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ម កេរង 

 ្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម្របមណ ១០ ននក់
កំពុងរស់ទងំ្រតដរ េ្រកមករ្រគប់្រគងដ៏ផច់កររបស់្រកង  
ណូយ បនទ ប់ពី និគមប ងំ បនកត់ទឹកដីកមពុជេ្រកមឲយ
េទយនួេនៃថងទី ០៤ ែខមិថុន ឆន  ំ១៩៤៩ េ យពុំមនករដឹងឮ 
ឬយល់្រពមពីពលរដែខមរេ្រកមមច ស់្រសកទលែ់តេ ះ ។ កមពុជ
េ្រកមសពៃថង ែដលេគនិយមេ ថ េវ ត មខងតបូងេនះ គឺ
មនៃផទដី ៦៨.៦០០ គីឡូែម៉្រត្រក , មន ២១ េខត និងេកះ
ចំននួពីរ ជពិេសសគឺមនវត ម្របមណជង ៦០០ ែដលែខមរ
េ្រកមរក ្របតបិតិយ៉ងខជ ប់ខជួនេគរពនូវ្របៃពណី ទំេន មទំ ប់ 
វបបធមិដូចគន នឹងែខមរេន្របេទសកមពុជផងែដរ ។ ជអកុសល 
េ្រកយពីរបបយនួកុមមុយនិស្រគប់្រគង ែខមរកមពុជេ្រកមែតង្រតវ
របបផច់ករយនួរេំ ភសិទធិេសរភីពមនុស ជតិ និងេសរជំីេន
សនយ៉ងគេឃនី េ យពុមំនករែ្រកងរែអង ឬខម ស់េអ ន

ទល់ែតេ ះ ។ ទេងីរេំ ភបំពនសិទធិមនុស មកេលីែខមរេ្រកម
មិន្រគប់្រគន់ ្រកង ណូយបនអនុវតែផនករណ៍យនូួបនីយកមម 
របឹអូសយកដីធី ែ្រសចំករ មែខមរេ្រកមមិនឲយេគរព្របតិបតិ
្រពះពុទធ សន សិក ភ កំេណីត និង្របវតិ សេទ ត 
ផង ។ េលីសពីេនះេទ តេ ត ្រកង ណូយបនលូកៃដចូល
យ៉ងេ្រជរេំ ភអធិេតយយភព បូរណភព និងឯក ជយកមពុជ
យ៉ងកំេ ល ជរួជតិ ។ 
 អតីតសងឃ ទឹម ខន ែដល្រតវេសចសងឃ េទព វង   

រមួគំនិតនឹង្រកសួងម ៃផទ្រសកែខមរ ចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី ៣០ ែខ
មិថុន ឆន  ំ ២០០៧ េហយីបញជូ នមកឲយយនួ ក់គុកេនះ គឺជ
សញញ មយួបងញពីភពកេម យរបស់កមពុជ ែដលអសមតថភព
គម នឆនទៈកនុងករករពរពលរដខួន និងរមួៃដជមយួយនួ្រសកីដូង
បំបក់ ម រតីែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 ្របភពព័ត៌មនព្ីរសក យទង េខតមត់្រជក ឲយដឹងថ
អតីត្រពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ្រសកគិរវីង់ េខត ែកវ 
េ្រកយពី្រតវេគផ ឹកេន្រសកែខមរ េហយីបញជូ នមកឲយ ជញ ធរយនួ
យ៉ងតក់្រកហល់េនះ េបីគិតមកដល់េពលេនះគឺ្រតវបន ជញ ធរ
យនួ្រចកពនធនគរអស់រយៈេពល ៤ ែខេហយី (តេទទំព័រទី០៤)

អតីតេចអធិករ ទឹម ខន  ែដល្រតវតុ ករកុមមុយនិស្តយនួកត់េទស 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 2 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

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

ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net 

វិចរណកថ 

 ្រពះេវស ន្តរ ជេរ ងជតកទី ១០ ៃនករក ងទន
បរមៃីន្រពះេពធសិត េដើមបឲីយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ៃន្រពះ
សមណេគត្តម ។ កនុងវគគមួយៃនៃផទេរ ងនិយយថ ្រពះេវស ន្តរ 
បន្រតូវ្របជ ស្តេដញេចញពី្រពះនគរ មរយៈករេធើបតុ-
កមមមួយ េ យ្របឆងំនឹង្រពះអងគអពីំករ ក់ទនដរំ ី ែដល 
្របជ ស្តយល់ថ ជដរំមីងគលរបស់្របេទស ឲយដល់ពួក
្រពហមណ៍ ។ កនុងេពលេនះ្រពះេវស ន្តរបនេធើ មសណូំមពរ
របស់្របជ ស្ត្រពះអងគ ។ ករសេ្រមច្រពះទយ័ែបបេនះចត់
ទុកថ ្រពះេវស ន្តរេពធសិត មនឧត្តមគតដ៏ិខពង់ខពស់ ស់
កនុងករេគរព មឆនទៈរបស់្របជ ស្ត េ យពុំ្របឆងំនឹងមតិ
របស់្របជ ស្ត េហើយសុខចតិ្តេទរស់េនកនុងៃ្រពគរិវីងគត ដូច
ពកយែដល្រពះអងគបនេពលកនុងកណេហមពន្ត សុអំនុញញពី
្របជ ស្តថ េយើងនឹងេទ មផូវរបស់ក ្រត ែដលេធើខុស សូម
អនកទងំ យអត់េទសបង្អង់ឲយេយើងមួយយប់មួយៃថងសិន ទំ ំ
េយើងឲយទនេ្រសច ។ 
 កនុង្រពះសកមមភព ដ៏ ច រយេនះ េយើងគួរេលើកេឡើង
វភិគថ េហតុអីបនជេពលេនះ ្រពះអងគពុំេ្របើកមងំទព័ 
េដើមបបី ងក ប្របជ ស្ត ែដលេធើបតុកមមេដញ្រពះអងគេចញពី
្រពះនគរ េ្រពះេពលេនះ្រពះអងគមនអ ច្រគប់្រគន់ ជ 
មួយ្រពះបទ្រសីសពជ័ យ ជ្រពះបិ  ។ មករសេងកត ធមម
្រពះេពធសិត ែតងែត ងអេំពើជកុសល ែតងេច ស ងករ
េប តេប នជនិចច យ៉ង មញិ្រពះេពធសិតេវស ន្តរ េ ះ
្រ យវបិត្តេិនះេ យសន្តិវធិ ី ។ ្រពះអងគយល់ថ ករប ងក ប
េ យធមហិិង ពុំបនេជគជ័យេឡើយ ផទុយេទវញិ រតឹែត
បែនថមកហឹំងរបស់្របជ ស្ត ឲយេកើតមនកន់ែតខងំេឡើងែថម
េទ ត េហើយជអេំពើពលខុសពីលកខណៈរបស់គតបិណិតផង ។ 
មយ៉ងេទ ត ្រពះអងគពុំចង់ឲយ្របជ ស្ត មនទុកខ្រពយេ យ រ
ែត្រពះអងគ ។ ដូេចនះេឃើញថ ្រពះេវស ន្តរ បនេគរពឆនទៈរបស់
្របជ ស្ត បនេគរពសិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធបិេតយយ 

្របកដ ។ ជភស្តុ ង ្រពះអងគបនេធើ មឆនទៈរបស់្របជ ស្ត 
្រពមទងំបនសុេំទស្របជ ស្តជ ធរណៈេទ តផង ។ 
 ដេំ ះ្រ យ របស់្រពះេវស ន្តរ គជឺដេំ ះ
្រ យេ យសន្តិវធិ ី ជមួយ្របជ ស្ត្រពះអងគ ។ ដូេចនះ អនក
ដកឹនែំខមរបចចុបបនន និងេទអនគតគួរ ត់េរ នសិក  ម
ឧត្តមគតរិបស់្រពះេវស ន្តរេនះ គ្ឺរពះអងគពុំបនេធើឲយ្របជ-

ស្តចបំងគន  េ យ រែតផល្របេយជន៍ ឬកហឹំងផទ ល់ខួន
្រពះអងគេឡើយ ។ ្រពះអងគបនែចក ច់ពីគន  រ ង្របេយជន៍
ផទ ល់ខួន និង្របេយជន៍ជត ិេហើយបនទទួលកហុំសរបស់្រពះ
អងគជផូវករផង ។  
 ្របេទសកនុងពិភពេ ក មន្របេទសខះ មនិេ្របើកមងំ
ប ងក បសុខចតិ្តចុះេចញពីតែំណង មឆនទៈរបស់្របជពលរដ្ឋ
បតុករ ដូចជេ ក សូ៊ រតូ ៃន្របេទសឥណូេនសីុ ជេដើម ។ 
្រពះេច បវ យ ៃនេវ ត ម សុខចតិ្តេទរស់េន្របេទស
ប ងំ រ ំ យរបប ជនិយម មសេំណើ រសុរំបស់យុវជន 
េវ ត ម ។ ផទុយពី្របេទសកមពុជ េនឆន  ំ១៩៧០ បនបេងកើត 
ស ងគ ម ពឹងបរេទសឲយមកសមប់ជតឯិង ។ េនឆន  ំ ១៩៩៨ 
បនបញ់្របជពលរដ្ឋបតុករ ែដលទមទរលទធិ្របជធបិ- 
េតយយ េធើឲយ្រពះសងឃ និងយុវជនែខមរ ្រតូវសុគត និង ប់អស់
ជេ្រចើន ៕                                            ្រពះភកិខបុណិត ហុក វណ 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តពេលខមនុ) 

ម  ៩                                                                                                                                                                              
 ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសិទធមិនកមមសិទធិេនកនុងសហ-
គមន៏ ឬជតិ សន៏ជេដីម ្រសប ម្របៃពណី និងទំេន ម 
ទំ ប់របស់សហគមន៏ និងជតិ សន៏ ែដលបនទទលួករ
្រពយបរមភ ។ គម នករេរសីេអីង្របេភទ មយួ ចេកីតមន
េចញពីករអនុវតន៏សិទធិែបបេនះេឡយី ។ 
ម  ១០                                                                                                                                                                  
 ជនជតិេដីម្រគប់រូប មិន្រតវបនបងខំឲយេចញពីដីធី ឬ
បូរណភពទឹកដរីបស់ពកួេគេឡយី ។ គម នករ ងំលំេនថមី
មយួ េកីតមនេឡងីេ យគម នករយល់្រពម េ យេសរ ី និងមតិ
ចំហររបស់ជនជតិេដីម ែដលមនទុកខកងល់េនះេឡយី និង
បនទ ប់ពីករ្រពមេ្រព ងគន មក ្រតវមនសណំងសម្រសប ែដល
ចទទលួយកបន ឬក៏្រតវេ្រជសីេរសីករវលិ្រតឡប់មកវញិ ។ 

ម  ១១                                                                                                                                                                         
 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសទិធិអនុវត 
និងសេ ងគ ះ្របៃពណី និងទំេន មទំ ប់ វបបធម៌ននរបស់ពកួ 
េគ ។ សិទធិេនះ ប់បញចូ លទងំករែថរក , គពំរ និងអភិវឌ  
សិទធិសែមងមតិ ទងំកនុងអតីតកល បចចុបបនន និងេទអនគតៃន
វបបធម៌របស់ពកួេគផងែដរ ដូចជទី ថ ន បុ ណវទិយ និង្របវតិ-

ស, សិលបៈ, គំនូរ, កមមវធីិបុណយ, បេចចទវទិយ, េ ខ ន្រគបរ់ូប
ភព និងអក រ ស មែបបបូ ណ និង្របវតិ ស ។                                                                                                                    

កយខណ័ទី ២៖ រដ គរួផល់េសចកីត្រមវករែកែ្របខង
េ្រគ ងយនទំេនបី ែដល ច ប់បញជូ លឲយរក េនដូចេដីមវញិ និង
អភិវឌឈឲយមនករជបួជុំគន ជមយួជនជតិេដីម េ យផ ភជ ប់នឹង
ករេគរពដល់វបបធម៌, បញញ វន, សន និងផូវចិតរបស់ពកួេគ  
ែដល ចទទលួយកបន េ យករយល់្រពមពុំមនករបងខិតបងខំ  
រតឹតបិត ឬក៏េ្របអំីេពីហងឹ មយួ្របឆងំនឹងចបប់ ្របៃពណី និង 
ទំេន មទំ ប់របស់ពកួេគេឡយី ។ 
ម  ១២                                                                                                                                                    
 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសទិធិសែមង
មតិ, អនុវត, អភិវឌឈ និងបងត់បេ្រង ននូវ្របៃពណីទំេន មទំ ប់ 
និងកមមវធីិបុណយនន មែបបជំេន សន ។ មនសិទធិែថរក  
ករពរ និងដំេណីរឈនេទរកភពឯកជន ៃនករ្របតិបតិ
សន និងវបបធម៌របស់ពកួេគ ។ មនសទិធិកនុងករេ្របី្របស ់

និងករ្រតតពិនិតយកមមវធីិបុណយ្របៃពណីរបស់ពកួេគ េហយីមន
សិទធិេធីមតុភូមិនិវតន៏ មែបបមនុស ជតិ ។                                                                                                                                   
             កយខណ័ទី ២៖ រដគរួែសងរកវធីិ េដីមបីញុងំឲយមន
ដំេណីរករ មករែដល ចេធេីទបន ឬករេធីមតុភូមិនិវតន៏
មវធីិៃនវតថុបំណង និងមនុស ជតិៃនវធីិនិយម្រប្រពឹតិនូវករកន់

កប់ សមភ រៈទំេនីប ៃថថ និងតមភពែដលបនអភិវឌឈ ស ន

កមមេទនឹងជនជតិេដីម ។ 
ម  ១៣                                                                                   
 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសទិិរស់ ន
មនជីវតិ, សិទធេិ្របី្របស់, អភវិឌឈ និងសិទធិអប់រឲំយកូនេចជនំន់
េ្រកយបនដឹងឮពី្របវតិ ស, ភ , ្របៃពណី, ទស នវជិជ  
រេប បរបប, សរេសរអក រ និងអក រ សរបសព់កួេគ េហយីមន
សិទធិេ្រជីសេរសី និងបដិេសធនូវេឈម ះស្រមបស់ហគមន៏ ទីកែនង 
និងបុគគលផទ លខួ់នពកួេគ ។ 
 កយខណ័ទី ២៖ រដគរួចត់វធិនករណ៏ជក់ែសង េដីមបី
ធនឲយបននូវសិទធិេនះ គឺ្រតវករពរ  េហយី្រតវធនឲយបនថ 
ជនជតិេដីម្រគប់រូប ចយល់ដឹង និង្រតវបនយល់ដឹងកនុង
ដំេណីរករនេយបយ, ចបប ់ និងរដបល ែដលមន រៈសំខន់
្រតវបនផល់ឲយ មរយៈករបក្រ យភ  ឬស័កសម ម
ែដល ចទទលួយកបន ។ 
ម  ១៤                                                                                   
 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតិេដមី្រគប់រូប មនសិទធិបេងកីត 
និង្រតតពិនិតយ្របព័នធអប់រ ំ និងវទិយ ថ នផល់ករអប់រ ំ មែបប
ភ កំេណីតរបស់ពកួេគ មលកខណៈសមរមយៃនវធីិ ស 
បងត់បេ្រង ន និងសិក ្រសបនឹងវបបធម៌ពកួេគ ។                                   
 កយខណ័ទី ២៖ បុគគលជនជតិេដីម ល់រូប ជពិេសស
កុមរ មនសិទធទទលួករអប់រេំសមី ៗ គន េន មរដនន េ យ
មិន្រតវបនេរសីេអីងេឡយី ។                                                              
 កយខណ័ទី ៣៖ កនុងករេធសី នកមមជមយួជនជតិ
េដីម ល់រដទងំអស់ គរួចត់វធិនករណ៍ឲយមន្របសិទធភព 
ស្រមប់បុគគលជជនជតិេដីម ល់គន  ជពិេសសកុមរ ប់បញចូ ល
ទងំអនកែដលកពុំងរស់េនេ្រកសហគមន៏ផង ឲយទទលួបនករ
អប់រវំបបធម៌ និងបនផល់ឲយមនករទំនក់ទំនង មភ

សផទ លរ់បស់ពកួេគ ។ 
ម  ១៥ 
 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតេិដមី្រគប់រូប មនសិទធិទទលួ
បនភពៃថថូរ និងភពេផ ង ៗ គន មវបបធម៌្របៃពណី ទំេន ម 
ទំ ប់ ្របវតិ ស និងេសចកី្របថន ននរបស់ពកួេគ ែដលនឹង
្រតវបនផល់ជូនយ៉ងសមរមយ កនុងវសិ័យអប់រ ំ និង រព័ត៌មនជ
ធរណៈ ។                                                                    

កយខណ័ទី ២៖ រដគរួចត់វធិនករឲយមន្របសិទធភព 
កនុងករពិេ្រគះសុំេយបល់ និងសហ្របតិបតិករជមយួជនជតិ
េដីមពីកងល់របស់ពកួេគ េដមីបី្របយុទធ្របឆងំនឹងករ្របកនពូ់ជ
សន៏ លុបបបំត់ករេរសីេអងីពូជ សន៏ និងេចះអត់ឱនដល់

គន  ករេយគយល់គន  និងករទនំក់ទំនងលរ ងជនជតិេដីម និង
ែផនកេផ ង ៗ ទងំអស់េនកនុងសងគម ។ 

(េនមនត) 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី០១) េហយី្រតវបនតុ ករយនួេខតមត់្រជក 
េបីកសវនករកត់េទសកលពី្រពឹកេម៉ង ៧:០០ ៃថងទី ៨ វចិឆិក 
េនឯសវន នកនុងទី្រកងប ជញ ឬយនួេ ថ ឡុងេស ង (Long 

Xuyen)  ឲយជប់គុកមយួឆន  ំ ពីបទបងខូចបងខ ត មគគីភពមុឺនឆន ំ
រ ងយនួ-ែខមរ ។  
 ្រពះសងឃមយួអងគ ែដល ជញ ធរយនួបននិមនេទចូល
រមួ ប់ករកតេ់ទស សុំមិនបេញចញ្រពះនមបន្របប់ “្រពឹតិ- 
ប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” ថ េនកនុងអងគសវនករ គឺពំុមន
បងបូន ចញ់តិ ឪពុកមយ គម នេមធវសី្រមប់ករពរកី ឬ
តំ ងភគីកមពុជចូលរមួេនះេទ េបីេទះជអតីតសងឃអងគេនះ
ជពលរដែខមរក៏េ យ គឺមនែត្របជពលរដបនួដប់នក់ និង្រពះ
សងឃែខមរេ្រកមចំននួ ១០ អងគបុ៉េ ះ (កនុងមយួវតមយួអងគ) គឺ 
៤ អងគនិមនេទពី្រសក្រកេប (Tinh Bien) និង ៦ អងគេផ ងេទ ត
និមនេទពី្រសក យទង (Tri Ton) ែដលតុ ករនិមនចូល
ប់ និងេធីជ ក ីទងំបងខំ ។ 

 អតីតសងឃ ទឹម ខន សថតិកនុងសភពទឹកមុខេសក
ងំ ខណៈេពលកងកមងំប៉ូលិសយនួឈរអមជុំទិស ប់ករ

េចទ្របកន់របស់តុ ករយនួ េ យពុំមនេមធវ ី េហយីមនែត
បូ៉លិសសួរចេមយីពីមុនមកកប់បនេរ ង ៉វប៉ុនម ន ពកួេគយកមក
ន បនទ ប់មកេច្រកមសេ្រមចេសចកីែតមង គឺេច្រកមេគរក

េឃញីថ អតីតសងឃ ទឹម ខន មនេទសពីបទបំែបកបំបក់
មគគីភពយនួ-ែខមរ េ យេយងេទ មចបប់្រពហមទណយនួ

្រតង់ម្រ  ៨៧ ្រតវកត់េទស ក់ពនធនគររយៈេពលមយួឆន  ំ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ ្របធន្របតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ ក ែដលកំពុងេធីសកមមភពតស៊ូេ យអហងិ
េដីមបីសិទធិស័យសេ្រមច សនែខមរកមពុជេ្រកម និងទប់ ក ត់ទេងី

រេំ ភបំពនសទិធិមនុស  របស្់រកង ណូយ មកេលីែខមរេ្រកម
ទងំងេងីល េ កបនអះ ងថ អតីតសងឃ ទឹម ខន ្រពះ
េចអធិករវតភនដិំនខងេជីង មនសញជ តិជែខមរ ្រសប មរដ 
ធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ដូេចនះករែដលតុ ករយនួ
កត់េទស្រពះអងគែបបេនះ គឺជេរ ងមយួមិន្រតមឹ្រតវ ។ េលីសពី
េនះេទ ត េ ត តុ ករយនួអនុវតខសុនីតិវធីិជេ្រចីន គឺពំុមន
តំ ង ឬក៏ទំនក់ទំនងនឹង ជរ ភិបលកមពុជេ ះ េហយី
ចំេពះ ក ីវញិេនះ គឺសុទធែតជមនុស េនកនុងទឹកដីកមពុជ
េ្រកម េ យមនករចប់បងខទំងំយប់េដីមបីេធី ក ី ទងំេនះគឺ
ជអំេពីរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ធងរ ។ េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ 
បនមនបន្រប សន៍ថ រ ភិបលកមពុជមិនទទលួខសុ្រតវ 
និងករពរពលរដរបស់ខួន ជពិេសសែខមរកមពុជេ្រកម ែដលរ -
ភិបលអះ ងថ ចូលេទដលក់មពុជនឹងកយជពលរដែខមរេ យ
្រសបចបប់េនះ ។ មយ៉ងេទ តអតីតសងឃ ទឹម ខន បនេទរស់

េនេលីទឹកដីកមពុជអស់រយៈ ២០ ឆន បំយ ែថមទងំមនសញជ តិ
ជតិជពលរដែខមរេទ តផង ដូេចនះ ចបញជ ក់បនថ កមពុជមិន
ែមនជ្របេទសមយួឯក ជយេនះេទ ។  េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ 
អំពវនវឲយរ ភិបលយនួេ ះែលង និងបញជូ នអតីតសងឃ ទឹម 
ខន ្រតឡប់េទ្របេទសកមពុជវញិ ។ េបីមិនដូេចន ះេទ សហព័នធ

ែខមរកមពុជេ្រកម នឹងបនេធបីតុកមមអហងិ ជុំវញិពិភពេ ក 
អំពវនវឲយអនរជតិ ក់គំនបេទេលីរ ភិបល្រកង ណូយ 
ែដលអនុវតលទធផិច់ករគបសងកត់ពលរដែខមរ និងរេំ ភសិទធិ
មនុស យ៉ងគេឃនីែបបេនះ ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយ ង សិន ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរ
កមពុជេ្រកម បនមនសងឃដកីថ ្រពះអងគមនករេ ក យ
យ៉ងខងំចំេពះទេងីេ យអយុតិធមិែបបេនះ ។ ្រពះអងគមន
សងឃដីកបនថ “កំុថេឡយីកត់េទសជប់គុកមយួឆន  ំសូមបីកត់
ឲយមនេទសមយួវនិទីក៏មិនបនែដរ េ្រពះ្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន គឺជពលរដែខមរ”។ 

 េ ក្រសី ពុង ឈវីេកក ្របធនអងគករសិទធិមនុស លីក
ដូ មន្របតិកមមចំេពះដំណឹងែដលអនកនពំកយរ ភិបលអះ ង
ថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន សម័្រគចិតនិមនមកកមពុជេ្រកម 
េ ក្រសីមន្រប សន៍ថ ដំណឹងេនះ េ ក្រសីមនករេ ក
យែមនែទន ែដលថអតីតសងឃអងគេនះសុខចិតវលិមកកមពុជ

េ្រកមវញិ េដីមបឲីយរ ភិបល្រកង ណូយកតេ់ទស េហយីករ
កត់េទសេនះកមិ៏នដឹងថ តុ ករយនួហនងឹមនឯក រ ឬភសុ-
ងអីេនះេទ ។ 

 ពីទី្រកងប ជញ តំ ងនិស ិតែខមរេ្រកម ែដលបន ម
ននូវដំេណីរេរ ង ៉វេនះ មន្របតិកមមភម ៗ ែដរថ ករកត ់

េសចកីេនះ គឺេធីេឡងីេ យមនករេរ បចំរបស់ ជញ ធរយនួ្រកង
ណូយ គម នយុតិធមិ គម នេសរភីព គម នេមធវ ី េហយីពុមំន

្រកម្រគ រ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ចូលរមួេទ តផង ។ េពល
គឺតុ ករយនួសេ្រមចែតខួនឯងែតប៉ុេ ះ ដូេចនះទេងីេនះគឺ
រេំ ភេលីសិទធិេសរភីពពលរដែខមរ ជពិេសសគឺអធិបេតយយ   

រ ្ឋ ភិបលយួន ្រតវែតេ ះែលងអតីតសងឃ ទឹម ខន េ យឥតលកខណ 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ភព បូរណភពទឹកដ ី និងឯក ជយកមពុជយ៉ងកំេ ល ។               
តំ ងនិស ិតែខមរេ្រកមរូបេនះបនបនថ េបី មព័ត៌មនែដល
និស ិតទទលួបន គឺ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ពំុមនេទសអី
ទងំអស់ េ យ្រគន់ែតផ ពផ យេស វេភធមិ, សុីឌីចំេរ ងែខមរ, 
្រពឹតិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម និងឯក រនន ែដលទក ់
ទិនេទនឹងសកមមភពសិទធិមនុស  ទងំេនះគឺសិទធិេសរភីពព័ត៌-
មន មយ៉ងេទ តកនុងរដធមមនុញញ្របេទសយនួ្រតងជំ់ពូជទី ៥ ម្រ  
៦៧ ក៏មនែចងចបស់អំពីសិទធិេសរភីពព័ត៌មន, សិទធិបេញចញមតិ, 
សិទធិជបួជុំ, េធបីតុកមម...ផងែដរ ។ 
 គរួរលំឹកថ េ្រកយករ រភពេឆីយ មតុ ករ និង
ករេរ បចំរបស់រ ភិបលយនួ អតីតសងឃ ទឹម ខន ដំបូង
េឡយី្រតវេច្រកមតុ ករកុមមុយនិសយនួេខតមត់្រជក ្របកស
ឲយជប់ពនធនគររយៈេពល ១៥ ឆន  ំពីបទបំែបកបំបក់ មគគីភព
អនរជតិម ្រគ រយនួ និងែខមរ ។ បុ៉ែនេ យតុ ករយល់
េឃញីថ ្រពះអងគមិនយល់ចបបក់នុង្របេទសយនួ េចញេបកៃនករ
អូសទញរបសស់ហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ដូេចនះតុ ករស្រមល
េទសឲយេន្រតមឹែត ០១ ឆន  ំ បុ៉េ ះ ។ មតិភគេ្រចីនយល់ថ 
្របសិនេបី ទឹម ខន ្រប្រពតិឹខសុ េហយីតុ ករកុមមុយនសិ
យនួមនភសុ ង្រគប់្រគន់េធកីរេចទ្របកនេ់នះ េគមិនកត់

េទស ក់គុក ០១ ឆន  ំ េនះេទ ។ េ្រពះែខមរអនកេសន ជតិែបប
ហនងឹេហយី ែដលយនួពយយមសមប់បំផុតពូជ ។ មយ៉ងេទ ត
េយងេទ មចបប់្រពហមទណ ៃន ធរណៈរដសងគមនិយមេវ ត

ម ្រតង់ជំពូកទី ១១ ម្រ  ៨៧ បនែចងថ៖ 
 ១. បុគគលរូប  ែដលេធសីកមមភពដូចខងេ្រកមេនះ 
េដីមបី្របឆងំនឹងរដអំ ច្របជជន នឹង្រតវពិន័យ ក់ពនធនគរ
ចប់ពី ០៥ ឆន  ំដល់ ១៥ ឆន ៖ំ 
 ក. បំែបកបបំក់ ល់្របជជន្រគប់្រសទប់, រ ង្របជ
ជន និងកងកមងំ្រប ប់ វធុ, រដអំ ច្របជជន និង ល់អងគ
ករសងគមសុីវលិ ។ 
 ខ. បងកគំនំុគំគនួ, មក់ងយ, បំែបកបំបក់ជនជតិ, និង
រេំ ភបំពនសមភពកនុងសហគមន៍ៃនជនជតេិវ ត ម ។ 
 គ. បំែបកបំបក់អនកេគរព សន និងអនកមិនេគរព
សន, បំែបកបំបក់ជំេន សន និងរដអំ ច និង ល់អងគ

ករសងគមសុីវលិ ។ 
 ឃ. បំផិចបំផញករអនុវតន៍េគលនេយបយ មគគី
អនរជតិ ។ 
 ២. ករបំពនកនុងករណីមិនធងន់ធងរ នឹង្រតវពន័ិយ ក់

ពនធនគរពី ០២ ឆន  ំដល់ ០៧ ឆន  ំ៕                      េច មុនីេខម  

 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេ្រកម
េខតឃងំបនឲយដឹងថ កលចុងែខតុ  ឆន  ំ ២០០៧ កនងេទ
េនះ សភ េមរកិទទលួបនទុកអនរេសរ ី សន បនដឹកនគំណៈ
្របតិភូខួនមយួ្រកមចុះមកទឹកដីកមពុជេ្រកម េដមីបីសួរសុខទុកខ្រពះ
សងឃ និង្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម េន មប វតចំននួ ៦ 
កនុងេខតឃងំ ែដលេគរពឹំងទុកថ មនវត្រប ទគង់, វត
េសក, វតទឹកៃ្រប, វតពមបនួ, វតេដីមេពធិ, វតសំេ ង និងេន
មនវតមយួចំននួេទ តកនុងេខតមត់្រជក េ្រកយពីមនករេថក ល
េទសជអនរជតិ ៃនករណីរេំ ភសិទធិេសរជំីេន សនរបស់
្រកង ណូយ ។ 
 ្របភពពី្រពះសងឃមយួអងគ សូមមិនបេញចញ្រពះនមបន
ឲយដឹងពីេខតឃងំថ មុនករមកដល់របស់គណៈ្របតិភូសភ េម
រកិ ជញ ធរយនួបនែណន្ំរពះសងឃទងំអស់ឲយេសនីរេទរ ភិ- 
បល េបីសិនជមនសំណូមពរអី េហយីមិនចបំច់្របប់េទសភ
េមរកិេនះេទ ។ ដំេណីរទស នកិចចរបសស់ភ េមរកិ ែដល

្រពះសងឃ និងពលរដែខមរកមពុជេ្រកមរពឹំងទុកថ នឹងបនចូលជបួ
សំេណះសំ លេ យេសរ ី និងគម នករគំ មកំែហងេនះ ្រតវ
បនប ជ័យទងំ្រសង ។ ្រពះសងឃមយួអងគ ែដលសភ េមរកិ
ទទលួបនទុកអនរេសរ ី សនចូលជបួកនុងវត ្រពះអងគបនមន

សងឃដីករថ មិនបននិយយអីដូចែដល្រពះអងគ និងបងបូនែខមរ
កមពុជេ្រកមកំពុងជបួ្របទះេនះេឡយី ។ ្រពះអងគមនសងឃដកី
ថ ករមកដល់េនះ គឺសថិតេ្រកមករេរ បចរំបស់ ជញ ធរ្រកង
ណូយទងំ្រសង េហយីករនិយយសីគឺមន្រពំែដន ជ

ពិេសសគឺមនអនក មគំ ម្រពះអងគេទ តផង ដូេចនះបងខំឲយ្រពះអងគ
្រតវែតនិយយករពរខួន ។  
 ្រពះសងឃមយួអងគគង់េនវត្រប ទគង់ េខតឃងំអតីត
ទឹកដីកមពុជេ្រកម មនសងឃដកីឲយ “្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជ 
េ្រកម” ដឹងថ ករមកដល់របស់គណៈ្របតិភូសភ េមរកិ គឺមិន
ដូចអីែដល លប់ ញពត៌័មន និងដំណឹងបនផល់ឲយដងឹ  



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

មុនេនះេទ គឺពកួ ជញ ធរយនួលួចនគំណៈ្របតិភូេនះចូលវត
ង ត់ ៗ នេវ េពល្រពលប ់ចូលជបួ្រពះេចអធិករវតែដលមន

ពកួនគរបលយនួយមករ និងឃេំមីលយ៉ងតឹងែតងជទីបំផុត 
ជពិេសសគឺេនែកបរ្រពះអងគ ែដលប លឲយ្រពះអងគមិន ៊ ន
មនសងឃដីកពតិ ៗ នូវអីែដលបន និងកំពុងេកីតមនេឡងីមក
េលី្រពះពុទធ សនេនកមពុជេ្រកម ។ ្រពះសងឃអងគេនះបនបន
ថ េ យករមកដល់េនះ្រពលប់េពកេហយី េទីបមិន ចេមីល
េឃញីចបស់នូវទីធ និងទិដភពវត ម ពិេសសេនះគឺដីទីធវត
ែដល្រតវ ជញ ធរយនួកុមមុយនិសរបឹអូសយក និង ងសង់ផទះេលី
ដីេនះយ៉ងគេឃនីេឡយី ។ 
 របបកុមមុយនិសយនួ ែដលដឹកនេំ យេង ង មិញ្រទីត 
ជ្របធនរដ, េង ង តឹងយុង ជនយករដម នី និងណុង ឌឹក 
ម៉ញ់ ជអគគេលខធិករបក  ្រតវបនអនរជតិរះិគន់ថ បន
រេំ ភបំពនសទិធិេសរភីព និងេសរជំីេន សនែខមរជនជតិ
េដីម េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកមយ៉ងងេងីល ។ ករណីជក់ែសង 
កលពីៃថងទី ០៨ កុមភៈ ជញ ធរយនួបនចបផ់ ឹក្រពះសងឃយ៉ង
េ ច ស់ជិត ២០ អងគ និងបចចុបបននមន្រពះសងឃចំននួ ៦ អងគ 
្រតវតុ កកុមមុយនិសកត់េទសឲយជប់គុកព ី១ េទ ៤ ឆន  ំពីបទ
េ្រកកេឡងីេធបីតុកមមេ យអហងិ  ្របឆងំេទនឹងរបប្រគប់្រគង
របស់្រកង ណូយ និងបំែបកបំបក់ មគគភីព ។  
 ទក់ទិននឹងេរ ង ែដលសភ េមរកិចុះមកេធីទស នកិចច
េនះែដរ ្រពះសងឃែដលសូមមិនបេញចញ្រពះនម គង់នូវវត្រប- 
ទគង់ បនមនសងឃដីឲយដងឹេទ តថ កលែដល្រពះេចអធិ-

ករជបួជមយួសភ េមរកិ ្រពះអងគមិន ៊ ននិយយអីទងំអស់
េ្រកពីេកតសរេសីររបបផច់ករយនួ ណូយ េហយី្រពះេចអធិ-
ករមនសងឃដកីបញច ក់ថ គណៈ្របតិភូ េមរកិ គរួ ស់យល់
ចបស់អំពី ថ នភពរបស់្រពះសងឃ និងពលរដែខមរកមពុជ េ្រកម 
េ្រពះ្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម គឺកំពុងសថិតេនេ្រកម

និគមយនួ ដូេចនះមនិ ៊ នរះិគន់រ ភិបលេនះេឡយី
េ យដឹងថេ្រកយេពលែដលសភ េមរកិេទបត់ របបផច់ករ
េនះ នឹងេធីទុកខបុកេមនញមកេល្ីរពះអងគ ។ ្រពះេចអធិករបន
បញជ ក់ផងែដរថ េបីចង់ដឹងចបស់ គរួ សស់ភ េមរកិេទសួរ
ថន ក់ដឹកនែំខមរេ្រកមេនេ្រក្របេទស ពិេសសគអឺនកែដលរត់េភ ស
ខួនេចញពី្រសកកំេណីត នឹងបនដឹងចបស់ជមនិខនេឡយី ។ 
 ចំេពះេហតុករណ៍ ែដលសភ េមរកិចុះមកេធីទស ន
កិចចេនេលីទឹកដកីមពុជេ្រកម និងជបួសំេណះសំ លេ យ
ផទ ល់ជមយួ្រពះសងឃែខមរេ្រកមែបបេនះ គឺជេរ ងមយួក្រមេកតី
េឡងី ស់ ។ មតិភគេ្រចីនបនអះ ងថ ដំេណីរទស នៈកិចច
របស់សភ េមរកិទទលួបនទុកអនរេសរ ី សន គឺេធីេឡងីបនទ ប់
ពីមន្របតិកមមជំុទិសរបស់ពលរដែខមរ និងអនរជតិេនជុំវញិពភិព

េ ក េ្រកយពកីរចប់ព្រងត់អតីតសងឃ ទឹម ខន ជពលរដ
កមពុជមក ក់ពនធនគរកនុងេខតមត់្រជកយ៉ងងេងីលេនះ ។ 
បុ៉ែនផទុយេទវញិ ្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម គម នឱកសេដីមបី
សែមងមតិដូចែដលេគរពឹំងទុកេនះេឡយី ។ 
 ្រសបេពលែដល្រពះសងឃែខមរេ្រកមេនកនុង្រសក មិន
៊ ននិយយករពិត េហយីបែងរសំនរួេទឲយអនកេនេ្រក្របេទស

ែបបេនះ ្រពះេតជគុណ ថច ់ ុ ងំបុិញ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម្របចេំនកមពុជ មនសងឃដីកថ ្រពះអងគមនករេ ក 
យយ៉ងខងំ ែដល្រពះសងឃែខមរេ្រកមមនឱកសជបួេហយី 

ែបរជគម នសិទធនិិយយសី ។ ្រពះអងគបនបនឲយដឹងអំពីទេងីរបស់
យនួកុមមុយនិសែដលបន និងកពុំងជិះជន់រេំ ភសិទធិពលរដែខមរ
េ្រកម ដូេចនះថ “េយងីមិនចបំច់រលំឹកេរ ងអតីតកលេនះេទ 
ថ នភពបចចុបបននេនះក៏លមមនឹងបញជ ក់បនថ រ ភិបលយនួ

កំពុង ក់គំនបមកេលីបងបូនែខមរេទេឡងី ៗ ។ ឧទហរណ៍ 
បុណយទន មែបប្របៃពណីែខមរ ែដលពលរដែខមរែតង្របរពធេធី
ងំពីបូ ណមកេនះ គឺ្រតវយនួបំ ម មនេពលខះេដីរគំ ម

កំែហង មវត ម បំ ម្រពះសងឃមិនឲយមនទំនក់ទំនងនឹង
បងបូនែខមរេនេ្រក្របេទស េ្រពះេគេចទ្របកន់ថ អនកេនេ្រក
្របេទសជជន្របតិកិរយិ”។ ្រពះេតជគុណ ថច់ ុ ងំប៊ិញ បនថ 
“ថមី ៗ េនះ ជញ ធរយនួេខតមត់្រជេកះ្របជុំ្រពះសងឃទូទងំ្រសក
យទង កនុងេខតមត់្រជក េហយីកំណត់ឲយេរ បចំពិធីបុណយ ម

ទំេន មទំ ប់ែខមរសេងខប ៗ ល់ពិធីបុណយ្រតវផល់ដំណឹងដល់
សមតថកិចច ជពិេសសបុណយផក  ឬបុណយកឋនិ ្រតវផល់ដំណឹងដល់
ជញ ធរបនដឹងថ េតីមច ស់អងគកឋនិជនរ  េគេនទី

េហយី្រពះេចអធិករវត ្រតវ យករណ៍ឲយេគជបនទ ន់បនបចច័យ
ចំននួប៉ុនម ន មន្របជពុទធបរសិទ័ និង្រពះសងឃចូលរមួមនចំននួ
បុ៉នម ននក់ ។ េហយី្របសិនេបីកឋនិេនះ អនកេនេ្រក្រសកដែង
េទ េគ ចេចទ្របកន់ថអនកហនងឹឯងជជន្របតិកិរយិ...”។ 
 សូមបញជ ក់ផងែដរ ជញ ធរយនួេ្រកពីនសំភ េមរកិ
ទទលួបនទុកអនរេសរ ី សនេទជបួ្រពះសងឃ ង ត់ ៗ កនុងវតមយួ 
កនុងចំេ មវតែដលេគរពឹំងទុកេនះ េគសេងកតេឃញី ជញ រយនួ
បននគំណៈ្របតិភូសភ េមរកិេទជបួ នឹងម នីសងឃ ែដល្រតវ
បនរបប្រកង ណូយបំពកេ់គលនេយបយ និងបញចូ លមេន
គមវជិជ េពញអងគ្របណ ។ េហយីករជបួជមយួម នីសងឃកបល
យនួ ខួនែខមរេនះ គឺគម នពកយអីេ្រកពីេកតសរេសីររបបកុមមុយ
និសេនះេឡយី ។ ចំែណកេនឯេខតមត់្រជកវញិ េគពុំេឃញីយនួ
នសំភ េមរកិេទជបួសំេណះសំ លនឹង្រពះសងឃ ក៏ដូចជ
ពលរដកនុងេខតឃងំេនះេទ េ្រពះដឹងថ េខតមត់្រជកកំពុងែត
ពុះកេ ញច លនឹងករត ៉បញដីធីរបស់ពលរដ ជពិេសសេទ ត
េនះ គឺទក់ទិននឹងករណីអតីតសងឃ ទឹម ខន ៕        VOKK 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របជពលរដ និងអងគករសងគមសុីវលិកមពុជ បនេថក ល
េទស ច់អហងក រ ចំេពះពកួខញុកំញជ ះដ៏ងុបងុលៃនពកួទមឡិឥត
សនបំេរផីល្របេយជន៍ឲយយនួ ច់ៃថ ែដលបនចូលេទ

អុកឡុកកនុងពិធីបុណយផក មគគរីបស់អងគករសងគមសុីវលិ េន
េពលែដលរលំឹកដល់េឈម ះ អតតី្រពះេចអធិករវត ទឹម ខន 
កលពីៃថងទី ០៩ វចិឆិក កនុងវតេបកខ ម ភនដិំនខងេជីង ្រសក
គិរវីង់ េខត ែកវ ។ 
 អងគករសងគមសុវីលិ ែដលរមួមនអងគករសិទធមិនុស លី
កដូ, អងគករករពរសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ្រកម, មជឈមណល
សិទធិមនុស កមពុជ, មជឈមណលអប់រចំបបស់្រមប់សហគមន៍, 
នយកវទិយុសំបុកឃមុ,ំ នយកវទិយុសំេឡង្របជធិបេតយយ និងអងគ
ករឥ នទេទវ ី បនផួចេផីមគន ជឯកឆនទ្របរពធេធពិីធីបុណយផក ម
មគគីមយួែហេទកន់វតភនំដិនខងេជីង េដីមបី្របមូលបចចយ័

្របេគន្រពះសងឃស្រមប់ក ងវត ម និងឧទទិសកុសលដល់
បុពករជីនទងំ យ ែដលមន ន ៃដកនុងករករពរមតុភូមិ វត

ម និងសុបំងួសួងសូមឲយអតីតេចអធិករវត ទឹម ខន រចួ
ផុតពីពនធនគរយនួឆប់ ៗ ។ 
 ្របភពពី្របជពុទធបរសិ័ទ ចំណុះេជីងវតភនំដិនខងេជីង 
ែដលបនេឃញីេហតុករណ៍ជក់ែសងនឹងែភនក េរ ប ប់ឲយដឹងថ 
េគេឃញីកមងំប៉ូលិសយនួ រមួជមយួកមម ភិបល ម នីឃុភំនំដិន 
្រសកគិរវីង់ កនុងសំេល កបំពកសុ់ីវលិ បនសំរកុចូលេទកនុងវតភនំ 
ដិនខងេជីង េហយីអុកឡុកេធឲីយពិធីបុណយផក មនភពរេញ៉រៃញ៉  
ខណៈេពលែដលេ ក ម៉ម សូណង់ដូ នយកវទិយុសំបុកឃមុកំំពុង
ែថងបឋកថ និងឧទទិសកុសលដល់បុពករជីនទងំ យ និងសុំ
បងួសួងឲយអតីតេចអធិករវតរចួផុតពីគុកយនួ េដីមបីជបួជុំ្រគ រ
វញិ ។ ភម ៗ េនះេគសេងកតេឃញីជនមន ក់រេប បខះករអប់រ ំ
និងឥត សនចូលេទែ្រសកឡូ គំ មថ កំុមកេធីបុណយយក
នេយបយមកែកម ។ 
 េ ក ម៉ម សូណង់ដូ ែដលជមច ស់បុណយផក េនះែដរ 
បន្របតិកមមភម ៗ ចំេពះករអុកឡុករបស់ ជញ ធរែខមរ ែដលមិន
េគរព្រពះពុទធ សន ជ សនរបស់រដ េធីនេយបយគម ន
បយឲយ្របជ សហូបថ ពកួ ជញ ធរជិះជន់្រពះពុទធ សន 
គិតែតគំ មកំែហងសពែបបយ៉ង ។ ្របពភដែដលបនបញជ ក់
េទ តថ ភមេនះេ ក ម៉ម សូណង់ដូ បនសួរេទជនចំែឡក
េនះថ េតីសីេទនេយបយ? សីេទពុទធ សន? សីេទនេយ
េបក? េ យ្រគន់ែតប៉ុេ ះជនចំែឡក និងបកខពកួរបស់េគ

បនេទផច់ចរនឧេគឃសនសពទភម ប លឲយមនករប៉ះ
ទងគិចពកយសំដីគន រ ងពកួ ជញ ធរ និងអងគករសងគមសុីវលិ បុ៉ែនពំុ
មនបងករបសួ ន មអីេឡយី ។ 
 េឆីយតបនឹងេ ក ម៉ម សូណង់ដូ អភិបលរង្រសក 
គិរវីង់ េឈម ះ វង  ឈន សីេគេនះបនអះ ងថ ែខមរកមពុជេ្រកម
រងទុកខជេ្រចីនជនំន់មកេហយី គឺេ យ រករអំពវនវេនះ ។ 
អភិបលរងសីេគេនះនិយយថ “សម័យេសចសីហនុ បេងកីត
កែន ងស ែខ េសរ ីេ ែខមរកមពុជេ្រកមមកជយួ ងប់មយួចំននួធំ 
េ យ រករអពំវេនះ ។ េគកំពុងែតប្រងបប្រងម េដីមបីក ង
្រពះពុទធ សន េនវតភនំដិនេនះឲយ្រសលបលួេឡងីវញិ ហនងឹ
កនុងនម ជញ ធរែដនដី សុទធថេគមកេបក្របស់ ។ ែណ! ពកួ
កំពុងែតនិយយហនងឹេហយីេបក្របស់ សុទធែតពកួជប់គុក េទបី
េចញ អញមិនដងឹ ម៉ម សូណងដូ់ អីេនះ”។ 
 េ ក្រសី ពុង ឈវីេកក ្របធនអងគករសិទធិមនុស លីក
ដូ បនេរ ប បថ់ ពកួ ជញ ធរ ងំេនេពលែដលអងគករសងគម
សុីវលិរមួមនរូបេ ក្រសីផទ ល់, េ ក ជ មននី, េ ក ម៉ម សូ
ណង់ដូ នយកវទិយុសំបុកឃមុ,ំ េ ក ប៉ ងនួេទ ង នយកវទិយុ
សំេឡង្របជធបិេតយយ, េ ក អូ៊ វរីៈ នយកមជឈមណលសិទធិ
មនុស កមពុជ, េ ក េយង៉ វរីៈ នយកមជឈមណលអប់រសំ្រមប់
សហគមន៍ និងេ ក ង ចនទឫទធិ ្របធន្របតបិតិអងគករករពរ
សិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ្រកម ។  
 េ ក្រសី ពុង ឈវីេកក បនសែមងករេ ក យ
យ៉ងខងំចំេពះទេងីរបស់ពកួ ជញ ធរ ឥតយល់ដឹងអំពី្រពះពុទធ
សន ទំេន មទំ ប់ និងសិទធិេសរជំីេន សនរបស់្របជ

ពលរដ ែដលអនកេគរព្រពះពុទធ សន និង (តេទទំព័រទី ១៨)

ថន ក់ដឹកនអំងគករសងគមសុីវិល កនុងពិធីបណុយផក  នវត្តភនំដិនខងេជ ង 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃេនេខត្រពះ្រតពងំ បនឲយ
ដឹងថ កលពបុីណយដូន ្របៃពណីែខមរកនងេទេនះ បក កុមមុយ
និសយនួបនពនំយំកេទយយទន និងបចច័យមយួចំននួេទ្របេគន
្រពះសងឃេន មវត មនន និងជូនគណៈកមមករវតមយួ
ចំននួ ក់បីដូចជរដករយនួ ណូយ យកចិតទុក ក់ជមយួ
ែខមរេ្រកម និងេគរព្របតិបតិ្រពះពុទធ សនខងំ ស់អីចឹង ។ 
បុ៉ែនផទុយេទវញិ បក កុមមុយនសិយនួបនេឆ តឱកសេនះ បញចុ ះ
បញចូ ល ញុះញុង្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរេ្រកម ទូទងំែដនដី 
កមពុជេ្រកម េដីមបីឲយមនករភ័ន្រចឡេំទេលសីហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលកំពុងបនសកមមភពតស៊ូមតិេលឆីកអនរជត ិ ជ
ពិេសសករណី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េ្រកយពី្រតវពកួ យង៉
យនួចប់ផ ឹក េហយីបញជូ នឲយមករដអំ ចផច់ករ ណូយ ។ 
 េឆ តឱកសៃថងបុណយដូន  ្របៃពណី ទំេន មទំ ប់
ជតិែខមរ ែដលែខមរេ្រកមទូទងំែដនដីកមពុជេ្រកម្របរពធ្របតបិតិ
យ៉ងខជ ប់ខជួនេនះ េគសេងកតេឃញីពកួ ជញ ធរយនួ្រតវបនចត់
ងំពីកមម ភិបលថន ក់េលី ពនំយំកេទយយទន និងបចច័យមយួ

ចំននួេទ្របេគន្រពះសងឃ និងជូនគណៈកមមករ ចរយវត ។ 
សកមមភពែបបេនះ ្រតវបន្រពះសងឃមយួចនំនួតូចសែមងករ
េពញចិត ថរ ភិបលយនួ ណូយមនករយកចិតទុក ក់
ចំេពះ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរ ។ បុ៉ែនមន្រពះសងឃមយួ
ចំននួធំ ែដលធប់ គ ល់រសជ់តិសិទធិេសរភីព និងកំពុងេ្រសក
ឃនសិទធិស័យសេ្រមច សនខួនេនះ ែបរជចត់ទុកថ េនះជ
ចលនបញចុ ះបញចូ ល ញុះញុង ទិញទឹកចិត្រពះសងឃ និង្របជ
ពលរដែខមរេ្រកម កនុងេគលបណំងបំែបកបំបក់ មគគីភពរ ង
បងបូនែខមរកនុង្រសក និងេនេ្រក្របេទស ។ ជពិេសស គឺបំភ័ន
ម រតីមិនឲយមនជំេន េលីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងេធី

សកមមភពតស៊ូេ យអហងិ ្រសប មចបប់អនរជតិ េដីមបីែសង
រកសិទធិសេ្រមច សនជូនែខមរេ្រកម និងទប់ ក ត់ទេងីរេំ ភ
បំពនសិទធិមនុស  និងេសរភីព សនយ៉ងគេឃនីរបស់្រកង
ណូយ េហយីកំពុង្រតវ្រកង ណូយេចទ្របកន់ថ ជពកួ
នុភពអមិត ពយយមបំែរបំរលួសនិភពកនុង្របេទសយនួ ។ 

 មករឲយដឹងព្ីរពះសងឃមយួអងគ ្រពះនម ថច់ ចន័ទ 
សន គង់េនវតមយួកនុងេខត្រពះ្រតពងំ មនសងឃដីក្របប់
ភន ក់ងរព័ត៌មន “្រពឹតប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” ថ កនុង 
ឱកសបុណយចូលឆន ថំមី ឬបុណយែសនដូន ជេដីម បក កុមមុយ
និសយនួែតងចត់ ងំកមម ភិបល ឬ ជញ ធររបស់ខួននយំក
េទយយទន និងបចច័យមយួចំននួេទ្របេគន្រពះសងឃ និងជូន 
គណៈកមមករវត ជពិេសស្រពះេចអធិករវត ែដលពកួេគបន
ែតង ងំ និងកំពុងបំេរេីគលនេយបយឲយរបបកុមមុយនិសយនួ 

េន មវត ម ។ ចំែណកឆន េំនះ េនេពលែដល្របេទសយនួ 
និងកមពុជ កំពុងរមួគំនិតគន ចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគ
្រពះនម ទឹម ខន មនសញជ តិកមពុជ  េហយីរ ភិបលកមពុជ
សុខចិតឱនកបលេដីមបីគប់ចិតបងធំ និងរក ចំណងមិតភពមុឺន
ឆន សំីេគេនះ ក៏បញជូ នពលរដរបស់ខួនឲយមក ជញ ធរយនួ្រកង
ណូយ កត់េទសបំពនរដធមមនុញញទងំងេងីល ែដលជចបប់

កំពូលរបស់្របេទស បនេធីឲយពកួយនួ្រសកីដូងយកេរ ងេនះ េទ
គំ មកំែហង្រពះសងឃ និងពលរដ្រគប់វត ម និងេកងកង
េ្រកមេលសរ ភិបលែខមរគ្ំរទពកួេគ ។  
 ្រពះសងឃអងគេនះបនថ េឆ តឱកសរ ភិបលកមពុជ
េចទ្របកន់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន យកវត មេធីជកែនង
ផ ពផ យ “្រពឹតិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម” េហយីេចទថ 
“្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម”  មនខមឹ រញុះញុងកនុង
េគលបំណងបងកជេមះរ ងកមពុជ និងយនួេនះ ខណៈេពល
ែដលពកួ ជញ ធរយនួយកេទយយទន និងបចចយ័េទ្របេគន្រពះ
សងឃ និងគណៈកមមករវត េគបនរលំឹក និងបំ មជេរ យ ៗ មិន
ឲយ្រពះសងឃ និងពលរដមនទនំក់ទំនង នឹងសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមេទ ។ ពកួេគបែនថមថ េ្រពះសមជិកសមជិកសហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកម សុទធសឹងជជន្របតិកិរយិ េឃសនញុះញង់ និង
បំែបកបំបក់ចំណង មគគីភពរ ងបងបូនែខមរេ្រកម និងរ - 
ភិបលកុមមុយនសិ្រកង ណូយ ។ 
 ចំេពះករបញចូ លមេនគមន៍វជិជ ែបបេនះ ្រពះសងឃ និង
ពលរដែខមរេ្រកម ជិន យ ស់េទេហយី េ យ រែតបក
កុមមុយនិសយនួ ែដល្របកនម់នៈថមនែតអញ មនទំ ប់
កុហក និងេបក្របស់ែខមរេ្រចីនេលីកេ្រចីន រេពក ។ ករណីជក់
ែសង គឺករសនយេ ះ្រ យអំពីបញដីធី ែដលរដអំ ចយនួ
របឹអូសយក្រសស់ ៗ ពី្របជពលរដ និងករបេញឆ តចបខួ់ន
ពលរដែខមរេនេខតមត់្រជក ជេដីម ។                                

អគគេលខធិករបក កុមមុយនិស្តយួនជូនសំបុ្រតដល់្រពះសងឃដ៏េឆនមរបស់ខ្លួន 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េន្របេទសកមពុជសំបូរេទេ យេដីមេ ន ត បុ៉ែនែដន
ដីកមពុជេ្រកម គឺសំបូរេទេ យេដីមចក ។ ដូន ែខមរកមពុជ
េ្រកម បនរស់េនកនុងែដនដសីណទេនេមគងគអស់រយៈេពល ប់
ពន់ឆន មំកេហយី ។ វបបធម ៌ ទំេន មទំ ប ់ ្របៃពណីបនចក់
ឫសយ៉ងេ្រជកនុងសងគមែខមរកមពុជេ្រកម ។ ដីសណទេនេមគងគ
មនធនធនធមមជតិយ៉ងសំបូរសុកសមភ គឺមនរុកខជតិ ប់រយ ប់
ពន់្របេភទ កនុងចំេ មេនះមន្របេភទរុកខជតិមយ៉ងែដលមិន
ផុតពូជ េហយីឋតិេឋរមកដល់សពៃថងេនះ េនះគឺេដីមចក ។ 
 មដងទេនេមគងគេឆព ះេទខងេកីត សថិត្រតង់តំបន់
ដីសណទេនេមគងគ រមួមនេខតមត់្រជក លង់េ រ ្រពះ្រតពងំ 
ែ្រពកឫស ី ឃងំ ពល វ និងទឹកេខម  ។ េបេីយងី្រកេលកេមលី
េទេក ន្រចងំៃនៃ្រពតូច ៗ ឬ ម្រសះកនុងភូមិនីមយួ ៗ េយងី
នឹងេឃញីេដីមចកយ៉ងេ្រចីន ដុះែណន ន់ ន់ បក់នុងទឹក 
មនកែនងខះដុះគរេលីគន  េមីលេទដូចជគេមព តៃ្រពតូចមយួ 
ែដលអនកភូមិធប់េ ថ ៃ្រពសឹក ។ េនែកបរ ៗ េនះមន
េគហ នែដលដំបូល្របក់េ យសឹកចក ។ ដូេចនះេហយី េទីបេគ
េ ថ ភូមិសឹក ៗ ។  
 េដីមចក ជ្របេភទរុកខជតិមយួែបបដុះេចញពីទឹក ។ 
បុ៉ែនដំបូង អនកភូមិបននយំកែផចកមក ែំតមយួេដីម ឬមយួ
្រកមែតប៉ុេ ះ ។ េ្រកយមកេដីមចកបនរកីលូត ស់ពីមយួ
ឆន េំទមយួឆន េំ យមនធងដុះេឡងីថមីពី ៣ េទ ៥ ធងជ
លំ ប់ ។ ែផចកមន្របេយជន៍ដូចគន នឹងែផេ ន តេយងីែដរ គឺេគ
ពុះយក ច់ខងកនុងមកបរេិភគ ឬ យកេទេធីជបែងមមនឱជ
រសឆង ញ់ពិ រ និង ចយកេទេ្របីករេផ ង ៗ េទ តបនយ៉ង
េ្រចីន ។ េបីេយងីមិនយកែផចកមកេ្របីករេទេនះ លុះដល់ែផ
ទំុ្រជះ នឹងដុះេឡងីែបកជកូនពនួជគុមពថមី ៗ ពីគុមពតូចរហូតដល់
គុមពធំ មន យុែវង ប់សិបឆន ែំដរ ។ មុននឹងកយេទជធង  
សឹក ដំបូងជបណូលែវងសូក េ្រប បដូចជកូនេឈ្ីរតង់មយួេដមី 
រលីងរេ ងគម នែមក ។ បណូលេនះ េពលដុះេឡងីេចញចំ 
ក លគុមព មនពណ៌ៃបតងខច ី។ សឹកចកឱបចូលគន  ខងចុង
គឺ្រសចដូចចុងកបិំត ។ លុះេពលលូត ស់អស់រយៈេពលជ
េ្រចីនែខកនងមក បណូលបនែ្របេទជពណ៌ៃបតងចស់ រចួសឹក
ក៏រ ែបកេចញពីគន ធំេឡងី ៗ េទជធង និងសឹក ។ សឹកចក

មន្របែវងពី ៥ តឹកេឡងីេទ ។ 
 េន្រសកកំពង់ ព ន េខត្រពះ្រតពងំ េគហ នៃនបង
បូនែខមរេ្រកមភគេ្រចីន េគយកសឹកចក្របក់ជដំបូល និងេធជី 
ជញជ ងំផទះ ។ រឯីេនចំករខះ េគ េំដីមចកយ៉ងេ្រចីន េដីមបីយក
សឹក ។ កនុងមយួឆន  ំ េគកបធ់ងចកមយួដង ។ កនុងមយួគុមព េគ
ចកប់ចំននួ ពី ២ េទ ៣ ធងែតប៉ុេ ះ ។  ធងចកេគយក

េធីអុសដុត ។ សឹកេគចងជបច់ រចួយកេទ្រ ទឹំក ឲយេចញជតិ
ជ័រ េដីមបីធនកនុងករេ្របី្របស់បនរយៈេពលយូរអែងង ។ ធង
ចកែផនកពីខងខនង េគសកយកេទ លឲយសងួតទុកេធីជដង 
កណប រចួេគ លឲយសងួត ។ អស់រយៈេពលពីកនះែខេទមយួែខ 
េគេ្រចីនបបលួគន មកេដរសឹក (យកេដីមរុនេធកីបប) េនកនុងរដូវ 
រេំហយី ។ ស្រមប់ផទះមយួខនងទំហ ំ៥ ែម៉្រតកេរ េគ ចចំ យ
សឹក្រគប់្របមណ ៥០០ កណប ែដលមនតៃមេសមីនឹង ១០ ន
ដុង ។ 
 េន្រសកថញ់្រទី េខតឃងំ អនក្រសកពុំេដរសកឹចកដូច
អនកេនេខត្រពះ្រតពងំេទ គឺេគពុះធងសឹកជពីរ រចួយកេទ្របក់ 
ឬ េធីជញជ ងំផទះែតមង ។ ្របសិនជេគ្របកស់ឹកចក ឲយ្រកស ់
េហយីចងកនួចឲយជប់ គឺ ចធនបន្របមណ ពី ៨ េទ ១០ ឆន ំ
យ៉ង្របកដ ។ េដីមចកផុសេចញពីដី ពីទឹក ងំពីយូរលង ់
្រទ្រទង់ជីវភព និងក ងបនជ្រមក្រគប់្រកម្រគ រ្របជជនែខមរ
េលីមតុភូមិកមពុជេ្រកម ។ ផទះអនក មច ស់្រសក េរ ន 
្រសមៃនដូនជ ី េ ងបុណយននកនុងភូមិ ្រសក បន្រគបដណប់

េ្រកមដំបូលសកឹចក ែដលជជំហរ្រគឹះឫសែកវជតិែខមរេ្រកម ៕ 

េដមចក េ្រកយពី្រតវបនេគកប់យកស្លឹក េនេខត្ត្រកមួន ស កមពុជេ្រកម 

 

 សូមរលំឹកផងែដរថ ល់ពីធីបុណយទន្របេពីណីែខមរ
របបយនួកុមមុយនិស ែដល្រគប្់រគងេ យទមឡិឥត សនមន
េង ង មិញ្រទីត ជ្របធនរដ, ណុង ឌឹកម៉ញ់ ជអគគេលខធកិរ
បក  និងេង ង តឹងយុង ជនយករដម នី ែតងយកេទយយទនរមួ
មនទឹកេ ះេគ សករ និងបចច័យបនិចបនួចេទ្របេគន្រពះសងឃ 

េហយីញុះញុង្រពះសងឃថ ែខមរេនេ្រក្រសកទមទរបំែបករដ និង
បងខូចបងខ ត មគគីែខមរេ្រកម-យនួ ខណៈេពលែដលែខមរេនេ្រក
្រសករះិរកពិធីទប់ ក ត់ទេងីរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងគេឃនី របស់
្រកង ណូយ ៕ 

VOKK 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ករបំ របស់ ក ទកទ់ងកនងុករចបផ់ ក 

អ តសងឃ ទម ខន ៖ 

 ១-្របជពលរដជំុវញិទីវតភនំដិនខងេជីង បនផិតេមៃដ
ចំននួ ៣៩ នក់បញជ ក់ថ ្រពះេចអធិករវតអងគេនះពុំែដលបន
្រប្រពឹតិ ឬេធីឲយខចូខតដល់្រពះពុទធ សន ឬេធីឲយប៉ះពលដ់ល់
ផល្របេយជន៍ ធរណៈ ឬេធីសកមមភពអីខសុេនះេឡយី ។ 
 ២-េ កយយ េក ង យ៉យ យុ ៦៤ ឆន  ំមនតនួទី
សំកនុងវតបនបញជ ក់ថ េ កយយផទ ល់បនទទលួេកមង្រសី

មន ក់េឈម ះេ ថ ្រសី អូន មកសុំេធីជមយធមិ េហយីមកចង់

ជបួេ កេចអធិករវតផទ ល់សុេំ្រ ចទឹក ែតេពលេនះ្រពះេច- 
អធិករវតបញជ ក់ថ េ កជប់រវល់េទ្របជុំេនឯេខត ឲយេនរង់

ចេំនកនុងបនទប់េនះសិនចុះ ។ េ្រកយេពល្រពះេចអធិករនមិន
េទផុត សីេឈម ះ នី េនះក៏ចូេទេដកកនុងបនទប់្រពះអងគែតមង 
េ យ្របប់យយ យ៉យ ថ េគចូលេទេដកសិនេហយី ពីេ្រពះ
មិនសូវ្រសលខួន ។ េឃញីដូេចន ះ យយ យ៉យ ក៏ចូលេទេដក
ខងកនុងែដរ េហយីបនេឃញី សីរូបេនះយកសុីឌីេចញពីក នក
របស់នងមកចក់េមីលកនុង ខណៈែដលមនកបលវសុីីឌីកនុងបនទប់
េនះ្រ ប់ ។ េហយីេ្រកយមកយយ យ៉យ ក៏េដកលកេ់ទ 
េ យមិនបនដងឹថទរខងេ្រកចក់េ រ ឬអត់េនះេទ េហយី
េដកលក់រហូតដល់មនករចូលែឆកេឆរែតមង ។ 
 ៣-ភិកខុ្រពះនម សុិន សុី ន ជ្រពះសងឃគង់វតេនះ
ែដរបនមនសងឃដីកថ ្រពះអងគមនករេ ក យយ៉ងខងំ
េន្រពឹតិករណ៍ៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ ២០០៧ ែដលបនចប់
ផ ឹក្រពះេចអធកិរេនះ េហយី្រពះអងគបែនថមថ ករែដលចប់
ផ ឹក្រពះេចអធកិរេនះ គឺជអំេពីមយួអយុតិធមិ ចេធី មអនក

មន ក់សប់្រពះអងគ ែដលមនែផនករណ៍េ្រគងទុកជមុន 
េដីមបីកំចត់្រពះអងគ ។ 
 ៤-េ ក  ទឹម េធ ង យុ ៨០ ឆន  ំជឪពុករបស់្រពះ
េចអធិករវតភនដិំនខងេជីង បនបញជ ក់ថ មុនេនះពីបីៃថង សី
េឈម ះ នី េ  ្រសីអូន េនះបនេទដល់ផទះរបស់គត់ េហយីបន
សុំគត់េធីជឪពុកធមិ េ យបនសំ កេនផទះគត់អស់ពីរយប់
េទ តផង ។ េ ក ម ទឹម េធ ង គត់មិន្រពមទទលួនងេធីជ
កូនធមិេឡយី ពីេ្រពះគត់ជអនកបូ ណ មិនចូលចិត្រសីែតងខួន
ែបបសុិចសុីយ៉ងេនះ េហយីកូនេចរបស់គត់ក៏មិន្រពមផងែដរ ។ 

 ករសនន ន ៖ 

 ករចប់ផ ឹក្រពះេចអធិករវត ទឹម ខន េនះ គឺេធី
េឡងី មសំេណីរបស់នយកសងឃ ននទ ែង៉ត ចុះៃថងទី ១៦ មិថុន 

ឆន  ំ២០០៧ និងមនចំ រឯកភពពីេសចសងឃ េទព វង  ចុះៃថង
ទី ១៧ មិថុន ឆន  ំ២០០៧ ឲយផ ឹកភិកខុ ទឹម ខន េចអធកិរវត
ភនំដិនខងេជីង េ យេចទពបីទេធីឲយែបកបក់ មគគីជតិ និង
អនរជតិជពិេសសកមពុជ-យនួ ។ អងគករសទិធិមនុស យល់េឃញី
ថ បទេចទេនះមិនមនលកខណៈ មបទនតិីវធីិេឡយី េហយី
ចជករកំចត់្រពះសងឃមយួអងគេចញ មករគំនំុគំុគនួរបស់

បុគគល មន ក់ េហយីទូលទស់េសចសងឃទងំពីរអងគឲយមនករ
េ្រកវេ្រកធ ។ ពីេ្រពះបទេចទេនះមិនមនបងញចបស់ ស់
េឡយី ថេតីសកមមភពអីខះែដលជករបំែបកបំបក់ មគគីជតិ-
អនរជតិេនះ េហយីេបីេទះបីេចទយ៉ងេនះក៏េ យក៏មិន្រគប់
្រគន់ ចចប់ផ ឹក្រពះអងគបនែដរ ។ ករផ ឹក្រពះសងឃេទ ត
េ ត គឺ្រតវេធកីរេចទ្របកន់ បតិ មពុទធបបញញតិ េបីរកេឃញី
អងគេហតុរបស់ បតិ្រគប់្រគនេ់ហយី េនះេទបី ចផ ឹកបន ។ 
មិនែមនដូចករណីអតីតសងឃ ទឹម ខន ្រគន់ែតេ េទវត្រពះ
េមគណ រចួបងខឲំយចប់ផ ឹកេនះេទ ។ េនកនុងេសចកីបំភឺមនឃ
មយួែចងថ “...គឺសុទធែតម នសីងឃែដលមនសិទធិបំបសួបន និង
ផ ឹកបន េទីបេគេ មកផ ឹក...”។ មពុទធបបញញតិ មិនបន
កំណត់ម នីសងឃខពស់ មយួ ចចប់ភិកខុផ ឹកេ្រសចចិតបន
េឡយី ។ បុ៉ែនមិនចបំច់ម នសីងឃថន ក់ខពស់ (ថន ក់សេមច) អីេទ 
ឲយែតភិកខុេនះ្រប្រពឹតិេលមីសនឹង បតិប ជិក េនះករកៈសងឃ ឬ
តំ ង ចេធកីរេចទ្របកន ់ េហយីេបមីនពិរុទធភពចបស់ 
ស់ គឺ្រតវែតផ ឹកបន ។ 

 ករចប់ផ ឹក ្រពះេចអធិករ ទឹម ខន េនះ ក់ដូច
ជទេងីមយួបនេធី្រជល េ យមិនមនបទេចទចបស់ ស់ 
េហយីម នីសងឃថន ក់េ្រកមរហូតដល់្រពះេមគណ ក៏មិនបនដឹង
េរ ង ៉វេនះែដរ ។ មនភពមិន្រប្រកតីមយួេទ ត គឺេ្រកយេពល
ផ ឹក្រពះអងគរចួភម ក៏បញជូ នមក្របេទសេវ ត មភម ។ េយងី
មិនដឹងថ េហតុអីមិនទុក្រពះអងគេនកនុង្របេទសកមពុជ េដីមប ី

លិខិតេស្តចសងឃ េទព វង  ងំងរអតីតសងឃ ទឹម ខន ជេចអធិករវត្ត 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េ ះ្រ យបន មផូវចបស ់ េហយី្រសប មអធិបេតយយភព
របស់្របេទសេយងីផង ។ រឯីេគលជំហររបស់រ ភិបលវញិមិន
មនករចបស់ ស់ែដរ ពីេ្រពះឯកឧតម េខ វ កញរទិធ រដម នី
្រកសួងព័ត៌មន និងជអនកនពំកយរ ភិបលមន្រប សនថ៍ 
ករេចទ្រពះេចអធិករ ទឹម ខន េនះមនិមនមូល ន្រគប់
្រគន់សំ ប់ករផ ឹកេទ េហយីេគមិន្រតវនិរេទសែដរ ពីេ្រពះ្រពះ
អងគមិនបន្រប្រពឹតិបទឧ្រកិដ ឬសមប់មនុស េទ ។ េសចកបំីភឺ
របស់េសចសងឃ េទព វង  មនសងឃដីករថ ្រពះអងគមិនបនផ ឹក
ភិកខុ ទឹម ខន េទ គឺេ យ រភិកខុេនះផទ ល់សុំឲយ្រពះអងគផ ឹក
េទវញិ េហយីបនផិតេមៃដសុមំកេវ ត មេទ តផង ។ បុ៉ែនកនុង
េសចកីបំភឺរបសេ់សចសងឃ េទព វង  ចុះៃថងទី ១២ ែខកកក  ឆន  ំ
២០០៧ មនឃមយួែចងថ “...សុទធែតម នីសងឃមនសិទធិបំបសួ
បន និងផ ឹកបន”។ 

 រហូតមកដល់េពលេនះ េ្រកយទទលួបនលខិតិបំភឺ
បំេផីសរបស់នយករដម នី ហុ៊ន ែសន ថយ្រពះករុ  ្រពះបទ 
នេ តម សីហនុ ្រពះវរៈបិ ជតិែខមរអំពីករណីរចប់ផ ឹក និង
ព្រងត់អតីតសងឃអងគេនះ េទីបេយងីសននិ នថ ករចប់ផ ឹកេនះ 
គឺមនករេ្រគងទុកជមុន េហយីេចះែតនឹកេឃញីេ ះ្រ យែត
មង ។ េ្រពះគម នភ័សុ ងចបស់ ស់ េហយីមងថយ៉ងេនះ 
ដល់មន្របតិកមមជំុវញិទិស ែបរជមកេផ ងេទវញិ ។ បុ៉ែន
េទះជយ៉ង  ក៏េគបនឮចបស់នឹង្រតេច កនូវពកយសដីំរបស់
េ ក េខ វ សុភ័គ អនកនពំកយ្រកសួងម ៃផទ ថករផ ឹកេនះ គឺ
េធី មសំេណីរបស់េសចសងឃ េទព វង  បនទ ប់មកេទីបមនករ
បញជូ នខួនអតីតសងឃអងគេនះ មក ក់ពនធនគរេខតមត់្រជក 
អតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម ៕ 

VOKK 

 េ ក Mike Benge ម នីករបរេទសចូលនិវតន៍ ែដល
បនសំចតេន សុី េគនយអ៍ស់រយៈេពល ១៦ ឆន ,ំ ១១ ឆន រំស់
កនុង្របេទសកុមមុយនិសយនួ និង ៥ ឆន  ំជអនកេទសពនធនគរេន
តំបន់យនួខងេជីងេនះ កលពីៃថងទី ២៨ តុ  បនេធកីរ
ផ ពផ យអតថបទមយួសីអំពីដំេណីរឈនពនរបស់យនួ ចូលទកឹ
ដីកមពុជ និង វ ។ រមភកថៃនអតថបទរបស់េ ក Mike 

Benge ែដលមនចំណងេជីង “ដំេណីរេឆព ះេទកន់ទិសខងលចិ
របស់យនួ តទកីន់កប់កមពុជ និង វ” ្រតវបន “្រស ញ់ែខមរ” 
បកែ្របេ្រកផូវករ ។ អតថន័យទងំ្រសងៃនអតថបទេនះ “្រពឹតិប្រត
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” មនេសចកីេ មនស ចុះផ យដូចត
េទេនះ៖ 
 ជទូេទេគមនជំេន ថ ស ងគ មេវ ត មគជឺស ងគ ម 
សុីវលិ ។ បុ៉ែនករពិត គឺមិនែមនដូេចន ះេឡយី គឺជស ងគ មមយួ
ែដលដេណីមយកជ័យជំនះេន សុី េគនយ ៍ េហយីចំេពះ េ  
ជីមិញ គត់មិន្រតឹមែតជអនកជតិនិយមមន ក់របស់យនួេនះេទ 
គត់គឺជជនកុមមុយនិសអនរជតមិន ក់េទ តផង ។ េ  ជីមិញ 
ជសហ ថ បនកិៃនគណបក កុមមុយនិសប ងំ បនកន់តំែណង
ជេមដឹកនេំនកនុងចលនកុមមុយនិសអនរជត ិ ែដលេ កត់ថ 
កូមិនេធីន (Comintern) ។ ចលនកូលមិនេធនី បនបញជូ ន េ  
ជីមិញ េទកន្់របេទសេស ម, ម៉េឡសុី និងសិងបូរ ី េដីមបីេធីជ
អធិបតីៃនករបេងកីតគណបក កុមមុយនិសកនុង្របេទសទងំេនះ ។ 
្រកងម៉ូសគូ ក៏បនផទុកផក់គត់ឲយទទលួខសុ្រតវករបេងកីតគណបក
កុមមុយនិសននេនកមពុជ និង វផងែដរ ។ គណបក កុមមុយ-

និសទងំអស់េនះ បន្រតវេគេលីកទឹកចិតឲយចូលរមួវភិគចលន

បដិវតេលីឆកអនរជតិ ។ 
 ឯគណបក កុមមុយនិសអនរជត ិ ែដលផល់មូលនិធិពី
សហភពសូេវ តេនះ បនឲយ េ  ជីមិញ បេងកតីគណបក កុមមុយ
និសឥណូចិនេនឆន  ំ ១៩៣០ ។ េ យេធី មករែណនរំបស់
េពជឈឃត Joseph Stalin ែផនករចុងេ្រកយបងស់របស់ េ  ជី
មិញ គឺ្រតវបេងកីតម ្របេទសេវ ត មមយួ េ យបញជូ ល
្របេទសជិតខងរបស់ខួនគឺ វ, កមពុជ និងេ្រកយមកគឺប
្របេទសេន សុី េគនយ ៍  ដូចែដល លីន និង្របេទសរ ៉ុស បីន
េធីចំេពះ្របេទសជិតខង កនុងករបេងកីតសហភពសូេវ តេនះផង
ែដរ ។ 
 េ្រកយកិចច្រពមេ្រព ង្រកងហ ឺែណវ ឆន  ំ១៩៥៤ េ  ជី 
មិញ បនទកទ់ញយុវជនែខមរេ្រចីនរយនក់មកកន់្របេទសយនួ
ភគខងេជីង ប ញចកមេនគមន៍វជិជ កុមមុយនិស និងហកឹហនឺ  

និស ិតកនុង្របេទសយួន្រគប់រូប ្រតវឆ្លងកត់ករបំពក់បំប៉ន និងហឹក ត់េយធ 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េយធ ។ េ្រកយមក ពកួេគ្រតវបំពក់ វុធ េហយីបញជូ ន 
្រតឡប់េទកមពុជវញិ ែដលអនកទងំអស់េនះបនកយជមូល-

ន្រគឹះៃនែខមរ្រកហមេនភូមិភគបូព៌្របេទសកមពុជ ។ 
 េ យដឹងថ ចំណងជិតសនិទធរបស់ េ  ជីមិញ ជមយួ
្រកងម៉សគូ និងេចតនលុបបំបត់វរីភពរបស់ខួនេ យេពជឈឃត 
Joseph Stalin បេងកីតសហភព សុីអេគនយ៍ មរេប បសូេវ ត 
េនះ ្របេទសចិនបនចប់េផីមហកឹហនឺ និងបពំក់ វុធដលភ់គី
បុ៉លពតៃន្រកមែខមរ្រកហមែដរ េដីមបីទប់ទល់នឹងឥទធិពលរបស់
សហភពសូេវ ត ។ ្របេទសចិនេជ ថ បដិវតន៍នឹង្រតវផទុះេចញពី
ៃផទកនុង ។ េវ ត មខងេជីងនឹងមនលទធភពជយួែខមរ្រកហមឲយ
ចូលដេណីមអំ ចកនុង្រកងភនេំពញឆន  ំ ១៩៧៥ េ យផទល់នូវ 
ចលនូបតថមភ្រគប់រេំសវេ្រគ ងសពវុធ និងគ្ំរទេ យទ នយនួ
េដីមបីឲយពកួេគចូលៃដកនុងរបប្របល័ពូជ សន ៍ ែដលេធីឲយ្របជ
ពលរដែខមរជង ១ នកនះនក់បត់បង់ជីវតិ ។ 
 េ យេមីលេឃញីសហរដ េមរកិ ្រគន់ែតជខ្រក ស
មយួ បនទ ប់ពីសហរដ េមរកិេបះបង់េវ ត មខងតបូងេនះ 
បក កុមមុយនិសយនួបនបញជូ នកមងំ្រប ប់ វុធរបស់ខួន ចូល
កមពុជមិនែមនេដីមបីរេំ ះកមពុជពីែខមរ្រកហមប៉ុល ពត េទ គឺេដីមបី
េធី និគមេលី្របេទសេនះ ្របេយជន៍េធីឲយបនសំេរចបំណង
្របថន ៃនអនុតរភពសហព័នធឥណូចិនរបស់ េ  ជីមិញ ។ ពកួេគ
មិនែដលយលស់បិថ សហរដ េមរកិនឹងចងសមព័នធមិតជមយួ
ចិនកុមមុយនិសេដីមបីបេណញពកួេគេចញេឡយី ។ េហតុេនះបន
ជែខមរ្រកហមរបស់្រកង ណូយ េនែត្រតត្រ ្របេទសកមពុជ
េនេពលេនះេនេឡយី ។ 
 ចប់ពីបក កុមមុយនិសឥណូចិនេកីតេឡងីដំបូង េ  ជី 
មិញ បនេធី និគមែបបថមេីទេលី្របេទស វ ។ េនេពល
្របជជនយនួែដលមនចំននួេ្រចនីេលីសលប់េនះ, េ  ជីមិញ
បនពិចរ េទដល់្របជជន វ េ យ ប់ទងំជនជតភិគ
តិចម៉ុង ែដលមិនទទលួឥទធិពលវបបធមិពី្របេទសចិនេនះ ចត់
ទុកថជពកួសំែរ (អនកែ្រសឱនថយ) ។ កបបកិរយិែបបេនះ 
ផទុយេទនឹងពកួេមដឹកនកុំមមុយនសិយនួបចចុបបនន ។ ចប់ពីជន
ជតិយនួបនេទសិក េន្របេទសប ងំេចះដងឹខពង់ខពស់ េហយី 
រ ភិបល និគមប ងំ បនេ្របី្របស់ជនជតិយនួទងំ
េនះជម នីរដករសុីវលិថន ក់ទប ែដលទុកដូចជបរ ិ រេនកនុងភូមិ
ភគេនះទងំមូល ។ ្រសយ័េហតុេនះ េធឲីយ្របជជនយនួទងំ
េនះបនធក់េនកនុងក ប់ៃដរបស់ េ  ជីមិញទងំអស ់ ។ 
េ  ជីមិញ បនចប់េផមីែផនកររបសគ់ត់ េដីមបី្រគប់្រគង
ឥណូចិន មរយៈករបញជូ នលភន ក់ងរយនួជជនកុមមុយនិស 
ចូលេទកនុងភូមិភគននេនកនុង្របេទស វ េ យ ប់ទងំករ
ផចុងេផីមថវកិផង េ យឲយអនកទងំេនះេដីរតជួអនកនិពនធ និងជ

អនក ងលុយកខក់ ។ េ យ ងំខួនទំនក់ទំនងជមយួនឹងរ
ភិបល នគិមប ងំ មរយៈម នីបរ ិ រថន ក់ទបទងំេនះ 
ពកួេគបនទទលួករយកចិតទុក ក់ពីអនកែ្រស កនុង្របេទស វ
ទងំមូល ។ េដីមបីភជ ប់នូវសកមមភព និងេដីមបផីល់ទំនុកចិតដល់
អនកភូមិ, ភន ក់ងរកុមមុយនសិយនួបនេរ បករ សីជនជតិ វ 
េហយីចិញច ឹម្រគ រទងំេនះ ។ បចចុបបននេនះ កូន្របសកូន្រសី
របស់ជនជតិយនួទងំេនះ បនកយជថន ក់ដឹកនបំក កុមមុយ-

និសេនកនុង្របេទស វែដលមនចំននួេសមីនឹងជនជតិ វែដរ ។ 
 េនកនុង្របេទស វ េមរកិបនបេងកីត “ស ងគ ម
សំងត់” ្របឆងំ្រកង ណូយ េដីមបីកត់ផច់កងទ័ពយនួខង
េជីង ែដលេ្រជ តចូលមកយនួខងតបូង ។ ខនងបែងកៃន “ស ងគ ម
សំងត់” េនះ គឺជនជតិភគតិចម៉ុង ែដល្រតវេគសមប់ជង ៤០ 
ពន់នក់កនុងអឡុំង្របយុទធេដីមបី េមរកិ ។ ស ងគ មេនះ្រតវ
ចំ យេពលជង ៣០ ឆន  ំគឺ ងំពីេ្រកយស ងគ មេវ ត ម ។ 
“ស ងគ មសំងត”់ ទី ២ បនបនេនកនុង្របេទស វេទ ត ។ 
េទះជយ៉ង  “ស ងគ មសំងត់” មយួេនះចូលរមួេ យកមងំ
កុមមុយនិសយនួ និង វ បុ៉ែនេនេពលេនះពុមំនទក់ទិនជមយួ
េមរកិេទ ។ ស ងគ មេនះ គឺ្របឆងំ្របជជន វ ពិេសសជន

ជតិមុ៉ង និងជនជតិភគតិចដៃទេទ តដូចជជនជតិឃមូ, ជន
ជតិេម ន និងជនជតិេច ជេដីម ។  
 ្រកង ណូយ េនែតរក កងទ័ពចំននួេ្រចនីេនកនុង
្របេទស វ េដីមបីជយួគណបក ្របេទស វ កនុងករ្របមញ់ 
និងសមប់ស្រតវរមួគឺជនជតិមុ៉ង ។ ឆន  ំ១៩៨៨ គណបក កុមមុយ
និស វ ្របប់ថ បនកំេទចពកួែដលឃុបឃតិជមយួ េមរកិ
្រពមទងំ្រគ រដល់ឫសេហយី ពកួេគ្រតវកំេទចដូចសតពហនៈ 
ពកួអនកែដល្រតវរងករ ម្របមញ់សមប់ ភគេ្រចីនជកូនេច 
េចទតួ េចលតួ េច  របស់យុទធជនែដលកន់េជីងសហរដ 
េមរកិ ។ េទះបីជ េ  ជីមិញ ប់េទេហយីក៏េ យ របប

សងកត់សងកិន និង្របល័យពូជ សន៍របស់្រកង ណូយេនែត
បនអនុវតយុទធ សសហព័នធឥណូចិនកនុងឆន  ំ១៩៣០ របស់េ  
ជីមិញ ជដែដល គឺេធី និគមែបបថមីេទេលី្របេទស វ និង
កមពុជ ជយុទធ សមយួែដលម សននិបតគណបក កុមមុយ-

និសយនួបនបញជ ក់ជបនបនទ ប់មក ។ បចចុបបននកល ពកួជន
កុមមុយនិសយនួបនព្រងីកអនុតរភពរបស់ខួនេទេលី្របេទស វ 
និងកមពុជ េហយី ចបស់ ស់ថ្របេទស វឥឡូវេនះ បន
បញចូ លជ េខតមយួរបស់យនួេទេហយី ែដលសថិេនកនុងភូមិ
ភគខងេជីង្របេទសយនួ ។ ពកួេមដឹកនគំណបក វ ្រតវបន
្រកង ណូយដុសខត់សតិ រមមណ៍ េហយីទទលួបញជ មរយៈ 
រ ភិបល្រសេមលយនួ ។ 

(េនមនតេលខេ កយ) 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១២៨២-ឯលងួអងគអិមគតិផត     រតេ់ទែខ មរយក 

  ប តេ់ហយជត់ គរផង ។ 

១២៨៣-ដេូចនះេទសេនះយលឆ់គង 

មនទិលេ ហមង និងលងធលីូពទុ ធេិច ។ 

១២៨៤-សំបុ តបំេរដលេ់ទ          េចឃនុធេំន 

  េទទលូ ពះេចយធុយ ។ 

១២៨៥-េសចបនដងឹ នអកខ  មន ពះឱងក រ 

  ថឲយេចឃនុេរ បរង ។ 

១២៨៦-េចញមកឈរបតដ់បំង យក កមក រផង 

  េទរងបនទូលៃថថ ។ 

១២៨៧- ពះពីធកវ់ដនិនមម  ពះនរនទេយធរ 

  ពះអងគម៉ជបនទ ប ់។ 

១២៨៨- ម ជគេុជនឯក បប េដេជអស់ ប ់

  េទ ប៉បនទូល មេគ ។  

១២៨៩-េចឃនុធលំនុថឯ  នគរ សកែខ មរ 

   អងុេទ ងគនុេឈម ះេ  ។ 

១២៩០- យកលងួអងគអិមេទ សកែខ មរឲយេន 

  េ យ ជឬនេំទយនួ ។ 

១២៩១-ដេូចនះអសឯ់ង គបខ់នួ រកមនសុ មមំួន 

  ទងំយនួទងំែខ មរដងឹផូវ ។ 

១២៩២-ដងឹ សកដងឹៃ ពេ បេទ សរួ ជករេន 

  ឲយដងឹដណឹំង សកែខ មរ ។ 

១២៩៣-េបយនួជនូលងួេទេហ េយងេនះកនុងែខ 

  កតកិគតិសិកែកនកង ។ 

១២៩៤-េលកទព័េទចប់ សកផង  ឲយអងគឌួង គង 

  ជរក័ពិភ័ ក សកែខ មរ ។ 

១២៩៥-កលេនះនមុឺនឯងឯ យឲយេរសែខ មរ 

  បនែតពីរនកេ់នះខ ម ី។ 

១២៩៦-មេនយ៉ងុពកួេដេជអី ជ ជញ ក ី

  េឈម ះគងុពកួេ កនរននង ។ 

១២៩៧-េរសេ សចផេំផចពកយផង េនបតដ់បំង 

  ហមតហ់មងមិនមនសងក រ ។ 

១២៩៨-េយងេធសំបុ តេបះ  អស់ គប់ កមករ 

  េ កេចឃនុមក យ ។ 

១២៩៩-បនដលេ់ខតកពំង ់ យ ហួសមកប យ 

  សរួេសរដេំណរ ជករ ។ 

១៣០០-បងញសំបុ តេបះ  ែដលេសប ជករ 

  ឲយេ កេច េដជះ ។ 

១៣០១-េដេជរសផ់ងពីរនក ់ េឃញសំបុ តជក ់

  េហយបកសំបុ តបឹងវញ ។ 

១៣០២- មេ យ ជករេនះមិញ បំេរវលវញ 

  េទដលេ់ចឃនុធថំ ។ 

១៣០៣- មេ យដេំណរអកខ  សំបុ តេបះ  

  េច េដេជ គប់ ប ់។ 

១៣០៤-ឯេ កេចឃនុបន ប ់        អស់ រ រសព័ទ 

  កប៏កបំេរេ បេទ ។ 

(េនមនត) 

េរឿងកំពបែ់តអងុ 
វត កច - េរ បេរ ងេ យ ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដ្ឋភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ពះ ជពីធីបុណយអំុទូក បែណត បទីប អកអំបុក

សំពះ ពះែខនឹងចូលមកដល់េនៃថងទី ២៣, ២៤ និង២៥ ែខ

វចិឆិក ខងមុនេនះ ែដល បជពលរដទូទំង ពះ ជ

ច កកមពុជេពញនិយម និង បរពធេឡងជេរ ង ល់ឆន ំេន

ខងមុខ ពះបរម ជ ងំ ។ បៃពណីបុណយទំេន មទំ ប់

ទំងេនះ ក៏ តវបនែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េ កម

របប កង ណូយ បរពធយ៉ងខជ ប់ខជួនជទីបំផុតផងែដរ 

េបេទះជមនករ ម បម ពីសំ ក់ ជញ ធរ កង  

ណូយកី ។ ដូេចនះេដមបីឲយ ជបចបស់អំពី ពះ ជពិធីបុណយ

អំុទូក មនកត់ មែបប េនះ ខងេ កមេនះគឺជ

បភពៃនពិធីបុណយ ប ំងទូក ែដលែផក ម បវតិបន

ឲយដឹងថ បវតិៃនបុណយអំុទូកមន ំងពីបរមបុ ណដ៏យូរ

លង់មកេហយ ែដលមនែចងកនុងឯក ររបស់ បវតិវទូិ

បរេទស ក៏ដូចជ មសិ ចរកឹៃន ប ទអងគរ េហយ

បុណយអំុទូកេនះ មនករបក យែបក ៗ ពីគន ជេ ចន 

ែថមទំងមនករ បរពធេធែបក ៗ ពីគន េទ តផងែដរ ។ 

 ក. មេស វេភជ័យវរ័ មនទី ៧ មនេនកនុងវទិយ

ថ នពុទធ សនបណិតយេយងពីេដមមនែចងថ េន

សម័យអងគរ ន គិសសក ជសតវត ទី ១២ កងកមពុជ

មនេសចកីសុខេក មក នរងុេរ ង ស់ េ យ ពះបទ

ជ័យវរ័ មនទី ៧ េសចេចញេធស ងគ មេជងទឹកប ងក បពួក

ចមេ យកងទ័ពទូក ជចំបំងរេំ ះ កងកមពុជឲយរចួផុត

សលះេចញពីខម ំងស តវ “គ.ស ១១៧៧-១១៨១” េរ ង 

ចំបំង គេនះ មនឆក់េនេលជញជ ំង ប ទបយ័ន 

និងបនទ យឆម រ ។ 

 កនុងចំ ក់េនះ េគេឃញមនកងទ័ពទូកយ៉ង

េ ចនមហិម ែដលមន ពះឆយល័កខណ៍ៃន ពះបទជ័យ 

វរ័ មនទី ៧ បថប់ឈរេលទី ពះទីនំងន ចំបំង េ យ

ទង់ធនូ និងដំបងយ៉ង ប់កនុងចំេ មកងទ័ពទូក

ទំង យ ។ 

 ខ. ឯក រែលបង ប ំងទូក របស់ កមជំនំុ

ទំេន មទំ ប់េលខ ១៩.០០៤ និពនធេ យេ ក ថច់ 

ែប៉ន េ ប៉ង ចរយេនពុទធ សនបណិតយរង េខត

ឃំង កមពុជេ កម មនែចងថ “សម័យលែងក ព.ស 

២០៧១-១៥២៨” ពះបទអងគចនទទី ១ ទង់ ំងពញ ត 

ងរជសនិទធភូបល ជេសច ញ់េនកមពុជេ កម សក 

ប ក់ ។ េសច ញ់េនះបនចត់រេប បេរ បចំករពរ

សកមនដូចតេទេនះ ៖ 

 ទ នេជងទឹកែចកេចញជ ៣ កមៈ 

 កមទី ១ េ ទ័ព សច ត់ចបំងនឹងទូក ែដល

មន ទង់ ទយដូចទូក ប ំងេយងសពៃថងេនះ ។ 

 កមទី ២ េ ទ័ពជំនួយ ត់ចបំងនឹងទូកែចវពីរ

ជួរ ែដលមន ទង់ ទយដូចទូក ប ំងេយងសពៃថង ។ 

 កមទី ៣ េ ទ័ពប ក់ គឺទូកធំមនដំបូលមន

ែចវ មនេកង មន ទង់ ទយដូចជទូកប ក់ េ ទូក

បុ៉កចយ ែត ងសួចែវងមនដំបូលែតមួយកត់ខងមុខ

ឥតជញជ ំង ជទូក ក់េសប ង រសំ ប់កងទ័ព ។ 

 រេប បបងត់ចបំង “ មទំេន មេសច ញ់កមពុជ

េ កម” េសចេលកម នីបួនទិស “ចតុសមភ” ែដលេនកនុង 

ឱ ទសនិទធភូបលេសច ញ់ គប់ជំពូក ែដលបញញតិចបប់

សំ ប់ សក ។ កំណត់ៃថងេពញបូណ៌មីែខកតិក រដូវ 

អកអំបុក េនះម នីទំងបួនទិស តវេកណទ នទំង

េជងទឹក េជងេគក សមយុទធ” ១ ៃថង ១ យប់ ល់ឆន ំ ។ 

 ចំែណកទ នេជងទឹក ឲយេទ បឡងឫទធិឯទេន

ពមកេនថ រ កនុងេខតឃំង ដបិតទីេនះជទី បជំុទឹក គប់

េខតេទមកបន សល ។                                        

សកមមភព្រប ងំទូក ង កនុងេខត្ត្រពះ្រតពងំ អតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម 
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 មេស វេភ និងឯក រជ បភពទំងពីរខង

េលេនះ ចសននិ នបនថ បេទសកមពុជសម័យ

បុ ណ ជ បេទសមនកងទ័ពេជងទឹកខំងពូែក និងមន 

វធីិហឹកហឺន ពិធីសមយុទធកងទ័ពេនះ ជ បៃពណីជប់េរ ង

ល់ឆន ំ េហយ ចសននិ នេទ តថ បេទសកមពុជេធពិធី

េនះេរ ងរហូតមក គឺចប់តំណមកពីសមយុទធកនុងសម័យ

បុ ណេនះឯង ។ 

 គ. ឯក រខះនិយយថ ពិធីបុណយអំុទូក គឺជ

បុណយ បៃពណីជតិដ៏ធំមួយេន បេទសកមពុជ ។ បុណយ

េនះមនរបូភព ប ក់ បែហល េទនឹងបុណយ បចំរដូវ

របស់ជនជតិអឺរ ៉បុ ែដលមនេឈម ះថ ំង ហ ង់ ែដល

បចចុបបនន បរពធេធេនអឺរ ៉បុខងេជង ។ 

 បៃពណីខះ មន បវតិជប់ទក់ទងយ៉ងជិតសនិទធ

េទនឹង បវតិៃន ពះពុទធជមច ស់ ។ បុ៉ែនករបក យមួយ 

ែដល ចយកជករ គប់ គន់ គឺកនុងបំណង “ដឹងគុណ

ដល់ ពះគងគ  និង ពះធរណី ែដលបនផល់ជីវភពរស់េន 

និងសុខមលភពចំេពះទឹកដីវញិ ែដលេយងនំគន េធឲយ 

កករលក់” ។ 

 ករបក យចុងេ កយេនះ គឺដូចគន េបះបិទេន

នឹងទំេន មទំ ប់ៃន ពហមញញ សន េហយ សបេទនឹង

ថ នភពភូមិ សជក់ែសង និងជីវភពរស់េន បចំៃថង

របស់ បជកសិករេយង ។ 

 ពិធីបុណយអំុទូក ប ពឹតិេទនៃថងេពញបូណ៌មី ែខ

កតិក សបេទនឹងរដូវទឹកជំនន់ ែដលកនុងរយៈេពលបុ៉នម ន

ែខមកេហយ បនេធឲយបឹងបួទំង យ កយេទជ 

សមុ ទដ៏ធំលឹងេលយ េហយក៏បញជ ក់េទ តថ េពលេនះ

សវកនុងែ សកំពុងែតទំុ ។ 

 េនេពលែដលទឹកទេនេមគងគលិចជន់ “សី  

វចិឆិក” ទឹកជំនន់ដ៏សនធឹកសនធ ប់បនហូរចក់ ច សព 

បឹងបួ មរយៈទេន បែដលហូរពីតបូងេទេជងវញិ ។ 

 ទឹកជំនន់ៃនទេនេមគងគ ពិេសសជំនន់េន មបឹង

បួ មន បភពមកពី បេទទីេបដ៏ែសនឆង យ បនផល់ជីវភព

នូវែ សចំករេន បេទសកមពុជ ។ ដីលបប់ែដលបន

េ យ រទឹកជំនន់ៃនទេនបឹងបួទំង យ បនេធឲយ

មនជីវជតិ បងកបននូវធនធនសំបូរែបបេនកនុង បេទស

កមពុជ ។ ដំ ំទំង យែដលកសិករែខមរេធ មចងក់

ៃនទឹកសំរក បនផល់នូវផលយ៉ងេ ចន ងំ ក ត់េ គះ

ទុកភិក  និងផល់សុភមងគល ។ ដូេចនះេហយបនជដល់រដូវ

ទឹក សក បុ ណែខមរេយងក៏កំណត់យកៃថងេពញបូណ៌មី ែខ

កតិក េរ ង ល់ឆន ំេរ បចំពិធីបុណយអំុទូក បែណត បទីប  

សំពះ ពះែខ អកអំបុក េដមបីសំែដងមេនសេញច តន ដឹង

គុណចំេពះទេនេមគងគ និងទេន ប ែដលបនផល់

ជីវជតិយ៉ងសំខន់បំេរ វស័ិយកសិកមម ។ 

 ពិធីបុណយេនះ េគែតង បរពធេធអស់េថរេវ  ៣ 

ៃថង គឺៃថង ១៤ េកត, ១៥ េកត និងៃថង ១ េ ច ែខកតិក េធេន

មទេន បមុខ ពះបរម ជ ងំ ។ ចំែណកេនកនុងអតីត

ទឹកដីកមពុជេ កមវញិ បៃពណីអំុទូក បែណត បទីប  

សំពះ ពះែខ អកអំបុក ក៏ តវបន បជពលរដែខមរេ កម

បរពធជេរ ង ល់ឆន ំេនៃថង ១៥ េកត ែខកតិកផងែដរ ៕ 

ឯក រ្រ វ្រជវ 

-វិទយុសំេឡងកមពុជេ្រកម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកុង សីុ៉នេ ន រដ្ឋធនីៃន សហ
រដ្ឋ េមរកិ ស្រមប់បេ្រមើដល់្របយិមតិ្តអនកនិយម ្ត ប់ករផ យរបស់វទិយុេយើងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសប្ត ហ៍ម្តង េរ ង ល់ៃថងអងគ រ ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជ 
េ្រកម មកមពស់រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
-្របយិមតិ្ត ក៏ ចេបើក ្ត ប់បន្រគប់េពល មរយៈេគហទពំ័រ www.khmerkrom.org/radio ។ 
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ទព័ំរ កងំមស ស់ បបថ់   សូមបុ តេខម ទងំ បស ស 

ក ុែំបកបកគ់ន ែ កងបតដ់ ី   មគគី ពតៃដេទើបសខុ ន ។ 

កលេដើមដែីខ មរធលំ្វឹងេល្វើយ   កនូេចែខ មរេអើយក ុេំភច បណ 

េសចែខ មរកលេនះខងំក ន   ស តវ មនយខចរ  ។ 

ខងេកើតខងតបូងទលស់មុ ទ   ខងលិចហួសផតុទលភ់មូ 

ខងេជើងទលច់និ បុ តភញ    ពី គបទ់ិ េគរួមខច ។ 

ឫទ ធបីរមីខ ពសខ់ងំ ស់   ជតែិខ មរេកមងចស់មនអំ ច 

ក ងអងគរដអ៏ង ់ ច    េករេ៌ឈម ះចញិច ចេពញពសធុ ។ 

ឥឡូវែខ មរយំ យទកឹដ ី   េ ពះកលសមយ័ែខ មរេឈម ះគន  

ចបំងចះុចបំងេឡើង សេវទន   េស មេលបកមពុជដបេ់ខតបយ ។ 

រឯខងតបូងរូងៃផទក នុង    ែខ មរកលិ៏ចលងេ់កើតអន យ 

បតដ់ីបតេ់កះអស់ខច តខ់ច យ   េ យ រឧបយៃនជតយួិន ។ 

េលបជងៃមភេខតរួចេ សចេហើយ  ឱកនូែខ មរេអើយក ុេំភចខនួ 

េនះេហើយ មគគែីខ មរ នងិយួន   េពលែខ មរេភចខនួយួនចលូៃវ ៉។ 

កពំង ់កបី ៃ ពនគរ    េខត កមួយ ស េ ងដំរ 

ប ជញ ពល វ ែ ពកឫស ី   ផ រែដក បម បយដេីខតឃងំ ។ 

ផ ំអំេបើស មត់ ជក ពម េម-ស  េកះ តល ់ឡងុេ រ ដល់ សក ទងំ 

កពំងឫ់ស ី ពះសួគ ៌ ពះ តពំង  យួនេលបទងំផទ ងំដូច សកចម ។ 

ប៉ណឹុងេហើយយួនមិនសកបស់កល ់  េនែតបកុរលុ មទេំន ម 

សូមបីមួយតកឹមួយចំ ម   យួនកខ៏ចំបមគម ន បណី ។ 

ែខ មរេនេឆតលងងដ់ល់ េទ ត  ែខ មរេឆតយួនេឆ តេលបទកឹដ ី

ែខ មរសូតបតេ់ខតដលជ់ងៃមភ   េម៉ចែខ មរមិនភយ័ក័ យជនម  ។ 

ែខ មរេអើយចរូច ំៗ ក ុេំភច   ខងេកើតខងលិចដូចែតគន  

េបើចងរ់ស់យូរ តវ មគគ    ខតិខកំរពរទកឹដីែខ មរ ៕  

 

និពនធេ យៈ េ ក េខម   



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 17 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ពីសមយ័មនុ យួនចបែ់ខ មរេ កម កព់នធនគរ   

នងិេធ្វើទរណុកមម  កបស់មបេ់ទ មអំេពើចតិរបស់េគ 

ដូចជករបងខឲំយែខ មរេ កមេស កពក ់  នងិផស់បូរទេំន ម

ទមបេ់ទ មរេប បយួន ជេដើម ចែំណក ពះសងឃវញ

យួនបងខឲំយពកេ់ខ វ មែបបេ កសងឃយួនពទុ ធ

សនម យន ទកុចេិញចើ ម ឆនប់យយប ់ សូ តធម៍

េគះ តេ ក    ។ល។   អំេពើេឃរេឃយងឃ់នងទងំេនះ   

បនជ មញឲយ បជជនែខ មរេ កម េ កកេឡើង បឆំង គប់

ទសិទ ី។ េ យទព័យួនមនកមងំខងំេពក េហើយេសចែខ មរ

គតិែតពីខគំន ដេណើ ម ជបលងគ ឈកវ់េង្វងនងឹស មស់

ពស់ែវកៃន សយួនកឡកណីិ កេ៏ភចគតិគរូដលស់ខុទកុ ខ

របស់ បជពលរដែខ មរេ កម ែដលកពំងុ តវពួក កេពើយួន

េដញ ម តបកសឹ់ងរ យក ិណក័ យ អស់ពីែដនដី 

កមពុជេ កម ។ ទេង្វ ើជិះជនរ់បស់យួនមកេលើែខ មរកមពុជ

េ កមយង៉េនះេហើយ េទើបឧកញ៉េសនបត ីសឺង គយុ សខុ

ចតិ បថយុជីវតឲយយួន ប រកតក់ េនកនុងឆន ំ ១៨៤១ 

េដើមបីបូរយក ពះពទុ ធ សនេថរ ទ បៃពណី វបបធម៍

ទេំន មទមបឲ់យបនគងវ់ង រហតូដលស់ព្វៃថង ។ េទះបី

យង៉េនះក ី កយួ៏នមិនែដលេបះបងន់វូមហិច ឆិ េដើមបី

រ ំ យពូជ សនជ៍នជតេិដើមែខ មរេ កម ឲយរ យអស់ពី

ែដនដកីមពុជេ កមេឡើយ គពួឺកយួនពយយមេធ្វើយង៉

េដើមបីឲយែផនទកីមពុជេ កម រ យបត់ សេមលពីពិភព

េ កែតមង ។ 

 ឧ កដកមម បលយ័ពូជ សន ៍ របស់រ ភបិល

កមុមុយនសិយួន មកេលើជនជតេិដើមែខ មរេ កមកនុងអំឡងុ

ទសវត រ ៍ ៨០ សំេណើ មទកឹេខម ចរេនេលើ ក ស់េដើមបី

បឹងេទអងគករសហ បជជតមិិនទនស់ងួតេនេឡើយ ។ ករ

េធ្វើឃត ពះេមគណ ពះពទុ ធ សនេថរ ទ ៃនេខត ពះ

តពំង ពះនម គមឹ តកុេចើង េនៃថងទ ី១៨ ធនូ ១៩៨៦ នងិករ

ចប់ ពះសងឃែខ មរេ កម បព់នអ់ងគ កព់ន ធនគរ ពក់

ពនធករណី KC50 មិនទនប់នសងបំណុលឈមែខ មរេ កម

ផង ។ល។ េ យមហិច ឆិ  នងិករេ ភលនដ់ធ៏េំធង       

ពិេសសេដើមបីបងួតេគឯងថ ខនួជអនកខងំអ ច រយពូែក

ខងកមងំ ចដ់ ុ ំ កប៏នបញជ រេទេមដឹកន ំបេទសកមពុជ

ែដលកពំងុឈកវ់េង្វងនងឹស មស់ សយួន នងិករេលើក

បនទុកអំ ច ភសកក រៈេនះ ឲយចបផ់ ឹក ពះេតជគណុ

ទមឹ ខន េនវតភនដំិនខងេជើង សកគរិវង ់ េខត ែកវ

េហើយបញជូ នមកកមពុជេ កម កព់នធនគរយួនទងំងងតឹ

ងងលក់លពីៃថងទ ី៣០ មិថនុ ២០០៧ កនងេទេនះ ។ 

 េ យមន បតកិមមពីមជឈ នែខ មរ អនកមនមនសិ-

ករជត ិ នងិអនរជតេិនជុំវញពិភពេ ក បនរួមគន

ែ សកទមទរត េ៉ទអងគករសហ បជជត ិ នងិ ថ បន័ 

នន ែដលមនគនំតិគ ំទនវូយតុធិម ៌ នងិេសរភព បជ- 

ធបិេតយយ េធ្វើឲយពិភពេ កមនករចប់ រមមណ៍យង៉

ខងំ ចេំពះទកុ ខេ ករបស់ ពះេតជគណុ ទមឹ ខន 

នយិយេ យែឡក េ កនដកមមែខ មរេ កម ែដលយួនបន

ជិះជន ់ ងំពីេដើមរហតូដលប់ច ចបុបន ននយិយរួម ។ កមងំ

មគគ ី    នងិ ម រតជីត ិបនផសុេឡើង បឆំងចេំពះអំេពើ

េឃរេឃរបស់យួន នងិពួក យង៉ពិតជមន បសិទ ធភិព

ែមន ។ ពិភពេ កបនេឃើញពតុតបិតរបស់យួន ជ

ពិេសស គសឺហរដ េមរច បន ពមនេទរ ភបិល កង

ណូយថ បនរេំ ភសិទ ធមិនសុ មកេលើជនជតេិដើម

េនកនុង បេទសខនួ ពិេសសជនជតេិដើមែខ មរេ កម កប៏ងខ ំ

ចតិកតេ់ទស ពះេតជគណុ ទមឹ ខន មរេប ប

ឡបែ់ឡរ េ យត ុ ករកមុមុយនសិយួនេខតមត់ ជក 

េហើយកប៏នេចទ ពះអងគទងំគម នភសុ ងថ បនេធ្វើឲយ

េ បះ ចំណំងមិតភពរ ងយួន សកដូីង    នងិពួកែខ មរ 

យង៉របស់ខនួ ។ េ ពះែតមន បតកិមមពីអងគករសងគមសុី

វល អងគករពរសិទ ធមិនសុ អនរជត ិនងិសហរដ េមរក 

បនេធ្វើឲយរ ភបិលកមពុជ បងញកនទុយេខ ្វ នរបស់ខនួ 

មរយៈបដិេសធនរ៍បស់អនកនពំកយរ ភបិល េឈម ះ 

េខ វ កញរទ ធ សីេគេនះ គមិឺនទទលួ គ លអ់តតីសងឃ ទមឹ 

ខន ថជពលរដែខ មរេទ ។ ទទលួ គ លេ់ម៉ចបន េបើ 

េសចសងឃ េទព វង  នងិពួកម ន កសួងម ៃផទ រភព

តង ់ ៗ ថ ខនួបនចបផ់ ឹក នងិបញជូ នអតតីសងឃអងគេនះ 

មកឲយយួនែមនេនះ ។ ប៉ែុនគរួឲយចប់ រមមណ៍ផងែដរ   



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 18 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ខណៈេពលែដលពួកខ ញុកំញជ ះ បងែ បងគបច់តិអនកេលើក

បនទុក ែតពួកទមិឡឥត សនមន បៃពណី ងំពីបូ ណ

កលមក ែតងរមឹលគណុជនចិ ចេនះ បនែបរកបលមកខំ

កមពុជវញ ែដលេធ្វើឲយមជឈ នជត ិ នងិអនរជតដិឹង

កនែ់តចបស់អំពីរ ភបិលកមពុជ នងិ បងញអំពីភព

កេម យរបស់ បេទសកមពុជ ជពិេសសបងញឲយេឃើញ

ថកមពុជសព្វៃថងគឺ គនែ់តជេខតមួយរបស់យួនែតប៉េុ ះ 

េ ពះពលរដែខ មររូប  ែដល ៊ នរះគន ់ នងិេធ្វើឲយែបក

បក់ មគគ ី នងឹ តវរ ភបិលយួនចលូេទចបដ់លទ់កឹដ ី

កមពុជ ។ 

 េទះបីយង៉ កេ៏ យ ែខ មរេ កមេនែតទមទរ

បឆំងចេំពះយួនជនចិ ច លះុ ែតយួនែលងជិះជនែ់ខ មរ

ឈបេ់កង បវញ័ច ែខ មរ ឈបេ់បក បស់ែខ មរ ឈបរ់េំ ភ

សិទ ធែិខ មរ នងិេគរពេសរជំេន សន ។ ឥឡូវេនះ េ យ

មន បតកិមមជ ុំទសិ ទងំអងគករសងគមសុីវលកនុង បេទស 

កមពុជ ទងំបងបូនែខ មរេនេ ក បេទស នងិរួមទងំអនរ

ជតចិេំពះបញែខ មរេ កមេនះ ពួកែឆកយួនកពំងុែត តដរ

យង៉ មស៉់ េដើមបីខជ កឆឹ់ង តេចញពីបំពងក់យង៉េវទន ។ 

ែខ មរេ កមបចចបុបន ន មនសហព័ន ធជសមជិកៃនអងគករ

UNPO ែដលជអងគករជួយ តស យផូវេ យសនវិធ ី នងិ

អហិង សប មចបបជ់នជតេិដើម នងិចបបអ់ងគករសហ-

បជជត ិ េដើមបីទមទរសិទ ធសំិេរច សនខនួេ យខនួឯង

ជនូពលរដែខ មរេ កមេនេលើទកឹដកីមពុជេ កម ដូេច នះែខ មរ

េ កមសព្វៃថងេនះមិនែមន “ខ ចមួ់យ គប”់ េនក ល 

ម គរដូចយួនគតិេនះេឡើយ ។ មនុដំបូងយួនេមើល 

ងយែខ មរេ កម យួនេសើចចអំកឲយែខ មរេ កម យួនគប

សងកតែ់ខ មរេ កម យួនរេំ ភសិទ ធមិនសុ ែខ មរេ កម យួន

េ ប គបម់េធយបយេដើមបីកៃឡវបបធមិែខ មរេ កម បនទ ប់

មកយួនកបស់មបែ់ខ មរេ កម បនទ បម់កេទ តយួនកនក់ប់

ទកឹដីកមពុជេ កម ។ ប៉ែុនទបំីផតុយួននងឹ តវ បគលសិ់ទ ធិ

េសរភព នងិសិទ ធសិ្វ័យសេ មច សនជនូែខ មរេ កមវញ 

េ យ រែខ មរេ កម បកនភ់ជ បធ់មិអហិង  នងិតស៊ូ សប

ចបបអ់ងគករសហ បជត ិ។ េ យសមឹងេឃើញមគ៌ដ ៏តម

តវេនះេហើយ េទើបយួនកពំងុេ ែភនក សុីមិនឆង ញ់ េដក

មិនលក ់៕                                                         

 ថច់ ្របីជេគ ន 

(តមកពីទំព័រទី ០៧) ជ សនរបស់ជត ិ ដូចែដលបនែចង
កនុងរដធមមនុញញ ។ េ ក្រសីបនឲយដឹងថ មីេដីមបុណយ មិន
មនេធីអីខសុេនះេទ េហយីអនក ល់គន គម ននរ រេំ ភចបប់អី
ទងំអស់ េហយីក៏គម នេលីកប  ឬែ្រសកហូរអីេនះែដរ គឺេធី ម
ទំេន មទំ ប់ ដូេចនះករបិទឧេគឃសនសពទែបបេនះ គឺរេំ ភេលី
សិទធិរបស់្របជពលរដទងំ្រសង ។ 
  េ យែឡក្របជពុទធបរសិ័ទជេ្រចីន បនសែមងករ
មិនសបបយចិតចំេពះទេងីរបសព់កួ ជញ ធរែខមរ ែដលបំេរេីគល
នេយបយឲយរ ភិបលយនួេនះ ។ បុរសចំ ស់មន ក់ ជពុទធ
បរសិ័ទចំណុះេជីងវតខងេល ី សូមមិនឲយបេញចញេឈម ះបន
បេងីបឲយដឹងថ មិនថេនកនុងវត ឬកនុង្រសកគរិវីង់េទ ពកួសមតថ-
កិចចេគបនគំ មកំែហង និង មផច់មិនឲយរលំឹកដល់េឈម ះ
អតីត្រពះេចអធិករវតេឡយី េបីមិនដូេចន ះ េគនឹងបញជូ នេទឲយ 
រ ភិបលយនួ ក់គុកដូច ទឹម ខន អីចឹង ។ បែនថមពីេលី
េនះ បូន្រសីបេងកីតរបស់អតីតេចអធិករ ទឹម ខន បន
អះ ងថ អនក្រសី និង្រកម្រគ រ ែតង្រតវពកួ ជញធរមនសមតថ-
កិចចគំ មកំែហងជេរ យ ៗ េ យ ររលំឹកដល់េឈម ះបង្របស
របស់ខួន ។ អនក្រសីនិយយថ េតីបង្របសរបស់អនក្រសមីន
េទសអី េហតុអីបនជ ជញ ធរៃនសមតថកិចចែខមរគម នសមតថភព
កត់េទស េហយីបញជូ នមកឲយយនួកត់េទសែបបេនះ ។ 

 ទេងីអុកឡុករបស់ពកួប៉ូលិស ជញ ធរែខមរ កនុងពិធីបុណយ
ផក  ែដលយនួេ្របីបនដូចចិត េនវតភនំដិនខងេជីង កលពីៃថង
សុ្រក ១៤ េ ច ែខអស ុជ ឆន  ំកុរ នពស័ក ព.ស. ២៥៥១ ្រតវនងឹ
ៃថងទី ០៩ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ២០០៧ ែដលជ្របៃពណីទំេន មទំ ប់ែខមរ 
បនេធីឲយមជឈ ននន្របតិកមមជំុទិស េហយីបនេ ទេងែីបប
េនះថ ជពកួទមិឡឥត សន ែដលេគធប់ែតេឃញីរ ភិបល
យនួេធីែបបេនះមកេលីជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម េនេលទឹីក
ដីកមពុជេ្រកម ៕ 

ថច់ េ ភ័ណ 

ប្អូន្រសីអតីតសងឃ ទមឹ ខន កំពុងផ្តលប់ទសមភ សន៍ដល់អនក រព័ត៌មន 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 19 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 (តពីេលខមុន) េ្រកយមកពួក បនចក់េ ទររង់ច ំ
េពលយប់ កងទព័កុមមុយនីស្តេវ ត ម បនបនំខួនេធើជែខមរ
្រកហម ស្រមុកចូលសមប់េខទចដុតជ្រមះយ៉ង ្អ ត ដូចសម្ត ី
របស់េ ក ្រតឹន ន៉ហ...(Tran Van H...) េហើយេហតុករណ៍
េនះឯងជករពិត ១០០% ែដលពុំ ច្របែកកបន បចចុបបនន
មន ក ខីះេនរស់េសសសល់ដូចជេ កយយ ្រតនឹ ធ ីក...
(Tran Thi C...), េ ក េង ន ន់៉ ច...(Nguyen Van Ch...) និង

ក ដ៏ីសខំន់មន ក់េទ ត គ្ឺរគូបេ្រង នមធយមសិក េនែ្រពកជកី
វញិេត (Vinh Te) េឈម ះ ្រត...ក...ល...(Tr…Q...L...) បន
ដំ ល្របប់េរ ងពិតទងំេនះ ដល់ជនរួមជតេិនមូល ្ឋ ន
ឲយដងឹ េហើយ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញពីករងរ និង្រតូវ
នយកនគរបលេខត្តមត់្រជូក (An Giang) ចប់ឃុខួំនអស់រយៈ
េពលពីរឆន ជំករ្រពមន ។ បចចុបបននមិនដងឹថ េ កេនរស់ ឬ

ប់េនះេទ ។ 
 ចណុំចទី ៥ : េហតុអីបនជពួកកុមមុយនីស្តេវ ត ម
េ្រជើសេរ ើសយកឃុបំជុក ែដលមនចងំយពី្រពំែដនដល់េទ ៧
គឡូីែម្៉រត េដើមបេីធើករសមប់រងគ លជនរួមជតែិខមររួមគន  ? មុន
ឆន  ំ ១៩៧៥ េបើមននរ មន ក់ឈនេជើងេទដល់ឃុបំជុក 
សថិតេនេជើងភនដំរំ ី និងខងនយគភឺនែំវង ែតងមនចមងល់សង យ័ 
េ្រពះថ ដបូំងបង្អស់្រកេឡកសមងឹេទទី  ៗ កែនង ក៏
េឃើញវត្តែដរ ។ វត្ត មទងំេនះបនក ងយ៉ងសកឹមៃសក 
េខ នថម ជញជ ងំឥដ្ឋ ។ ប៉ុែន្តចណុំចពិេសសគវឺត្ត ក៏ដូចវត្ត

 បនរក ្របៃពណី្របក់ដបូំលពីសឹកទងំអស់ ។ 
 ករសននិ ្ឋ ន ៖ 
 េ្រកយករណីសមប់រងគ ល ែដលដតិ មេទេ យ
ឈមេ្រកមបតៃដេឃរេឃៃ្រពៃផ  របស់កុមមុយនីស្តេវ ត 

ម ប ្ត លឲយជនរួមជតែិខមរគម នេទសកហុំស្រតូវ ប់
ជង ៣.០០០នក់ េនឃុបំជុក នយប់ៃថងទី ១៨ ែខេម  ឆន ំ
១៩៧៨ ។ លបចិកលដ៏ពិសពុលគសឺមប់រួចេហើយ េធើជសែម្តង
ឆកយ្ំរសេ ះរបស់ពួកកុមមុយនីស្តេវ ត ម ទទួលបន
េជគជ័យ េហើយេឆ តឱកសេឈចឈីេបើកព្រងកីទឹកចតិ្តគុគួំន
របស់ម ជនេទនឹងទិសេ នេយបយ និងេយធ េដើមប ី
ឈនពនកមពុជ ។  
 ប ្ត អងគករចត់ ងំស ងគ មចតិ្ត ស្ត របស់ពួក
កុមមុយនីស្តេវ ត ម ្រតូវបនេកះេកណយ៉ងគ្រគកឹគេ្រគង

ចូលកនុង្របព័នធេឃសនផ ពផ យ ។ ករេធើបតុកមម ករ
ពិភក បនេរ បចេំឡើងេន្រគប់ទីកែនង ល់ប ្ត ញវទិយុ  
ប ្ត ញទូរទស ន៍ជតេិបើកសូរសេមងធផុំតេលខ េថក លេទស
ពួកប៉ុលពតថបនឈនពន និងសមប់រងគ លជនរួមជតេិន
ឃុបំជុក េដើមបដីេណ្តើ មបភ័ំន្តមតអិន្តរជតិថ កងទព័កុមមុយ- 
នីស្តេវ ត មឆងែដន យលុកកមពុជ ្រគន់ែតេដើមបកីរពរ
ខួនែតប៉ុេ ះ ពុំែមនជករឈនពនកមពុជ ដូចែដលធប់
្រតូវបនេគេថក លេទសពីមុនមកេនះេទ ។ 
 ៃថងទី ១៥ ែខមថុិន ឆន  ំ ១៩៧៦ យុទធនករ យលុក
កមពុជ្រតូវបនចប់េផ្តើម ។ កងទព័ៃនប ្ត កងពលធេំលខ ៧ 
េលខ ៩, េលខ ៣៤១ រួមជមួយអងគភពគ្ំរទដ៏ខងំកជេ្រចើន
េទ ត បនឆងកត់្រពំែដនយួន-ែខមរជថមមី្តងេទ តេក្ត បក្ត ប់ទឹក
ដមួីយភគកនុងែដនសីមកមពុជ ែដលមនជេំ ពី ១០ គឡូីែម្៉រត 
ដល់ ៤០ គីឡូែម្៉រត កនុងេនះមនេនកនុង្រសុក្របសូត េខត្ត

យេរ ងជេដើម ។ េពលេនះចនឹំងរដូវេភ ង កមពុជបេងកើនទព័
ជេ្រចើនកងពលធពីំតបំន់នន មក យបកកងទព័យួនកុមមុយ
និស្តឲយដកថយេទជភូីវញិ អស់ ។ 
 ឯក រកុមមុយនិស្តេវ ត ម សមប់រងគ លជនរួម
ជតែិខមរកមពុជេ្រកម ៣១៥៧ នក់ េនឃុបំជុកេខត្តមត់្រជូក 
ន ្រតៃីថងទី ១៨ េម  ឆន  ំ១៩៧៨ ។ 
 េបើមននរ បនវលិេទឃុបំជុក សថិតេនជតិ្រពំ
ែដនយួន-ែខមរនេខត្តមត់្រជូក ្រសុក យទង សូមេឆ ងចូល 
ទស នផទះផនូ របជុក ែដលក ងេនចេនះវត្តភី យ និងវត្ត
ៃ្រតរត័ន េហើយរដ្ឋអំ ចកុមមុយនិស្តេវ ត មទទួល គ ល់ថ
ជ ន មគនំុំនឆន  ំ ១៩៨០ េដើមបកីត់សគំល់បបកមមដ៏េឃរេឃ
របស់ពួក្របល័យពូជ សន៍ប៉ុល ពត កនុងរយៈេពល ១១ ៃថង 

ផនូរតមកល់េ្រគងឆ្អឹងែខមរកមពុជេ្រកម កនុងឃុំបជុក ្រសុក យទង េខត្តមត់្រជក 

 



េលខ  ៤៧ ែខវចិចិក  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 20 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

សកមមភពតស៊ូេ យអហិង េដមបីសិទធពិលរដ្ឋែខមរេ្រកម ប់ ននក់កំពុងឋិតេ្រកម និគម្រកងុ ណូយ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េលឆកអន្តរជតិ ្រសប មចបប់ UN 

ពីៃថងទី ១៨ ដល់ ២៩ េម  ឆន  ំ ១៩៧៨ បនឈនពន និង
សមប់រងគ ល្របជជនគម នេទសៃពរអ៍ស់ជង ៣០០០ នក់ េនឃុ ំ
បជុក ្រសុង យទង ។ ផនូ រេនះមន ងឆេកណ (៦្រជុង) ខងកនុង
ផនូ រមន្របអប់កញច ក់ស ្ឋ នអដ្ឋេកណ (៨្រជុង) ែដលមនតមកល់
េ្រគងឆ្អងឹែត ១១៥៩ ៃន កសពែដល្រតូវបនេធើេកសលយវច័ិយ 
េភទ និងវយ័រួចជេ្រសច ។ 
 េតើករពិត យ៉ង  ? នរ បនេចញបញជ ឲយសមប់
រងគ ល្របជជនែខមរគម នេទសកហុំសរួមគន ជង ៣០០០ នក់េនះ? 
េតើជេពជឈឃត ប៉ុល ពត េចញបញជ ឲយពួក្របល័យពូជ សន៍ ែខមរ
្រកហមសមប់េ យកហឹំងពូជ សន៍ឬ ? ឬក៏េពជឈឃត េផ ង
េទ តេចញបញជ ឲយសមប់ េដើមបបីេំពញត្រមូវករស្រមប់បេ្រមើកល
លបចិនេយបយដ៏េខម ងងតឹរបស់េគ ? 
 ៃថងទី ៦ ែខេម  ឆន  ំ២០០៤ េពលែដល រព័ត៌មន Toledo 

Blade បនទទួលរងន់ជ័យ ភី រព័ត៌មន Pulitzer េលើអតថបទយក
ករណ៍ ស្តីពីករសមប់រងគ លរបស់ទ ន េមរកិមួយចនួំនមកេលើ
្របជជន មញញកនុងសម័យស ងគ មេវ ត ម អនកនពំកយ្រកសួង
ករបរេទសកុមមុយនិស្តេវ ត មេឈម ះ Le Dung បននិយយថ 
សកមមភពសមប់រងគ លដ៏េឃរេឃ របស់ទ ន េមរកិមួយចនួំន
មកេលើ្របជជនេវ ត ម ែដលគម នេទសៃពរេ៍នះ បន្រតូវ រ
ព័ត៌មន Toledo Blade េលើកេឡើងជសកមមភពេពរេពញេ យបប-
កមមរេំ ភេលើចបប់អន្តរជតិបងកកហឹំងកនុងមតមិ ជន ។ ករែដល

រព័ត៌មន Toledo Blade បន្របគល់ជូននូវពនរងន់អតថបទ រ-
ព័ត៌មនដ៏លបលីបញ គបឺនបងញថ មតិ រធរណៈេន េមរកិ
បនកត់សគំល់កចិចចូលរួមរបស់ រព័ត៌មនេនះ កនុងករេសុើបអេងកត 
ករ ត្រត ងនូវ ល់អេំពើបបកមម ែដល្រតូវបតិបងំកនុងេ្រចើនឆន ំ
កនង រួមចែំណកនមំកនូវយុត្តធិម៌ជូនជនរងេ្រគះ និងទប់ ក ត់មនិ
ឲយបបកមមែបបេនះេកើតេឡើងេនកនុងអនគតកលេទ ត ។ 
 េ្រកយេពលេយើងទទួលបនលិខិតេថក លេទស កុមមុយនិស្ត

េវ ត មកប់សមប់មនុស ្របមូលផ្តុ េំនឃុបំជុក ែដលេ ក ្រតនឹ 
ន់៉ ហ...បនេធើឲយេយើងខញុ  ំ ។ លិខិតេនះគសឺរេសរេនៃថងទី ២១ ែខ

ឧសភ ឆន  ំ ១៩៩៩ ។ ចប់ពីេពលេនះ េយើងបនេផ្តើមដេំណើ រករ
េសុើបអេងកតសិក  និង្រតតពិនិតយនូវឯក រកនុង និងេ្រក្របេទស ល់
ទិននន័យ ែដល ក េីនរស់ នមនជវីតិែដលសពៃថងកពុំងែត ងំ 
លេំន ្ឋ នកនុងរដ្ឋ Virginia និង Maryland ផ្តល់ឲយ េហើយ ក៏ដល់េពល
ែដលេយើងខញុ ្ំរតូវអនុវត្ត មសដំរីបស់េ ក Le Dung អនកនពំកយ
្រកសួងករបរេទសកុមមុយនិស្តេវ ត ម េបើកកកយេឡើងវញិនូវ 
ឯក រៃនករណីស្រមប់រងគ លទងំេនះ នយំកេហតុករណ៍េនះ
េចញ្របឈមនឹងយុត្តធិម៌ េដើមបឲីយមតអិន្តរជតកិនុង និងេ្រក្របេទស 
បន្រជបបែនថមអពីំបបកមម ស្រមប់មនុស ជសមូហភពដ៏ែសន
េឃរេឃ រនធត់ជងសមរភូមិ្របយុទធកនុងឱកសបុណយចូលឆន  ំ ឆន វំក 
១៩៦៨ េទេទ ត ។ ជនរងេ្រគះ រួមមនទងំ ស្តី, កូនេកមង, ទងំេវ ត

ម, ទងំកមពុជ ្រតូវសមប់រងគ លេនកនុងវត្ត, េរ ន នឃុ ំ
បជុក ែដលមនចមង យពី្រពំែដនេវ ត ម-កមពុជ ្របមណ ៧ 
គឡូីែម្៉រត េហើយ្រគន់ែតកនុងមួយយប់ប៉ុេ ះ គៃឺថងទី ១៨ េម  
១៩៧៨ មិនែមនជ ១១ ៃថង ដូចពួកកុមមុយនិស្តបនេឃសនេនះេទ 
ចនួំនមនុស ្រតូវសមប់ពិត្របកដ គ ឺ៣១៥៧ នក់ ។ េយើង ចចូល
រួមនមំកនូវយុត្តធិម៌ជូនជនរងេ្រគះទងំ យ ែដល្រតូវទ ន 

េមរកិសមប់កនុងសម័យស ងគ ម និង្រកុម្របជជនរងេ្រគះរួមគន
ែដល្រតូវកងកមងំ្រប ប់ វុធកនុងជួរកងទព័្របជជន ្របមូលផ្តុកំប់
សមប់េ យ វុធ ។ 
 េនមនអីេឃរេឃជងករ ែដលពួកកុមមុយនិស្តេវ ត ម 
បនយកេ្រគងឆ្អងឹអដ្ឋធិតុៃន្រកុមជនរងេ្រគះ ែដល្រតូវសមប់
េ យផទ ល់ៃដមក ងំេនកនុង្របអប់កញច ក់ េដើមប ី ស់ រមមណ៍គុគួំន
រ ងជតិ សន៍េវ ត ម-កមពុជ ជនួំសករយកេទបញចុ ះឲយបន
្រតមឹ្រតូវ្រសបេទ មពុទធ្របៃពណីរបស់ជតិ សន៍ែខមរ ?។  

(េនមនតេលខេ្រកយ) 


