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ម កេរង 

 ម បតុកមមែខមរកមពុជេ កម បនផទុះេឡងីជបន
បនទ ប់ េ កយពមីនករចប់ផ កឹ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កមេនកនុង
បេទសកមពុជ និងកមពុជេ កម រចួ ក់ពនធនគរមក ។ កលពី
ៃថងទី ២៣ កញញ  កនងេទេនះ េនឯទី កងហ ឺែណវ បេទសសសី 
យ៉ងេ ច ស់ក៏មនជនរមួឈមែខមរ បមណ ៤០០ នក់ 
និងសកមមជនសទិធិមនុស អនរជតិ ែដលរមួមនសមជិកអងគករ 
UNPO បមណជិត ១០០ នក់េទ តបនឈឆឺលចូលរមួម
បតុកមម បឆងំនឹង ជញ ធរយនួ កង ណូយ កនុងកររេំ ភសិទធិ
េសរភីពែខមរកមពុជេ កម ជពេិសសទមទរឲយ ជញ ធរយនួ កង
ណូយេធីករេ ះែលងអតីតសងឃ ទឹម ខន ជបនទ ន់ ។ 

 ម បភពព័ត៌មនពីទី កងហ ែឺណវ បនឲយដងឹថម
បតុកមម ែដលមនករចូលរមួពីប សកមមជនសិទធិមនុស អនរ-
ជតិ និងបងបូនែខមរេទពីប លរដ និង បេទសននជុំវញិពភិព
េ ក ជបួជុំគន េធីករត ៉អស់រយៈេពល ៥ េម៉ង បនកយេទ
ជសេមងដ៏សនធ ប់មយួ ស់ រមមណ៍ បជពលរដទូទងំពិភព
េ ក ឲយបែងរ ម រតីនឹកភនកដល់ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម 
ែដលកំពុងទទលួរងកររេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងគេឃនី ពីរបបបន
យនួកុមមុយនិស ។ ម បតុកមម បនែសងឲយេឃញីករយកចិត
ទុក ក់បំផុត មរយៈចូលរមួរបស់សមជិកអងគករ UNPO ែដល
ពកួេគចត់ទុកថ ករឈចឺប់របស់ែខមរកមពុជេ កម ែដលបងក

េឡងីេ យរ ភិបលកុមមុយនសិយនួ គឺជករឈចឺប់របស់ពកួ
េគផងែដរ ។ 
 េ កថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម បនមន ប សន៍ឲយដងឹកលពីៃថងទី ២៣ កញញ  ថេ កពី
ករេធីបតុកមមជំុវញិពិភពេ ក សហព័នធែខមរកមពុជេ កមកប៏ន
នយំកនូវរបយករណ៍រេំ ភសិទធិមនុស  របស់រ ភិបលយនួ 
េទជូនអនកតំ ងអងគករសហ បជជតិ ទទលួបនទុកែផនកសិទធិ
មនុស ផងែដរ ។ 
 ទិដភពបតុកមមរបស់ពលរដែខមរ និងប ជនជតិដៃទ
េទ តេលីពិភពេ ក កនុងេគលបំណងឲយអនរជតិ ក់សមព ធមក
េលី ជញ ធរយនួ កង ណូយ េដីមបីឲយមន (តេទទំព័រទី ១២) 

ម រតីេសន ជតិជនរួមឈមែខមរ ទមទរឲយេ ះែលង ពះសងឃទឹម ខន 
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វិចរណកថ 

 កមពុជេ កម និងជនជតែិខមរេ កម ែដលរស់េនេល
ទឹកដេីនះ គជឺទឹកដ ីនិងជនជតរិបស់ ពះ ជ ច កកមពុជ 
ែដលបន តវ និគមប ងំ កត់ឲយេទ បេទសេវ ត ម 
កលពីៃថងទី ៤ មថុិន ឆន  ំ១៩៤៩ ។ 
 កមពុជេ កម មនទហំំដ ី ៦៨.៦០០ គឡូីែម៉ ត ក  
បជជនកន់ ពះពុទធ សន មនវតជង ៥០០ និង ពះសងឃ
ជង ២៥ ០០០ អងគ ។ ចនួំនេខតមន ២១ ចែំណកឯជនជតិ
ែខមរ ែដលរស់េនេលទឹកដកីេំណ តរបស់ខួនេនះ រហូតមកដល់
បចចុបបននេនះពុំទន់មនជេំរ នជថមថី មនចនួំនប៉ុនម នេទ ឯក

រខះថមនចនួំនរហូតដល់ ១១ ននក់ ជតិេសមនឹង បជ
ជនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ ។ បជពលរដែខមរកមពុជ
េ កម តវ និគមេវ ត មេធទុកខបុកេមនញ បបំទិសិទធិ
េសរភីព គប់ែបបយ៉ង ។ បងបូនែខមរកមពុជេ កមខះ ទមំនិ
បន ក៏រត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ ពឹងេល ជរ ភបិល
ែខមរឲយជួយសេ ងគ ះខួន ។ 
 មកដល់ ពះ ជ ច កកមពុជ បងបូនែខមរកមពុជ
េ កមបនខកចតិ េ យ ជរ ភបិលែខមរេធ ពេងយកេនយ
មនិយកចតិទុក ក់េ ះ យបញ ែដលបងបូនកមពុជ
េ កមេសនឲយជួយ ដូចបញសុចូំលសញជ ត ិ តវ ជញ ធរែខមរមនិ
អនុញញ តឲយចូលេឡយ េបបងបូនែខមរកមពុជេ កម េនែត
និយយករពិតថ មនកេំណ តេនកមពុជេ កម ។ ផទុយេទវញិ
ជនជតេិយ ក ម ែដលរស់េនកនុង បេទសកមពុជ តវ ជញ
ធរែខមរយកចតិទុក ក់ជួយេ ះ យ ដូចជ កសួងម ៃផទ
ែខមរអនុញញ តឲយជនជតេិយ ក ម បេងកតសមគម ១៩ េខត
កងេន បេទសកមពុជ េដមបសីេ ងគ ះគន េគេរ ង ល់ឆន  ំ ។ ផទុយ
ពីបងបូនែខមរកមពុជេ កមេនេយ ក ម ជញ ធរេយ ក 

មមនិអនុញញ តឲយែខមរបេងកតសមគមេឡយ ។ ល់េពល
ែដលេយ ក មេធបបែខមរកមពុជេ កម មនចប់ ពះសងឃ

ក់គុក រហូត ពះសងឃខះ តវសុគត ក៏គម នឮ ជរ ភបិល
ែខមរែ សកអពំវនវ ឲយ ជញ ធរេយ ក មឈប់ ប ពឹតអេំព
រេំ ភសិទធិមនុស េនះែដរ ។ មនិ តមឹែតមិនជួយែខមរកមពុជ
េ កមប៉ុេ ះេទ ជរ ភបិលែខមរែដលដកឹនេំ យនយក

រដម នីែខមរបចចុបបននេនះ បនេធ មេយ ក មបងខឲំយ ថ ប័
នធ ំ ៗ របស់ែខមរ រដសភ ពឹទធសភ និង ពះម ក តយល់
ពម និងចុះហតថេលខេលសនធិសញញ បេំពញបែនថមេលសនធិ
សញញ  ែដលមនភពមនិេសមភពគន  មនិ សបចបប់ឆន  ំ១៩៨៥ 
ឲយ សបចបប់ េដមបឲីយទឹកដកីមពុជេ កម ច់េចញជ ថ ពរពី
កមពុជក លេ យគម នករទមទរផង េហយឯក រខះ
បនេពលថ សនធិសញញ េនះបនេធឲយែខមរបត់បង់ែដនសមុ ទ 
និងដេីគកអស់ជេ ចនពន់គឡូីែម៉ ត ក ផង ។ ទេងេធឲយ
សបចបប់នូវសនធិសញញ ឆន  ំ២០០៥ េនះ ក៏ទុកដូចជេធឲយ សប
ចបប់នូវសនធិសញញ  ៣ េផ ងេទ តែដរគ ឺ ៖ ១-សនធិសញញ សនិ
ភព “មតិភព និងសហ បតបិតកិរ” ចនួំន ២៥ ឆន  ំ េហយនឹង
បនជស័យ បវត ិ១០ ឆន មំង ៗ ចុះៃថងទី ១២ កុមភៈ ១៩៧៣ ។  
២-កចិច ពមេ ព ងអពីំទឹកែដនសមុ ទ និងសមុ ទ បវតិ សចុះ
ៃថងទី ៧ កកក  ១៩៨២ និង ៣-សនធិសញញ  “េគលករណ៍
ដេំ ះ យ ពំែដន និងកចិច ពមេ ព ងេលលកខ័និកៈ ពំែដន” 
ចុះៃថងទី ២០ កកក  ១៩៨៣ និង ៤ សនធិសញញ សីអពីំករករំតិ
ពំែដនចុះៃថងទី ២៧ ធនូ  ១៩៨៥ ។ ឯក រខះេពលថ សនធិ
សញញ ឆន  ំ ១៩៨២ នឲំយែខមរបត់បង់េកះ តល់ និងេកះ កចក
េសះ គេឺយ ក មកត់យកសមុ ទែខមរអស់ ៣០.០០០គ.២ 
និងសមុ ទ បវតិ សអស់ ១០.០០០គ.២ េទ ត ែដល តត
េ យ បេទសទងំពីរ ។ ចែំណកសនធិសញញ ឆន  ំ ១៩៨៥ នឲំយ
ែខមរបត់បង់ដេីគកអស់ជេ ចនគឡូីែម៉ ត េ យទតេ់ចល
ែផនទីប ងំេហយយក មែផនទី ”ែដលេយ ក ម ក់ែតង
ថម”ី ។ បញបត់បង់ទឹកដេីនះ ពុំេកតមនេឡយ េប ជរ ភ-ិ 
បលែខមរសុខចតិេធ មកចិច ពមេ ព ងអនរជត ិ នទី កង 
បរសី ឆន  ំ ១៩៩១ ែដល បកសឲយលុបេចលនូវសនធិសញញ
ែដលរេំ ភេលផល បេយជន៍ និងបូរណភពទឹកដែីខមរ ។ 
 អនក ក៏ដងឹែដរថ បក បជជនកមពុជសពៃថងេនះ
េកតពីេយ ក ម េហយសពៃថងេនះក៏េយ ក មេនពី
េ កយ េម៉ះេហយមនិ ៊ នេធអីឲយខុសពីបណំងេយ ក ម 
េឡយ សុខចតិចប់ែខមរគន ឯង ក់គុក េដមបបីេំពញចតិេយ ក

ម ដូចចប់សកមមជន ពំែដនពីរបនីក់ (តេទទពំ័រទី ១៦)



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពីថមី ៗ េនះ ពកួម នីករបរេទសៃន បេទសជ
សមជិក ៊ ន បនជបួ បជុគំន េន បេទសហលីីពីន េដីមបីែសង
រកដំេ ះ យស មប់ប ល បេទស ែដលជសមជិក
របស់សមគមេនះ ។ េ យេឃញី ថ នភពសិទធិមនុស  េពលគឺ
កររេំ ភសិទធមិនុស េនែតមនេនះ ប ល បេទសសមជិក

៊ នចស ់ មនេយលបល់បេងកីតអងគករសិទធិមនុស សំ ប ់
៊ ន បុ៉ែន តវបន បេទសផច់ករចំននួ ៤ េធីករបដិេសធ

ទងំ សង ។ 
 បេទសជសមជិក ៊ នចស់ ែដលមន បេទស
សិងបូរ,ី ប៊យេណ, ហលីីពីន, េស ម, ម៉េឡសុី និងឥណូេនសុី 
មនករចប់ រមមណ៍យ៉ងខងំ អំពី ថ នភពសិទធិមនុស កនុង 
ប ល បេទសជសមជិករបស់ខួន ។ ជពិេសសសមគម 

៊ នចស់ខងេលី បនេផីមគំនិតបេងកីតអងគករសិទធិមនុស
មយួស មប់សមគម ៊ នផទ ល់ េដីមបីជយួេ ះ យបញ
រេំ ភសិទធិមនុស  ។ បុ៉ែនគំនិតេនះ តវបនពកួ បេទសផច់ករ
ចំននួ ៤ គឺ បេទសកមពុជ, ភូម, វ និង បេទសយនួ ទ ក់េសទីរ
នឹងយល់ ពម េហយីសូមអនុញញតរង់ចេំសចកសីេ មចពីេមដឹកនំ
របស់ខួនសិន ខណៈកិចច បជុំកំពូល ៊ ននឹងេធីេឡងីេនែខ 
វចិឆិកខងមុខេនះ ។  
 បភពព័ត៌មនពបី ញផ ពផ យនន បនឲយដឹងថ
គំនិតបេងកីត ថ ប័នសិទធិមនុស សំ ប់ ៊ នេនះ បនេធីឲយ 
បេទសផច់ករមនករខយខល់យ៉ងខងំ ជពិេសសគឺ បេទស
កុមមុយនិសយនួ ែដលជ បេទសផច់ករទងំ សង និងកំពុងេធី

និគមេលី បេទស វ ដូេចនះយនួពិតជមិនចង់ឲយមន 
ថ ប័នសិទធិមនុស េឡយី ។ សពៃថងេនះ េគសេងកតេឃញីរូបភព

បញច ងំ មកញច ក់ទូរទស ន៍ វ គឺមន ក់ទងជ់តិ វ និងយនួ
ទនទឹមគន  េហយី គប់ភ ពត៌័មនេគេ បីភ យនួ និងេលីក
តេមកីងជនជតយិនួយ៉ងខពស់ តែដតេទ តផង ។ ដូេចនះ េទះបីជ
បេទសសមជកិ ៊ នថមីមន ៤ ក៏េ យ ែតយនួនិង វេ ប ប
បនដូច បេទសែតមយួអីចឹង ។ 
 ចំែណកេនកនុង បេទសយនួ របបកុមមុយនិសយនួែដល
េធី និគមេលីែខមរកមពុជេ កម ប់សិបឆន មំកេហយីេនះ េន
ែតបនករគបសងកត់ បំបត់ បៃពណីវបបធមិ, ដុតបំផញវត ម 
កប់សមប់ចប់ ពះសងឃ និងអនកេសន ជតិ ក់ពនធនគរ និង
មនសកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងកំេ ល និងសកមម ។ ទេងី

ទងំអស់េនះេកតីមនេឡងីជបនបនទ ប់ កនុងេគលបំណងលុប
បំបត់ពូជ សន៍ែខមរឲយអស់ែតមង ។ ករណីជក់ែសង ជញ ធរ

យនួកុមមុយនិស ែតងេ បីលបចិបន់យកដីធីែ សចំកររបស់ បជ
កសិករែខមរេធីឲយយ៉ង ឲយែខមរ ក េហយីរត់េចល សក ។ ទេងី

ទងំអស់េនះបនបងញយ៉ងចបស់ េ យមនករ បមូលផុំគន
បតុកមមជបនបនទ ប់របស់ពលរដែខមរេ កម កនុងេខតមត់ ជក, 
េខតឃងំ និងពលរដយនួ បឆងំ កង ណូយ ។ 
 េនេពលែដល បជពលរដ និង ពះសងឃែខមរេ កមេរបំីរះ
បតុកមមេ យអហងិ  េដីមបទីមទរឲយ ជញ ធរ កង  ណូយរក
ដំេ ះ យ ែបរជ តវចប់ខួន ក់ពនធនគរេទវញិ ពះសងឃ 
និង គហសថខះរត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ ែតកមពុជ ែបរជ
ថ នរកទីពីររបស់ែខមរេ កមេទវញិ ។ សពៃថងេនះ អេនរ បេវសន៍

យនួរស់េនេលទឹីកដីកមពុជពសេពញ ពកួេគ តវបន ជញ ធរមន
សមតថកិចចទទលួ ប់រកយ៉ងកក់េក ចំែណកែខមរេ កមែដលមន
ឈមជ័រដូចគន វញិ េពលរត់េភ សខួនេទដល ់ តវពកួ ជញ ធរ  
កមពុជេរសីេអីង ។ ករណីជក់ែសង ពឹតិករណ៍ៃថងទី ២០ េម  
កនងេទេនះ េនេពល ពះសងឃែខមរេ កមេធីបតុកមមេ យ
អហងិ េនមុខ ពះបរម ជ ងំ និង ថ នទូតយនួ បចេំនកមពុជ 
តវពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចចប ងក បយ៉ងចសៃ់ដ ។ កនុងេនះ 
មន ពះសងឃជេ ចីនអងគទទលួរងរបសួ េហយីមន ពះសងឃមយួ
អងគ តវ កមកូនេចសងឃេឈម ះ េ  ចន់ថុល យែបកចិេញច ីម
ហូរឈមេជគខួន ។ ទេងីប ងក បទងំេនះ ប ក់ បែហលេទ
នឹងទេងី ែដល ជញ ធរយនួបនេធីមកេលហូីងបតុកមមែខមរេន 
កមពុជេ កម ស់ ឬមយួ បេទសកមពុជជសិស បូន ឬកូនេច
របស់ កង ណូយ? េហយីមិនកន់ ពះពុទធ សនេទ? េទីប
បមថមក់ងយ ពះសងឃអនកកន់ សនដូេចនះ?  

 បញេកចំបងកនុង បេទសកមពុជ ក៏ដូចជេលីឆកអនរ-
ជតិេនះ គឺថមី ៗ េនះ ជញ ធរកមពុជ និងេសចសងឃ េទព វង  ចប់
ផ ឹក ពះេចអធកិរវតេនេខត ែកវមយួអងគ ែដលមនេដមី  

ពួកកុមមុយនិសយួនេទទស នកិចចេន បេទសភូម េ កយពី បជុំ ៊ ន 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 បនទ ប់ពីេសចសងឃ េទព វង  េចញបញជ ចបផ់ ឹក ពះ
េតជគុណ ទឹម ខន េចអធកិរវតភនំដិនខងេជីង េហយីបញជូ ន
មកឲយ ជញ យនួ កង ណូយេនះមក ជញ ធរយនួរះិរក គប់
កលលបិច គឺេធីយ៉ង បឌតិកំហុសេដីមបកីត់េទស កព់នធ-
នគរេលីអតីតសងឃអងគេនះ ។ 
 សបេពលែដល ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវេសច 
សងឃ េទព វង  េចទ បកន់ពីបទបំែបកបំបក់ មគគីភពមុឺនឆន ំ
ម គ រយនួ និងែខមរ បក កុមមុយនិសយនួបនេចទ បកន់ថ 
ល់សកមមភពេ កកេឡងីត ៉របស់ពលរដែខមរេ កម បឆងំនឹង
ទេងីរបឹអូសយកដីធីរបស់ ជញ ធរយនួេនះ គឺេ យ រែត ពះ
េតជគុណ ទឹម ខន េចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ឃុភំនដិំន 
សកគិរវីង់ េខត ែកវ េនពេី កយខនង មបញជ សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កមពិភពេ ក ។ 
 កែសតយនួមយួផ យកនុងេខតមត់ ជកេឈម ះ “A n 

Giang” បនេចញផ យកនុងទំព័រកែសតរបស់ខួន ចុះេលខ 
២៦៤៩ ៃថង សក ទី ២៤ ែខសី  ឆន  ំ២០០៧ េ កមចំណងេជីង
ថ “ទឹម ខន ជជនឱកសនិយមេឆ តឱកសបឹងត ៉ដីធី 
េដីមបីបងកអសនសុិខស ប់ធន ប់” ។ កែសតយនួេឈម ះ “An 

Giang” េនះបនសរេសរថ “ករបឹងត ៉ គឺជសិទធិេសរភីពដ៏ តឹម
តវរបស់ពលរដ គប់រូប ដូចែដលបនែចងកនុងចបប់ ។ បុ៉ែនមន
ជន បតិកិរយិេនេ ក បេទសមយួចំននួ បនឃុបឃតិជមយួជន
ទុចចរតិ េឆ តឱកសបំេផីស មូលបងក ច់ និងញុះញង់ពលរដែខមរ ។ 
ពកួេគមូលបងក ច់ និងផ ពផ យព័ត៌មនថរដអំ ចគបសងកត់ 
របឹអូសយកដីធីរបស់ពលរដែខមរ ។ល។ កនុងគំនិត កក់ កី
បំផុត េដីមបីបំែបកបំបក់ម មគគីជតិ និងអនរជតិ” ។ 

 ករសរេសររបស់កែសតេឈម ះ “An Giang” េនះ ក់
ដូចជេន បេទសយនួសពៃថង ពុំមនេរ ងអីេកតីមនេឡងីទល់ែត
េ ះ ។ មយ៉ងេទ ត េគនិយយែបបេនះ េ ប បបនដូចជពភិព
េ កេនះមិនបនដឹងនូវទេងីដ៏ៃ ពៃផ របស់ខួន ជពិេសសកររបឹ
អូសយកដីធី ែដលេកីតេឡងីមនលកខណៈជ បព័នធ ។  
 ព័ត៌មនរបស់យនួេនះ បនចុះផ យបំេផីសករណី ពះ
េតជគុណ ទឹម ខន េលីេគកទងំងងិតងងុលដូេចនះថ “អងគករ
ភពករពរចបបេ់ខតមត់ ជកបនចប់ខួន និងឃុខួំន ទឹម 
ខន ជមនុស មន ក់កនុងចំេ មេមេកង េដីមបីយកេទកត់េទស
សបចបប់” ។ េ កពីករេចទ បកន់ថ ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន ជេមេកងបងកអសនិសុខ និងឆងែដនខសុចបប់ កែសត
កុមមុយនិសយនួ ែដលេចះែតអ៊អឺរ និងគំ ទបក កុមមុយនិសផច់
កររបស់ខួនេនះ បនសរេសរេរ ប ប់ បវតិរបស់ ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ែដល បស់ចកករពិតទងំ សង ក់បីដូចជមិន
បនទទលួព័ត៌មនៃនេសចកី បកសជសកល របស់េញម  

កំេណីតជែខមរកមពុជេ កម ។ ករចប់ផ កឹេនះ េ កមបញជ
របស់េសចសងឃ េទព វង  ែដលេឃញីលិខតិបញជ ឲយផ ឹកេនះ
មនទងំភ យនួ និងែខមរ ។ មជឈ នជតិ និងអនរជតិ
បតិកមមថ េនះជបញជ របសយ់នួ កង ណូយ េ ពះមុនករ
ចប់ផ ឹក ពះសងឃេសទីរ គប់វត មេនេខតមត់ ជកបនទទលួ
ដំណឹងៃនេសចកី បកសអំពីករណីចប់ផ ឹកេនះ ។ េសចកី
បកសៃនដំណឹងែដលេលចឮមុនករផ ឹកេនះ មនលកខណៈ
គំ មកំែហង និងបំបក់ ម រតីតស៊ូរបស់ពលរដែខមរេ កម។ េយង 
ម ថ នភពបចចុបបនន និង ពឹតិករណ៍ទងំេនះសឲយេឃញីថ 
បេទសកមពុជកមិ៏នខសុអីពី បេទស វេនះែដរ ។ បែហលមក
ពីសកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស ទងំេនះេហយីេមីលេទ េទីបបងខំ

ឲយ បេទសផច់ករទងំេនះ ទ ក់េសទីរកនុងករបេងកីតសមគមសិទធិ

មនុស ស មប់ ៊ ន ។ 
 គរួរលំឹកថ ចំេពះករ បជុំ ៊ នវញិ បេទសកមពុជ, 
វ និងយនួ សហករណ៍គន បនល ស់ ពកួ បេទសផច់ករ

ទងំេនះបនេ បីភ ករទូត ែដលមនលកខណៈសុីចងក់គន
យ៉ងបុិន បសប ់ ។ េលីសពីេនះកលពីេដីមែខសី កនងេទ
េនះ េគសេងកតេឃញី បធនរដ វ បនមកទស នកិចចេន សក
ែខមរ េហយីមនដំណឹងថយនួ ក៏នឹងបញជូ នម នីករខួនេទ សក
ែខមរផងែដរ េដីមបីព ងឹងអំ ចឥណូចិន ទប់ជមយួអតីត
បេទស ៊ នចស់ទងំ ៦ េនះ ។ េ ពះឥណូចិន តវករ
ព ងឹងកមងំេដមីបីអំ ច ដូចែដលេខម ច េ  ជីមិញ ធប់ែផរផំ

អីចឹង ៕      

េ ភ័ណ 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

បស ពះេតជគុណ ទឹម ខន េ ះ េ យេគសរេសរថ 
“ទឹម ខន មនេឈម ះេផ ងេទ ត គឺ ទឹម ខន, េច ខន ឬទឹម 
សុខេខ ន េកីតេនឆន  ំ១៩៦៨ ភូមិ ងប៊ិន ឃុបំជុក សក យ
ទង ជជនជតិែខមរសញជ តិយនួ ។ េនឆន  ំ១៩៧៨ តវកងកមងំ
ែខមរ កហម េក រ បមូលទងំ គ រេទរស់េនកនុងភូមិផ  ឃុភំនំដិន 
សកគិរវីង់ េខត ែកវ បេទសកមពុជ េហយី ទឹម ខន បន
េរ នចប់ថន ក់បឋមសិក ប៉ុេ ះ េនផទះជយួបំេរកីរងរ គ រ ។ 
េនេដីមឆន  ំ១៩៩០ ទឹម ខន តឡប់មករសក់នុងឃុបំជុក សក
យទងវញិ េហយីក៏បនចូលបំេពញឧបសមបទកនុងវតអណូង

ែប៉ន រហូតដលចុ់ងឆន  ំ១៩៩០ ពះអងគបន តឡប់េទរស់េនកនុង
សកគិរវីង់ េខត ែកវ” ។ 

 កែសតយនួមយួេនះបនសរេសរេទ តថ េ យ រែត
កររេំ ភចបប់ ពះពុទធ សន គិតែតបងកលកខណៈបំែបកបំបក់
មគគីភពជត ិ និងអនរជតិ ញុះញង់ឲយពលរដែខមរេ កម

បតុកមម បឆងំ ជញ ធរយនួេធឲីយខចូស ប់ធន ប់សងគម ផ ព 
ផ យ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” និងវសុីីឌី ែដលមន
ខមឹ រមូលបងក ច់ បំេផីសរ ភិបលយនួ េទីបេសចសងឃ សក
ែខមរចប់ផ ឹក ។ កែសតយនួ ែដលសំ ងថ បេទសកុមមុយនសិ
ផច់ខួន ពូែក ងំ និងបិទបងំ ល់ទេងីដ៏ែសន កក់របស់ខួន 
េហយី បជពលរដ មិនមនសិទធេិសរភីពទទលួព័ត៌មន គប់ គន់
េនះ បនអះ ងថ ជញ ធរយនួបនយកចេមីយពី ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន េហយីថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបនថន ក់
ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កម អូសទញ ពះអងគឲយចូលរមួកនុង
ចលនតស៊ូេដីមបីសិទធិស័យសេ មច សនខួន សបេទ មចបប់
អងគករសហ បជជតិេនះ ។ កែសតយនួមយួេនះអះ ងថ 
“ ពះេតជគុណ ទឹម ខន បន បប់ ជញ ធរ យនួថ ពះអងគ
បនបញជូ ន ពឹតិប ត និងឯក រព័ត៌មនេផ ង ៗ ជង ៥០០ 
ចបប់ និងវសុីីឌីជេ ចីនរយេ គ ងេទ ត ែដលមនលកខណៈេថក ល
េទសរដករយនួរេំ ភសិទធិមនុស ” ។ ចំេពះករអះ ង និង
ចត់ទុកថករផ ពផ យឯ រព័ត៌មន ែដលសីពីសិទធិមនុស ជ
ករខសុចបប់របស់កែសតយនួ ក៏ដូចជបនយនួេនះ បនេធីឲយ
មជឈ នរះិគន់រ ភិបលយនួយ៉ងខងំ ជពេិសសមតិជតិ និង
អនរជតិ ។ មនុស ភគេ ចីនេគឆងល់ថ េហតុដូចេមចបនជរ
ភិបលយនួមនករភ័យ ពយ ចំេពះករផ ពផ យ “ ពឹតិប ត
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម” េមះ? ឬមយួឯក រទងំេនះឆុះ
បញច ងំពីសងគមពិតែខមរកមពុជេ កម ឬទេងីរេំ ភសិទធិមនុស ដ៏

គេឃនីរបស់ថន ក់ដឹកនំ កង ណូយ ។ ចំែណកឯថសវសុីីឌីវញិ 
នរ ក៏ដឹងថ វសុីីឌីទងំេនះគឺបងញអំពីសកមមភពតស៊ូេ យ
អហងិ របស ់ “សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពភិពេ ក” េនកនុង
េវទិកចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជជតិសីពីជនជតិេដីម នទី កង
ញូវយក៉ េហយីកនុងកិចច បជុំេនះក៏មនតំ ងរ ភិបល កង

ណូយចូលរមួផងែដរ ។ បុ៉ែនេគមិនដឹងថ មូលេហតុអីបនជ
បក កុមមុយនិសយនួចត់វធិនករណ៍តឹងែតង និងចត់ទុកថ
ថសវសុីីឌីទងំេនះមិន សបចបប់ បែហលេគខចបងបូនែខមរ
េ កមយល់ចបស់អំពីសទិធិមនុស ជតិ ឬេមីលេឃញីទិដភពដ៏

ម៉ស់របស់យនួ ែដលប ជយ័កនុងករ ងំមិនឲយសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កមពិភពេ ក និងកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញញ ចូលរមួកចិច
បជុំកនុងេវទិកអចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជជត ិ សីពីជនជតិេដីម 
បូករមួទងំករជយួអន គមន៍ពីអនរជតិ េនកនុងកិចច បជុំេនះ
េហយីេមីលេទ ។ 
 េយង មករចុះផ យ របស់កែសតយនួកុមមុយនិស 
ដែដលេនះបនបញជ ក់េទ តថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ឥឡូវ
េនះបនភញ ក់ខួនេហយី ៗ េថក លេទសមនុស មយួចំននួែដល
ដឹកន ំផល់ថវកិ និងឯក រដល់ ពះអងគ ។ កែសតេឈម ះ “An 

Giang”  េនះបនេរ ប ប់េឈម ះថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមមយួចំននួ ែដលេគេចទ បកន់ថជប់ពក់ព័នធ ។ 
 ទក់ទឹងនឹងករេចទ បកន់ ថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កមែបបេនះ អនក សី សឺន ធីណិត បធន សីែខមរេ កម
ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដល តវបនកែសត
យនួ “An Giang” ចុះផ យេឈម ះអនក សីផងេនះ បន បតកិមម
ថ “េ កយពកីរចប់ផ ឹក ពះេតជគុណ ទឹម ខន ពំុមន
នរ មន ក់ដឹងថ ពះអងគកំពុងគង់េនទី េនះេទ ។ បុ៉ែន
េ កយករេចញផ យេលី រពត៌័មនយនួ េខតមត់ ជក បញជ ក់
យ៉ងចបស់ កែឡតថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន សពៃថងកំពុង
តវជប់ពនធនគរយ៉ងពិត បកដេន បេទសយនួ ។ បុ៉ែនេរ ង
ែដលថ ពះអងគទឹម ខន និយយេឆីយ កស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមេនះ បន បែហលជេរ ងមិនពិតេទ ។ មយ៉ងេទ ត 
បសិនេបី ពះអងគ បនផ ពផ យឯក រ និងវសុីីឌីរបស់សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម េនះក៏ជសិទធិេសរភីពមនុស ជតិ” ។ អនក សី 
សឺន ធីណិត បនបនេទ តថ “ករចុះផ យរបស់កែសតយនួ
ែបបេនះ គឺបំណងបំបក់ទឹកចិតបងបូនែខមរ ែដលេ កកត ៉េរ ងដី

ធី ។ ជពិេសសេគមនបំណងេធីឲយបងបូនែខមរេ កម មនករ
េឈះ បែកកគន  បំែបកបំបក់ មគគីភពរ ង(តេទទំព័រទី ១៣) 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ទេងីរេំ ភបំពនសិទធិមនុស  និងដីធីេនែតេកីតមនជ
ដែដលមកេលីបងបូនែខមរកមពុជេ កម ែដលកពុំងសថិតេ កមករ
គប់ គងរបស់ និគម កង ណូយ ។ ជពិេសស គឺេនកនុង
េខតមត់ ជក មនពលរដែខមរេ កម ប់រយ គ រ េធីដំេណីរពី
សក យទង និង កេប េឆព ះេទកន់ទី កងែ ពកឫស  ី និង
ៃ ពនគរ េដីមបបីតុកមមត ៉ដីធីជបនបនទ ប់ េនះេបីគិតពីែខកុមភៈ 
មកដល់បចចុបបននេនះ ។ 
 បព័នធ គប់ គងរបស់បក កុមមុយនិសយនួបចចុបបនន ែដល
មន េង ង មិញ ទីត ជ បធនរដ និងេង ង តឹងយុង ជនយក
រដម នី បនបងញពីភពេរសីេអីងយ៉ងគេឃនី កនុងកររេំ ភ
យកដីធី និងសទិធិេសរភីពែខមរកមពុជេ កម ។ បពភព័ត៌មនពី
សក យទង េខតមត់ ជក អតីតទឹកដីកមពុជេ កម បនឲយដងឹ
ថ ជញ ធរយនួ កង ណូយ េនែតបនទំ ប់ឈនពនរបឹ
អូសយកដីធីជដែដល ។ េហតុករណ៍េនះ បនបងញឲយេឃញី
បនទ ប់ពីមនករបតុកមមជបនបនទ ប់ របស់ពលរដែខមរេ កមេខត
មត់ ជកេនទី កងៃ ពនគរ នមុខរ គររដសភជតិ ។ 
  យ៉ងេ ច ស់ករេ កកេឡងីត ៉ េដមីបីទមទរដី

ធីែដល តវ ជញ ធរយនួរេំ ភយកយ៉ងកំេ ល រជថមី ្ កលពី
ៃថងទី ៣ កញញ  ឆន  ំ២០០៧ កនុងចំេ មពលរដែខមរេ កម ប់រយ
នក់េធីដំេណីរពី សក យទង និង កេប េខតមត់ ជក េទជបួ
ជំុគន េនមុខ គររដសភយនួ នទី កងៃ ពនគរ តវបន ជញ ធរ
យនួចប់ខួនអនកត ៉មយួ កម ែដលេគសង ័យថជេមេកងបះ
េបរ ។ កនុងចំេ មអនកត ៉ ែដល តវ ជញ ធរយនួចប់ខួនេនះ 
មនបុរសចំននួ ២ នក់ តវបន ជញ ធរយនួេ ះែលងឲយមន
េសរភីពេ កយពីករចប់ខួនេនះមយួៃថង េ យ ជញ ធរយនួបន
ក់លកខខណឲយបតុករទងំពីរនក់េនះ បំេរកីរ ង ត់ ៗ ចផំល់

ព័ត៌មនជុំវញិសកមមភពបងបូនែខមរេ កមកនុង និងេ ក បេទស
ដល់ពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចចយនួ ។ 
 បភពព័ត៌មនពបីតុករេន សក យទង សូមមិន
បេញចញេឈម ះ បនឲយដឹងថ កមបតុករ តវបន ជញ ធរយនួ
ចប់ឃុខួំន េដីមបីសួរចេមីយជុំវញិបញបះេបរត ៉េរ ងដីធីេនទី
កងៃ ពនគរ េហយីបងខំឲយេឆយីទមក់កំហុសមកេលី ពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន ពះេចអធកិរវតភនំដិនខងេជីង ែដល តវបន
េសចសងឃ េទព វង  ចបផ់ កឹកលពីៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ
២០០៧ ។ រហូតមកដល់ៃថងអងគ រ បនទ ប់ពីករចប់ឃុខួំន កម 
បតុករមយួៃថង ជញ ធរយនួបនេធីករេ ះបតុករពីររូបេ យ
ក់លកខខណយ៉ងតឹងែតង ។ 

 ទនទឹមនឹងករេ ះែលងបតុករពីររូប ែដលមនេឈម ះេច 

អិ៊ន និងេច អុ៊ក ឲយមនេសរភីព កលពីចុងែខសី  យ៉ង
េ ច ស់ក៏មន សីចំននួពីររូបេផ ងេទ ត តវបន ជញ ធរ
យនួចប់ឃុខួំន និងេចទ បកន់ពីបទជបព់ក់ព័នធ និងទទលួ
បក់កនុងមន ក់ ១០០ ដូ ពីអតីត ពះេចអធិករ ទឹម ខន 
េដីមបីេធីបតុកមម បឆងំ នឹងកររបឹអូសយកដីធីរបស់ ជញ ធរ 
យនួ ។ សីចំ ស់មន ក់េឈម ះ នង ែផ យុ ៦៩ ឆន  ំកំេណីត
េនភូមិសែងកដចួ ឃុំ ងគ ឺ សក កេប េ កយពី តវ ជញ ធរយនួ
េ ះែលងបនទ ប់ពីឃុខួំនអស់រយៈេពលបីៃថង បនេរ ប ប់ បប់
បព័នធផ ពផ យព័ត៌មនបរេទស ថរូបគត់ តវបន ជញ ធរយនួ
ចប់ ចកគុក េធីទុកខបុកេមនញបងខំឲយគត់េឆីយ ម ជញ ធរយនួ 
អំពីអនកែដលេនពីេ កយខនង ៃនករេ កកេឡងីបតុកមមកលពី
កនងមកេនះ ។ ជពិេសស ពកួ ជញ ធរយនួបនបងខំឲយគត់
រភពថ បនទទលួ បក់មន ក់ ១០០ ដូ ពី ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន េទីបពកួ ជញ ធរទងំេនះ ពមេ ះែលង ។ សីមន ក់េនះ

បនបនេទ តថ េ យមិន ចស៊ូ ទនឹំងទរុណកមមដ៏ៃ ពៃផ
របស់បនយនួទងំេនះបន េទីបគត់បងខំចិតេឆីយទមក់កំហុស
េលី ពះភិកខុទឹម ខន ែតករពតិគត់មិនែដល គ ល់ទឹម ខន 
េនះទល់ែតេ ះ ។ 
 ចំែណក សីមន ក់េទ ត េឈម ះ នង ៃយ ៉ ែដល តវ ជញ -
ធរយនួឃុខួំនអស់រយៈេពលមយួៃថង ក៏ តវទទលួរងករេធីទរណុ-
កមម និងបងខំឲយ រភព សេដ ងគន េនះែដរ ។ បុ៉ែនេ កយពកីរ
េ ះែលងឲយេនេ កឃុ ំ សីមន ក់េនះបន បកសបក កតមុខ
មត់ដ៏ កក់របស់បនយនួ សកដូីង មប ញផ ពផ យ
ព័ត៌មនបរេទសជ ធរណៈថ គត់មិនបន គ ល់ទឹម ខន, 
មិនែដលទទលួលុយពី ពះភិកខុ ទឹម ខន េហយីក៏មិនែដលមន
ទំនក់ទំនងអីជមយួអតីតេចអធិករវតភនំដិនខងេជីងនម ទឹម
ខន ែដរ ។ សីមន ក់េនះ បនអំពវនវឲយប លអងគករសិទធិ

មនុស ននជយួរកយុតិធមិជូនែខមកមពុជេ កម គប់រូបែដល   

ទិដភព បជពលរដ បមូលផុំគន េធបតុកមមកនុង បេទសផច់ករយួនកុមមុយនិស  



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

កំពុងសថិតេ កមរបបយនួ កង ណូយ ។ េ យែឡកគឺបតុ-
ករមយួចំននួកំពុង តវ ជញ ធរគំ មកំែហង េរសីេអីង និងបបិំទ
សិទធិេសរភីព ដូចជេ ក េច េហង, េច អុ៊ក, េច អិ៊ន, េច 
េសីន, អនកនង ៃយ ៉និងនង ៃផ ជេដីម ។ 
 ទក់ទឹននឹងករបក កត មុខមត់ពិតដ៏ កក់ៃ ពៃផ  
របស់បនយនួែបបេនះ អនកនពំកយ ថ នទូតយនួ បចេំនទី កង
ភនំេពញេឈម ះ ទឹញ បក ំែដលេគ គ ល់ថជជនកុមមុយនសិផច់
ករ នឹងពូែកខង ក់បងំករពិត ជពិេសសអំេពី កក់របស់ 
រ ភិបលខួន ែដលបន ប ពឹតមកេលីពលរដែខមរេ កមសូត តង់

បនេឆីយេ ះ រយ៉ង បញប់ េ យគម នករេអ នខម សថ 
“ករេចទ បកន់េនះ គន់ែតបំេរផីល បេយជន៍ផទ ល់ខួនរបស់
មនុស មយួចំននួែតប៉ុេ ះេទ េនេវ ត មអត់មន េរ ង
ចប់បងខំឲយេគេធជីអនកេសុីបករណ៍ៃផទកនុង េចទ បកន់េទេលីបង

បូនែខមរេនេវ ត មេនះេទ” ។ 
 ពក់ព័នធនឹងករបដិេសធន៍របស់ ទឹញ បក ំ េ យឥត
េអ នខម សែបបេនះ េ ក ង ច័នទ ឫទធិ បធនអងគករែខមរកមពុជ
េ កមករពរសទិធិមនុស បចេំនកមពុជ បន បតិកមមថ “បងខឲំយ
គត់េឆីយ ក់េដីមបីចប់ខួនែខមរេ កមដៃទេទ ត ែដលពកួគត់ចង់

ទមទរសិទធិេសរភីពរបស់ពកួគត់ ឬទមទរដីធី តឡប់មកវញិ 
គឺជេរ ងមយួែដលេកីតមនពិត បកដែមនេនកមពុជេ កម” ។ 
 គរួបញជ ក់ផងែដរ ថមកដល់បចចុបបននេនះ បងបូនែខមរ
េ កមមយួចំននួែដលយនួេចទ បកន់ ថជេមេកង និងទទលួ
លុយពី ពះេតជគុណ ទឹម ខន កំពុង តវបនយនួ ក់គំនប
យ៉ងតឹងែតងជទីបំផុត ។ មតមិជឈ នបនរះិគន់ថ ទេងីៃនករ
ចប់ផ ឹក ពះសងឃ ក៏ដូចជករចប់ បជជន ក់ពនធនគរែបប
េនះគឺជទេងីបំបក់ ម រតី កមអនកត ៉ែខមរកមពុជេ កម ៕ VOKK 

 ខណៈែដល បេទសទងំ ២១ ជសមជិកអងគករកិចច
សហ បតិបតិករេសដកិចច បចតំបន់ សុីប៉សុហីកិ េ កតថ់ 
េអបុិច (APEC) មនអូ លជីមច ស់ផទះ បនេផីមកិចច បជុថំន ក់
រដម នីេលីកទី ១៩ រយៈេពល ៥ ៃថង ែដលចប់ ងំពីៃថងទី ៥ ែខ
កញញ  ឆន  ំ២០០៧ េនះ េនៃថងទី ៨ កញញ  ជនរមួជតិែខមរែដល
ដឹកនេំ យតំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក បន
េរ បចំកបួនបតុកមមមយួ ែដលមន ពះសងឃចូលរមួចំននួ ១៧ អងគ 
និង បជពលរដជង ២០០ នក់េនខងមុខ គរែដលេអបុចិ
េរ បចំកិចច បជុ ំ េដីមបីទមទរឲយេអបុិចគបសងកត់ បេទសកុមមុយ-
និសយនួ និងេ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន ក៏ដូចជ ពះ
សងឃ ៥ អងគេផ ងេទ ត ែដលកពុំងជប់ពនធនគរកនុងេខតឃងំៃន
បេទសយនួ ។ 

 ពះេតជគុណ ជ័យ សំ ង តំ ងសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម ែដលនិមនចូលរមួបតុកមមេនះបនមនសងឃដកី
ឲយដឹងថ ពះអងគក៏ដូចជ បជពលរដែខមរមិនេពញចិតចំេពះទេងី

របស់ កង ណូយ ែដលបន ក់គំនបមកេលីពលរដែខមរេ កម 
ជពិេសសកររេំ ភេសរភីពជេំន សនែតមង ។ ខណៈ
េពលែដលយនួជសមជិកេអបុចិ កំពុងចូលរមួ បជុំេនះ ពះេតជ
គុណ ជ័យ សំ ង មនសងឃដីកថ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម
បន ក់ជូនញញតិ រទុកខរបសខួ់ន ែដលមនចុះហតថេលខ និង 
ផិតេមៃដពីមនុស ប់រយនក ់ អំពីករេធីទុកខបុកេមនញរបស់ ជញ -
ធរយនួ កង ណូយ មកេលី បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដល
កំពុងរស់េនេ កម និគមយនួ ជូនេទេមដឹកនំ បេទសទងំ 
២១ ជសមជិកអងគករេអបុិច ។ 
 ពះេតជគុណ ជ័យ សំ ង បនែថងេថក លេទស

ចំេពះរ ភិបលកមពុជ និង ជញ ធរយនួ កង ណូយថ ករ
ចប់ផ ឹក ពះេតជគុណ ទឹម ខន េនះគជឺទេងីមយួរេំ ភរដ
ធមមនុញញដ៏េផគីន និងសិទធិេសរភីពែខមរកមពុជេ កម ។ ពះអងគមន
សងឃដីកេ យកីកុកកួលថ “ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ែដលជ
េចអធិករវតភនដិំនខងេជីង ពះអងគមិនមនកំហុសអីេ ះ ។ 
ពះអងគ គន់ែតជយួសេ ងគ ះដល់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម 
ែដលេធីដំេណីរពីកមពុជេ កមេទកមពុជ ឬពកីមពុជ មកកមពុជ
េ កម ែត តវបន ជញ ធរយនួកុមមុយនិស សហករជមយួ ជញ -
ធរកមពុជ ែដលកនុងេនះមនេសចសងឃ េទព វង  បនលូកៃដ
យ៉ងេ ជចប់ផ ឹក ពះអងគេ យអយុតិធមិជទីបំផុត េហយី
បញជូ នមកឲយ ជញ ធរយនួ” ។ ពះេតជគុណ ជ័យ សំ ង មន
សងឃដីកបនថ ករេធីបតុកមមៃថងេនះ គឺចង់បងញឲយអនរជតិ
េឃញីថ កមពុជ ក់ដូចជរងគនំបពី កង ណូយ កនុងករចប់
ផ ឹក ពះេតជគុណ ទឹម ខន េហយីកនុងនមតំ ងសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម ពះអងគបនអំពវនវដល់អងគករេលីកែលង  

ទិដភពៃនករ បមលូផុំ េធបតុកមមរបស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរកមពុជេ កម 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េទសអនរជតិ និងអងគករសិទធិមនុស ននជយួដល់ ពះសងឃ 
និងពលរដែខមរេ កម ជពិេសសករណី ពះសងឃ ទឹម ខន និង
ពះសងឃ ៥ អងគេផ ងេទ ត ែដលកំពុងជប់ពនធនគរ ។ 

 កមបតុករែដលមនគន បមណជង ២០០ នក់ និង
ពះសងឃ ១៧ អងគ តវបនសមតថកិចចបូ៉លិសអូ លីអនុញញ តឲយ
ែ សកត ៉េន គរមយួែកបរកែនង បជុំរបស់េអបុិច ។ េ ក  
ថច់ ចនធូ បធន ខសហពន័ធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក បចំ
បេទសអូ លី និងញូវហ ឺែលន បនមន ប សន៍បក
កតទេងីអមនុស ធមិ របស់ ជញ ធរយនួ កង ណូយយ៉ង

តង់ ៗ ថ “អីែដលយនួកំពុងេធីសពៃថងេនះ គឺជអំេពីមយួែដល
វយង់ឃនង ស់ ជអំេពី បមថេមលីងយដល់ ពះពុទធ

សន េហតុេនះបនជបងបូនែខមរទងំអស់មកជបួជុំគន េនទី
េនះេដីមបីសែមងករឈចឺប់ និងទមទរឲយ ជញ ធរេ ះែលង ពះ
សងឃែខមរេ កម ែដលកំពុងជប់ពនធនគរជបនទ ន់” ។ េ ក 
ថច់  ចនធូ បនថ “ ជញ ធរយនួេ បី គប់លបិចកលេដីមបីគបសងកត់
ពលរដែខមរេ កម ។ ពលរដែខមរេ កមគម នសទិធិបេញចញមតិ សិទធិ
ព័ត៌មនអីទងំអស់ ។ ជពិេសសេសរភីពជំេន សន តវយនួ
រេំ ភយ៉ងកំេ ល ។ ដូេចនះ បសិនេបីេយងីបេ យឲយយនួេធី
ែបបេនះបនេទ ត េហយីេយងី ពេងីយកេនីយកនុងេរ ងេនះ គឺេយងី
បនរងករគបសងកត់ និងករចប់ផ ឹក ពះសងឃយ៉ងកំេ លជ
បនេទ ត” ។ 
 េនមុនករបតុកមមរបស់ជនរមួជតិែខមរ េន បេទស
អូ លីេនះមយួៃថង េនឯ បេទសកមពុជអងគករេ ករ ភិបល
ែខមរកមពុជេ កម បនេធីលិខតិមយួចបប់ជូនេ ក េង ង េច ង 
ថងំ ឯកអគគរដទូតយនួ បចកំមពុជ េដីមបីបំភឺជំុវញិករណី ពះេតជ
គុណ ទឹម ខន និងសូមឲយមនករេ ះែលង ពះអងគ ។ 
 លិខតិចុះៃថងទី ០៧ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ ែដលតំ ង 
គណៈ បតិភូេ ក ង ច័នទឫទធិ បនសរេសរជូនឯកអគគរដទូត
យនួថ “មនពត៌័មនជក់ កថ់ េ ក ទឹម ខន អតតី
េចអធិករវតភនដិំនខងេជីង ឃុភំនំដិន សកគិររីង់ េខត ែកវ ៃន
បេទសកមពុជ បចចុបបននកំពុង តវបនឃុខួំន េ យសមតថកិចច
បេទសេវ ត ម េដីមបីរង់ចងំករវនិិចឆយ័េទសេ កមករេចទ
បកន់បទេលមសីែដលេគេមីលេឃញីថ មនភពមិននឹងនរ ។ 

 មករសេងកតជទូេទេឃញីថ ករឃុខួំនេ ក ទឹម 
ខន េ យ ជញ ធរ បេទសេវ ត មេធីេឡងីមនចរលិកខណៈ

ជតិ សន៍ និង ប ក់ បែហលនឹងករចប់ឃុំ ពះកយ េម
ដឹកនសំងឃពុទធ សននម គឹម តុកេចីង ែដលពលរដែខមរេ កម 
េគរពជទីបំផុត បុ៉ែន តវបនសមតថកិចចេវ ត មេធីទរុណកមម
បងខំយកចេមីយមិនពិតពី ពះអងគ េដីមបី បកសជ ធរណៈ រចួ
សមប់ ពះអងគេនកនុងពនធនគរ អតីតេខតគីវឡុងនទសវត រ ៍

ទី ៨០ ។ ចខសុគន តង់ថ ករណី ទឹម ខន េគ ចេ បី
បស់តុ ករេ កមអំ ចបក កុមមុយនិសជមេធយបយ ។ 

 ឯកឧតម ឯកអគគរដទូតជទី ប់ ន! េយងីខញុយំល់
េឃញីថេ ក ទឹក ខន ពិតជមនទំេនរចិតេទរកករឯក-
ជយ ទឹកដីកមពុជេ កេ យសនិវធីិ និងកនុង នៈជពលរដែខមរ
មន ក់ រស់េនកនុង បេទស បកន់ បជធិបេតយយេសរ ី បុ៉ែនពំុទន់
មនសកមមភជក់ែសង ដូច ពះេតជគុណនម Thich Khong 

Tanh ែដលថមី ៗ េនះ ពះអងគបនេធីសកមមភពគំ ទដល់ កម
បឆងំ ៉រ ភិបលេវ ត ម េ យអហងិ  និងេ យផគ លេ់ន
ទី កង ណូយ រចួ តវបនសមតថកិចចេវ ត មចប់ ពះកយ ។ 
 េទះបីេពលេនះេ ក េង ង ៉នេហ ង អនុរដម នីនគរ 
បលបនេ បីសដីំធងន់ ៗ េទកន់ ពះអងគ Thich Khanh Thong 

បនទ ប់មកក៏េ ះែលងឲយ ពះអងគមនេសរភីពវញិ ែដលេគេមីល
េឃញីថ ចេ យ រមនឈមជ័រជតិ សន៍ដូចគន  ខសុ
ែបកពីេ ក ទឹម ខន មនឈមជ័រជជនជតិែខមរ ជពិេសស
ែខមរកមពុជេ កមែតមង ។ 
 េទះបីជយ៉ង កី េយងីខញុសូំម គមននូ៍វករេ ះ
ែលងសងឃ Thich Khanh Thong គឺជទេងីដ៏ តឹម តវរបស់រ ភិ-

បលេវ ត ម ។ 
 ស័យដូចបនជ មបេនកនុងកមមវតថុ េយងីខញុសូំម
អនុញញ តជបួឯកឧតម ឯកអគគរដទូតេនេពលេវ សមរមយ និងទី
កែនង មយួ េដីមបីបនបភឺំ និងេសនីសុំេវ ត ម េធកីរ
ពិចរ ករណីេ ក ទឹម ខន េឡងីវញិ និងេសនីឲយមនករ
េ ះែលងេ ក ទឹម ខន ដូចករេ ះែលង ពះេតជគុណ 
Thich Khong Tanh ផងែដរ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរ ថទក់ទឹននឹងករណីចប់ផ ឹក ពះសងឃ
ែខមរកំេណីតែខមរកមពុជេ កម េហយីបនបញជូ នមក ជញ ធរយនួ
កង ណូយ ក់ពនធនគររហូតដល់សពៃថងេនះ កលពីៃថងទី
ទិតយទី ២ កញញ  កនងេទ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក 

រមួនឹងសមជិករបស់ខួនេន បេទសក បមណ ២០០ 

ទិដភព ពះសងឃ នងិជនរួមជតិែខមរបតកុមមេនែកបរកែនង បជុំ របស់ APEC 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 នក់បន បរពធេធីពីធីបុណយបងួសួង ពមទងំេវរចងន់ បេគន
ពះសងឃ េដីមបីជកិចចជយួរេំ ះេ គះចំេពះអតីត ពះេចអធិករ 
ទឹម ខន ។ េនកនុងពិធីបុណយរេំ ះេ គះ ឲយ ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន ឆប់រចួពីពនធនគរយនួេនះ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន

បតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក បនបញជ ក់េឡងី
វញិនូវេគលជហំរៃនករតស៊ូែបបអហងិ  េដមីបីែសងរកសិទធសិ័យ
សេ មច សនជូនពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េន

េ កម នគិមយនួបចចុបបននេនះ ។ ជពិេសសគឺបនែសងរក
ករអន គមន៍ពីអនរជតិ េដីមបឲីយ បេទសផច់ករយនួេ ះែលង
ពះសងឃ ទឹម ខន ក៏ដូចជ ពះសងឃទងំ ៥ េផ ងេទ ត ែដល
កំពុងជប់ពនធនគរេនេខតឃងំ ។ េលីសពីេនះសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម បនករគំ ទចំេពះេសចកីក នរបស់បងបូនែខមរ
េនេខតមត់ ជក ែដលបនករទមទរដីធី និងបញគបសងកត់

សិទធិេសរភីពពសីំ ក់ ជញ ធរយនួ កង ណូយ ៕   ថច់ វិចិ ត 

 ម សននិបតអងគករសហ បជជតិ ែដល ប ពឹតេទ
េនទី កងញូវយក៉ សហរដ េមរកិ កលពីៃថងទី ១៣ កញញ  េនះ
បនអនុម័តផលសុ់ពលភពឲយក មងចបប់ជនជតិេដីម ែដលមន
ចំននួ ៤៦ ម ចូលជធរមន េ យមនសេមងគំ ទចនំនួ 
១៤៣ បេទស, សេមងអនុប ទចំននួ ១១ និងជំទស់ចំននួ ៤ 
ែដលត មវឲយ បេទសននេលីពិភពេ ក តវេគរពនូវសិទធិមូល-
នរបស់ជនជតិេដីម ជមច សទឹ់កដីៃន បេទសេនះ ។ 

 ែខមរកមពុជេ កម ែដលជជនជតិេដីម មនេដីមកំេណីត
េនេលីទឹកដីកមពុជេ កម កំពុងសថិតេ កម និគមយនួ
បចចុបបននេនះ មនេសចកីេ មនស យ៉ងខងំ ចំេពះេសចកី
បកសជសកលរបស់អងគករសហ បជជត ិ េដីមបីជ មញឲយ
បេទសននេលីពិភពេ ក េគរពសទិធិមនុស ជនជតិេដីម 
េហយីក៏ជ រមយួជូនេទដល់ ជញ ធរ កង ណូយផងែដរ ។ 
េដីមបីជកិចចអបអរនូវេសចកី បកស ក មងចបប់ជនជតិេដីមេនះ 
ែខមរកមពុជេ កមទងំ ពះសងឃ និង គហសថ បមណ ២០០ នក់ 
េន បេទសកមពុជ បន បមូលផុំគន សែមងករគំ ទយ៉ងេពញ
ទំហងឹ េនកនុងវត មគគីរង ី សងក ត់សទឹងមនជយ័ ជធនីភនំេពញ 
កលពីៃថងទី ២១-២២ កញញ  កនងេទេនះ ។ 
 ពះេតជគុណ េយ ង សិន បនមនេថរដកីេនកនុង 
ឱកសដ៏មេ ឫកេនះថ កនុង នៈជ បធន ពះសងឃែខមរ 
កមពុជេ កម បចេំន បេទសកមពុជ និងជអធិបតីៃនអងគពិធី 
ពះអងគសែមងនូវអំណរ ទរៃនេសចកីអនុម័តចបប់ របសអ់ងគ
ករសហ បជជតិសីពីជនជតិេដីម ែដលបនផល់ ទិភពជូន
ជនជតិេដីមឲយទទលួបនយ៉ងេលញនូវសិទធិេសរភីព កនុងករ
ករពរ ែថរក បៃពណី ទំេន មទំ ប់ វបបធមិ អក រ ស 
ភ  និងជំេន សន ពិេសសគឺករេរ បចំរបត់សងគម េទ ម
ែបបបទរដបលេ យែឡករបស់ជនជតិេដីមនីមយួ ៗ ែដលខមឹ
រសំខន់ៃនក មងចបប់េនះ គឺផល់សិទធិឲយជនជតិេដីម ទទលួ

បននូវសិទធិសយ័សេ មច សនខួន ។ េនកនុងចបប់ថមីេទីបអនុម័ត
េ យមនករេបះេឆន តគំ ទពី បេទសចំននួ ១៤៣ គឺជទំព័រ

បវតិ សថមីមយួស មប់ែខមរកមពុជេ កមជជនជតិេដីម ែដល
កំពុង តវ ជញ ធរយនួគបសងកត់បំបិទសិទធិេសរភីព និងេសរជំីេន
សនផងេនះ េហយីបនកត់ នូវករេបះជំ នេទមុខ

យ៉ងពិត បកដ ៃនដំេណីរែសងរកសិទធិេសរភីព និងយុតិធមិ
សងគមរបស់មនុស ជតិ េហយីក៏ឆុះបញច ងំពីភពេជគជ័យរបស់
ន សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពភិពេ ក ែដលកំពុងតស៊ូេ យ
អហងិ េនេលឆីកអនរជតិផងែដរ ។ 
 ពះេតជគុណ េយ ង សិន បនបញជ ក់េទ តថករ 
សំេរចចិតរបស់ បេទសទងំ ១៤៣ កនុងម សននិបតអងគករ 
សហ បជជត ិ បនកត់ នូវករេបះជំ នេទមុខយ៉ងពតិ
បកដៃនដំេណីរែសងរកសិទធិេសរភីព និងយុតិធមិសងគមរបស់
មនុស ជតិ ពិេសសគឺករេបជញ ចិតរបស់ប បេទស ែដលមន
េគលករណ៍េលីកកំពស់ ម រតីដឹងគុណចំេពះជនជតិេដីម ជ
មច ស់ទឹកដីរបសេ់គ  េហយីក៏ជករេបីក ចកយ៉ងទូ យស មប់
ប ជនជតិេដីមេលីពិភពេ ក មនឱកសអនុវតនូវសិទធេិសរ ី
ភពខួនសេ មច សនខួនេ យខួនឯង ។ 
 ពះសងឃែខមរេ កម និង បជពលរដ ប់រយនក់ែដល
ចូលអបអរ ទរ នឹងភ័ពសំ ងរបស់ខួន ែសងករដងឹគុណ
ចំេពះករបេងកតីចបប់េនះមនេសចកីេ មនស ឥតឧបម ែដល
មន ពះសងឃ និង គហសថខះេធីដំេណីរេទពី មេខតនន  

ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កមចូលរួមអបអរ ទរក មងចបប់ជនជតិេដម 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េដីមបីចូលរមួកនុងពិធីដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ។ ពះសងឃមយួអងគ
និមនេទពីេខត ែកវបនសែមងករចប់ រមមណ៍ និងរេំភីបយ៉ង
ខងំខណៈែដលបនដឹងនូវេសចកី បកសជសកល ៃនចបប់ជន
ជតិេដីមេនះ ពះសងឃអងគេនះសងឃឹមថ បងបូនជនជតិេដីមែខមរ 
កមពុជេ កម នឹងមនឱកសសិក វ ជវនូវចបប់េនះ ជ
ពិេសសគឺជ មញឲយរ ភិបល កង ណូយេគរព និងផលស់ិទធិ
ជូនជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េនេ កមគនំប
របស់ខួនផងែដរ ។  
 សូមបញជ ក់ថ េសចកី បកសេនះ តវបន បធនអងគ
បជុំ េ ក ស ី េសខ យ៉ ៉សីត ល់ខលីហ, េ កអគគ
េលខធិករអងគករសហ បជជតិ បន គីម៉នួ និងឧតមសនងករ
ជន់ខពស់ទទលួបនទុកសិទធិមនុស អងគករសហ បជជតិ គមន៍
នូវេសកីអនុម័តេនះទងំ សង ។ ជពិេសសចបប់េនះ សងកត់ធងន់
េទេលីករេលសីិទធិជនជតិេដមី េដីមបីឲយមនករករពរព ងឹង 
ថ ប័នវបបធមិ បៃពណី និង បឆងំ ច់អហងក រៃនករេរសីេអីង

ពូជ សន៍ ។ 
 សថិតកនុងទិ អបអរ ទរ ក មងចបប់ជនជតិេដីមេនះ

ែដរ ពះេតជគុណ ថច់ ុ ងំប៊ិញ តំ ង ខសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម បចេំន បេទសកមពុជ បនផល់បទសមភ សនដ៍ល់
កមអនក រព័តមនជតិ និងអនរជតិជំុវញិបញចបប់ថមីស មប់
ករពរសិទធិជនជតិេដីមេនះថ ក មងចបបថ់មីេនះគឺជកីសងឃឹម
របស់ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលជជនជតិេដីមកំពុងរស់
េនេ កម និគមយនួ ណូយបចចុបបននេនះ ។ េហយីេនះគឺ
ជពនីេសរភីព និងឈនេទដល់សិទធិសយ័សេ មច សនខួន
េ យខួនឯងេនេលីទឹកដីកមពុជេ កម ។ 
 គរួរលំឹកថ ករជបួជុំរបស់ ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរ
កមពុជេ កម េនវត មគគរង កីលពីៃថងទី ២១-២២ កញញ  េនះពុំ
មនករប ងក បពី ជញ ធរមនសមតថកិចចកមពុជេនះេទ ។ បុ៉ែនអី
ែដលកត់សមគ ល់េនះ គឺនូវមុនេនះប៉ុនម នៃថង េ កយពីករ បកស
ជបួជុំគន របស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរកមពុជេ កម េគសេងកត
េឃញី ជញ ធរមនសមតថកិចចកមពុជ ប ប់េ យ វុធ បស់ិប
នក់បនេ ត មកមងំេនមុខ ថ នទូតយនួ បចទីំ កងភនំេពញ 
េដីមបីរង់ចបំេញចញអំេពីហងិ ប ងក ប ពះសងឃ និងពលរដែខមរ
េ កម បសិនមនបំណងេទត ៉េនទីេនះ ៕              VOKK 

 េរ ង ពះសងឃ ទឹម ខន បនកយេទជេរ ងអនរ
ជតិ ែដលពិភពេ កកំពុងបែងរករចប់ រមមណ៍យ៉ងខងំ ។ 
ជពិេសសគឺមនករផទុះេឡងីេធីបតុកមមជេរ យ ៗ ជំុវញិពិភព
េ ក ែដល ជញ ធរយនួ កង ណូយនឹក ម នមិនដល់ ខណៈ
ែដលខួនបនេ បីលបិចដ៏េខម កខក់ចប់ខួនអតីតសងឃអងគេនះ រចួ
យកមក ក់ពនធនគរ ។ 
 អតីត ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ែដល តវេសច
សងឃេទព វង  េចញបញជ ឲយចប់ផ ឹកកលពីចុងែខមិថុន កនង
េទេនះ េហយីមន ក ីេឃញីថ តវកមងំសមតថកិចចចបរ់ុញ
េឡងី នដឹកមក ក់ពនធនគរេនកមពុជេ កម ។ បនទ ប់ពី តវ
ឃុខួំនអតីតសងឃអងគេនះអស់រយៈេពលជិត ៣ ែខ បនេធីឲយ
ពលរដែខមរទូទងំពិភពេ កេដកមនិលក់ បក់មិនេលីយេ យ 
រែតលបិចកលដ៏េខម កខក់របស់ ជញ ធរកមពុជ និងយនួ ។ 

 េ យករេ កកេឡងីត ៉ជបនបនទ ប់ របស់ ពះសងឃ 
និងពលរដែខមរេ កមេនជុំវញិពភិពេ ក ជពិេសសករេ ជម 
ែ ជងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក េលីឆកអនរជតិ
េនះ បនេធីឲយ បេទសម អំ ចចប់ រមមណ៍ នឹងសែមងករ
ឈឆឺលយ៉ងខងំ ។ កលពថីមី ៗ េនះសភ េមរកិបនេសនេីទ
ដល់រ ភិបល ឲយ ក់គំនបេសដកិចច បេទសកុមមុយនិសយនួ 
បសិនេបីមិនេ ះ ពះសងឃ ទឹម ខន េទេនះ ។ 

 ចំែណកេ ក Josep A. Musso Meli  ឯកអគគរដទូត 
េមរកិ បចំ កងភនំេពញ បននិយយកលពីពក់ក លែខ

កញញ េនះថ សហរដេមរកិបននឹងកំពុង ម ន យ៉ងយកចិត
ទុក ក់ចំេពះបញបងបូនែខមរកមពុជេ កម ពិេសសគកឺរផ ឹក
ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ទឹម ខន េនះឯង ។ 

 េ ក បក ់ េសរវីុឌ  អនុ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កមពិភពេ ក បនបក កតនូវ បៃពណីគំនិតរបស់
ជញ ធរ កង ណូយ ែដលមនគំេ ងេ ះែលងអតីតសងឃទឹម 
ខន បនទ ប់ពីមនគំនបពីអនរជតិថ មូលេហតុែដលជ មញ

ឲយយនួមនបណំងេ ះែលងអតីតសងឃ ទឹម ខន េនះគឺ  

អតីត ពះសងឃ ទមឹ ខន េចអធិករវតភនំដិនខងេជ ង មុនេពលេគចប់ផ ឹក 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េ យ រេនកនុងរ ភិបល េមរកិ ខង ពឹទធសភ រដសភ 
ជពិេសសតំ ង សេគេទីបែតអនុម័តបទបញជ េលខ ៥០៦ គឺ
េគចង់ ដកយនួេចញពីសមជកិអងគករពណិជជកមមពិភព េហយី
ក់ចូលេទកនុងចំេ ម បេទស ែដលអនរជតិ ពយបរមភពីករ

រេំ ភេសរភីពជំេន សន ។ កល ក់យនួចូលេទកនុង
ចំេ ម បេទសែដលេគ ពយបរមភអំពីេសរជំីេន សន គឺ ល់
ទំនិញរបស់យនួ េពលែដលដកឹចូលេទសហរដ េមរកិនឹង តវ
យកពនធៃថដូចេដីមអីចឹង ។ ដូេចនះេដីមបីេជ ស ងពនធៃថ និងខត
បង់លុយ ប់ នដុ កនុងមយួឆន េំនះ យនួមនជេ មីសែតមយួ
គត់ គឺេ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន ។ 
 ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបនេគចប់ផ ឹកេ យ
េចទ បកន់ថ េធីឲយែបកបកចំ់ណង មគគភីពមុឺនឆន រំ ងយនួ 
និងែខមរ េ កយមក តវបនេគេចទថមន សញីីេនកនុងវត ម 
បុ៉ែនេ កយេពល ជញ ធរយនួចប់ឃុខួំន ពកួេគែបរជ បឌិត
កំហុសថ ពះអងគបនបំផុសបំផុល និងផល់ថវកិដល់ បជពល 
រដខែខមរេ កមេដមីបីេ កកបតុកមម បឆងំ នឹងទេងីរេំ ភយកដីធី
របស់ ជញ ធរយនួ ។ ទីបំផុតកញច ក់ទូរទស នយ៍នួេខតមត់ ជក 
ែដលយនួេ ថ ងយ៉ង ែបរជចកផ់ យបងខំឲយ រភពថ
ពះអងគេចញេបកករញុះញង់របស់ែខមរេនេ ក បេទស េធីចលន
បឆងំរដអំ ចយនួកុមមុយនសិ ។ 

 ជពិេសស ពះអងគ តវបនបងខំឲយ រភព ថមនទំនក់
ទំនងជបងបូនែខមរេ កមមយួចនំនួ ែដលេ កកត ៉នឹង ជញ ធរ
យនួដូចជេ ក េច អិ៊ន, េ ក េច អុ៊ក, េ ក េច េហង ជ
េដីម ។ បជពលរដែខមរកមពុជមយួរូបសូមមិនបេញចញេឈម ះ បន
បប់ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថ ល់ករ រភព
របស់សងឃ ទឹម ខន េនះ គន់ែតជបនំករែភនកអនរជតិែត
បុ៉េ ះ ។ េហយីេនះគឺជលបិចកលរបសយ់នួេដីមបីបំភិតបំភ័យ
ពលរដែខមរេ កម ជពិេសស យ ប រសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 

ែដលតំ ងឲយ បជជតិែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក់ េលទឹីក
ដីកមពុជេ កម កំពុងេធីសកមមភពតស៊ូេ យអហងិ េលីឆកអនរ
ជតិ ។ បុរសរូបេនះបដិេសធន៍ទងំ សងេនករេចទ បកនថ់ 
ករេ កកត ៉របស់បងបូនែខមរេនកនុង សកអំពីបញដីធីេនះ គឺ
មនករញុះញង់របស់បងបូនែខមរេនេ ក បេទស ។ 
 េ ក េច អិ៊ន កំេណីតេនេខតមត់ ជក ែដល តវពកួ
ជញ ធរយនួគំ មកំែហងជេរ យ ៗ េហយីបងខំឲយ រភពទមក់

កំហុសមកេលីបងបូនែខមរ សកមមជនសិទធិមនុស េនេ ក បេទស 
ដូច ពះសងឃ ទឹម ខន ែដរេនះ កលពីៃថងទី ១៩ កញញ  េនះ 
តវពកួ ជញ ធរយនួផល់ព័ត៌មនដល់ផទះរបសគ់ត់ ឲយគត់ ម
នេមីលករ រភពរបស់អតីតសងឃ ទឹម ខន បែហលជេគ

មនបំណងឲយេ ក េច អិ៊ន និងមនុស មយួចំននួេទ តចូល
រភពដូចគន េនះែដរេហយីេមលីេទ ។ េ ក េច អិ៊ន បន

បញជ ក់ថ េយង មករផ យព័ត៌មនរបស់ទូរទស ន៍យនួមយួ
េនះ គឺ ជញ ធរយនួ កង ណូយ នឹងេធីករេ ះែលង ពះអងគទឹម 
ខន ឆប់ ៗ េនះេ កយពីករ រភព ។ បុ៉ែនបចចុបបនន ពះអងគ

កំពុងឲយ កម គេទពយពយបល េនះ បែហល តវ ជញ ធរយនួ កង
ណូយ េធីទរុណកមមបងខំឲយ រភព មេគេហយីេមីលេទ ។ 

 គរួរលំឹកផងែដរ កលពីមុនេនះប៉ុនម នសបហ៍ ជញ ធរ
យនួបនចប់បតុករេខតមត់ ជកមយួចំននួ យកេទ ក់ពនធ-
នគរ េហយីបងខំឲយ រភព ប ក់ បែហលនឹង ពះសងឃ ទឹម 
ខន េនះែដរ ។ បុ៉ែនេ កយករេ ះែលងបតុករទងំេនះ 

បន បកសបក កតមុខមតដ៏់ែសន កក់របស់បនយនួ ជ
ពិេសសគឺមហចិឆ េលបទឹកដីកមពុជ និងេគលបំណងរបសប់ន 
យនួ ម បពន័ធផ ពផ យព័ត៌មនបរេទស ែដលេធីឲយមតិអនរ
ជតិមនចំ ប់ រមមណ៍ មកេលី បេទសកុមមុយនិសផច់ករមយួ
េនះយ៉ងខងំ ៕           

  VOKK 

-វិទយុសំេឡងកមពុជេ កម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ផ យេចញពី កង សីុ៉នេ ន រដធនីៃន សហ
រដ េមរកិ ស មប់បេ មដល់ បយិមតិអនកនិយម ប់ករផ យរបស់វទិយុេយងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសបហ៍មង េរ ង ល់ៃថងអងគ រ ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជ 
េ កម មកមពស់រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
- បយិមតិ ក៏ ចេបក ប់បន គប់េពល មរយៈេគហទពំ័រ www.khmerkrom.org/radio ។ 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១) ករេគរពសិទធិជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ កម
េនះ  ពី បេទសកមពុជ េគសេងកតេឃញីេ ក ម៉ម សូណង់ដូ 
នយកវទិយុសំបុកឃមុ ំ ក៏បនេទចូលរមួ ម ននូវសកមមភពេនះ
ែដរ ។ េ យមនិ ច ទ ំនិងេកតសរេសីរចំេពះ ម រតី និងឧតម
គតិេសន ជតិរបស់បងបូនែខមរកមពុជេ កម និងករឈឆឺល
របស់អនរជតបិន េ ក ម៉ម សូណង់ដូ បនេថក លេទសយ៉ង
ខងំកផងែដរ ចំេពះថន ក់ដឹកនំ សនកនុង បេទសកមពុជ ជ
ពិេសសករណីចប់ផ ឹក ពះសងឃ ទឹម ខន ពះេចអធិករវតភនំ
ដិនខងេជីង េ យខសុពុទធបញញតិេហយីបញជូ នមក ក់គុកកនុង
សកយនួ ។ 

 មុនករេធីបតុកមមេនទី កងហ ឺែណវេនះពីរៃថង សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក េនសហរដ េមរកិក៏បនេធី
បតុកមមអហងិ មយួេផ ងេទ ត េនខងមុខេសតវមិន ជទី
កែនងេធីកររបស់េ ក បធនធិបតីបូ៊ស កលពីៃថងទី ២១ កញញ  
ែដលមនបតុករចូលរមួ បមណជង ១០០ នក់ េដីមបីបងញឲយ
ធរណៈជត ិ និងអនរជតិអំពីទុកខេ ក ម កំរបស់ែខមរកមពុជ

េ កម ែដលកពុំងសថិតេនេ កម និគមយនួ កង ណូយ 
បចចុបបនន ។ ករជបួជុំេនះ ប ពឹតេទេ យមនករអុជេទ ន 
បងួសួងឧទទិសកុសលជូន ពះេតជគុណ ទឹម ខន សូមឲយ ពះ
អងគរចួផុតពីពនធនគរយនួ, ទមទរឲយ ជញ ធរយនួ កង ណូយ 
បញឈប់ករេធីទុកខបុកេមនញមកេលីែខមរេ កមជនជតិេដីម និង
ទមទរឲយបំបសួ ពះសងឃ ទឹម ខន េឡងីវញិផងែដរ ។ 
 ករជបួជុំទមទរឲយ ជញ ធរយនួ កង ណូយ េធីករ
េ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន ក៏បនេធីេឡងីេ កយពី 
ថ ប័នសភតំ ង សសហរដ េមរកិ យល់ ពមអនុម័តេលី

េសចកី ពងចបប់មយួេលខ ៥០៦ សីពីករេសនីសុំឲយកត់េចញ
ទំនក់ទំនង ប កតីភពពណិជជកមមរ ងសហរដ េមរកិ និង
បេទសផច់ករយនួកុមមុយនិស បសិន យនួមិន ពមេ ះ
ែលងអនកេទស សននេយបយនន េហយីនឹងមិន បញប់
ែកទ មង់សិទធិមនុស ភម ៗ េទេនះ ។ 
 មកដល់េពលេនះ ជញ ធរយនួបន ពលយដណឹំងថ
ខួននឹងេធីករេ ះែលងអតីតសងឃទឹម ខន ឆប់ ៗ េនះ ។ 
េទះជយ៉ង កី ពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងុគ តំ ងសហព័នធ-
ែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលដឹកនបំតុករចូលរមួបតុកមម
េនឯសហរដ េមរកិ បឆងំនឹងរ ភិបលកុមមុយនិសយនួេន
ខងមុខវមិនសផងែដរេនះ បនមនសងឃដីកថ េគេនមិនទន់
េជ នូវេឡយីថ ជញ ធរយនួនងឹេធីករេ ះែលងអតីតសងឃ ទឹម 
ខន ភម ៗ េនះេទ ។ េ ពះថេនះ ចជ បជភិថុតិរបស់

យនួកុមមុយនិស មុន ៗ េគធប់សមប់ ពះសងឃ និងចប់ ពះសងឃ

ក់ពនធនគរ ។ រហូតមកដល់េពលេនះ ជញ ធរយនួគឺែតងែត
េធី បជភិថុតិ ៃនករេឃសនបែងង នឲយ បជពលរដ និង ពះ
សងឃែខមរេ កម គឺេធីយ៉ង កុំឲយមនករខងឹ និងយកចិត
ទុក ក់នូវអំេពីរេំ ភសិទធិនមនុស  និងេសរជំីេន សនដ៏ធងន់ 
ធងររបស់ខួនែតប៉ុេ ះ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ ករតស៊ូេ យមតិរបស់ពលរដែខមរ 
និងអនរជតិ ែដលគំ ទសហព័នធែខមរកមពុជេ កម េ យែសងករ
ឈឆឺលែបបេនះ គឺបនទ ប់ពី ពះសងឃ និងពលរដែខមរកមពុជេ កម 
ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដីកំេណីតរបស់ខួន តវ ជញ ធរយនួ
រេំ ភសិទធិយ៉ងកំេ លជរួជតជិទីបំផុត ។ េហយីក៏េ យ រ
ករមិនរវរីវល់របស់រ ភិបលកមពុជ ខណៈែដល ពះសងឃែខមរ 
កមពុជេ កម មនឈមជ័រែខមរដូចគន តវេគសមប់ និងចប់ផ ឹក
េនកនុង បេទសមយួផងេនះ ។ េនះក៏បងញអំពីភពកំេ យ 
និងករជន់ឈរីដធមមនុញញយ៉ងគេឃនី របស់ បេទសកមពុជផង
ែដរ ខណៈែដល ពះសងឃេដមីកំេណីតែខមរកមពុជេ កម មន
សញជ តិែខមរ តវបនេគចប់ផ ឹក េហយីែបរជនមំកឲយ ជញ ធរ
យនួ កង ណូយ េធីទុកខបុកេមនញជែលបងកំ ន និងបំបក់
ម រតីជនេសន ជតិែខមរែបបេនះ ។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង កី េគ

សេងកតេឃញី េ កយេពលែដលេសចសងឃ េទព វង  ចបផ់ ឹក
ពះសងឃ ពះេតជគុណ ទឹម ខន េនះមក សនទុះចលនតស៊ូ
េ យអហងិ ទមទររបស់ែខមរកមពុជេ កម បនេធីឲយអនរជតិ
េផតករយកចតិទុក ក់កនខ់ងំេឡងី ៗ ។ កនុងេនះ េគេមីល
េឃញីថ សភ ពឹទធសភ និងតំ ង សសហរដ េមរកិបែងរ
ករយកចិតទុក ក់ េនះ បែហលមកពីសហរដ េមរកិមិន ច
ឈរេ បៃដេមលីបនេមីលេទ ខណៈេពលែដលសមជិកអងគករ 
UNPO និងជនជតិបរេទសមយួចំននួបនចូលរមួេធីបតុកមមនឹង
ែខមរកមពុជេ កមជុំវញិពិភពេ កជបនបនទ ប់ េ កមករដកឹនំ

របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ៕                               េ ភណ័ 

ជនរួមជតិ និងអនរជតិបតុកមមទមទរឲយេគរពសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ កម 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០៥) ែខមរេ កម និងែខមរេ កម េលីសពីេនះគឺែខមរ
េ កម និងែខមរេនកមពុជេទ តផង” ។ 
 កែសតយនួេឈម ះ “An Giang” េនះបនបនផ យបៃំភ
ករពិតចុះៃថងទី ២៧ ែខសី  ឆន  ំ ២០០៧ េទ តថ “េ កពីពកួ
បតិកិរយិ និងមនុស មយួចំននួេនេ ក បេទសកនុងេនះមន
សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលមនទី ន ក់ករេន
សហរដ េមរកិ ក៏មន ខ បចេំន បេទសកមពុជផងែដរ” ។ 
កែសតេនះក៏បនបនេរ ប ប់េឈម ះថន ក់ដឹកន ំ និងសកមមជនែខមរ
េ កមមយួចំននួ ែដលកនុងេនះមន ពះេតជគុណ េយ ង សិន 
បធនសមគម ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម បចេំនកមពុជ ថបន
ផល់ថវកិ ញុះញង់ឲយ បជពលរដេធីបតុកមម បឆងំនឹងរ ភិ- 
បលយនួកុមមុយនិស ។ 
 ពះេតជគុណ េយ ង សិន បធនសមគម ពះសងឃែខមរ
កមពុជេ កម មនសងឃដីក បប់ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជ 
េ កម” ថ ពះអងគមិនបនបដិេសធន៍ថបនសហករណ៍ជមយួ
សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក េដីមបីតស៊ូែសងរកសិទធិេសរ ី
ភព និងសិទធិស័យសេ មច សនខួនជូនពលរដែខមរកមពុជេ កម
េនះេទ ។ បុ៉ែន ពះអងគបដិេសធន៍យ៉ង ច់អហងក រ ចំេពះ
បព័នធផ ព ផ យព័ត៌មនមិនឯក ជយេឈម ះ “An Giang” ែដល
ថ ពះអងគបនផល់ថវកិ និងញុះញង់ បជពលរដ ។ ពះេតជ-
គុណ េយ ង សិន មនសងឃដីកបនេទ តថ “ករចុះផ យែបប
េនះ គឺ គន់ែតជកលលបិច និងបំេរផីល បេយជន៍របសយ់នួ
កុមមុយនិសែតប៉ុេ ះ” ។ 
 បព័នធផ ពផ យព័ត៌មន ែដល គ ល់ែតពកយថបក
កុមមុយនិសយនួមុឺនឆន  ំ និងងប់ងុលនឹងឧតមគតិឈនពនេបក
បេញឆ តរបស់ េ  ជីមិញ េនះបនចុះផ យបដិេសធន៍ ពតិឹ-
ករណ៍រេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរភីពទទលួព័ត៌មន ែដលេកីត
មនេឡងីេនកនុងទឹកដីកមពុជេ កម ជក់ែសងេនកនុងេខតមត់ 
ជក ។ កែសតយនួេខតមត់ ជកេឈម ះ “An Giang” បនសរ
េសរថ ករណីេ ក េច េធ ន េភទ បស យុ ៣២ ឆន  ំេនភូមិ
េពធិ ឃុំ ងគ ឺ សក កេប េខតមត់ ជក ែដល តវ ជញ ធរយនួ
ចប់ខួនកលៃថងទី ៣០ ែខសី  ឆន  ំ ២០០៦ េនះ “ ពឹតិប ត
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម” សរេសរបំេផីសករពតិ ថមិនែមនចប់
ខួនេ ពះេមីលវសីុីឌី និងផ ពផ យ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម” េនះេទ គឺេ យ របងករបសួ ន មដលអ់នកដៃទ ។ េ កពី
េនះ កែសតយនួកុមមុយនិសេនះបនសរេសរេទ តថ” ពឹតប ត
សហ័នធែខមរកមពុជេ កម” បនចលនអូសទញពលរដែខមរ ឲយ
បមូលផុំគន បតុកមមេនមុខ ថ ប័នរដអំ ចយនួ េដីមបីទមទរ
ឲយេ ះែលងេ ក េច េធ ន, បំផិចបំផញសមបតិរដ បងកអសនិ-
សុខ...” ។ កែសតយនួមយួេនះពិតជសរេសរទងំងេងីលែមន 
បែហលមកពសី៊ុប នឹងរ ភិបលកុមមុយនសិផច់ករយនួេពក

េហយីេមីលេទ េទីប បឌិតេរ ងេបកបេញឆ តពលរដែខមរ និងអនរ
ជតិែបបេនះ ។ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” សូមរលំឹក
ថ ករេ កកេឡងីបតុកមមរបស់ពលរដែខមរេ កមកនុងេខតមត់
ជក គឺរ ងៃថងទី ១-២ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៦ ។ ចំែណក “ ពឹតិប ត
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ែដលចុះផ យព័ត៌មនៃនករចបខួ់ន
េ ក េច េធ ន និងបតុកមមរបស់ពលរដែខមរេ កមេនះ គឺេន
េលខ ៣៣ ចុះៃថងទី ៣០ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៦ ។ 
 មតិមជឈ ន ែដលបន នកែសតយនួេឈម ះ “An 

Giang” េនះ បតិកមមថ េនកមពុជេ កមែដលកពុំងសថិតេ កមករ
គប់ គងរបស់បក កុមមុយនិសផច់ករយនួសពៃថងេនះ មិនែមនជ
ថ នសួគ៌សិទធិមនុស េឡយី ។ ពលរដែខមរេ កម បឈមមុខនឹង

ករេរសីេអីង(ែខមរ-យនួ), រដអំ ចយនួេ បី គប់លបិចកលេដីមបី
របឹអូសយកដីធីែ សចំករ, អក រ សែខមរមិន តវបន កឲ់យ
សិក ជ ធរណៈ, ពលរដ តវមនឧតមគតែិតមយួគត់ គឺេជ
េលីបក កុមមុយនសិយនួ អនក មនឧតមគតិ ឬមនសិករជតិ គឺ
ជជន បតិកិរយិ ។ បុ៉ែនកែសតយនួមយួេនះែបរជសរេសរេរសី 
េអីងថែខមរចំេណះវជិជ ទប,មិនបន ជត ជប និងទទលួ រព័ត៌-
មនបដិវតន៍ េទីបប ឲយែខមរមយួចំននួេជ ពកយញុះញង់ មលួ
បងក ច់របស់ពកួជន បតិកិរយិ េហយី តវពកួេនះអូសទញ េដីមបី
បឆងំនឹងរ ភិបលខួន ។  

 គរួរលំឹកផងែដរថ ជនជតិេដីមែខមរេ កមកពុំងរស់េន
កមពុជេ កមសពៃថងេនះ ពំុ គ ល់ពនឺេសរភីពអីេទ េហយីពលរដក៏
ពំុមនសិទធិទទលួ ឬ ម នព័ត៌មនែដរ ។ ជក់ែសង ល ់
ប ញផ ពផ យព័ត៌មន គឺ តវបិទទងំ សង េហយី ល់ព័ត៌-
មនកនុង សក េចះែតេកតសរេសីរចំេពះបក កុមមុយនិសយនួ
បុ៉េ ះ េគមិនែដលេឃញីព័ត៌មន មយួ ៊ នកកយេរ ងរ
ភិបលយនួរេំ ភសិទធិមនុស េឡយី ។ េគរង់ចេំមីលថ េតី
កែសតយនួមយួេនះ នឹងចុះផ យបំៃភករពតិ និងបិទបងំនូវ 
ទេងីដ៏ កក់របស់រ ភិបលខួនែបប េទ ត េនេពលកែសត
មយួេនះសនយថ េនមនតេលខេ កយេទ តេនះ ៕                          

   េច មុនីេខម  

កុដិ វតភនំដិន ែដលជ ន ៃដក ងរបស់ ពះេចអធកិរវត ទឹម ខន 

 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

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

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

១២៥២-ជំ បអងុេ  េឡងគនុែដលេន 

នថន ញភនេំពញ  ដងឹេដមដេូចនះ 

ឲយចះុទកូេចញ  ទព័ទកឹេនះមិញ 

  េទកពំងុឆន  ំ។ 

១២៥៣-ពុំេឃញពកួពល   េជងទកឹនិងទល ់

និងទបត់ ងំ  ឲយថយទព័ទកឹ 

ឥតភកឹភតិភងំ  ពីកពំងុឆន  ំ

  េទេគ ន យវញ ។ 

១២៥៤- បទះនឹងទព័ ធមម ប៉ុកចប ់

ចេំនេនះមិញ  ចបំងបញ់កេំភង 

េគេឡេគកវញ  ពុំ ៊ នេលកេដញ 

  ថយេចញ បញប ់។ 

១២៥៥-មកដលភ់នេំពញ េហយេឡងេទថន ញ  

បឹងអងុឲយ ប ់  អងុឯងបនដងឹ  

ដណឹំង រសព  ឲយ ស បញប ់

  ទកូ យដបម់ួយ ។ 

១២៥៦- គបេ់ គ ង ប ប ់ កេំភង ចង ប ់

េ សចមិនមន ពយ  មនទងំៃកែណវ 

េដញ គរ បមំួយ   ទកូ យដបម់ួយ 

  េលទព័េចញេទ ។ 

១២៥៧-បនដលេ់គ ន យ អងុឲយទកូ យ 

ទមឹទេនេ ក យកទៃូកែណវ ែចវេដញ គរេទ 

មពកយអងុេ  ឲយេទ ម គរ ។ 

១២៥៨-ឯអងុធេំន        ឲយអងុតចូេទ   មេ យបឹងបួរ 

ចលូេទកនុងបឹង  នឹងរកចប់ គរ  ែ កង ជកបឹងបួរ 

   ពឹងពក់ ម  ។ 

១២៥៩-ទព័ទេនេ ក       េឡងគនុេឈម ះេ  ឲយអសព់ល  

បញ់កេំភងធ ំ  សទេំមឃ តវ តង ់  

   វតេគ ន យកនុង ។ 

១២៦០-ជបួទព័ធមម  ប៉ុកពុំរញុ         សឹងចតិចលូចង ់

ត ងំចបំងគន   យរូេទអំឡុង     ពី ពកលះុ តង ់

   ចងច់លូយតុគន  ។ 

១២៦១-ធមម ប៉ុកគត ់     ចងច់លូេ មពទ័ ធ ទកូេទបកបគ់ន  

យនួដងឹដេំណរ  គតិនិងគន  ែចវេចញមនីមន  

   ទេនេ កវញ ។ 

១២៦២-ជបួនឹងអងុធ ំ បមូលពលជ់ុំ    េចញមកភនេំពញ 

ជេដជះនង  ប៉ងគតិរតេ់ចញ  ពិតពីភនេំពញ 

   េទេ តយបភន ំ។ 

១២៦៣-ជបួនឹងធមម  ប៉ុកពិតគតិគន  បមូលពលជ់ុំ 

សំននួមួយពន ់  បរំយជុំនំ គន េ សចអងុធ ំ

   ភនេំពញេចញខ ម ី។ 

១២៦៤-ទព័ ជេដជះ      ចបំងផងមិនឈមះ  រតេ់ទផូវេ តយ 

ហួសេឡងបភន ំ  អងុធឃំម តឃមី វលពីផូវ ត 

   មកេគ ន យវញ ។ 

១២៦៥-ពទ័ធមម ប៉ុក  េនះចេំន សក  

េគ ន យេនះមិញ      រឯទព័យនួ     េរ បខនួេលកេចញ 

េឡងេគកេនះមិញ ត ងំចបំងគន  ។      (េនមនត) 

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ពិធីបុណយភជុ ំបិណ គឺជបុណយមយួ កនុងចំេ មពិធី
បុណយសំខន់ ៗ ែដល បជជនែខមរែតង បរពធេធីជេរ ង លឆ់ន ំ
មិនែដល ក់ខនេឡយី ។ ពកយ “ភជុ ំបិណ” មកពីពកយ “ភជុ ំ” ផ ំ
ជមយួនឹងពកយ “បិណ” ។ េបី មវចននុ កមែខមរ ពកយថ “ភជុ ំ” 
បនេសចកីថ េធីឲយជុំ, ឲយជបួជុំគន , ឲយ បជុំគន  ។ ចំែណកឯពកយ 
“បិណ” ជករ បមូលឲយមូល, ឬពូតជដុំ, ដំុ, ករចិញច ឹមជីវតិ េនះ
សំេ េទេលីបយបិណ ឬ បយបតបូរែដល បជ សែខមរទងំ
សីទងំ បស ែតងេធីយកេទវតកនុងពិធីកន់បិណេនះឯង ។ ដូច
េនះ “ពិធីបុណយភជុ ំបិណ” មននយ័សំេ ដល់ពិធីបុណយមយួែដល
បជពុទធបរសិ័ទែខមរយកបយបណិ បយបតបូរ ឬក៏ចងន់មក
កន់វតជបួជុំគន  េដីមបីេធីបុណយឧទទិសកុសលជូនដល់បុពករជីន
ែដលបន ចកេ កេទកនប់រេ ក ឲយរចួចកផុតទុកខេវទន 
េហយីែបរេ កយឲយពរជ័យដល់បងបូនែដលបនឧទទិសកុសលេទ
ឲយខួនេនះឲយបនេសចកីសុខេក មក ន ។ េ យែឡកេនៃថង
បញច ប់ េគេរ បចំពិធីែសនដូន មគហ នេរ ង ៗ ខួន េហយី
ជូនដំេណីរដូន តឡប់េទវញិជកិចចបញច ប់ៃនពិធីបុណយ ។ 
 ជំេន ទក់ទងនងឹពិធីបុណយ  
 ពិធីបុណយេនះសំខន់ សស់ មប់ បជជនែខមរ េហយី
ពកួេគែតង បកន់យ៉ងខជ ប់ខជួន េទះបីមនជីវភព កី កលំបក
េ កយ៉កយ៉ង ក៏េ យ េលីសពីេនះេទេទ ត បជជនែខមរ
េ កមេនែដនដសីណទេនេមគងគឯេ ះវញិ ក៏មិន ៊ នេមីល
រលំងបុណយេនះែដរ េទះបីជខួនកំពុងរស់េនេ កមគំនប
និគមយនួក៏េ យ ក៏ពកួគត់ែតងឆក់េឆ តេទកន់បិណ ឬ យក
ចងន់េទវតឲយបនមយួៃថងែដរកនុងរយៈេពល ១៥ ៃថងៃនពិធីបុណយ
ភជុ ំបិណេនះ ។ ទងំេនះក៏េ យ រែតគតម់នជំេន ថ ច់
ញតិែដលបនែចក នេទកនប់រេ កេនះ មនអនកខះមន
បបកមមធក់េទដល់នរកអវចីិេ យទុកខមយួរយជំពូក ជពិេសស
គឺេ សកឃន េ ពះខះ របរេិភគ រងទុកខេខចផ ជទី 
បំផុត ។ េនេពលពិធីបុណយភជុបិំណមកដល់ េ បតនរកទងំេនះ
តវបនេគេ ះែលងឲយមនេសរភីពមយួរយៈ េដីមបីមកទទលួ
យកេភគផលែដលបងបូនេធីបុណយឧទទិសេទជូន េហយីេបីេ បត
នរកទងំេនះេដីរែសងរក គប ់៧ វតេហយី េនែតមិនេឃញីមន
ច់ញតិរបសខួ់នេធីបុណយឧទទសិផលេទជូនេទ ត េ បតនរក

ទងំេនះ នឹងេជរ បេទច ក់ប រេទដល់ ច់ញតិរបស់
ខួនែដលេនរសេ់នះ ឲយហនិេ ចេខចផ ជក់ជមិនខន ។ 
េ យមនជំេន ែបបេនះេហយី េទីប បជជនែខមរែតងេទេធពិីធី
កន់បិណ (េបះបយបិណ) និងយកចងន់េទវត បេគន ពះ
សងឃ េដីមបបីនឧទទិសកុសលផលបុណយេទឲយេ បតនរកទងំ 

េនះ េហយីញតិមិតែដលបនបំេពញកុសលផលបុណយេនះ នឹង
បន តឡប់មកវញិនូវសពទ ធុករពរ និងេសចកីសុខេក មក ន
គប់ បករ ។ 

 កមមវធីិបុណយ 
 ពិធីបុណយភជុ ំបិណែចកជពីរវគគ គឺពិធីកន់បិណ ចប់ពី
ៃថង ១ េ ច រហូតដល់ៃថង ១៤ េ ច ែខភ ទបទ េហយីនិងៃថងភជុ ំ
បិណ េនៃថង ១៥ េ ច ែខភ ទបទ ជៃថងបេងយីៃនពិធីបុណយ ។ 
 កនុងអំឡុងេពលៃនពិធីកន់បិណ បជពុទធបរសិទ័ចំណុះ
េជីងវត ែចកេវនគន មភូមិនីមយួ ៗ េដីមបីកន់បិណ ( កប់យ
បិណ)  ។ ពកួេគនគំន េរ បចបំយបិណេទវតេនេវ េទ បភឺ
រហូតដល់ភឺ សឡះ េទីបនគំន តឡប់មកវញិ ។ េនេពល ពឹក
ពលឹម បជពុទធបរសិ័ទ េកមង ចស់ កមុំ កេមះ េរ បចំចងន់
មនមូប រ នំចំណី ែផេឈ ី បែងមចំ បយកេទវត បេគន
ពះសងឃ ។ េគេធីែបបេនះ គបចំ់ននួ ១៤ ៃថង គឺពីៃថង ១ េ ច ដល់
ថង ១៤ េ ច ែខភ ទបទ ។ ចំែណកេនៃថង ១៥ េ ច ជៃថងភជុ ំបិណ 
េហយីក៏ជៃថងបេងីយែដរេនះ បជពុទធបរសិ័ទេធីដូចជពិធីកន់
បិណនីមយួ ៗ ែដរ គន់ែតថ កនុងកិចចឆងបុណយកុសលេនះ ពុទធ
បរសិ័ទ គប់េវនមកចូលរមួយ៉ងេ ចីនកុះករ េលសីេវនមុន ៗ េនះ 
េធីឲយមនបរយិកសអ៊ូរអរ មវតនីមយួ ៗ ។ 
 េ យែឡកេនេគហ នវញិ បជ សែខមរបនេរ បចំ
ពិធីែសនដូន  េ យមន កលក មល ឬ កេនទលថម ី េរ បចំ 
រ ប់ មូប រ នំចំណី បែងមចំ ប ែផេឈ ីេភសជជៈ និងទឹក
មយួផិលេ យបង់ផក មិះផង ។ េនចនមូប រេគមនអុជធូប
និងអុជេទ នបំភឺផង េដីមបីឲយបន ជបដល់វញិញ ណកខនធបុពករ ី
ជន  ។ េនេវ ង ច េគយក សទបេចកមករចនេធីជទូក ឬ 
សំេពឲយរចួជេ សច លុះ ពឹកេឡងី ពះសុរយិរះេពញពនឺ េគនំ
គន យកទូក ឬ សំេពទងំេនះេទបែណត មទឹកេដីមបជូីន
ដំេណីរដូន តឡប់េទវញិ េ យមន ក់អងករ សែណក េពត 
អំបិល នំចំណី មូ  បរ.ី.. េដីមបីទុកបរេិភគ មផូវ ។ េនះជ
កិចចបញច ប់ៃនពិធីបុណយភជុ ំបិណ ។ 
 បវតិទក់ទងនងឹពិធីបុណយភជុ ំបិណ  
 មឯក រកមពុជសុរយិបនបញជ ក់ឲយដឹងថ មករ

វ ជវកនុង បេទសកមពុជេឃញីថ មន  ឬ គមពីរ ៣ 
ែបប បនែចងពី បភពៃនពិធីបុណយភជុ ំបិណ។  ឬ គមពីរទងំ
េនះ បនបរយិយដូចតេទេនះ ៖ 
 ១- វជិជ ធរ ៖ 
 កល ពះសមម សមពុទធ គង់ ពះធរមនេនេឡយី មន ពះ
ម េថរ ១ អងគ ពះនម ពះឧបគុតេតថរ បនេ េទកន់  



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

(តមកពីទពំ័រទី ០២) ក់គុកេនៃ ពស លុះសនធិសញញ បេំពញ
បែនថមេនះបនសេ មចេហយេទបេ ះែលងវញិ ។ 
 ដូចបនេពលមកខងេលេនះ បញជ ក់ថ ជរ ភ-ិ 
បលែខមរមនិ ៊ នជួយបងបូនែខមរកមពុជេ កមេទ េ ពះខច
មនទនំស់នឹងេយ ក ម នឲំយេយ ក ម ក់អន់ចតិ 
ែដលជេហតុនឲំយអំ ចរបស់ខួនសពៃថងេនះ មនេ គះថន ក់ 
េ ពះេយ ក មកពុំង បឆងំនឹងែខមរកមពុជេ កម ែដល
ពយយមេរ បរំះេចញពី និគមរបស់ខួន ។ ប៉ុែន ជរ ភ-ិ
បលែខមរ គបបគីតិថ តវបេំរ ផល បេយជន៍ែខមរ ឬផល
បេយជន៍េយ ក ម ។ មុនេឡងកន់តែំណង គណៈរដម នី
ៃន ជរ ភបិលែខមរបនេធសចច បណិធន ចេំពះ ពះភ័ ក 
ម ក ត និង ពះសងឃថ សុខចតិេគរពរដធមមនុញញបេំរ ផល
បេយជន៍ែខមរ ជពិេសសេនម  ៣៣ ៃនរដធមមនុញញបន

ែចងថ “ បជពលរដែខមរែដលកពុំងរស់េនបរេទស តវបនរដ
សភគពំរ” ។ ដូេចនះេបមនិជួយបងបូនែខមរកមពុជេ កម ែដល
មនទុកខេទ ទុកដូចជកបត់រដធមមនុញញ ែដលខួនបនសចច  
បណិធន ។ ជពិេសសមួយេទ ត អំ ចរបស់ ជរ ភបិល
ែខមរសពៃថងេនះ េកតពីសនឹកេឆន តរបស់ បជពលរដែខមរ ែដល
េបះេ ជសេរ សតំ ង សបេងកតជសភជត ិ េហយរដសភ
ែតង ងំរ ភបិលឲយដកឹន ំ បេទស ។ ដូេចនះ តវបេំរ ផល
បេយជន៍ែខមរ េដមបឲីយែខមរេបះេឆន តឲយេទ ត មនិ តវខច 
េយ ក មឲយខូចផល បេយជន៍ែខមរេឡយ ។ េបមនិ ចជួយ
បងបូនែខមរកមពុជេ កម េ យេចញមុខេទ គួរ ជរ ភបិល 
ែខមរ កុយំកេជងសទះទឹក េ ពះបងបូនែខមរកមពុជេ កមេពលេនះ 

ក់ដូចជ “ចុះទឹក កេព េឡងេលខ...” ៕ 
េ យបណិត ហុក វណ 

ននរក ។ េពលេនះេ យឫទធីរបស់េ ក ពកួេ បតនរកបន
ដកដេងីម សលមយួ សបក់ ក៏នគំន ផេំ កថ ៖ “សូម បប់ម
យឪពុកបងបូនកូនេចញតិេផរបស់េយងីខញុ ំមនេឈម ះដូេចន ះ ៗ 
េន សកេឈម ះដូេចន ះ ៗ សូមឲយ សូរករុ មកដល់េយងីខញុ ំ េធី
បុណយឲយទនឧទទិសផលមកឲយេយងីខញុផំងកុំខន េបីដល់រេនច ែខ
ភ ទបទេហយី ញតិសននបនេធីបុណយឲយទនឧទទិសផលមក
ឲយេយងី េយងីខញុ ំ គប់គន នឹងឲយពរសពទ ធុករដល់ពកួញតិទងំ 
យេនះ ឲយបនេសចកីសុខសបបយ” ។ល។ 

 កល ពះឧបគុតេតថរ តឡបពី់ ននរកមកវញិ េ ក
បនថយ ពះពរ ពះ ជជមយួ ពះអងគ ពះ ជអងគេនះ ទង់

បនទូលសួរ ពះសមម សមពុទធថ “េបីម  បិ  ញតិករបស់េយងី
ខញុ ំ ប់េទ េទេ យទុកខកនុងនរកេហយី េយងីខញុ ំ តវករេធីបុណយ
ឧទទិសផលជូនេទេ ក េតី តវេធីបុណយអី ?” ។ 
 ពះដ៏មនបុណយ ទង់ ស់ថ “ តវេធីបយបណិ បយ 
បតបូរ ល់ៃថង ងំពីៃថង ១ េ ចេទដល់ៃថង ១៥ េ ច ែខភ ទបទ, 
តវសមទនសលី ៥ និងឧេបសថសីល, តវនិមន ពះសងឃ
សូ តធម៌េទសន រឆន់ ល់ ពឹក េហយី តវឧទទិសផលជូនេទ
ពកួញតិសនន ែដលេទេកីតកនុងទុគគតិភព ។ ញតិទងំេនះនឹង
រចួេ ះចកទុកខ បនសុខកនុងសុគតិភព ដូចេសចកី បថន ” ។ល។ 
 ២- នសិង បិណ 
 ពះសមម សមពុទធ ទង់ ស់ចំេពះ នថបិណិកេសដី

ថ “ែតដល់រេនចែខភ ទបទ ែដលេគេរ បកន់បិណេនះ មយ 
ឪពុក និងញតិសននែដល ប់េទ េទេកីតកនុងទុគគតិភពទងំ
បុ៉នម ន សុទធែតបនមកជបួជុចំទំទលួផលែដលកូនេចបនេធី
បុណយកន់បិណ និងភជុ ំបិណឧទទិសជូនេទឲយ ។ េ យអំ ច
និសង បេគនបយបិណ បយបតបូរដល់ ពះសងឃេនរេនច

ែខភ ទបទ ែដលកូនេចឧទទិសជូនេទេនះ ពកួញតិទងំប៉ុនម ន 
ក៏បនរចួេ ះចកទុគគតិភព េទេកីតកនុង នសួគ៌េទវេ កដូច
េសចកី បថន ” ។ល។ 
 ៣-គមពីរេបតវតថុ 
 កល ពះសមម សមពុទធគង់ ពះធរមនេនេឡយី មន
ពនមន ក់េនកនុង កងព ណសី ែតងេទបញ់សតកនុងៃ ព ។ 
កល ពន តឡប់ពីៃ ពមកវញិ ពកួកូនេកមងែតេចមេ មសុំ ច់
ល់ៃថង ។ ៃថងមយួ ពនេទបញ់សត ពនក៏េបះផក តែបក ឬ ផក
ជ ពឹក ចងជុំវញិខួនយកមកផទះ ។ 

 លុះពកួេកមងសុំ ច់ ពនក៏ឲយផក េនះ ១ ែសមងមន ក់ ។ 
េ យេទសេនះ ដល់ ពនេនះ ប់េទ េទេកតីជេ បត កត 
មនផក តែបក ឬ ផក ជ ពឹក ជប់នឹងកបល េដីរកនុងទឹកេដីមបីេទ
សុំ រអំពីពកួញតិមកបរេិភគ ។ េវ េនះ េកលិយ មតយ
ៃន ពះបទពិមពិ រ ជិះទូកេទប ងក បបចចន គមបនេឃញីេ បត 
េហយីមនេសចកី ណិតក៏សួរេ បតថ “េយងីមនសតូវដុំ េបី
េយងី តវករឲយអនក េតីេធីដូចេមចអនកនឹងទទលួបរេិភគបន?” ។ 
េ បតេឆីយថ “េបីកនុងទូកេនះមនឧបសក ជអនកមនៃ ត
សរណគមន៍មនសីល សូមេ កឲយសតូវដល់ឧបសកេនះ 
េហយីឧទទិសផលឲយមកខញុចុំះ” ។ េកលិយ មតយេធី មេ បត
បប់ ។ េ បតក៏បនរចួចកេ បតភូមិេនះ េហយីេ បតេនះផថំ 

“សូមេ កេម  េបីេ កេធបុីណយទនឯ នីមយួ េហយីសូម
ឧទទិសផលដល់េ បតឯេទ ត ៗ ផង” ។ លុះេកលិយ មតយ ត
ឡប់មក សកវញិបនថយទន ចំេពះ ពះពុទធជមច ស់េហយី 
កបបងគំទូលេរ ងេ បតេនះ ពះអងគសែមងេបតនិកយឲយ បកដ
េឡងីដល់ពុទធបរសិ័ទកនុង គេនះ ៕                

ឯក រ វ ជវ 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 17 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមឹងេមលេមឃសេងកចនិ   សមឹងជល ឱ េ ក ម ក 

ពយអីេម៉ះេទេរេមលេទភន ំ   នកឹកមពុជេ កមដីេឆមេឆតល ។ 

ខ ញុរំស់ឆង យ សកទកុ ខធសំេ ងង   ឃតឆង យដឯីងចំ បងេសទរមរណ៍ 

ចលូ សកមនេទសរស់ទងំ តដរ  ពតអ់នកមនធមពុ៌កែម៉បងបូន ។ 

នកឹឃងំ ងំចតិខតិខនួមិនបន   យសំគម គ ងំ បណខនជបួមសសងួន 

រឮកនកឹ គធបផ់លត់មបូន   បន ស់េត នកនូសិស ឲយ បៃព ។ 

នកឹវត ម មកនុងឱ    ធបប់នសិក ភ មយៃថ 

ទកុ ខេមន េទេមនញេពញដួងហឫទយ័  នកឹថន កប់លីេរ នពីពុទ ធ សន ៍។ 

សេ ះ សេ កសំេ កកនូែខ មរ  រស់េលដីេករែតរងកមម កស 

េវ ត មេចរៃ ពរ ំ យជតិ សន ៍ បិទសិទ ធេិក មងចស់លះ តជី់វត ។ 

រឮកនកឹ ស់ សែខ មរ បស ស  គម នសិទ ធិ សីអតថនយ័ បវត ិ

វ ែខ មរេ កមេ មេរ ងជរូចត ់  ែដលយនួទចុ ចរតរតចង ក ែខ មរ ។ 

ណិតខងំេពកែរកទកុ ខបុ៉នភន ំ   នកឹេឃញែខ មរេ កមខំ បងេធ ស 

ទកឹែភនកហរូេហ រកយជទេន   យនួបនគន នេ់គ នរ សវែខ មរចះុេថក ។ 

ណិត េ ចេសទរេខចហឫទយ័  សែខ មរជងបីពនន់កម់នេ គ 

ខក់ ភនក សស់ ៗ រស់រងទកុ ខេ ក  េនះម វេយគេ គពូជ សន ៍។ 

សងក សងតវ់បតទិយ័   ចំ បងបញកមុរវប ស 

មិនបនសិក ពីអក រ ស   ែខ មរេ កមឲយចបស់ជតកិយជអី ។ 

បមឺុ់នបញចរកនុង រមមណ៍   នកឹដល់ ខ មរេ កម គបវ់នទ ី

ឱ! កមពុជេ កម អនកកុភំតិភយ័   ជតមិនេសរខ ញុវំលជបួវញ ៕ 

ថច់ បីជេគ ន 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 18 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 េរ ង វ៉ ពះេតជគណុ ទមឹ ខន ែដល ជញ ធរ 

យួន នងឹកពំងុែតឃុំខនួ ងំពីេ កយករចបផ់ ឹក រហតូមក

ដលេ់ពលេនះ មិនដឹងេតយួន បងេធអីជបនេទ តេទ 

បសិនេបករណី ពះេតជគណុ ទមឹ ខន េនះ ដូចជឆឹង

ត ដលកពំងុែតជបក់នុងបំពងក់េហយេនះ ។ កលពី

សមយ័មនុ ែខ មរេ កម ែដលយួនធបសំ់គលថ់ ជចណីំ

យង៉ឆង ញ់ពិ ររបស់ខនួ មសនទុះៃនគមន យួនែតងែត

តបកេ់លបយង៉ សលមួយមត៉ប់ត ់ ៗ ។ ែតែខ មរេ កម

បចចបុបន នេនះជឆឹង ត ែដលយួនកពំងុែតទទលួរងនវូករឈឺ

ចកុចបជ់េរ ង លៃ់ថង េបខជ កក់ពិ៏បកនងឹេចញ ែតេបខំ

បងេលបកមិ៏នងយនងឹចលូែដរ ។ 

 មតអិនរជតិ តងែតផលដ់ំបូនម នដល់ ជញ ធរយួន

េទេលករេគរពសិទ ធមិនសុ  មនករេគរពសិទ ធជិនជតិ

េដមែខ មរកមពុជេ កមជេដម ។ ជពិេសសយួន គជឺេបកខ-

ភពមួយ ែដលមនវតមនកនុងេវទកិចៃិ នយអ៍ងគករសហ-

បជជតសីិពីបញជនជតេិដម ជេរ ង លឆ់ន ំ ែដល

េរ ង ល់ ណត ិ យួនែតង បឈមនងឹសែ មកេ ក

នដកមមរបស់ ខ មរេ កមពីអតតីកល រហតូដលប់ច ចបុបន ន 

េ យ រែត ន ៃដរបស់យួនបនេធមក ។ យួនេនែតរង

រួសមិន ពម បប់ងគ ប ់ មិន ពមែកែ ប មិន ពម រភព 

មិន ពមពិចរ  នងិមិន ពមេ ះ យនវូ លេ់សចកី

តវកររបសព់លរដែខ មរកមពុជេ កម ជមច ស់ទកឹដី ។ ផទុយ

េទវញ យួនែថមទងំបេញចញយង៉េពញទហឹំងនវូអលជជី-

ភពរសបស់ខនួ នងិេលប តបក ់ រេំ ភបំពនមកេល

សិទ ធេិសរភព បូរណភព អធបិបេតយយភព មិន គ លេ់នះ

ជរបសេ់គ េនះជរបស់ឯង គឺ គន ់ តសំគលថ់ អី ៗ ទងំ

អស់គជឺរបស់ ដលខនួ តវបនេនកនុងអនគត ។ 

 េសទរែតេរ ង លៃ់ថង ចប់ ងំពីគតិេលប ពះកយ

ពះេតជគណុ ទមឹ ខន មក េគសេងកតេឃញមនម

បតកុមម កដូកមមេ យសនវិធ ីអស់ពីកែនងមួយដលក់ែនង

មួយ នងិករ បតកិមមពីអងគករទតូនន េនទទូងំពិភព

េ ក ជពិេសសសហរដេមរក ែដលជ បេទសម

អំ ច បនសែមងករយកចតិទកុ កយ់ង៉ខងំចេំពះ

ែខ មរកមពុជេ កម ជមច ស់ទកឹដីកមពុជេ កម ។ េនះមិន តម

ែតជករ ស់ ម រតយួីនេឡងវញេទ ែតជករសីបេនទ ស

យង៉ធងនច់េំពះកររងកបលរបសយួ់ន ែដលពីមនុមកមិន

ពមយកចតិទកុ ក់ ប ់។ មហិច ឆ េលបយកទកឹដីកមពុជ

េ កម បំបក់ ម រតអីនកេសន ជតរិ េទបប លឲយជប់

ឆឹងកនុងបំពងក់ែបបេនះ ។ ជក់ សងគកឺរណី ពះេតជគណុ 

ទមឹ ខន េនះឯង ។ ដូេច នះរ ភបិលយួន កង ណូយ 

គរួគតិេឡងវញនវូទេងដគ៏េឃនរបស់ខនួ ខណៈែដល 

ប បេទសម អំ ចនវូមនករេយគយល ់។ 

 ជនជតេិដមែខ មរកមពុជេ កម ែដលកពំងុរស់េន

េលទកឹដកីេំណតរបស់ខនួេនះ កបី់ដូចជពុំមិនសិទ ធអីិ

េ ះ ។ េ កពីករេធទកុ ខបកុេមនញ ចប់ ពះសងឃ នងិ បជ

ពលរដែខ មរ កព់នធនគរ យួននវូែតបនេគលនេយបយ

រំ យពូជ សន ៍ ខ មរ កនុងេគលបំណងលបុបំបតជ់នជតិ

េដមែខ មរកមពុជេ កមពីទព័ំរ បវតិ ស ។ េ យករឈឺ

ចបទ់ងំេនះេហយ េទបជំរញុឲយែខ មរេ កម េ កកេឡង 

តស៊ូេ យអហិង  ែដល សបេទនងឹចបបអ់ងគករសហ-

បជជត ិ រហតូមកដលេ់ពលេនះែខ មរកមពុជេ កម តវបន

អនរជតទិទលួ គ លជ់ជនជតេិដម េហយបនចលូ បជុំ

ក នុងេវទកិចៃិ នយអ៍ងគករសហ បជជត ិ សីពីបញជន

ជតេិដមេនបូរញូ៉វយក ជេរ ង លឆ់ន ំេទ តផង ។ ជ

ពិេសសេទេទ ត គកឺរអនមុត័ចបបសី់អំពីជនជតេិដម 

របស់អងគករសហ បជជតកិលពីៃថងទ ី ១៣ កញញ េនះ  

ប លឲយភព មស៉់ នងិខកចតិជិតដលក់រំតកពូំល 

េទបយួនចបេ់ផមសះែសងរកេលសេ ះែលង នងិេ ះ

យករណីឃុំខនួអតតីសងឃ ទមឹ ខន ។ 

 េទះជយង៉េនះក ី ពះសងឃ នងិពលរដែខ មរទងំ

អស់ ែសងនវូកេី តកអរចេំពះករដកឆឹងេចញពីបំពងក 

េដមបីបញច បភ់ពឈឺចប ់ បញច បអ់ធកិរណ៍ នងិឈនេទ

រកករបញច បន់វូមិចឆ ទដិរិបស់ខនួ ែដលធបម់ន ងំពីមនុ

មក ។ េហយែខ មរចងចថំ យួនទមិឡឥត សន សប់ ពះ

ពទុ ធ សន សប់ ខ មរ ស់ ែតទមិឡឥត សនមួយេនះ

ស ញ់ទកឹដី ខ មរខងំ ស់ ។ ែខ មរកលពីេដមេឡយ

ធប់ តជម នគរ េ កយមកកយជម ក ត ែត

បច ចបុបន នេនះបនកយេទជម ក ត ់ ។ ដូេច នះេយងទងំ

អស់គន តវេចះភញ កខ់នួ តវ ពតៃដគនជនចិ ច សន បេទស

ជត ិគឋឺតិេនេលេយងទងំអស់គន ជ បជពលរដ ៕  

េ ង ឫទធិជ័យ 



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 19 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 ខណៈេពលែដលែខមរ កហម សមប់ែខមរេន បេទស
កមពុជ កនុង សក យទង េខតមត់ ជក ទឹកដកីមពុជេ កម
បជពលរដ ប់ពន់នក់ តវទទួលរងករសមប់រងគ លពី
សំ ក់យួនកុមមុយិនស ណូយ ។ ខងេ កមេនះ ជឯក

រៃនអេំព បល័យពូជ សន៍ដ៏ វយង់ឃនង ែដលបន
យួនកុមមុយនិសបនំខួនជែខមរ កហមសមប់ តវបន កមអនក

វ ជវ និងចង កងឯក រ បល័យពូជ សន៍ែខមរកមពុជ
េ កមពីសំ ក់បនយួនកុមមុយនិស េនសហរដ េមរកិេរ ប 
ចចំង កង ។ “ ពឹតបិ តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” មនេសចកី
េ មនស ដក សង់េចញពីកែសត “ ស ញ់ែខមរ” ចុះផ យ
ែចកជូនជនរួមឈមេម ន និងពិចរ ែដលមនេសចកី 
ទងំ សងដូចខងេ កម ៖ 
 កនុងប៉ុនម នៃថងេដមែខមក  ឆន  ំ ១៩៧៨ េនតបំន់ ពំ
ែដនចុងផុតទក ណិទិស ។ ប អងគករសថិតេ កមកងពល
េលខ ២ និង ២១០ របស់េឃធភូមភិគនិរតកីមពុជ បន យ
លុក និងកន់កប់ប ឃុភូំ េគ ង (Phu Cuong), ខន់ ន 
(Khanh An), ខញ់ ប៊ញិ (Khanh Binh), សក ហុង ង ឺ(Hong Ngu) 
និង សកពម េទ ង (Ha Tien)  សថិតកនុងែដនដេីយធភូមភិគ
ទី ៩ របស់េវ ត ម ។ េនះក៏ជករ យលុកចូលទឹកដេីវ ត-

មេលកេ កយែដរ េ ពះេគគម នឱកស នឹងឆងកត់ ពំ
ែដនេដមប ី យលុកេវ ត មបនេទ តេទ ។ ឧតមេសនីយ៍  
តនឹ េង ម ែដលជេមបញជ កររងរបស់ឧតមេសនីយ៍ េឡ ឌកឹ
ញ់  េ កយេពល េឡ ឌកឹ ញ់ ជនួំស តនឹ ន់៉ , តនឹ 

េង ម តវបនេសនឲយេឡងជេមបញជ ករេយធភូមភិគ ៩ 
ទទួលបនទុកបញជ ករកងទព័អចៃិ នយ៍ជត ិ ៣ កងពលធ ំ រួម
មនកងពលធេំលខ ៤, េលខ ៨, និងេលខ ៣៣០ និង ២ កងវរ
េសនធកំងទព័ចល័តពិេសស បចេំខតប ក់ (Hau Giang) 
និង ប ទ បែំលង (Dong Thap) ។ កងពលធេំលខ ៣៤១ 
េ កមករដកឹនរំបស់ឧតមេសនីយ៍ វ ៉ូ េក ជេមបញជ ករ តវ
បនេកះេ ពីេយធភូមភិគទី ៧ មកជនួំយកមងំឲយេយធ
ភូមភិគទី ៩ រួមនឹងករគ ំ ទពីទព័ កស, កងកេំភងធ,ំ កង
រថេ កះជមួយនឹងចនួំនទព័ គបស ងគប់ ៤ កងពលធទំព័ជត ិ
និង ២ កងវរេសនធទំព័ចល័តពិេសសរបស់កុមមុយនិសេវ ត

ម និងកមងំគ ំ ទដ៏ខងំកដូេចនះ ែតក៏ តវសីុេពល ២ ែខ
បយុទធតទល់ែដរ េទប យបករុញកងពលធេំលខ ២ និង ២១០ 

របស់កមពុជឲយេចញផុតពី ពំែដន និងេកបកប់េឡងវញិនូវទឹក
ដែីដល តវបត់បង់ ។ 
 េដមែខមនី ឆន  ំ១៩៧៨ ថ នករណ៍ ពំែដនែបក៉និរតី
តវបនេសង ម ង ត់ទងំ សង ។ េ កយេពលសេំរចេបសកកមម
កងពលធេំលខ ៣៤១ តវបនបញជូ ន តឡប់េទអងគភព
េយធទី ៤ ៃនភូមភិគទី ៧ វញិ ។ ឧតមេសនីយ៍ តនឹ េង ម 
េនបនេរ បចចំត់ែចងករពរកងពលធអំចៃិ នយ៍េលខ ៤, ៨, 
៣៣០, និង ២ កងវរេសនធទំព័ចល័តេខតប ក់ (Hau 

Giang) និងេខត ប ទ បែំលង (Dong Thap) ទទួលបនទុកភរ-
កចិចេ ត មករពរែដនដែីដលមនបញចេំពះមុខ ។ េ យ
ែឡកកងពលធេំលខ ៣៣០ តវបនកណំត់បញជ ឲយបេងកត
ែខ ក ត់ករពរសនិសុខទឹកដី សក យទង (Tri Ton) ។ 
 ថ នករណ៍កមពុជ េ កយេពលកងពលធេំលខ ២ និង 
២១០ ដកចូល ពែំដនខួនវញិ ៖ 
 ចប់ពីេដមែខមនី ឆន ១ំ៩៧៨ និងែខេ កយ ៗ មក  
ករេបសសំ តៃផទកនុងេនេយធភូមភិគបូព៌ពីមួយៃថងេទមួយ
ៃថងកន់ែត នតងឹេឡង ៗ េហយ នតងឹដល់ករំតិែមនែទន គឺ
េនៃថងទី ២៤ ែខឧសភ ឆន  ំ១៩៧៨ កងទព័របស់ ែក ពក (Ke 

Pauk) េលខភូមភិគមជឈមិរបស់ែខមរ កហម ៃនេយធភូមភិគ
មជឈមិ បនបញជូ នចុះេទដល់សួង ហុ៊ព័ទធបនទ យអគគបញជ
ករ នរបស់េយធភូមភិគបូព៌ ចប់ខួននយទ នបញជ  
ករទងំអស់យកេទឃុឃំងំ េហយក៏មនករបះ៉ទងគចិគន េ យ

វុធជេ ចនេលក ។ េ កយេពលេបសសំ តកងពលធេំលខ 
៤ ចត់ទុកថ តវជ មះបញជី  ។ កងពលធេំផ ងេទ តែដលេន
េសសសល់ រួមមនកងពលធេំលខ ៣ េលខ៥ េលខ ២៨០ 
កមងំទព័ក៏ចុះេខ យយ៉ងខងំ ។                                        



េលខ  ៤៥ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 20 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 

សកមមភពបតុកមមអហិង របស់ជនរួមឈមែខមរ និងអនរជតិ េដមបីទមទរឲយរ ភិបលយួនេ ះែលង ពះសងឃ និងេគរពសិទធិជនជតិេដមែខមរេ កម េនេលទឹកដីកមពុជេ កម  

 គណៈកមម ធកិរនេយបយ មជឈមិបក កុមមុយនិសេវ ត 
ម ក៏មនិេបះបង់ឱកសដ៏លេនះ បនខិតខរុំកពងតចណុំច

េខ យរបស់ខម ងំ គកឺរែហកហួរៃផទកនុង និងករទស់ែទងកនុងជួរកង
ទព័របស់ែខមរ កហម សប មយុទធ សរបស់េលនីន គឺ តវចបំង
យកឲយបនឆប់រហ័សបផុំតនូវឱកសែបកបក់របស់ខម ងំ មវធិី
េ ត មខួនយ៉ងមមញឹកេទេលចតិ សម ជន និងមតអិនរ-
ជត ិ ។ េនះជេហតុផលរបស់ពួកកុមមុយនិសេវ ត មែដលដកឹន ំ
សែំដងឆកេ ខ នដ៏ម េឃរេឃ និងែសនយង់ឃនងគួរឲយសប់េខពម
បផុំត ងូតឈម បជជនឥតេទសៃពរច៍នួំន ៣១៥៧ នក់េនឃុ ំ 
បជុក (Ba Chuc) ន តៃីថងទី ១៨ ែខេម  ឆន  ំ ១៩៧៨ រួចទមក់
កហុំសឲយពួកេពជឈឃតែខមរ កហមថជអនក ប ពឹតវញិ ។ សកមម-
ភពគប់ដៃីដអញបងញៃដេគ ( សីុបយេទ បមត់ពែព) េនះ 
គជឺេសន តនេយបយដ៏ កខក់េ ម គេ គក របស់ពួកកុមមុយនិសេវ ត

ម ែដលបននិងកពុំងេបកបេញឆ តបែងង នមតមិ ជន ងំ
ពីជងពីរទសវត រក៍នងមក គួរែតដល់េពលនឹង តវបនយកេចញ

ត ត ងចេំពះពនឺយុតធិម៌ េដមបឲីយមតិ ធរណៈេធករវ-ិ 
និចឆ័យែដរេហយ ។ 
 តវសងករពិតជូន បវតិ សវញិ ៖ 
 ដូចេយងខញុបំន ៉យ ៉ប់ខងេល េ កយេពលពិនិតយេ យ
សីុជេំ  និងវភិគលិតលន់នូវលិខិតេថក លេទសរបស់េ ក តឹន 
ហ... (Tran H...) និងេរ ង ៉វឃុបំជុក (Ba Chuc) េន ពែំដន យួន-ែខមរ
របស់េ ក ង គ ី (Hoang Quy) ែដលបនតេមងកនុង Lenduong.Net 

ៃថងទី ០៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៤ ។ េ ក តនឹ ហ...បនទមក់ករទទួល
ខុស តវេទេលពួកកុមមុយនិសេវ ត ម ែដលបនបេងកតេឡងនូវ
ករ ប់ដល់ បជជនគម នេទសៃពរជ៍ង ៣០០០ នក់េនឃុបំជុក។ 
ចែំណកេ ក ង គ ី វញិ គទឺមក់កហុំសបបកមមេនះេទេល

េពជឈឃត ប៉ុល ពត និងបនេលកតួេលខចនួំនមនុស ប់ពិត
បកដគ ឺ ៣១៥៧ នក់ េហយកណំត់េពលេវ  គៃឺថងទី ១៨ ែខ  
េម  ឆន  ំ ១៩៧៨ ។ ប៉ុែនឯក រសីពីផទះ ផនូ រេនឃុបំជុក ែដលខញុ ំ
បន នេលទពំ័រ Saigonnet គជឺអេំពបបកមមដ៏េឃរេឃ ែដលពួក 
ប៉ុល ពត បន ប ពឹតេនះ គចឺប់ពីៃថងទី ១៨ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៨ 
ដល់ៃថងទី ២៩ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៨ (១១ៃថង) ។ ចណុំចមួយ សបគន ដ៏
សខំន់ គទឺងំេ ក តនឹ ហ... និងេ ក ង គ ីក៏បនបញជ ក់ដូច
គន ថ ជនរងេ គះទងំអស់េនះសុទធែត តវសមប់េនកនុងវត និង

េរ ន ។ គន់ែតចណុំចមួយេនះប៉ុេ ះ ក៏លមម គប់ គន់
េដមបេីថក លេទសពួកកុមមុយនិសេវ ត មថ ជឧ កដិជនយ៉ងពិត
បកដេទេហយ ។ 

 េ ក តនឹ ហ... មអតថបទេ កនិយយថ “...កុមមុយ-
និសេវ ត មបញជូ នកងពលធេំលខ ៣០ ៃនកុមមុយនិសយួនខង
េជងមកេធរបងំ កស់ឃមឹក មបេ យ ពំែដនែខមរ-យួន េនេខត
មត់ ជក ។ ង ចេឡងពួកកមម ភបិល និងកងទព័កុមមុយនិសចប់
បជជន បមូលផុចូំលេដកកនុងវត ឬ េរ ន េដមបឲីយពួកេគ
ករពរ ។ ក ល ធ ត េពលែដល សកពុំងសកប់ដេំណក ពួក
ែកងខួនជកងទព័ែខមរ យលុកចូលវត និង េរ នេ យគប់
គប់ែបកៃដ (ទរ ចកខងេ កចក់េ រជប់) ។ េ កយមក ពួក ក៏
បេញឆះេភងដុតេខទច ប លឲយ បជជន ប់ពន់នក់ តវ ប់យ៉ង
អេ ចអធ័ម េ យមនិអស់ចតិេ កមក ប់ៃដឥត សនរបស់
ពួកកុមមុយនិសេវ ត ម ។ ពិេសស គេឺនឃុបំជុក សក យទង 
េខតប ជ (An Giang) មនជង ៣០០០ នក់ តវពួក បមូលផុំ
សមប់ ។ សពៃថង ពួក ឲយក ងផទះកញច ក់មួយស មប់ផទុកគនំរឆងឹ
ដ៏េ ចន កស់ែ កលែដលគរខពស់េសមនឹងកបលមនុស ...។” 

 (េនមនតេលខេ កយ) 


