំពនចបបយ៉់ងគេឃ្លនីែបបេនះ ែបរជេ ក េខៀវ សុភ័គ 
អនកនពំកយ្រកសួងម ៃផទ ្របប់្រកុមអនក រព័ត៌មនកលពថីមី ៗ 
េនះថ ជញ ធរកមពុជរបស់េ ក មិនបនចប់ រមមណ៍ ជ
ពិេសសកនុងរកណីបត់ខ្លួន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េនះេទ ។ 
េ ក េខៀវ សុភ័គ បនបន្តថ េ្រពះ្រពះអងគគឺជមនុស ែតមន ក់
គត់ េហយី្របេទសកមពុជ មន្របជពលរដ្ឋ្របែហល ១៤ ន
នក់ឯេ ះ ។ ចំេពះពកយសំដីអះ ងេ យគម នសីលធមិរបស់
េ ក េខៀវ សុភ័គ ែដលថជីវតិ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ជ
មនុស មន ក់ េហយី ជញ ធរមនិចប់ រមមណ៍េនះ នឲំយមនករ
្របតិកមមពីមនុស ្រគប់មជឈ ្ឋ នកន់ែតខ្ល ងំេឡងីែថមេទៀត។ អនក 
ខ្លះនិយយថ សម្តីរបស់េ ក េខៀវ សុភ័គ គឺជករ្របមថជីវតិ
មនុស  ខ្វះករអប់រ ំនិងគម នសលីធមិ ។ ឯអនកខ្លះេទៀតនិយយថ
ពកយសម្តីែបបេនះ គឺបង្ហ ញពីទំ ប់ចរតិរបស់គត់យ៉ងចបស់
្រកែឡត ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ករ្របមូលផ្តុគំន េនមុខរដ្ឋសភថមី នទី
្រកុងភនំេពញេនះ ពំុ្រតូវបន្រកុមពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចចប្រងក ប 
ឲយមនរបសួ ន មេនះេទ ្រគនែ់តមនករ ងំប៉ុេ ្ណ ះ ។ បុ៉ែន្ត
េទះជមនករ ងំយ៉ង ក្តី ្រកុមអនកត ៉្របគល់ញត្តិដលរ់ដ្ឋ
សភ េដីមបីេសនឲីយបង្ហ ញមុខអតីត្រពះេចអធិករ ទឹម ខន និង
បំបសួសងវញិ ៕                                                   VOKK 

ទិដ្ឋភព ជញ ធរកមពជុ កំពុង ងំ្រកុមអនកត ៉េនខងមុខរដ្ឋសភថមី  ្រកុងភនំេពញ 

 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន  ំ ២០០៧ គណៈ្របតិភូ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ដឹកនេំ យេ ក Joshua Cooper  ទី
្របឹក ជន់ខពសស់ហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងអងគករ UNPO ចូល
ជបួសំេណះសំ លនឹងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ សហរដ្ឋ េមរកិ អំពី
បញ្ហ ែខមរកមពុជេ្រកម េនវមិនរដ្ឋសភ នរដ្ឋ ៉សុីនេ នឌីសុី ។ 
 េយង ម្របភពព័ត៌មនបនឲយដឹងថ គណៈ្របតិភូ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម រមួមនេ ក ្រតឹង ម៉ន់រនឹ, េ ក ្រតឹង 
យ៉ប, េ ក េឡន នី និងេ កបណ្ឌិ ត Joshua Cooper ។ កនុង 
ឱកសចូលជបួសំេណះសំ លជមយួរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ
សហរដ្ឋ េមរកិ គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេលកី
េឡងីអំពីបញ្ហ អនកនេយបយ និងវ ិ ទនេយបយេនកនុង្របេទស
យនួ ក៏ដូចជ្រពឹត្តិករណ៍ថមី ៗ េនកនុង្របេទសកមពុជ ប់បញចូ ល
ទងំករចប់ផ កឹ និងបត់ខ្លួនអតីត្រពះេចអធិករវត្តភនំដិនខង
េជីងផងែដរ ។ 
 ែផ្អកេលី្រពឹត្តិករណ៍ថមី ៗ ែដលេកីតេឡងីកនុង្របេទស
ទងំពីរេនះ (ែខមរ-យនួ) បនេធ្វឲីយ្រកុមឃ្ល េំមីលសិទធិមនុស  និង
សហរដ្ឋ េមរកិ មនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពីសិទធិមនុស  និង
សិទធិនេយបយ ។ េនកនុងេខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម យ៉ងេ ច

ស់្រពះសងឃចំននួ ៩ អងគ ្រតូវបន ជញ ធរយនួចប់ផ ឹកកល 
ពីែខកុមភៈ េ្រកយពីមនករ្របមូលផ្តុ ំសែម្តងមតិេ យអហងិ ជុំ

វញិពិភពេ ក ។ េយងេលីករណីចប់ផ ឹក្រពះសងឃ រេំ ភសិទធិ
មនុស  និងរេំ ភេសរជំីេនឿ សនែបបេនះ គណៈ្របតិភូសហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មនកិត្តយិសបនជបួេធ្វកីរពិភក ជមយួ
េ ក Chris Smith, េ ក Tom lantos, េ ក Neil Abercom-

bie, េ ក Frank Lautenberg  និងេ ក  Daniel Akaka សម-

ជិកសភ និងរដ្ឋសភសហរដ្ឋ េមរកិ ។ ខណៈេពលជបួសំេណះ 
សំ លេនះែដរ គណៈ្របតភូិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មន 
េសចក្តីេ មនស េលីកេឡងីអពីំបញ្ហ ែខមរកមពុជេ្រកម េ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់្រកុង ណូយ និងេន្របេទសកមពុជបចចុបបនន ។ 
ចំេពះករណី្រពះពុទធ សនែខមរេ្រកម គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកមបន យករណ៍ជូនតំ ងរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ
សហរដ្ឋ េមរកិ ៣ ចំណុច៖ ទី ១- ករណីកត់េទស្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមទងំ ៥ ្រពះអងគេ យអយុត្តិធមិជទីបំផុតកនុងេខត្តឃ្ល ងំ ឲយ
ជប់ពនធនគរព ី២ េទ ៤ ឆន  ំ។ ទី ២- ្រពះសងឃែខមរេ្រកមកំពុង
រស់េនកនុង្របេទសកមពុជ បន្របមូលផ្តុ ំគន េធ្វីបតុកមមេ យ
អហងិ មយួេនមុខ ថ នទូតយនួ និង្រពះបរម ជ ងំ េហយី្រតូវ
កូនេចេស្តចសងឃ េទព វង  ប្រងក បឲយមនរបសួ ន ម និងទី ៣- 
គឺករណីបត់ខ្លួនអតីត្រពះេចអធិករវត្តភនំដិនខងេជីង ឃុភំនំដិន 
្រសុកគិរវីង់ េខត្ត ែកវ េ យមនបញជ ឲយចប់ផ ឹក និងនីរេទស

ខ្លួនមក្របេទសយនួ ។ 
 ចំេពះករណីែខមរេ្រកម េនកនុង្របេទសយនួ រមួមន
ចំននួ ២ ចំណុច៖ ទី ១- រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនសិ្តយនួពយយមលុប
បំបត់ពូជ សន៍ែខមរេ្រកម និងបំភ័ន្តែភនកអន្តរជតិ េ យ ងំ
របឹអូសយកដីធ្លីែ្រសចំកររបស់ពកួគត់ និងគំ មកំែហងឲយពកួ
គត់មនករភិតភ័យ េហយីរតេ់ភៀសខ្លួនេចល្រសុកកំេណីតេទ
្របេទសកមពុជ ។ ឧទហរណ៍ គេ្រមងចិញច ឹមបងគ េនកនុងេខត្ត 
ពល វ គឺមនករបញចុ ះចញចូ លឲយ្របជពលរដ្ឋចិញច ឹមបងគ  េ យ
ឲយ្របជពលរដ្ឋេធ្វី្រប យទប ់ និងបង្ហូរទឹកសមុ្រទចូលែ្រស 
បងគ  ។ េ្រកយមកបរយិកសក៏មនករផ្ត សប់្តូរ ដំបូង ្រគនែ់ត
បំផ្ល ញដីមនជជីតិបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តបនទ ប់មកេទៀត ក៏បងកឲយមនេម
េ គពីទឹកសមុ្រទឆ្លងចូលមកកនុងែ្រស េហយីបំផ្ល ញបងគ របស់
ពលរដ្ឋគម នសល់ ។ ទីបំផុតពកួយនួក៏េ្របីយុទធ ្រស្តរបឹអូសយក
ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋទងំេនះ េ្រពះពុំមនថវកិ្រគប់្រគន់សងបល់
យនួេ្រកយពីបងគ ខចូខតអស់ ។ 
 ទី ២ - េនកនុងេខត្តឃ្ល ងំ និង្រពះ្រតពងំ ែខមរេ្រកមកំពុង
្របឈមមុខនឹងករគបសងកត់េផ ង ៗ ។ ឧទហរណ៍ េនេពល
ែខមរេ្រកមចប់េផ្តីមេធ្វីែ្រសរដូវ ្រ ប់ែតតំៃល្រគប់ពូជ, ថន កំមច ច់
សត្វល្អិត, េ ម  និងជីេផ ង ៗ មនតំៃលខពសទ់ងំអស់ ។ មកដល់
រដូវ្រចូតកត់ ្រ ប់ែតតំៃល្រសូវធ្ល ក់ចុះេថក េសទីរែតមិន ចផគត់
ផគង់ជីវភព្របចៃំថង្រគប់្រគន់ ។ 
 ករណីែខមរកមពុជេ្រកម េនកនុង្របេទសកមពុជ រមួមន
ចំននួ ២ ចំណុច៖ ទី ១- គឺរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន្របកសថ េពល
ែដលែខមរេ្រកមរត់េភៀសខ្លួនចូលេទដល់កមពុជ គឺពកួគត់នឹង្រតវូ
ទទលួ គ ល់ជពលរដ្ឋកមពុជេ យស្វ័យ្របវត្ត ិ។ បុ៉ែន្តជអកុសល 
ពកួគត់មិន្រតូវបនគពំរ ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញកមពុជេនះេទ ។ 
ែខមរេ្រកមភគេ្រចីនេន្របេទសកមពុជ ្រតូវទទលួករេរសីេអីង មិន
្រតូវបនផ្តល់អត្តសញញ ណប័ណ្ណ េហយី្របសនិេបីែខមរេ្រកមរបូ

រូបថតអនុស វរយី៍គណៈ្របតិភូសហព័នធ និងតំ ង្រពឹទធសភ េមរកិ 

 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ចង់ចុះេឈម ះេធ្វីបញជ ីរ្រគួ រ ឬអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ពកួ
គត់្រតូវេគបងខំឲយប្តូរេឈម ះ និងទីកែន្លងកំេណីត ។ ទងំអស់េនះ 
គឺជករ្របឈមមុខនឹងកររ ំ យអត្តសញញ ណ ។ 
 ទី ២- សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មនករ្រពួយបរមភ
ចំេពះសុវតថិភពរបស់ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមយ៉ងខ្ល ងំ ខណៈែដលរត់
េភៀសខ្លួនចូល្របេទសមយួ េហយីមិនទទលួបនភពយុត្តិធមិ និង
សិទធិជជនេភៀសខ្លួន្រសបចបប់ ។ 
 គរួរលំឹកថ កនុងកិចចពិភក របស់គណៈ្របតិភិសហព័នធ

ែខមរកមពុជេ្រកមនឹងរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភសហរដ្ឋ េមរកិ េគ
សេងកតេឃញីសហរដ្ឋ េមរកិ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ 
ជពិេសសករណីថមី ៗ ែដលេទីបកេកីតេឡងីេនះ ។ េ្រកយពីជបួ
ពិភក  គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនសូមអំពវនវ
ដល់រដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភសហរដ្ឋ េមរកិ ជយួរកដេំ ះ
្រ យជូនែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុង្របឈមនឹងករគបសងកត់ 
និង ក់ក្រមិតេ យ ជញ ធរ្រកងុ ណូយ និងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េដីមបីសិទធិេសរភីពមូល ្ឋ នរបស់មនុស ជតិ ៕            េ ភ័ណ 

 ទេង្វីរេំ ភសិទធមិនុស របស់ ជញ ធរយនួ មកេលីែខមរ 
កមពុជេ្រកមេនែតបន្តមនជដែដល េបីេទះបីមន្របតិកមមជំុ
ទិសអំពីបញ្ហ សទិធិមនុស កនុង្របេទសយនួក្តី ។ កលពីៃថងទី ១ 
សី  កន្លងេទេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនតំ ង្របជពល 
រដ្ឋែខមរកនុងេខត្តមត់្រជូក ចំននួ ២ រូប ្រតូវបន ជញ ធរកុមមុយនិស្ត 
យនួ បេញច តឲយេទចូលរមួ្របជុំេនឃុំ ងគ ឺ េដីមបីរកដំេ ះ
្រស័យបញ្ហ ដីធ្លជូីនពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ែដលធ្ល ប់េធ្វីបតុកមមត ៉ដល់
មុខរដ្ឋសភជតេិនទី្រកុងៃ្រពនគរ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនពេីខត្តមត់្រជូក បនឲយដឹងថ មនពល-
រដ្ឋែខមរេ្រកម្របមណជង ១០០ នក់ េ្រកកេឡងីត ៉ រជថមី

ម្តងេទៀត ្របឆងំនឹងទេង្វីដ៏ៃ្រពៃផ របស់ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួ 
្រសុក្រកេប េខត្តមត់្រជូក ែដលេ្របីលបិចេកះេ តំ ងពលរដ្ឋ
កនុង្រសុក្រកេបចំននួ ២ រូប េដមីបីជបួពិភក រកដំេ ះ្រ យដី

ធ្លីជូនពលរដ្ឋ ែដលធ្ល ប់េ្រកកេឡងីបតុកមមជេ្រចីនេលីកេ្រចីន
រេនះ ។ បុ៉ែន្តអ្វីែដលេធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋេក្ត ្រកៃហ គឺេពលែដល

តំ ងអនកភូមិេទដល់ ថ ប័ណ្ណនគរបលភ្ល ម ពកួ ជញ ធរយនួ
បនេចទ្របកន់្រតង់ ៗ និងបំភិតបំភ័យតំ ងអនកភូមិទងំពីរ
រូបថ បនទក់ទឹនយ៉ងជិតសិទធិចំេពះករណីចប់ផ ឹក្រពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន េហយីគំ មចប់តំ ងអនកភូមិទងំពីររូបេនះ
្រចកពនធនគរេទៀតផង ។ 
 េយង មករឲយដឹងពីអនកភូមិេពធ៌ ឃុំ ងគឺ ្រសុក
្រកេប បននយិយថ តំ ងអនកភូមិទងំពីររូបែដល្រតូវ ជញ ធរ
យនួេចទ្របកន់ ពីបទជប់ពក់ព័នធនឹងករណីចប់ផ ឹក្រពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន េដីមកំេណីតែខមរកមពុជេ្រកម អតីតេចអធកិរ
វត្តភនំដិនខងេជងី ្រសុកគិរវីង់ េខត្ត ែកវ ្របេទសកមពុជ មិន្រតូវ
បនពកួ ជញ ធរយនួទងំេនះបញជូ នចូលពនធនគរេនះេទ ខណៈ
ែដលមនពលរដ្ឋ ប់ យនក់េលីកគន េទជយួករពរ េហយីទម 
ទរឲយ ជញ ធរយនួទងំេនះេធ្វីករេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី ដូចែដល
ធ្ល ប់បនសនយ ។  
 អនកភូមិមន ក់សូមមិនបេញចញេឈម ះ បនឲយដឹងេទៀតថ 

េនេពលែដល ជញ ធរយនួ េកះេ តំ ងអនកភូមិទងំពីររូប
ខងេលីេទជបួ ពកួេគពុំបនេលីកបញ្ហ ដីធ្លីែដលរបឹអូសយកេទ
ែចកចយពកួជនជតិចំណូលថមមីកពិភក េឡយី  ពកួេគែបរជ
េចទ្របកន់ជនទងំពីររូបខងេលីថ ធ្ល ប់បនទំនក់ទំនង និង
ទទលួបញជ ពី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េធ្វបីតុកមម្របឆងំនឹង
្របេទសផ្ត ច់ករយនួកុមមុយនិស្ត ។ ថ្វីេបីពកួ ជញ ធរទងំេនះ ពំុ
មនភស្តុ ងេចទ្របកន់ជនរងេ្រគះក្តី បុ៉ែន្តពកួ ជញ ធរយនួ
បនគំ មកំែហងចប់តំ ងអនកភូមិេទ ក់ពនធនគរ េនទី
្រកុងប ជ ឬយនួេ ថ Long Xuyen េបីមិន រភពេទេនះ ។ 
 ករ្របមូលផ្តុ ំគន របស់្របជពលរដ្ឋ េនខងមុខឃុំ ងគឺ 
្រសុក្រកេប មិន ចេធ្វីឲយ ជញ ធរយនួទងំេនះចប់តំ ងអនក
ភូមិទងំពីររូបខងេលី ែដលយនួសង ័យថជេមេក្ល ងដឹកន្ំរបជ
ពលរដ្ឋេធ្វីបតុកមម េទ្រចកពនធនគរបនេទ េហយី្របជពលរដ្ឋ
ទងំេនះ បនជ្រមុញឲយ ជញ ធរបញឈប់ករេចទ្របកន់មកេលី
ជនរងេ្រគះជបនទ ន់ ។ ្របជពលរដ្ឋបនអះ ងេទៀតថ ពកួ
គត់ពំុបនជបព់ក់ព័នធ នឹងករណីបំផ្លិចបំផ្ល ញរ ្ឋ ភិបលកុមមុយ
និស្ត ឬ្របេទសយនួស្តីេគ ដូចែដលបនេចទ្របកន់េនះេឡយី ។ 
ពកួគត់្រគន់ែតទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលយនួ រកដេំ ះ្រ យជូន
ពកួគត់អំពីបញ្ហ ដីធ្លីែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 គរួរលំឹកថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតូវបនេស្តច

្របជពលរដ្ឋកនុង្របេទសផ្ត ច់ករយួនកុមមយុនិស្ត កំពុង្របមូលផ្តុំ គន ត ៉បញ្ហ ដីធ្ល ី

 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ខណៈេពលែដលេស្តចសងឃ និង ជញ ធរមនសមតថកិចច
កមពុជ គម នពកយេ ះ រ និងចេម្លីយេដីមបីេឆ្លីយ្របប់អនក រ
ព័ត៌មនកនុង និងេ្រក្រសុកេនះ េនកមពុជេ្រកម ប ្ត ញផ ព្វ 
ផ យព័ត៌មនរបស់បនយនួបន្របកសែក្តង ៗ ថ ជញ ធរយនួ
កុមមុយនិស្ត ចបប់ន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន អតីត្រពះេចអធិ-
ករវត្តភនំដិនខងេជីង សថិតកនុងឃុភំនំដិន ្រសុកគិរវីង់ េខត្ត ែកវ 
ែដលឆ្លងែដនខសុចបប់ និងេធ្វីចលនេឃសន្របឆងំ្របេទស
យនួ ។ េនះេបីេយង មប ្ត ញផ ព្វផ យព័ត៌មនរបសវ់ទិយុ
សំេឡងយនួ ចុះផ យកនុងេគហទំព័រ www.vovnews.vn កលៃថង
ទី ១ សី  កន្លងេទេនះ ។ 
 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រពះជនម ៤០ វស  ែដល្រតូវ
េស្តចសងឃ េទព វង  និង ននទ ែង៉ត ចប់ផ ឹក េ យេចទ្របកន់
ពីបទេធ្វីឲយែបកបក់ចំណង មគគីភពម ្រគួ រែខមរ និងយនួ 
េនះ បចចុបបននកំពុង្រតូវ ជញ ធរយនួឃុខំ្លួនកនុងពនធនគរទី្រកងុ 
ប ជ ឬយនួេ ថ Long Xuyen េខត្តមត់្រជូក អតីតទកឹដី 
កមពុជេ្រកម ។ ព័ត៌មនែដលផ យ មេគហទំព័រថ ្រពះេតជ-

គុណ ទឹម ខន ឆ្លងែដនខសុចបប់ចូលមក្របេទសយនួេនះ 
“្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” បកែ្របេ្រកផ្លូវករ និងចុះ
ផ យេសចក្តីទងំ្រសុងដូចតេទេនះ ៖ 
 “(VOV)_េយង មដំណឹងទទលួបន ពីកងកម្ល ងំ
យមលបត ម្រពំែដន អងគភពករពរចបប់របស់យនួបនេធ្វកីរ
្រតួតពិនិតយ និងឃតខ់្លួនជនមន ក់ែដលបនឆ្លងែដនចូល្រសុក
េ យខសុចបប ់។  
 េ្រកយករឃុខំ្លួនជបេ ្ត ះ សនន ជនមន ក់េនះបន
រភពថ ខ្លួនេឈម ះ ទឹម ខន េកីតឆន  ំ១៩៦៨ ្រសុកកំេណីត

េនឃុបំជុក ្រសុក ្វ យទង េខត្តមត់្រជូក បនឆ្លងែដនចូល 
កមពុជេ យខសុចបប់ េហយីរស់េន និង្រគងៃ្រតចីវរជសងឃ 
កមពុជ ។ េនៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៧ េ យ ររេំ ភ 
វន័ិយ្រពះពុទធ សន ្រតូវបន្រកុម្របឹក ្រពះពុទធ សនមជឈិម

ចប់ផ ឹក បនជគត់រកវធីិ្រតឡប់ចូលមក្របេទសយនួវញិ ។  
 ទឹម ខន រភពថ កំឡុងេពលសថិតេនកនុង្របេទស
កមពុជ មនអងគករ និងបុគគលមយួចំននួជជនជតិយនួ េដីម
កំេណីតែខមរ្របតកិិរយិនីរេទស បនេ្របី្របស់ េហយីនគំត់ឲយ
ចូលរមួកនុងចលន “សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក” និង
ទំនក់ទំនង ផគត់ផគង់ជឯក រ កែស ត ថសចំេរៀង ថវកិ េដមីបី
េធ្វីសកមមភពេឃសន្របឆងំ្របេទសយនួ ។ ទឹម ខន និង
ែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្រគងៃ្រតចីវរេន្របេទសកមពុជមយួចនំនួ
េទៀត ែតងេរៀបចំេធ្វីករ្របជុំគន ជញឹកញប់ េហយីបនអូសទញ
មនុស មយួចំននួេនកនុង្របេទសយនួ ញុះញុង្របមូលផ្តុ ំបងកច -

ចលបេងកីតេលសមលួបងក ច់ថ រដ្ឋអំ ចយនួគបសងកត់្របជ
ពលរដ្ឋែខមរ ។ 
 ទឹម ខន ្រតវូអងគភពករពរចបប់្របេទសយនួឃុខំ្លួន
ជបេ ្ត ះ សនន មម្រ  ៨៧ “េទសបំផ្តិចបំផ្ល ញេគល
នេយបយ មគគីភព” ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ ធរណៈរដ្ឋសងគម
និយមយនួឆន  ំ១៩៩៩ េដីមបីវនិិច័ឆយេនចំេពះមុខចបប់” ។ 
 េ្រកយពីករផ យព័ត៌មន ៃនករេចទ្របកន់របស់
ជញ ធរ្របេទសយនួ ែដលថ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ឆ្លងែដន

ចូល្របេទសយនួេ យខសុចបប់េនះ េនៃថងទី ៨ សី  ភ្ល ម ៗ 
េនះែដរ សមគមែខមរកមពុជេ្រកម្របចេំន្របេទសកមពុជទងំ
អស់ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួថ កររបស់វទិយុ និងេគហ
ទំព័រយនួែដលទក់ទឹនេទនឹងករណី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន គឺ
ជករមលួបងក ច់ និង្របសចកពីករពិតទងំ្រសុង ។ សមគម
ែខមរកមពុជេ្រកម បនបញជ ក់េនកនុងេសចក្តីែថ្លងកររបស់ខ្លួនេទៀត
ថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន គឺបនេទរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ
ងំពីកុមរភពជមយួម្ត យឪពុក េ្រកយមក្រពះអងគបនបំេពញ

បព្វជិត ែដលមនទងំឆយ និងលិខតិែតង ងំជ្រពះេចអធិ-
ករវត្តភនំដិនខងេជីង ពីសំ ក់េស្តចសងឃ េទព វង  យ៉ង្រតឹម
្រតូវេទៀតផង ។                                                              

 សងឃ្រសុកែខមរចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៧ 
េ យេចទ្របកន់ពីបទបំែបកបំបក់ចំណង មគគីភពយនួ និង
ែខមរ ។ េ្រកយមកក៏បនេចទ្របកន់ ថមន្រសីញី្រប្រពឹត្តិខសុ 
ធមិវន័ិយ និងកំហុសេផ ង ៗ េទៀត េហយីក៏បនបញជូ នមកឲយ
េច ្វ យយនួ ។ បចចុបបននកំពុង្រតូវឃុខំ្លួនកនុង្របេទសយនួ  ែដល
យនួបនអះ ងថ្រពះអងគបនឆ្លងែដនខសុចបប់ចូលមក្របេទស
យនួ និងេឃសន្របឆងំរដ្ឋអំ ចយនួ ។ ចំែណកឯតំ ង
អនកភូមិទងំពីររបូ ែដលយនួេចទ្របកន់ថជប់ពក់ព័នធនឹង្រពះ

អងគ ខណៈេពលែដល្របជពលរដ្ឋ្របមូលផ្តុគំន រជថមីត ៉េន
ខង ថ ប័ណ្ណនគរបលេនះ ពកួេគមនករខម ស់េអៀនយ៉ងខ្ល ងំ 
េហយីក៏បនេ ះែលងជនរងេ្រគះទងំពីររូបខងេលី ។ បុ៉ែន្តមក
ដល់េពលេនះ ្របភពព័ត៌មនបនបេង្ហីបឲយដងឹេទៀតថ ជញ ធរ
យនួកនុង្រសុក្រកេប និង ្វ យទង កំពុង មរុករកចប់ខ្លួនបតុករ 
មយួចំននួ ែដលេគសង ័យថជេមេក្ល ងដឹកនពំលរដ្ឋេធ្វីបតុកមម
្របឆងំនឹងទេង្វផី្ត ច់កររបស់របបយនួជេរឿយ ៗ េនះ ៕ 

 ្រសីរត័ន 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 មយ៉ងេទៀត សមគមែខមរកមពុជេ្រកម ្រចនេចលទងំ 
្រសុង នូវអ្វីែដលពពកួ្របព័នធផ ព្វផ យដំណឹងរបស់យនួថ ្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន និង្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមជេ្រចីនអងគ
េន្របេទសកមពុជ ែតង្របមូលផ្តុ ំជបួជុំគន ជញឹកញប់បងកចលន
េធ្វីបតុកមមមលួបងក ច់ ្របឆងំនឹងរបបដឹកនរំបស់យនួកុមមុយនិស្ត 
បចចុបបនន ។ ពីេ្រពះករេធ្វីបតុកមម ឬករចូលរមួេនះ គឺេកីតេឡងី
ពីរបបផ្ត ច់ករយនួេនះឯង ែដលេចះែតគបសងកត់ រេំ ភសិទធិ
េសរភីព និងពយមបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រពះពុទធ សនែខមរ េនកមពុជ
េ្រកមសព្វៃថង េហយីករចូលរមួ្របឆងំនឹងកររេំ ភបំពនរបស់
្រពះសងឃ និង្រគហសថែខមរកមពុជេ្រកមកន្លងមក គឺសុទធែត្រពះ
សងឃ បនក ងបព្វជិតជឧបសមបទន្រតមឹ្រតូវេទ មពុទធ- 
បញញតិ និងមិន ច្រទបំននឹងទេង្វីដ៏ៃ្រពៃផ  របស់របបផ្ត ច់ករ
យនួកុមមុយនិស្តបចចុបបននេនះ ។ 
 ដូេចនះ អងគករសមគមែខមរកមពុជេ្រកម អំពវនវដល់
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ឲយករពរ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ឲយ្រសបេទ
មរដ្ឋធមមនុញញៃនចបប់កនុង្រសុកែខមរេនះផង េហយីក៏បនទម 

ទរឲយ្រកុង ណូយសង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន មកវញិេ យ
្រសបចបប់ និងឥតលកខខណ្ឌ  ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ទក់ទឹននឹងករណី្រពះេតជគុណ ទឹម  
ខន េនះ េ ក ្រទឹញ បក ំ តំ ង ថ នទូតយនួ្របចេំន

កមពុជ បនអះ ងកលពីថមី ៗ េនះថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 
ពិតជកំពុងជបឃុ់ជំបេ ្ត ះ សននកនុង្របេទសយនួែមន េហយី
កំពុងែត្របឈមមុខេឡងីតុ ករេដីមបីកត់េទស េ យេចទ
្របកន់ពីបទឆ្លងែដនខសុចបប ់ បំផ្លិចបំផ្ល ញ មគគីភពនេយ-

បយរ ងម ្រគួ រយនួ និងែខមរ ។  បុ៉ែន្តគរួរលំឹកថ ្រពះេតជ
គុណ ទឹម ខន បនទ ប់ពី្រតូវេស្តចសងឃ េទព វង  េចញបញជ ឲយ
ចប់ផ ឹកយ៉ងតក់្រកហល់បំផុតេនៃថងទី ៣០ មិថុន េនះ េ ក 
េខៀវ សុភ័គ អនកនពំកយ្រកសងួម ៃផទបនអះ ងថ ្រពះអងគ
បនផ្តិតេមៃដសម្័រគចិត្តវលិ្រតឡប់មកកមពុជេ្រកមវញិ ។ េ ក 
េខៀវ សុភ័គ ក៏បនអះ ងេទៀតថ “េយងីេធ្វី ម ទឹម ខន ជ
ជងេធ្វី មសហ្របជជតិ” ៕                               

 កញញ  ្រសីរត័ន 

 កលពីេវ េម៉ង ០៣ េទៀបភ្ល ឺៃថងទី ១៥ ែខសី  េនះ 
មនេ្រគះអគគិភ័យដ៏ចំែឡកមយួ ែដលមិនធ្ល ប់មនពីមុនមក
បំផ្ល ញ្រពះវ ិ រវត្តដ៏ចំ ស់មយួេនកនុងេខត្តឃ្ល ងំ ទឹកដីកមពុជ
េ្រកម បនទ ប់ពីមនេសចក្តីអំពវនវរបសស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ ក េធ្វីបតុកមមជំុវញិពិភពេ ក ។ 
 ្របភពព័ត៌មនព្ីរបជពលរដ្ឋ និងនិស ិតែខមរេ្រកមេខត្ត
ឃ្ល ងំបនឲយដឹងថ ្រពះវ ិ រវត្តសិរេីតេជ េ ថវត្តម ទប់ ឬ
យនួេ ថវត្ត្រជឹង សថិតកនុងទីរមួេខត្តឃ្ល ងំ អតីតទឹកដីកមពុជ
េ្រកម ្រតូវបផំ្ល ញេ យេ្រគះអគគិភ័យ ។ ករឆបេឆះេខចច ប
ដល់ដីៃន្រពះវ ិ រមយួខនង ែដលមន យុកលជិត ៤០០ ឆន េំនះ 
ពំុមន្របភពព័ត៌មន មយួបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់ ថមូល
េហតុប ្ត លមកពីអ្វីេនះេទ ។  
 មជឈ ្ឋ ននន បនរះិគន់ ជញ ធរមនសមតថកិចចយនួថ 
្រពឹត្តិករណ៍ៃនករបងកអគគិភ័យេនះ គឺេគសង ័យេទេលីពកួយនួ
្រសកីដូងជអនកដុតបំផ្ល ញ កនុងបំណងបំបត់វបបធមិែខមរដ៏ផូរ 
ផង់េនេលីទឹកដកីមពុជេ្រកម ជពិេសស្រពះវ ិ រដ៏វេិសសវ ិ ល
េនះ ។ មយ៉ងេទៀត បង្ហ ញឲយេឃញីអំពីទម្ល ប់េរសីេអីងរបស់ ជញ -
ធរយនួកុមមុយនសិ្ត ែដលបេ ្ត យឲយមនករឆបេឆះម៉ដ្ឋេខទច 
េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នពុំបនជយួទប់ ក ត់ពន្លត់េឡយី ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគ គង់ចវំស កនុងវត្តសិរេីតេជេនះ បន
្របប់អនកយកពត៌័មនថ គម ននរ មន ក់ដឹងអំពីមូលេហតុៃនករ
ឆបេឆះ្រពះវ ិ រដ៏ចំ ស់េនះេទ ។ េទះជយ៉ង  មតិ

សនិកជនទូេទនិយយថ ្របែហលមិនែមនមកពីេភ្លីងេទៀន
កនុង្រពះវ ិ រ េទីបប ្ត លឲយ្រពះវ ិ រេឆះម៉ដ្ឋ សល់ែត្រពះអងគធំ
មយួអងគេនះេទ ។ ករណ៍េនះ គឺជនួគន ខណៈែដលសហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកម អំពវនវឲយបងប្អូនែខមរ្រគប់ទិសទី េ្រកកេឡងីត ៉

្របឆងំនឹងទេង្វផី្ត ច់ករយនួកុមមុយនិស្ត ែដលបនចប់្រពះសងឃ
ែខមរ ក់ពនធនគរេនេខត្តឃ្ល ងំ និងមត់្រជូក ។ 
  ករដុតបំផ្ល ញ្រពះវ ិ រដ៏ចំ ស់មយួេនះ េគរពឹំងថ
ជេចតនេដីមបគំី ម និងបញឈនឹឺងករត ៉របសែ់ខមរេ្រកម ។ មក
ដល់េពលេនះ ថ្វីេបីលបីថសមតថកិចចយនួពូែកេសុីបអេងកតក្តី ែតពុំ
ទន់មនព័ត៌មនពីមូលេហតុៃនេ្រគះអគគិភ័យេនះេឡយី ៕ 

         វិចិ្រត 

ទិដ្ឋភព ជញ ធរមនសមតថកិចចយួន ចុះេធ្វើកំណត់េហតុបំភ័ន្តែភនក ធរណៈជន 

 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១) សូមឲយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េសុីបអេងកតេរឿង
បត់អតីត្រពះេចអធិករវត្តភនំដិនខងេជីង គឺ្រពះអងគ ទឹម ខន 
ែដល្រតូវ ជញ ធរយនួចប់ឃុឃំងំមកដល់សព្វៃថងេនះ ។ េគល
បំណងទីពីរេនះ គឺចង់ឲយរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទលួខសុ្រតូវ ្របសិន 
េបី្រពះអងគ ទឹម ខន មនករេធ្វីទរុណកមម ឬករេធ្វីគត់ពីរ ្ឋ ភិ
បលផ្ត ច់កររបស់យនួ មយួ េនះគឺសូមឲយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ទទលួខសុ្រតូវ និងេធ្វីអន្ត គមន៍េ យគម នលកខណ្ឌ ” ។ 
   េ ក ្របក ់ េសរវីុឌ  ម្រន្តីទំនក់ទំនងករបរេទស
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមបនឲយដឹងថ សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម
ពិភពេ ក នឹងបន្តករេធ្វីបតុកមមជំុវញិពិភពេ កជបន្តេទៀត ដ៏
ប ជញ ធរ្រកុង ណូយ មិនេធ្វីករេ ះែលង្រពះសងឃ ទឹម  
ខន ក៏ដូចជ្រពះសងឃ ៥ ្រពះអងគេផ ងេទៀត កំពុងជបព់នធ-

នគរេនេខត្តឃ្ល ងំេនះ ។ េ កបនបន្តថ “េយងីខញុនឹំងេធ្វកីរ
អំពវនវដល់អងគករសហ្របជជតិ, ្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ េម
រកិកងំ, អងគករសិទធិមនុស ទី្រកុងេហ ីែណវ, អងគករេលីកែលង
េទសអន្តរជត ិ និងអនកែដលមនឥទធិពលេទេលីយនួ មរយៈ
េសដ្ឋកិចច េដីមបឲីយ ក់គំនបេលី ជញ ធរយនួ” ។ េ ក ្របក់ 
េសរវីុឌ  បនបែនថមថ ែខមរកមពុជេ្រកម ពំុមនករសងឃឹមចំេពះ
្រពះ ជ ច្រកកមពុជេនះេទ េ្រពះកមពុជសថិតេ្រកមគនំប
របស់យនួយ៉ងខ្ល ងំ ។ 
 កនុងករបតុកមមរបស់ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េនសហរដ្ឋ េម
រកិ េគសេងគតេឃញីម្រន្តី ថ នទូតែខមរ្របចេំនសហរដ្ឋ េមរកិ
បនេចញមកទទលួញត្តិ េហយីសនយថនងឹយកករេសនីររបស់
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេទជូនរ ្ឋ ភិបល ។ ចំែណក េ កេខៀវ កញ 
រទីធ អនកនពំកយរ ្ឋ ភិបលកមពុជវញិបនែថ្លងឲយដឹងថ រ ្ឋ ភិបល
បនជ្រមុញឲយមនករេសុីបអេងកតករណីេនះេហយី ។ ខណៈ
ែដល ថ នទូតែខមរេចញមកទទលួញត្តិេនះ េគពុំបនេឃញីម្រន្តី
ថ នទូតយនួេចញមកេទ ។  

  េ យែឡក េគេឃញីេសចក្តី្របកសពត៌័មនរបស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ផ យេចញពីសហរដ្ឋ េម 
រកិជភ ែខមរ អង់េគ្លស និងយនួ េសចក្តី្របកសេនះ្រតូវបន
តំ ងែខមរកមពុជេ្រកម នេនកនុងម បតុកមម្រគប់្របេទស ។ 
េសចក្តី្របកសបនសរេសរថ “េយងីជែខមរកមពុជេ្រកម រសេ់ន
មប ្ត រដ្ឋកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ត ្របេទសេនជុំវញិ

ពិភពេ កមន អូ្រ ្ត លី, សុ,ី អឺរ ៉ុប និងក  ជេដីម មក
្របជុំគន  និងអងគុយេនខងមុខ ថ នទូតែខមរ្រកងុ ៉សុីនតុនឌីសុៃីថង
េនះ េដីមបី្របកស្របប់ពិភពេ កឲយដឹងថ រ ្ឋ ភិបលកមពុជ
បនរេំ ភសិទធមិនុស  និងសិទធិេសរភីពជំេនឿយ៉ងកំេ លជទី
បំផុត” ។ េសចក្តី្របកសបនបន្តថ “សេម្តចសងឃ េទព វង  និង
ននទ ែង៉ត បនឃុបឃតិជមយួយនួកនុងករបេងកីតឧ្រកិដ្ឋកមមថមី

េចទ្របកន់្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម េ យរេំ ភេទេលីវន័ិយ
្រពះពុទធ សន ចបប់រដ្ឋ និងសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ធងរ ។ ករណ៍
េនះបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ មរយៈករចប់្រពះេតជគុណ ទឹម  
ខន េចអធកិរវត្តភនំដិនខងេជីង ្រសុកគិរវីង ់េខត្ត ែកវ កល

ពីដំ ច់ែខមិថុនកន្លងេទេនះ ។  
 កនុងរយៈេពលមយួែខេ្រកយមក រ ្ឋ ភិបលេវៀត ម 
បន្របកសជឱ រកឹថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បនឆ្លង
ែដនខសុចបប ់ េហយីឥឡូវេនះកំពុងជប់ឃុេំនកនុង្របេទសេវៀត 

ម ។ េយងីជែខមរកមពុជេ្រកមេនេលពិីភពេ កទងំមូល
្របឆងំ ច់ខត ល់សកមមភពសេម្តចសងឃ ហូ ជីមិញ េទព វង , 
ននទ ែង៉ត, ជញ ធរកមពុជ និង ជញ ធរេវៀត ម និងទមទរ 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជឲយន្ំរពះេតជគុណ ទឹម ខន មកបំបសួេឡងី
វញិ ។ អំពវនវឲយរ ្ឋ ភិបលកមពុជេគរពេសរភីពជំេនឿរបស់
សហគមន៍ននេឡងីវញិ េ យបញឈប់នូវទេង្វីេរសីេអីងបភ័ំយ 
បំភិត្របឆងំចំេពះពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េន 
កមពុជ និងអំពវនវរ ្ឋ ភិបលកមពុជឲយេធ្វីកំែណទ្រមង់ ថ ប័ន 
នន និងកមមវធីិនេយបយរបស់ខ្លួន េដីមបបីេងកីតលទធិ្របជធបិ-
េតយយ និងនីតិរដ្ឋពិត្របកដ” ។ 
 មុនករ្របកសេធ្វីបតុកមមេនះមយួៃថង និស ិតែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលកពុំងសិក េន ម វទិយល័យទងំ ៣ គឺទី
្រកុងៃ្រពនគរ ែ្រពកឫស ី និងមត់្រជូក បនេធ្វីលិខតិគ្ំរទចំេពះ
ករបតុកមមេនះយ៉ងេពញទំហងឹ “េយងីខញុនិំស ិតែខមរកមពុជេ្រកម 
កំពុងសិក េន ម វទិយល័យទងំ ៣ គឺទី្រកុងៃ្រពនគរ 
ែ្រពកឫស ី និងមត់្រជូកមនេសចក្តីេ មនស ែថ្លងនូវអណំរ
គុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះករផ ព្វផ យពត៌័មនរបស់វទិយុ សុី
េសរ ីនិងវអូីេអ អំពី្រពឹត្តិករណ៍ែខមរកមពុជេ្រកម ។  
 េយងីខញុ ំ និស ិតែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរសេ់នេលី
ទឹកដីកមពុជេ្រកម ឬេ ថេវៀត មខងតបូង សថិតេ្រកម

និគមនយិមយនួ្រកុង  ណូយបចចុបបននេនះ េទះបីមន
ករបំ ម និង មឃត់មិនឲយ ្ត ប់ ឬ ម ន្រពឹត្តិករណ៍ផ យ
ម្របព័នធវទិយុសំេឡង សុីេសរ ី និងវអូីេអ ឬេគហទំព័រក្តី ។ បុ៉ែន្ត

និស ិតេយងីខញុទំងំអស់គន  ែតងគ្ំរទចំេពះករផ ព្វផ យនូវ
ដំណឹងពិត ៗ ែដល្រពឹត្តិករណ៍កំពុងេកីតមនេឡងីេនេលីទឹក
ដីកមពុជេ្រកម ។ វទិយុ សុីេសរ ី និងវអូីេអ គឺជ្របព័នធផ ព្វផ យ
មិនលំេអៀង េយងេទេលី ថ នភពជក់ែស្តង ។ ជអកុសល 
េយងីខញុ ំ មិន្រតូវបន ជញ ធរយនួេបីកចំហរឲយមនសិទធិេសរភីព
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់កនុងករេបីក ្ត ប់ ក៏ដូចជករ ម នព័ត៌មន
េលីេគហទំព័រេឡយី ។ េបីមិនដូេចន ះេទ និស ិតទងំអស់នឹង្រតូវ
ចប់ខ្លួនដូចនិស ិត ឌិន សុទធី អីចឹង” ។ 
  លិខតិគ្ំរទេនះបន្តថ“កនុងនមេយងី(តេទទំព័រទី ១៣)  



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

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

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

១២៣៨-ឯអងគលងួមច ស ់ ្រពះេរៀមចបងចបស ់

ឃ្លុ ំខជ បៃ់្រក  ឃតទ់កុកនុងថន ញ 

ផច លផច ញ់េទសៃពយ ៍ លងុលះុក ណិក័ យ 

  ជីវតិមរ  ។ 

១២៣៩-ក ្រតីអងគមី នេំ្រតច្រតង ់

េទេស្តចេទព្ត   ឯេ្រកយវញិេទៀត 

េបៀតបនទ   ្របពនធេច ្វ រ 

  សេម្តច្រកេ ម ។ 

១២៤០-ថ បងគ ប ់ េរៀបខ ្លន្របញប ់

េដៀវចះុេចញ្រពម ឲយគន  

ចះុទកូេទេ្រកម  ្របពនធ្រកេ ម 

  សេម្តចបនេទ ។ 

១២៤១-្របនធេច ្វ ៊  នខំ ញុំ ម           រតុរបូេចញេ្រក 

រតុេឡើងេគកេ ម ះ       េសមើេកះេគេ    ្ល េកតេនះេន 

   រចួែត ម  ។ 

១២៤២-របសក់នុងទកូ បនយនួ យក េទជ្រទពយ  

អន ដកុ  ដន្លងផងគន  ដកុេនះេនន 

   ភមូិចកអ់ែ្រង ។ 

១២៤៣-ចម្លងយកេទ ដលផ់ទះគតេ់ន េហើយគតគ់តិែ្រប 

រតេ់ចញចលូៃ្រព  ្រប្រសយ័េវះេវ េចលផទះទេទ 

   ឥតមនសុ នឹងេន ។ 

១២៤៤-ឯេឡើងគនុេនះ គតដិេូចនះ េ្របីយនួឲយេទ 

េចមពទ័ ធផទះជុំ  េហើយហុ៊ពីំេ្រក េ្របីគន េឡើងេទ 

   រកមនសុ មិនមន ។ 

១២៤៥-យនួយកអស្់រទពយ  ្រគបេ់្រគ ង្រប ប ់

ែដលេចលេនះបន    យកេភ្លើងដតុេឆះ    ជែផះ្រគឹះ ថ ន 

េ្រសចេហើយេទើបបន  េទប្តឹងអងុ  ។ 

១២៤៦-េ្រកយេនះបន្តិច  េទឿងគនុេធ្វើេស្តច 

បនដចូចនិ្ត  េហើយគតិចងច់ប ់        េឈម ះហីងេធ្វើជ 

ឧទយ័្រទជញ ខង  សំេ ងទងេនះ ។ 

១២៤៧- គតិចតេ់្របី ឲយអសប់ំេរ ី      េទយកមកេ ម ះ 

ឧទយ័្រទជញ ដងឹ  ដេំណើ រដេូចនះ ពុំ្រពមេទេ ះ 

   ្របឹងែ្របងគនិំត ។ 

១២៤៨- ងំទព័មនីមន  បំផយអសពុ េររករះិគតិ 

កបយ់នួទងំ យ   ្រសុកឆង យ្រសុកជិត  មេ យគនិំត 

   បសប់ន្រគបគ់ន  ។ 

១២៤៩-ឯេទឿងគនុយនួ យលេ់គគតិគនួ មិនខ្ល ច ម  

ចបេ់្របីពលូពល  សកុលេយធ យម ជរដ្ឋជ 

   នមុឺនែខ មរេទ ។ 

១២៥០-េចមចបែ់ដល  េឈម ះហីងេធ្វើជ ឧទយ័្របជញេន 

េខត្តសំេ ងទង            បំណងអងុេ   ម នជេចញេទ 

   េចមចបយ់កបន ។ 

១២៥១-យម ជរតេ់ទ  ទមឹក ្ត លផ្លូវ េឃើញពកួទ ន 

េសនេយធ េគជធំ ថ ន និងចបម់ិនបន 

   ្រតឡបវ់វិញិ ។                                

(េនមនត) 

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េន មសំណង្់រប ទ វត្ត ម និងទី ធរណៈ
នន េគសេងកតេឃញីមនកបច់ចម្ល ក់យ៉ងល្អ្របណីតេទ ម
សម័យកលនីមយួ ៗ ែដលមនករទក់ទងេទនឹង សន ជីវ-
ភពរស់េន ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី ្របវត្តិ ្រស្ត និងចបប ់
ទំ ប់ ។ ចំែណកឯសត្វ្រគុឌជេស្តចបក ី ធ្ល ប់ឮកនុងេរឿនេ្រពង
និទន ្រតូវបនបុព្វបុរសេយងី ឆ្ល ក់លំអេន មសំណង់ជេ្រចនី
យ៉ង្រសស់ ្អ ត្រសបេទ មជីវភពរស់េន គមពីរ សន ែដល
េគចត់ទុក្រគុឌជយនជំនិះរបស់្រពះន យណ៍ ែដលជអទេិទព
និងតំ ងឲយ្រពះ ទិតយដ៏មនអំ ចខ្ល ងំក្ល  ។ េនកនុងសិលបៈ
ចម្ល ក់ េគេ្រចនីបង្ហ ញសត្វ្រគឌុេន្រតង់ែផនកេលីទ្វ រែផ្តរ សសរ
េផ្អ បលំអជជរួ ែផនកដំបូល និងមនកបច់រចនយ៉ង្រសស់ ្អ ត
គរួឲយគយគន់េទៀតផង ។  
 សត្វ្រគុឌជេស្តចបក ី មន ងេ្រក្រប ក្់របែហល
មនុស  េ យែផនកខងេលីកបលមនពក់មកុដ ស្លឹក្រតេចៀកែវង 
ែភនកធំ្រតេ ត ចំពុះេកងខបុដូចចំពុះេសកែដរ ៃដទងំពីររបស់
កន់កនទុយនគ ងជក្រមងែមកេឈ ី ។ សត្វ្រគុឌេនកនុងេរឿង
េ្រពងនិទនេគថ ជយនជនិំះរបស់្រពះន ណ៍តំ ងឲយ្រពះ
ទិតយែដលជ ទិេទពមយួកនុងចំេ ម ទិេទពធំ ៗ ជេ្រចីន

េទៀត ។ េនែផនកចម្ល ក់សិលបៈ ្រតវូបនេគលអំេសទីរ្រគប់សណំង់

ទងំអស់ ងំពសីម័យបុ ណមក ជពិេសសសំណង់្រប ទ 
និងវត្ត ម ែដលេគសេងកតេឃញីមនេ្រចីនជងេគ ។ េបី ម
ឯក រ្រ វ្រជវ បស់េ ក ៊  រទិធ ស្តពីីតនួទីកបច់ចម្ល ក់
សត្វេនកនុងសលិបៈែខមរ េនកនុងសម័យម នគរបញជ ក់ថ េន
្រប ទលៃល ែផនកខងេលីៃនតប៉ួមេ្រកយ្រជុងខងតបូង សត្វ
្រគុឌ្រតូវេគរេំលចេនចំក ្ត លែផ្តរ បុ៉ែន្ត ខសុគន ពីសត្វ្រគុឌេន
្រប ទ្រពះេគ ែដលមន ងដូចមនុស េ្រចីនមនកបលែតមយួ
បុ៉េ ្ណ ះ ។ ចំែណកឯេនខងេលីកបលលំអជកបចស់្លឹកេឈ ី
ែភនកេបីក្រកេ តមនចំពុះយ៉ងធំេកងខបុ កយវកិររបស់
ក់ដូចជកំពុងខជ ក់ ឬក្រមងែមកេឈមីន ងជធនូ និងខងចុង

បញច ប់េ យសត្វនគកបលមយួផង ។ កនុងសិលបៈែខមរ ភគេ្រចីន
បង្ហ ញសត្វ្រគុឌរូបេទលេដញ មសត្វនគ ្របែហលជ្រតូវេលច
េឡងីជេលីកដបូំងេនសិលបៈរលួស្រគុឌ េដញ មនគែដលលូន
ផទ ល់ដី មន ងជែគមទំនប ់ ។ បុ៉ែន្តរូបេនះបនបត់បង់េន
សម័យេ្រកយ សូមបីែត ្ល ក ន មក៏មិនេឃញីមនែដរ ។ េន
្រប ទបែខង ្រតង់ក ្ត ល្រជុងខងលិចេគេឃញីមនសត្វ
្រគុឌលំអែផនកខងចុងៃនែផ្តរ េ យេជីងទងំពរីកន់កបលយ៉ង 
ែណន ។ ចំែណកេន្រប ទ្រក ន់ ក៏មនករបង្ហ ញសត្វនគ
យ៉ងធំ មនតនួទីជយនជំនិះរបស់្រពះន យណ៍ ខ្លួនរបស់
មនលកខណៈ្រប ក់្របែហលមនុស  ៃដខងកនុងដូចៃដរបស់សត្វ

ឆម ជ ្ល បរបសប់ក ី ែដលេនេលីកបលមនពក់មកុដរបស់្រពះ
ន យណ៍ និងមនែខ ្រក តម់នជយែវង ងជ្រតីេកណ ។ 
េន មែថវ្រប ទអងគរែផនកខងេកីត េគសេងកតេឃញីមន
ចម្ល ក់ជេ្រចីនយ៉ង្រសស់ ្អ ត ជពិេសសសត្វ្រគុឌជជរួកនុង 
នៈជយនជនិំះរបស់្រពះន យណ៍មនេនេលី ែផ្តរ ទ្វ រ សសរ 

េផ្អ ប ។ល។ បុ៉ែន្តមកដល់រចនប័ទមបយន័ េគសេងកតេឃញីសត្វ
្រគុឌមនករវវិត្តន៍បន្តិច ែដលកលពីមុនេលីខនង្រគុឌមន្រពះ
ន យណ៍ជិះពីេលី ែបរជមនមនុស អងគុយពី ម វញិ មន 
លកខណៈដូចេស្តចេទវញិ ។ 
 េ យ រែត្រគឌុមន រសំខន់ែបបេនះ េទីបេគ
សេងកតេឃញីេនកនុងអក រសលិប៍សម័យបុ ណ អនកនពិនធបន
បញចូ លសត្វ្រគុឌកនុង ន ៃដរបសខ់្លួន ។ េរឿង មេករ ៌្តែខមរ បក ជី
យុ បន្របយុទធជមយួ្រកុង ពណ៍ េដីមបីជយួសេ្រងគ ះនងសី  
បុ៉ែន្តបនចញ់ៃដកនុង ពណ៍ ។ ចំែណកេរឿងកកីរបស់្រពះបទ
អងគឌងួ ្រគុឌបនែ្របក ជេចមណព មកេលងែលបងជមយួ
្រពះបទ្រពហមទត្ត លុះេពលយប់ក៏េ្របីេវទមន្តពយុះេភ្ល ងចបយ់ក
នងកកីយកេទ នេលីបត ់ ។ មហទិធិឫទធិរបស់្រគុឌេនះ បន
ដក់កនុងចិត្តគំនិតរបស់ ថ បតយករ្រគប់ជំនន់ េហយីេ កបនឆ្ល ក់
ទុកជភស្តុង ងេន ម្រប ទ វត្ត ម និងទី ធរណៈ
នន ងំពីសមយ័បុ ណរហូតមក ។ 
 សត្វ្រគុឌសព្វៃថងេនះ េគសេងកតេឃញី្រកុមជងេ្រចីងឆ្ល ក់
េន មសំណង់ ធរណៈ វត្ត មនន និងផទះអនកមនស្តុក 
ស្តមភ េដីមបីលំអឲយមនេ ភណ័ភព ក៏ដូចជឆ្លុះបញច ងំពីទំេនៀម
ទំ ប់្របៃពណី សនរបស់្របជជនែខមរផងែដរ ែដលនយិម
យកសត្វេនះ ។ េលីសពីេនះេទៀត បុព្វបុរសេយងីចង់បញជ ក់្របប់
កូនេចថ ្របេទសេយងីកលពីសម័យបុ ណសំបូរេទេ យសត្វ
្រគប់្របេភទ ែដលមនទំនកទំ់នងជមយួមនុស  េហយី្រតវូ
មនុស ចូលចិត្តផងែដរ ។ បុ៉ែន្តសព្វៃថងេនះ សត្វ្រគុឌទំនងជ
មនុស ក្រមបនេឃងីផទ ល់នឹងែភនក ស់ គឺបន្រតឹមែតឬ ម 
រយៈេរឿងេ្រពងនទិន គម្តីរ សនចម្ល ក់ មសំណង់េផ ង ៗ 

បុ៉េ ្ណ ះ ៕                                  ដក្រសងព់កីែស តេកះសន្តភិព 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េកើតមកជែខ មរ ៗ មួយជត ិ   កនូមិនេភ្លចមតភុមិូេទ 

េទះជេផញើកយេន្រសកុេគ   ែតចតិ ្តគតិេគនរដល្់រសកុេយើង ។ 

កនូដឹងចបស់ ស់ថស្រតវូ  សថិតេនខងលិច េកើត នងិេជើង 

ចករ់កុឲយែខ មរកនក់េំភ្លើង   សម្ល បគ់ន េយើងដូចតរិចឆ ន ។ 

េកើតមកជែខ មរ្រពួយមួយជត ិ  ខ ្លនួេអើយឆង យញតេិផសន្ត ន 

ឃ្ល ត្រសកុឃ្ល តែ្រសឃ្ល តភមិូ ្ឋ ន  ឃ្ល តឆង យកលយណ្រតួយចនិ្ត  ។ 

រតេ់ចលភមិូ្រសុកេ្រពះស្រងគ ម  លៃ់ថង្រកំេ្រក ម្រទូងអួលផ  

្រសេ ះដីែខ មរេករ ៌្តដូន    េពល េទើបឆ្លងផតុេ្រគះភយ័ ។ 

េកើតមកជែខ មររស់ជែខ មរ   កនូ្រតវូែតេសនហជ៍តទិកឹដ ី

រួម មគគគីន ទងំ្របុស្រស ី   េដើមបីេ្រ ច្រសងជ់តេិខម  ។ 

កនូេនបរេទសខតិខេំរៀន    ពុំ ៊ នលះបងក់ចិ ចសិក   

ដលច់បស់េ្រមចេវ    កនូនងឹេធ្វើករបំេរែីខ មរ ។ 

េកើតមកជែខ មរមនអ្វីខម ស   ដីែខ មរល្អ ស់ចកំរែ្រស 

សមបត្តធិមមជតេិ្របងតបូងែរ ៉  ជតែិខ មរេយើងមនពុំខ ្វះអ្វី  ។ 

អងគរ នងិ្រប ទសិ    ជ ន ៃដែខ មរដល៏បញលបី 

រយធមិ ជត ិនងិទកឹដ ី   កនូែខ មរ្របុស្រស្ីរតវូករពរ ។ 

េកើតមកជែខ មរ ្ល បជ់ែខ មរ   ឲយែតកនូ ចជួយ្របជ 

្រស្តេយើងែដលរងទ់កុ ខេវទន  េទះក័ យជនម កមិ៏ន ្ត យ ។ 

្ល បេ់្រពះេរឿងជតេិគ ប់ ន  ដូចអនកក្ល នែខ មរទងំ យ 

ែដលេធ្វើពលកមមបូជកយ   េដើមបីេ ះ្រ យវបិត្តជិត ិ៕            

និពនធេ យៈ   បូផល់ ែផន 

 ្រកងំ្របវត្តិ ្រស្ត ស់ទកឹែភនកខ ញុ ំ  ដូចេភ្ល ងរលឹមរដូវវស  

 នកឹេឃើញេរឿងែខ មរ្រតូវយួន្រប រ  េ យបនឫសយយឡ៉ងុគរំក ់។ 

 មួយពន្់របបីំរយដប្់របពីំរ    ពួកយួន្រសកេីកណ្ឌ ែខ មរ្រគប្់រសុក 

 េនេខត្តលងេ់ រយកេទ កគ់កុ  រួច េធ្វើទកុ ខបង្អត ់ រ ។ 

 ្រសុកសង្់រច - មក-ែ្រពកឈូក  ្រសុក្រទនេំសក- ្វ យនងិដួនល្អ 

 អនគុលី- ធយកកយ្រតដរ  អនទបិដកកកនុងសទឹងឈមែខ មរ ។ 

 ពួកយួនកបែ់ខ មរ្រតមឹកទងំរស់  រួចយកឆន ំងខ ទះដំកល់ ែំត 

 េភ្លើងេឆះ្រទេ មេ លេលើកបលែខ មរ ថក ុេំរ កពំបែ់តអងុ  ។ 

 លងេ់ រជំេនរសម្ុរទទកឹែភនក  នកឹេឃើញសំែរកែខ មរក នុងភនកេ់ភ្លើង 

 ្ល បេ់ យគងំឈមេ្រពះែតយួនយង ់ កពំបែ់តអងុ្របវត្តទិកឹែភនក ៕              

និពនធេ យៈ  ថច់ ្របីជេគឿន 

 

 

 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ករបតខ់ ្លនួ អតតី្រពះេចអធកិរវត្តភនដំិនខងេជើង 

េនឃុំភនដំិន ្រសុកគរិវីង ់ េខត្ត ែកវ មកដលេ់ពលេនះ ពុំ

្រតូវបន ជរ ្ឋ ភបិល, ្រកសួងម ៃផទ ឬេស្តចសងឃ េទព 

វង  ទទលួករខសុ្រតវូេនេឡើយ ។ ករែដលរ ្ឋ ភបិល ឬ

្រកសួងម ៃផទ កដូ៏ចជេស្តច សងឃ េទព វង  មិនទទលួ

ខសុ្រតវូចេំពះករណីចបព់្រងតេ់នះ េហើយកពំងុែតរកពិធី

េផ ង ៗ េដើមបីបំភន័ ្ត ធរណៈមត្ិរគបម់ជឈ ្ឋ នឲយយលថ់ 

ទេង្វ ើរបស់ពួកេគ្រតឹម្រតវូេនះ មិន្រតមឹែតេធ្វើឲយមជឈ ្ឋ ន

កនែ់តេឃើញចបស់នវូទេង្វ ើដៃ៏្រពៃផ របស់ពួកេគេទ គបឺន 

បង្ហ ញឲយេឃើញថ ពួកេគទងំេនះកនែ់តផងុខ ្លនួេ្រជ 

េឡើង ៗ កនុងេរឿងដ ៏ ថក៌បំងំេនះ ។ 

 ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន កេំណើ តែខ មរកមពុជេ្រកម 

េន្រសុក ្វ យទង េខត្តមត្់រជូក ធ្ល បម់នទនំកទ់នំង នងឹពំ

នឯំក រស្តីពីសិទ ធមិនសុ េផ ង ៗ ចលូមកទកឹដកីមពុជ

េ្រកម ដូចជ្រពឹត្តបិ្រតសហព័ន ធែខ មរកមពុជេ្រកម, ឌីវឌីីស្តី

អំពីសកមមភពរបស់សហព័នធែខ មរកមពុជេ្រកម កនុងេវទកិ

អចៃិ្រន ្តយអ៍ងគករសហ្របជជត ិ ស្តីពីបញ្ហ ជនជតេិដើម, 

ថសចេំរៀងែខ មរេ្រកម នងិឯក រជភ ែខ មរមួយចនំនួ 

ែដលជ្រមុញឲយែខ មរេ្រកមដងឹយលអំ់ពីសិទ ធមិនសុ ជត ិ ។ 

ជអកសុល ្រពះអងគ្រតូវបនេស្តចសងឃ េទព វង  េចញ

បញជ ចបផ់ កឹេនៃថងទ ី ១៧ ែខមិថនុ ឆន ំ ២០០៧ េ យ

េចទ្របកនពី់បទេធ្វើឲយខចូចណំង មគគភីពរ ងយួន នងិ

ែខ មរ ។ លិខតិែដលចះុហតថេលខ នងិ្រ របសេ់ស្តចសងឃ 

េទព វង  បនបង្ហ ញពីទេង្វ ើអសីលធមិ, ខ ្វះករយលដ់ឹង 

ធមិ ថវ៌និយ័, ពយយមជនឈ់្លី ្រពះពទុ ធ សន េហើយក ៏

្រគប្់រគនសំ់ បេ់ធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋែខ មរ នងិនសិ ិតែខ មេ្រកម 

ែដលជអនកកន្់រពះពទុ ធ សនេថក លេទស នងិេចទ

្របកនថ់ ្រពះអងគជ យង៉របស់យួន ។ មិន្រតមឹែត

ប៉េុ ្ណ ះ េ្រកយពីករចបផ់ ឹក្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន 

បនបង្ហ ញឲយពទុ ធ សនកិជនែខ មរកនែ់តេឃើញចបស់ នវូ

ទេង្វ ើដ ៏ ្រកក ់ ្របមថេមើលងយ្រពះពទុ ធ សន ។ ្រពះអងគ

បនេចញលិខតិមួយេទៀតចះុៃថងទ ី ១២ ែខកកក  ឆន ំ 

២០០៧ េចទ្របកន្់រពះេចអធកិរវត្តភនដំនិខងេជើង ទមឹ 

ខន ថជទណ្ឌិ ត ។ ែតគរួឲយេ ក ្ត យ ស់ េ្រពះេបើ

េទះជេស្តចសងឃអងគេនះ ខ្ំរបឹងបិទបងំទេង្វ ើដ ៏ ្រកក់

របស់ខ ្លនួយង៉ ក្ត ី កន៏វូែតមិន ចេជៀសផតុពីករេចទ

្របកនពី់ម ជន ែដល្រស ញ់េគរព្រពះពទុ ធ សន

ែដរ ។ ដូេច នះ េរឿងបតខ់ ្លនួ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន េស្តច

សងឃអងគេនះ្រតូវែតទទលួខសុ្រតវូ ពីេ្រពះ្រពះអងគ គជឺ

េដើមេហតៃុនករចបប់ងខផំ កឹយង៉តក្់រកហលជ់ទបំីផតុ ។ 

 ចែំណក្រកសួងម ៃផទកមិ៏នរួចខ ្លនួែដរ េ ក 

េខៀវ សភុគ័ អនកនពំកយ្រកសួងម ៃផទ េ្រកយពីករចប់

ផ ឹក្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន ភ្ល ម ខ ្លនួេ កផទ លប់ន

អះ ងថ ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន សម័្រគចតិ ្តវលិ្រតឡប់

មកកមពុជេ្រកមេ យខ ្លនួឯង ។ ខណៈែដលអនកេឃើញ

េហតកុរណ៍ជកែ់ស្តងបនអះ ងថ េ្រកយពី្រតូវបនបងខ ំ

ផ ឹកភ្ល ម េគេឃើញ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន ្រតូវេគអូស

ក់ ន េហើយបញជូ នមកឲយ ជញ ធរ្រកុង ណូយ ែដល

ជេច ្វ យ នងិបងធរំបសពួ់កេគេនះ ។ ប៉ែុន ្តេដើមបីបិទ

បងំទេង្វ ើខសុចបបរ់បសខ់ ្លនួ េ ក េខៀវ សភុគ័ បនអះ 

ងែថមទងំបង្ហ ញេនលិខតិ ន ម ែដលមនផ្តតិេមៃដ

ផងេនះថ ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន សម័្រគចតិ ្តវលិមក 

កមពុជេ្រកម ។ រឯីេ ក េខៀវ កញរទី ធ អនកនពំកយ ជ- 

រ ្ឋ ភបិលវញិនយិយទងំមេមើល ប្រញច ស់ទសិយង៉ទទងឹ 

ទែទងនងឹអនកនពំកយ្រកសួងម ៃផទេទវញិ ។ 

 ដូេច នះ ទងំ្រកសួងម ៃផទ ទងំរ ្ឋ ភបិល នងិ 

េស្តចសងឃ េទព វង  ែដលេគធ្ល ប់ គ លថ់ជេស្តចសងឃ ៧ 

មក េនះ ្រតវូែតទទលួខសុ្រតូវចេំពះករណីចបផ់ ឹក នងិ

បតខ់ ្លនួអតតី្រពះេចអធកិរវត្តភនដំិនខងេជើង ។ េហើយ

ករណីេនះ បនក្លយេទជករណីចបព់្រងតម់នសុ  ែដល

ជអំេពើខសុធមិវនិយ័ នងិចបបរ់ដ្ឋធមមនញុញ ែខ មរ ។ ចេំពះ

េហតកុរណ៍េនះ េស្តចសងឃ េទព វង  ្រតូវែតទទលួខសុ

្រតូវ នងិ្របគលខ់ ្លនួ្រពះសងឃ ទមឹ ខន មកវញិ មិនែមន

ចងច់បខ់ ្លនួនរ ចបេ់្រសចែតអំេពើចតិ ្តេនះេទ ។ មយង៉

េទៀត េទះបីេស្តចសងឃ េទព វង  នងិបក ពួករបស់ខ ្លនួ

ពយយមបិទបងំ នងិបំភន័ ្តពទុ ធ សនកិែខ មរយង៉ ក្ត ី ក ៏

មិនេគចផតុពីករេថក លេទស្រពះអងគែដរ ។ េ្រពះ្រក ស់

មិន ចខ ចបេ់ភ្លើងជិតេឡើយ ជពិេសស្រពះអងគក ុនំកឹ ម ន   

                            



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

ថពទុ ធ សនកិែខ មរេជឿ ម្រពះអងគ ងខ ្លនួមន នៈជ

េស្តចសងឃេនះ ។ 

 នសិ ិតែខ មរេ្រកម ែដលកពំងុរស់េនេលើទកឹដ ី

កមពុជេ្រកម េទះបីសថិតកនុងកលៈេទសៈ កមិ៏នលក់

ឧត្តមគតដូិចេស្តចសងឃ នងិបក ពួកេនះែដរ ។ េយើងខ ញុំ

ែដលរស់ នមនជីវតិេលើទកឹដីកមពុជេ្រកម គដឺឹងចបស់

ស់អំពីទេង្វ ើ នងិទម្ល បដ់ ៏ ្រកកជ់រូជតរិបស់ ជញ ធរ

កមុមុយនសិ្ត្រកុង ណូយ កនុងេគលបំណងសម្ល បរ់ងគ លអនក

តស៊ូែខ មរកមពុជេ្រកម ។ ចេំពះករណីេ ក េខៀវ សភុគ័ 

ថ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន បនសម័្រគចតិ ្តវលិ្រតឡបម់ក

រស់េនកមពុជេ្រកម ពលរដ្ឋែខ មរកដូ៏ចជនសិ ិតេយើងខ ញុំ

យលថ់ េ កេខៀវ សភុគ័ ពិតជលងងែ់មន ។ បក ពួក

របសេ់ កៃច ន្របឌិតេ យខ ្វះករពិចរ  េ្រពះ ថ ន

ភពេនកមពុជេ្រកមសព្វៃថងេនះ មិនែមនជ ថ នសួគសិ៌ទ ធិ

មនសុ េនះេទ ។  

 មយង៉េទៀត េបើ្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន មន

េទសបំែបកបំបកច់ណំង មគគភីពរ ងយួន-ែខ មរ េហត ុ

អ្វី ្រពះអងគ្រតូវសម័្រគចតិ ្ត វលិ្រតឡបម់កឲយ ជញ ធរ្រកងុ  

ណូយកប់ ចេ់នះ ? មួយេទៀត េរឿងែដលគរួឲយអស់

សំេណើ ចេនះ គពួឺកយួន្រសកដូីង ែតងបដេិសធចេំពះករ

ជបព់កព័់នធនងឹករណីេនះ ។ រហតូដល ់្រទញិ បក ំអនកន ំ

ពកយ ថ នទតូពួកយួន្រសកដូីង្របចកំមពុជ អះ ងថមិន

បនផ្តលវ់ ី  ឬដឹងឮទលែ់តេ ះ ។ ប៉ែុន ្តេរឿងែដលែប្លក

មួយេទៀតេនះ គេឺនៃថងទ ី ១ សី  កន្លងេទេនះ ែបរជ

វទិយុសំេឡងយួន្រសកដូីងផ យែក្តង ៗ កដូ់ចជគំ ម

កែំហងដល្់រពះសងឃ នងិនសិ ិតែខ មរេ្រកម ថេគចបប់ន

្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន ឆ្លងែដនខសុចបបេ់ទវញិ េហើយ

កពំងុ្របឈមមខុនងឹេឡើងត ុ ករកតេ់ទស េ យេចទ

្របកនពី់បទេធ្វើឲយខូចចណំង មគគភីព រ ងយួន្រសកដូីង 

នងិពួកែខ មរលកឧ់ត្តមគតផិងែដរ ។ 

 េទះជយង៉ ក្ត ី នសិ ិតេយើងខ ញុយំលេ់ឃើញថ 

ករណីរបស់្រពះេតជគណុ ទមឹ ខន មនែតេស្តចសងឃ 

េទព វង  េទែដលដឹងចបស់ថ ជញ ធរយួន្រកុង ណូយ

នងឹេធ្វើអ្វីមកេលើ្រពះអងគ េ្រពះេស្តចសងឃអងគេនះជអនក

ចបេ់ផ្តើម, ជអនកបងកេហត,ុ ជអនកបំេរយួីន្រសកដូីង ច ់

ៃថ្ល, ជអនក្របមថ នងិជនឈ់្លី ្រពះពទុ ធ សន, ជអនកបំផ្លចិ

បំផ្ល ញ នងិបំបក់ ម រតីស៊ូរបស់ែខ មរកមពុជេ្រកម  ដូេច នះ

មិនែមនចងែ់្រសកថចបេ់ហើយ ៗ េរឿងហនឹង គចឺបេ់ហើយ

េនះេទ ! េហើយែខ មរអនកកន្់រពះពទុ ធ សន កដូ៏ចជ

នសិ ិតែខ មរេ្រកម ែដលកពំងុសិក េន ម កលវទិយ- 

លយ័េលើទកឹដកីមពុជេ្រកម កមិ៏នរញុ ចេំពះករតស៊ូ

េដើមបីសិទ ធេិសរភីព នងិគ្ំរទ ំ លស់កមមភពអហិង  

របស់សហព័នធែខ មរកមពុជេ្រកមផងែដរ ។ ប៉ែុន ្ត សូមេស្តច 

សងឃ េទព វង  នងិបក ពួករបស់ខ ្លនួ ក ុបំដិេសធថ “មិន

ដឹង” អីឲយេ ះ ។ េស្តចសងឃ េទព វង  ្រតវូមនចតិ ្តក្ល ន 

រភពថខ ្លនួជ យង៉យួន េជៀស ងពលរដ្ឋែខ មរស្លូត

្រតងេ់គរពថ្វ យបងក ំសងឃែដលេចះែតធមិ ៧ មក េនះ ៕                  

                និស ិតែខមរកមពុជេ្រកម 

(តមកពីទំព័រទី ៨) ខញុជំនិស ិតែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់
េនេលីទឹកដីកំេណីតរបស់ខ្លួន េយងីខញុមំនេសចក្តីេ ក ្ត យ
យ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះទេង្វីរបស់ ជញ ធរ និគមយនួ ែដល
្រគប់្រគងេលីទឹកដីកមពុជេ្រកមសព្វៃថង េហយីពុំបនផ្តល់សិទធិេសរ ី
ភពេពញេលញជូនពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ក៏ដូចជនិស ិត និង
្រពះសងឃផងែដរ ។ ទេង្វីៃនករចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកមេន
េខត្តឃ្ល ងំ ្រពះ្រតពងំ និងរបឹអូសយកដីធ្លីែ្រសចំកររបស់ពលរដ្ឋ
ែខមរកនុងេខត្តមត្់រជូក និងឃ្ល ងំជេដីមេនះ បនបង្ហ ញឲយេឃញី
អំពីចរតិអ្របិយ របស់ ជញ ធរយនួ្រកុង ណូយ រមួមនករ
េរសីេអីង និងកំពុងពយយមព្រងីកយុទធ ្រស្តេធ្វីឲយែខមរ្រកយ៉ង
្រកក់ ្រកីជទីបំផុត បញជ ក់ពីករឈ្ល នពន និងគបសងកត់

ែដលមនលកខណៈជ្របៃពណី” ។  
 លិខតិគ្ំរទរបស់និស ិតែខមរកមពុជេ្រកម ែដលផ យ

េចញពីទី្រកុងៃ្រពនគរ ៃថងទី ១៦ សី  បនេលីកេឡងីថ “ៃថងទី 
១០ ឧសភ តុ ករយនួេខត្តឃ្ល ងំកត់េទស្រពះសងឃ ៥ អងគឲយ
ជប់ពនធនគរព ី២ េទ ៤ ឆន  ំ េ យ្រគន់ែត្រពះសងឃ ្របមូលផ្តុ ំ

គន សែម្តងមតិេ យអហងិ ប៉ុេ ្ណ ះ ។ រហូតមកដល់ៃថងទី ៣០ 
ែខមិថុន ្រពះសងឃេដីមកំេណីតែខមរេ្រកមមយួអងគ ជ្រពះេចអ- 
ធិករវត្តភនំដិនខងេជីង កនុង្រសកុគិរវីង់ េខត្ត ែកវ ្រតូវបនពកួ
ជញ ធរយនួ្រកងុ ណូយ បញជ ឲយេស្តចសងឃ េទព វង  េចញ

បញជ ផ ឹក្រពះេតជគុណអងគេនះ េ យេចទ្របកន់ថ បន
បំែបកបំបក់ចំណង មគគីភពរ ងកមពុជ និងយនួ” ។  
 លិខតិគ្ំរទបនចញច ប់ថ “េយងីខញុនិំស ិតែខមរកមពុជ
េ្រកម គ្ំរទេសចក្តី្របកសសកលរបស់េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ 
្របធន្របតិបត្តសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ចូលរមួេធ្វីបតុកមមេនៃថង
ទី ១៧ ែខសី  េយងីខញុនិំស ិតែខមរេ្រកមស្លូត (តេទទំព័រទី ១៦) 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 កូ ងំសីុន ជពកយមួយែដល និគមប ងំបន
បេងកើតេឡើងេ យសុទធ ធ ជមួយនឹងពកយថ ឥណ្ឌូ ចនិ
ប ងំែសស  េនេពលែដល និគមេនះ បនមកកន់កប់
ែដនដមួីយ ែដលេនសណ្ត ពីេ្រកម្របេទសកមពុជសព្វៃថងេនះ 
េ ថ កមពុជេ្រកម ។ 
 េនចុងសតវត រទី៍ ១៧ េ្រកយពីពួកយួនបន យ 
ដេណ្តើ ម និងេលបយកនគរចមប៉ បនរួចេហើយ ដេំណើ រ តទឹក
ដេីនះ ក៏បន្តចុះមកខងេ្រកមេទៀត មកេលើែដនដកីមពុជ 
េ្រកម ។ 
 ែដនដកីមពុជេ្រកមេនះ ជដមីនជជីត ិ សមបូរណ៍ 
េ យធនធនខងកសិកមម្រគប់ែបបយ៉ង  ។ ្រស័យេហតុ
េនះ េគលបណំងយកភូមភិគខងតបូងៃនកមពុជ ក៏ក្ល យេទជ
គេំ ងករណ៍ែដល្រតូវអនុវត្តភ្ល ម ៗ ៃនជនជតយួិន ។ យួន
បនចប់េផ្តើមមុនដបូំង មកលលបចិ ចូលមក ងំទីលេំន ្ឋ ន
កនុងចេំ ម េខត្តែខមរែបក៉ខងេកើត ៃនែដនដកីមពុជ
េ្រកមកនុងភូមិភគ្រពះសួគ៌ (បេរៀ), ចង្វ រ (េបៀង )៉ និងទី
ៃ្រពនគរ ( យហគន) ។ 
 កនុងសម័យេនះ េស្តចយួន ្ណ មបនថ្វ យ្រពះ ជ-
បុ្រតរីបស់ខ្លួនដល់េស្តចែខមរ្រពះបទ ជ័យេជ ្ឋ ទី ២ េដើមបទុីកជ
្រពះ ជអគគមេហសី េហើយបនសុេំសចក្តសីេន្ត ស ពី្រពះ ជ
អងគេនះ នូវតបំន់្រពះសួគ៌ ចង្វ រ និងៃ្រពនគរ េដើមបឲីយអេន្ត
្របេវសន៍យួន បន្របរពធ ជវីកមមែ្រសចកំរ និងេធ្វើជនួំញេន
តបំន់ទងំេនះ ។ មទេំនៀមទំ ប់របស់ម នគរែខមរ ្រពះ
ជអគគមេហសី និងឧប ជ មនសិទធិផទ ល់នឹងយកពនធ រ ឬ

មួយចត់ែចងរេបៀប្រគប់្រគង្រគប់ែបបយ៉ង េនេលើ េខត្ត
មួយចនួំនៃនម នគរ ្រគន់ែត្រតូវទុក េខត្តទងំេនះ ឲយ
េនកនុង្រពះ ជសមបត្តែិតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 ្រពះបទជ័យេជ ្ឋ ទី ២ បនទទួល មសណូំមពរ 
េស្តចយួន េហតុេនះេហើយេទើប េខត្តទងំេនះ បនធ្ល ក់
េទកនុងក ្ត ប់ៃដជនជតយួិន ។ េ្រកយមកេទៀត ករ តទឹកដី
េ យពួកយួនេចះែតបន្តេទេទៀត ។ កនុងេពលេនះ មនករបះ
េបរមួយបនេកើតេឡើង កនុងចេំ មយួន តទឹកដ ី គកឺរបះ
េបរពួកតសឺីន ។ 
 េស្តចយួនេនេពលេនះ េ យ ជយេន ជធនី េហ្វ 
េហើយបន ្ល ប់េនកនុងរយៈេពលបះេបរេនះ ។ ឯចែំណក 

េង្វ ង ញ់ វញិែដល្រតូវជកមួយរបស់េស្តចយួនបនេភៀសខ្លួន
េទ្រកុង យុធយ េដើមបសុីជំនួំយពីេស្តចេសៀម ត ងំជមួយ
នឹងពួកតសឺីន ដេណ្តើ ម ជយយកមកវញិ ។ ែតេ យេនេពល
េនះ េន យុធយេស្តចេសៀមេឈម ះ េចពញ ក េទើបនឹង្រតូវ
រលំេំទេ យរដ្ឋម្រន្តីទី ១ េចពញក ្រតសឹក ។ េង្វ ង ញ់ ក៏
បនែបរមកពឹងពំនក់េលើ្រពះបទ អងគេអង (១៧៧៩-១៧៩៦) 
ជេស្តចែខមរវញិ ។ េ្រកយពីបនទទួលេសចក្តអីនុញញ តពីេស្តច
ែខមររួចេហើយ េង្វ ង ញ់ ក៏បនេទេបើកជរុំេំនកនុង្រសុក្រពះ
្រតពងំ េហើយេរៀបចកំងទព័េនទីេនះ (ឯក រខ្លះ ក់ថ កនុង
ប ្ត ្របជ ្រស្តែខមរេនទីេនះ) ។ េនេពលេនះ យួនបន យ
ដេណ្តើ មយកេខត្តទឹកេខម  ជែដនដខីងេ្រកមបផុំតៃនែដនដី 
សណ្ត  និងេខត្ត្រកមួនស (យួនេ ថ មថី), លង់េ រ (វញិ
ឡុង), ផ រែដក ( ែដក) និងមត់្រជូក (ចូវដុក) ករត ងំរ ង
ពួកយួនេនះ នឹង្របជ ្រស្តែខមរេន មតបំន់ទងំេនះេនបន្ត
ជនិចច ។ េ្រកយពីបនេរៀបចកំងទព័រួចេហើយ និងេ យមន
ករេ្រជមែ្រជងពីេស្តចែខមរផងេនះ េង្វ ង ញ់ បនេទត ងំ
ជមួយពួកតសឺីន វញិ េ យមនសេម្តចេច ្វ  ែបន អម
េ យច្រក ី ែកប និងយម ជ កន និងកងទព័មួយចនួំនអមេទ
ជមួយផង ។ ពួកតសឺីន ្រតូវបន យកេំទចេ យកងទព័ចរុំះ
ែខមរយួនេនះ ឯចែំណកេមទព័ពួកតសឺីន េនះេឈម ះអុងចុកសីុម 
ក៏្រតូវេគសម្ល ប់េចលេនេពលេនះេទ ។ 
 េង្វ ង ញ់ បនេឡើងេ យ ជយេនអ ្ណ មេនះ 
េហើយបនែ្របេឈម ះជ យ៉ងឡុង វញិ ។ 
 េ យយល់ថ អនក្រសុក្រពះ្រតពងំេនះ ជអនកែដល
មនគុណបំ ច់មកេលើខ្លួន េស្តចយ៉ឡុង េនះក៏បនេសនើដល់
េស្តចែខមរ សុកុំឲំយយកពនធ រេលើអនក្រសុក្រពះ្រតពងំេនះេទៀត 
ែថមទសុំឲំយ្របជ ្រស្តទងំេនះរួចផុតពីកែំណនននផង ។ 
េ យមនករយកយល់ដល់សមព័នធមតិ្ត េស្តចែខមរក៏បនទទួល

មសណូំមពរេនះេទ  ។ ប៉ុែន្តេ្រកយមក េស្តចយ៉ឡុង ែបរ
យក្រសុក្រពះ្រតពងំេនះ ជតបំន់អេន្ត ្របេវសន៍យួនេទវញិ 
េហើយេចះែតបន្តករ តតបត តទីទឹកដបីន្តេទេទៀត ជេហតុ
ប ្ត លឲយករ្របយុទធគន មនជប់រហូត ជមួយនឹង្របជ ស្ត្ត
ែខមរេន មេខត្តននទងំេនះ ម្តងយួនយកេខត្តេនះបន ម្តង
េទៀតយកេខត្តេនះបន ែត ល់ដងេខមរែតង យដេណ្តើ មយក
បនមកវញិជនិចច ។                           (េនមនតេលខេ្រកយ) 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទពំ័រទី ០២) ផ យព័ត៌មនេនះ េនេលើកញច ក់
ទូរទស ន៍ជត ិ ។ ប៉ុែន្តផទុយេទវញិ ព័ត៌មនេនះបនេធ្វើឲយ 

ធរណៈជនកនុង្របេទសកមពុជ និងេ្រក្របេទសខឹងសមបរ
ខ្ល ងំេឡើង ពីេ្រពះពលរដ្ឋទងំេនះេជឿជកថ់ រូបភពទងំេនះ
គជឺករៃចន្របឌតិេឡើងរបស់រ ្ឋ ភបិល េហើយេនះ គជឺភព 

មស់ជទីបផុំត ែដលរ ្ឋ ភបិលេ្របើលបចិដ៏េខម កខ្វក់ េដើមប ី
បង្អ ប់្រពះពុទធ សនក៏ដូចជ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ។ 
 អនកនពំកយរបស់ ថ នទូតេវៀត ម ្របចកំមពុជ 
បចចុបបននបន្របកសយ៉ងែក្តង ៗ ថ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 
គជឺពលរដ្ឋេវៀត ម ដូេចនះេគ្រតូវកត់េទស្រពះអងគកនុង
្របេទសេវៀត ម ។ មករពិត, ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 
បនចកេចញពី្រសុកកេំណើ តកមពុជេ្រកម បចចុបបននេ ថេវៀត

មខងតបូង េទរស់េនកនុង្របេទសកមពុជជមួយ្រគួ រ 
របស់្រពះអងគកលពីឆន  ំ១៩៧៩ េម្លះ៉ ។ បចចុបបនន ្រពះអងគពុមំន

ច់ញតកិពុំងរស់េនកនុង្របេទសេវៀត មេនះេទ ។ ្រពះ
អងគបនបេំពញឧបសមបទកនុងឆន  ំ ១៩៩១ េហើយ្រតូវបនេគ
ែតង ងំជ្រពះេចអធកិរវត្តភនដំនិខងេជើងកនុងឆន  ំ ២០០០ ។ 
្របសិនេបើ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន មនិែមនជ្របជពលរដ្ឋ
កមពុជ ្រពះអងគនឹងមនិ្រតូវបនេគផ្តល់ឆយ និងទទួល គ ល់
ជ្រពះសងឃកមពុជ េហើយែតង ងំជ្រពះេចអធកិរវត្តភនដំនិ 
ខងេជើងេនះែដរ ។ ្របសិនេវៀត មចត់ទុក ្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន អនកែដលេទរស់េនកនុង្របេទស 
កមពុជ ងំពីជនំន់ឆន  ំ ១៩៧៩ េនះ េតើមន្រពឹត្តកិរណ៍អ្វខី ្លះ
េកើតមនេឡើង ចេំពះ្របជពលរដ្ឋេវៀត ម ប់ ននក់ 
ែដលកពុំងរស់េនេ យខុសចបប់ កនុង្របេទសកមពុជបចចុបបនន 
េនះ ។ ពួកេគេនែត្របកន់ភជ ប់ជពលរដ្ឋេវៀត ម ឬ ? េបើ
ពួកេគគជឺពលរដ្ឋេវៀត ម គួរ ស់ ពួកេគ្រតឡប់េទ
្របេទសេវៀត មផងែដរ ? ចុះចែំណកឯជនជតេិវៀត ម
បនមក ងំទីលេំន និងកពុំងរស់េនកនុង សហរដ្ឋ េមរកិ និង
្របេទសននេនះយ៉ង ែដរ ? េតើរ ្ឋ ភបិលេវៀត មេន
ែតមនសិទធិេដើមបចីប់ខ្លួនអនកទងំេនះ ឬមនសិទធិ្រតមឹែតចប់
ខ្លួនពលរដ្ឋេវៀត ម ែដលកពុំងរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ
េនះេទ ?  
 រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត ម បនេចទ្របកន់
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ក៏ដូចជសមជកិរបស់សហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកមពិភពេ ក ថពយយមេឃសនសកមមភព
្របឆងំនឹងេវៀត ម ។ រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត មដងឹ
ថ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គជឺអងគករតំ ងឲយជនជតិ

េដើមែខមរកមពុជេ្រកម េហើយេហតុអ្វីបនជសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ចចូលរួម្របជុកំនុងេវទិកអចៃិ្រន្តយ៍អងគករសហ្របជ
ជតសិ្តីពីបញ្ហ ជនជតេិដើម េនកនុងបូរញូីវយក៉ ល់ឆន  ំ ខណៈ
ែដល េវៀត មែតងបញជូ នគណៈ្របត-ិភូរបស់ខ្លួនចូលរួមអងគ
េវទិករេនះផងែដរេនះ ។ ្របសិនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គឺ
ជអងគករមួយចង់បផំ្ល ញរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ឬអងគករ
មួយែដលថកពុំងពយយម “បផំ្លចិបផំ្ល ញនេយបយ មគគី
ភព” រ ងេវៀត ម និងែខមរេ្រកម ដូចែដលេវៀត មេចទ
្របកន់េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមនឹងមនិ្រតូវបនអនុញញ ត 
ឲយចូលរួម្របជុកំនុងេវទិកអចៃិ្រន្តយ៍អងគករសហ្របជជត ិ ស្តីពី
បញ្ហ ជនជតេិដើមេនះេឡើយ ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែតង
ផ្តល់អនុ សន៍ជវជិជមនដល់រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត ម 
េដើមបេីគរពសិទធិជនជតេិដើមេនកនុង្របេទសេវៀត ម។ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែតងេបើកសនទននឹងរ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្ត
េវៀត ម កនុងេវទិកអចៃិ្រន្តយ៍អងគករសហ្របជជតសិ្តីពី 
បញ្ហ ជនជតេិដើម ប៉ុែន្តរ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត ម ែតង
បនបដេិសធ េហើយបង្ហ ញនូវចរតិរងឹរុស ែថមទងំេចទ
្របកន់ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមជ្រកុមបែំបករដ្ឋ ។ ជនជតិ
េដើម និងអងគករននជេ្រចើនែដលបនចូលរួមកនុងេវទិក្របជុំ
េនះ ្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត មឆរេឆ និងែតង
សែម្តងនូវ កបបករិយិដ៏គួរឲយខម ស់េអៀន មករកពលរដ្ឋែខមរ
េ្រកម ។ 
 េវៀត ម េចទ្របកន់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ថ
បនបញជូ នឌវីឌីី (DVD) និងឯក រសកមមភពរបស់សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមចូល្របេទសេវៀត ម េដើមប្ីរបឆងំនឹងរ ្ឋ - 
ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត ម ។ ជករពិត ស់ ឌវីឌី ី (DVD) 
របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គ្ឺរគន់ែតជឌវីឌី ី (DVD) លអំិត
អពីំសកមមភពរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េនកនុងេវទិក- 
អចៃិ្រន្តយ៍អងគករសហ្របជជត ិ ស្តីពីបញ្ហ ជនជតេិដើមែត
ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលកនុងេនះក៏មនគណៈ្របតិភូៃន្របេទសេវៀត 

មចូលរួមផងែដរ ។ េបើេវៀត ម បនចូលរួម្របជុកំនុង
េវទិកេនះជេរៀង ល់ឆន  ំ េហតុដូចេម្តចេវៀត មខ្ល ច ឌវីឌីី
េនះ្រតូវបនផ ព្វផ យេនកមពុជេ្រកម េដើមបឲីយែខមរេ្រកមបន
េឃើញ ល់សកមមភពទងំេនះ ។ ដូេចនះ េគ ចដងឹអពីំ
សកមមភពរបស់សមជកិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
តំ ងឲយ្របជជតែិខមរេ្រកម គម នសេំឡង ប់ ននក់េន
េលើទឹកដកីមពុជេ្រកម កនុងេវទិកអចៃិ្រន្តយ៍អងគករសហ្របជ
ជតសិ្តីពីបញ្ហ ជនជតេិដើម ?                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េលខ  ៤៤ ែខសី   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

សកមមភពបតុកមមអហិង របស់្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េនកនុង្របេទសអូ្រ ្ត លី ្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ្របមូលផ្តុំ គន មុខ ថ នទូតយនួ និងែខមរ ្របចសំហរដ្ឋ េមរកិ 

   េវៀត ម គជឺសមជកិរបស់អងគករសហ្របជជត ិ ។ 
ល់ឯក រែដលសមជកិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនពនំមំក

កមពុជេ្រកម គសុឺទធសឹងជឯក រស្តីអពីំបញ្ហ សិទធិមនុស  ជក់ែស្តង
ដូចជេសចក្ត្ីរបកសជសកល ស្តីអពីំសិទធិមនុស ជត ិ ។ េបើរ ្ឋ ភ-ិ 
បលកុមមុយនិស្តេវៀត ម េគរពសិទធិពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម េហតុ
ដូចេម្តចេវៀត មខ្ល ចេសចក្ត្ីរបកសជសកល ស្តីអពីំសិទធិមនុស
ជតទិងំេនះ ខណៈែដលឯក រទងំេនះចង្អុលបង្ហ ញមនុស
មន លេលើពិភពេ កឲយសេ្រមចបននូវេគលបណំងរបស់ខ្លួន ?  
 ទងំេនះមនិែមនជបញ្ហ េនះេទ អ្វែីដលជកលយុទធេនះ
គរឺ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត ម ធ្ល ប់បនេចទ្របកន់ ្រពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន េហើយក៏គម ននរ មន ក់េលើេ កេនះេជឿពកយ 
សម្តរីបស់េវៀត មែដរ ។ ករណីរបស់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ល្អ
េមើល្រប ក់្របែហលនឹងែលបង “ចប់ជរំតិ” របស់ករណី្រពះេតជ-
គុណ ធតិ ្រទីលុក អីចងឹ ។ ប៉ុែន្តជអកុសល, ចេំពះករណីរបស់្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន ពិតជេធ្វើឲយ្របជជនកមពុជមន រមមណ៍ 
ខម សេអៀនជនួំសរ ្ឋ ភបិលរបស់ខ្លួនយ៉ងខ្ល ងំ ។ ពីេ្រពះ ជញ
ធរមនសមតថកិចចកមពុជ ពិតជបនជួយេវៀត មេ យខុសចបប់ 
ែដលចប់បញជូ ន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន មក្រពំែដនកមពុជ-េវៀត

ម ដូេចនះេវៀត មមនិចបំច់ចូលេទកនុង្របេទសកមពុជចប់  
ជរំតិ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ដូចែដលពួកេគបនេទចប់ខ្លួន្រពះ
េតជគុណ ធតិ ្រទីលុក េនះេឡើយ ។ 
 រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តេវៀត ម ពិតជរងឹរុសកនុងករេចទ
្របកន់្រពះេតជគុណ ធតិ ្រទីលុក ្រប្រពឹត្តបិទឧ្រកដិ្ឋេ យអយុត្តធិម ិ
នូវអ្វីែដល្រពះអងគមនិបន្រប្រពឹត្ត ិ ។ ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង ក្ត ី រ ្ឋ ភ-ិ
បលេវៀត មមនិបនសេ្រមចដូចបណំងេនះេទ េ យមនករ

ក់គនំបពីអងគករសិទធិមនុស និង្របេទសែដលេគរពសិទធិមនុស  ។ 
ពួកេគបនេ ះែលង្រពះអងគ េហើយបចចុបបនន្រពះអងគកពុំង ងំទី
លេំនេ យ្រសបចបប់េនកនុង្របេទសហូលឡុងដ៍ ។ ជអកុសល  
េវៀត ម កពុំងេ្របើលបចិដូចេនះេបះបទិ េចទ្របកន់មកេលើ្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន ្រប្រពឹត្តបិទឧ្រកដិ្ឋដូចគន ែបបេនះម្តងេទៀត ។ 
 ្របសិនេបើេវៀត ម ចង់មនសុខសន្តិភពេនកនុង្របេទស
របស់ខ្លួន រ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ្រតូវែតេគរពសិទធិពលដ្ឋេនកនុង
្របេទសេវៀត ម រួមបញចូ លទងំសិទធិជនជតេិដើមផងែដរ ។ រ ្ឋ ភិ-
បលកុមមុយនិស្តេវៀត ម ពុំមនសិទធិឃុខំ ្លួន្រពះេតជគុណ ទឹម  

ខន ែដលជ្រពះភកិខុសងឃកមពុជ និងជពលរដ្ឋកមពុជេនះ 
េឡើយ ៕                                                                      េ ក េច េសរ ី

(តមកពីទំព័រទី ១៣) ្រតងកំ់ពុងសថិតេ្រកមគំនបយនួ្រកុង ណូយ 
សូមសែម្តងឆនទៈគ្ំរទទងំ្រសុង ចំេពះករេធ្វបីតុកមមេ យអហងិ ជុំ

វញិពិភពេ កេនះ ។ មយ៉ងេទៀត េយងីខញុនិំស តិែខមរកមពុជេ្រកម កំពុង
សិក នូវ ម វទិយល័យទងំបី គឺទី្រកុងៃ្រពនគរ ែ្រពកឫស ី និង
មត់្រជូក សូមេថក លេទសទេង្វរីបស់េស្តចសងឃ េទព វង  ចំេពះករ
េចញបញជ ចបផ់ ឹក្រពះេតជគុណទឹម ខន និង ជញ ធរយនួ្រកុង  
ណូយ ែដលបនរេំ ភសិទធិមនុស មកេលីែខមរេ្រកមយ៉ងកំេ ល” ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរ កនុងៃថងែដលែខមរេ្រកមេនសហរដ្ឋ េមរកិជបួ
ជំុគន េនះ េនឯ្របេទសកមពុជ យ៉ងេ ច ស់ក៏មន្រពះសងឃ និង
្រគហសថែខមរេ្រកម្របមណជិត ១០០ នក់ បនជបួជុំគន េ យមនករ
សូ្រតធមិសែម្តងទុកខកង្វល់ សមឹង ម ធ៌េដីមបឧីទទិសកុសលដល់សព្រពះ
សងឃ េអៀង សុខេធឿន និង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ែដលកពុំងជប់

ពនធនគរេន្របេទសយនួ ។  
 តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម និងអងគករ-សមគមែខមរ
កមពុជេ្រកមជង ១០ េន្របេទសកមពុជ បនសែម្តងករ្រពួយបរមភ
យ៉ងខ្ល ងំ េហយី្រសបេពលជបួជុំគន េនវត្ត មគគីរង ីេនះែដរ បន 
សែម្តងករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹ ចំេពះេសចក្តី្របកសរបសស់ហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម, និងចូលរមួេថក លេទសយ៉ង ច់អហងក ចំេពះេស្តច 
សងឃ េទព វង  និង្រកសួងធមមករ សន ែដលបនអនុវត្តវធិន-
ករណ៍យ៉ងអយុត្តិធមិមកេលី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន និងករណីទងំ
ប៉ុនម នែដលបនបេងកីតឲយមនករត ៉យ៉ងសកមម ពីសំ ក់្រពះសងឃ 
និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្របកបេ យគតិយុត្តិធមិ បុ៉ែន្តពំុ
្រតូវបនេស្តចសងឃ េទព វង  និង ជញ ធរកមពុជផ្តល់េនករេឆ្លយីតប ៕  

 ថច់ េ  ភ័ណ 


