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េ យៈ េច មុនីេខម  

 ្រពះសងឃែខមរេ្រកមចំននួ ០៣ អងគ ្រតវសនប់ និង ០៦ 
អងគេផ ងេទ តរបសួធងន់ េ្រកយពីករេ្របីអំេពីហងិ យសពំង
ប ងក បទងំកំេ ល ពីកងកមងំ្រប ប់ វធុរ ភិបលកមពុជ
្របមណ ៣០០ នក់ េដីមបីបេណញ្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំ ៥១ 
អងគ េចញពីមុខ ថ នទូតយនួ ្របចេំនទី្រកងភនេំពញ កលពី្រពកឹ
ៃថងទី ១៧ ធនូ ខណៈែដល្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំេនះ ពយយម
ក់ញតិត ៉េទរ ភិបល្រកង ណូយ ។ 

 ញតិទមទររបស់្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរកំេណីត
ែខមរកមពុជេ្រកម ្របគល់ជូនតំ ងឯកអគគរដទូតយនួ ្របចេំនទី
្រកងភនំេពញ មនខមឹ រថ៖ េ យពិនិតយេឃញីថរ ភិបល
សងគមនិយមេវ ត ម េនែតមនករគបសងកត់េធីទុកខបុកេមនញ
ឥតឈប់ឈរ មកេលីែខមរកមពុជេ្រកម ដូចជករណីចប់្រពះសងឃ
ផ ឹក ក់ពនធនគរ េ យ្រគនែ់ត្រពះសងឃែខមរេ្រកម េធីបតុកមម
អហងិ េដីមបីទមទរសិទធិេសរភីពរបស់ខួនែតប៉ុេ ះ ។ 
 េ យមូលេហតុេនះ បនជេយងីខញុេំធីករទមទរដល ់
រ ភិបលសងគមនិយមេវ ត ម ឲយេគរព និងេ ះ្រ យជ
បនទ ន់េនះគឺ៖ ទី ១-្រតវេ ះែលង្រពះេគជគុណ ទឹម ខន  
ែដលជអតីតេចអធិករវតភនំឌិនខងេជីង េខត ែកវ ជបនទ ន់ ។ 
េ យ្រគន់ែត្រពះអងគផ ពផ យនូវឯក រេស វេភ, វសុីីឌី និង
សុីឌី របសស់ហព័នធេយងីខញុជំ្រពះសងឃ និង្របជជតិែខមរកមពុជ

េ្រកម ែដលជអងគករមយួ ្រតវបនអងគករសហ្របជជតិទទលួ
គ ល់ថជតំ ងរបស់េយងីខញុជំ្រពះសងឃ និង្របជជតិែខមរ

េ្រកម ។ ទី ២-្រតវែតេ ះែលង្រពះសងឃទងំ ០៥ ្រពះអងគ េន
េខតឃងំ ែដល ជញ ធរេវ ត មចប់បន ឹក េហយី ក់
ពនធនគរកលពីៃថងទី ២២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ េ យ្រគន់ែត្រពះ
អងគេធីបតុកមមអហងិ  និងសនវិធីិែតប៉ុេ ះ ។ ទី ៣-្រតវេ ះ
្រ យ េហយីសងមកវញិនូវចំននួដីធីរបស់្របជជតិែខមរេ្រកម 
ែដល ជញ ធរ និង្របជជនេវ ត ម បនបន់យក ងំពីឆន  ំ
១៩៧៨ កនងមកេម៉ះ និង ទី ៤-សូមឲយេវ ត ម េគរពសទិធិជន
ជតិេដីម ។                              
 ទក់ទឹននឹងករ ក់ញតិេទ ថ ន (តេទទំព័រទី ០៦) 

ទឹម ខន (កនុង្រកចកេសះ) ្រតវតុ ករយួនកត់េទសឲយជប់គុកទងំកំេ ល 

 

-កម្ល ងំ្រប ប់ វុធកមពុជ យសពំង្រពះសងឃទងំកេំ ល.........១ 
-សូសីឆន ថំមី ឆន  ំ២០០៨.................................................................២ 
-ពួករបបផច់ករ មរុកកួន្រពះសងឃែខមរេ្រកម..........................៤ 
-ពលរដែខមរេ្រកមអបអរពិធីបុណយអុទូំកេនេខតឃ្ល ងំ.................៥ 
-UNអនុម័តចបប់ឲយែខមរេ្រកមមនសិទធិស័យសេំរច សន...........៧ 
-សភ េមរកិរះិគន់្រកង ណូយរេំ ភសិទធិមនុស .................៨ 
-រ ភិបលេង ង តឹងយុង មិនេ ះ្រ យេរ ងដីធ្លី...................១០ 
-ដេំណ រេឆព ះេទទិសខងលិច តទីកមពុជ និង វ..................១១ 
-្រពះធមិ្រពះពុទធបរម្រគឲយ្របកន់ផ្លូ វក ល..........................១៤ 
-កំ ពយ “ផគរ ន់្រគឹម ៗ........................................................១៦ 
-ែខមរកមពុជេ្រកម គឺជែខមរសុទធ ធ.........................................១៧ 
-្របវតិយួនសម្ល ប់ែខមរេ្រកមដំ លរបបែខមរ្រកហម................១៨ 

ម កេរង 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 2 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  
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វិចរណកថ 

 េយងខញុសូំមេគរព និងសួរសុខទុកខមកដល់បងប្អូនរួម
េ ហិតទងំអស់ជទី ប់ ន !  
 កនុងឱកសបុណយចូលឆន ថំមី ឆន សំកលមកដល់េនះ 
េយងខញុ  ំ សូមថយបងគ្ំរពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងជនរួម
ឈមទូទងំសកលជទីេគរព េ ម ះសម័្រគពីចមង យេ យកនឹីក
រលឹក សូមនិមន្រជប និងអេញជញ្រជប ។ 
 ឆន  ំ២០០៧ បនកន្លងផុតេទ ឆន  ំ២០០៨ បនចូលមក
ដល់ េដមបជីនួំសនូវកលេវ ែដលបនេទមុខ ។ រឯីចំ រ
្របវតិ ស បនកត់្រ ដតិជប់្រគប់ជតិ សន៍េលសកល
េ ក នូវអីែដលមនេកតេឡងេទ មសងគមជតេិរ ង ៗ ខ្លួន។ 
េ យែឡកែខមរេ្រកមបនឆ្លងកត់នូវ្របវតិ សមួយ ដ៏គួរឲយ
កត់សមគ ល់កនុងដេំណ រៃនករលូត ស់ និងចលនតសូ៊ែខមរ
េ្រកម នឆន  ំ២០០៧ ដូចមនខងេ្រកម ៖ 
 ទី ០១-ធនធនមនុស  “បនបងញនូវភព មគគ”ី ។ 
 ទី ០២-ធនធនថវកិ “បនផល់នូវ្រទពយសមបត ិ មន
លុយកសជេដម” ។ 
 ទី ០៣-បនេធឲយបងប្អូនែខមរយល់ដងឹពីករទុកខលបំក
កនុងកររស់េនេ្រកមនឹម និគមកុមមុយនិស ។ 
 ទី ០៤-បនចូលរួម គមន៍ និងអបអរ ទរចបប់អងគ
ករសហ្របជជតសីិពីសិទធិជនជតេិដម ឬមច ស់្រសក ែដល
មនមនុស ្របមណ ៣៧០ ននក់ ចង់បនដូចែខមរេ្រកម 
េដមបបីេំរ ករតសូ៊ទមទរសិទធិេសរភីព និងេដមបកីរពរផល
្របេយជន៍ជត ិ។ 
 ទី ០៥-បនេធឲយបញែខមរេ្រកម ក្ល យេទជបញ
អនរជត ិនិងបនទទួលករយកចតិទុក ក់ ។ 
 ឆន  ំ២០០៧ គជឺឆន ែំដលែខមរេ្រកមទូទងំសកល គួរែត
រកី យ និងអបអរ ទរ ទទួលនូវលទធផលែដលសហពន័ធែខមរ
កមពុជេ្រកមពិភពេ ក បនេធជូនជនរួមឈមេនឯកមពុជ
េ្រកម ែដលេកតេឡងេ យករគ្ំរទ និងឧបតថមភពីែខមរេ្រកម 

និងែខមរ្រគប់មជឈ ន គបឺនជរុំញឲយបញែខមរេ្រកមក្ល យេទជ
បញអនរជត ិ ។ ជពិេសស េ យមនករយកចតិទុក ក់
របស់សហរដ េមរកិ ែផនកខងជេំន សន និងសិទធិមនុស  
មួយអេន្លេ យ្របេទស្រស ញ់សនិភព យុតធិម ិ និង្របជ- 
ធបិេតយយ ។ 
 ែខ មក  ឆន  ំ ២០០៧ ជេវទិក សីែខមរេ្រកម កនុង
្របវតិ ស ែដលបន្របឈមមុខបក្រ យេន ថ៌កបំងំៃន
កររេំ ភសិទធិ សីេភទ ជមួយនឹងតំ ង សីអងគករសហ-
្របជជត ិ។  
 សននិបតអងគករសហ្របជជតសីិពីជនជតេិដម ជ
េវទិកមួយ បនញុងំឲយពិភពេ ក គ ល់នូវចរតិយួនកុមមុយ-
និស ។ ជងហនឹងេទេទ ត អងគករសិទធិមនុស េន្រកងហ ែឺណវ 
បន ត្រត ងនូវពុតតបុត និងអេំពរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ង
ចបស់្រកែឡត អយុតធិម ិែដលែខមរេ្រកម្រតវបនជះិជន់ ។ 
 សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក បនព្រងងឹ
ជហំរកនុងអងគករយូអិនភអូី នទី្រកង េអរ ជមួយម នី
បុគគលិកទងំអស់ និងសមជិកទងំ ៦៩ អងគករ តំ ងឲយ
្របជជតទិងំេនះ ។ ករគ្ំរទពីសំ ក់សហភពអុឺរុប 
េ យមនករជរុំញនូវេសចកសីេំរចគ្ំរទសហព័នធ េលករតសូ៊
េ យអហិង  នឹងបនេធគនំបេលរ ភបិល្រកង ណូយ 
ឲយេគរពសិទធិែខមរកមពុជេ្រកម ។ សកមមភពទងំ ៤ សីុ អុឺរុប  
អូេស នី និង េមរកិខងេជង បនញុងំឲយែខមរេ្រកមទទួល
លទធផលខងេល ។ មនកចិចករេ្រចន ស់ េហយមមញឹកជ
ទីបផុំតកនុងឆន  ំ ២០០៧ េហយេយង ចេ បនថ ជឆន  ំ
“ ម រតជីត”ិ របស់ែខមរេ្រកម និងជឆន  ំ “ែខមរ មគគ”ី ។ ករេធ 
បតុកមម គគជុីវំញិពិភពេ ក េ យមនករចូលរួមពីជនរួម
ឈមែខមរ និងបរេទស ែដលេសន សនិភព យុតធិម ិ សិទធិ
មនុស  ្របជធិបេតយយ ។ វរីភពដ៏ក្ល នរបស់្រពះសងឃ និង
បងប្អូនជនរួមឈមេនកនុង្រសកនិងកមពុជ (តេទទពំ័រទី ១៩) 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពេលខមនុ) 

ម  ១៦                                                                                                                                                                           

កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសទិធិបេងីកត
្របព័នធផ ពផ យព័ត៌មនជភ កំេណីតរបស់ខួន េហយីមន
សិទធិដំេណីរករៃន្របព័នធផ ពផ យេទដល់មនុស ្រគប់រូប ែដល
មិនែមនជជនជតិេដីម េ យគម នករេរសីេអងី ។ 

 កយខណ័ទី ២៖ រដគរួចត់វធិនករឲយមន្របសិទធភព 
េដីមបីធនឲយបនថ ្របព័នធផ ពផ យជកមមសិទធិរបស់រដ ឆុះ 
បញជ ងំនូវភពេផ ងគន ៃនវបបធម៌ជនជតិេដីមដស៏មគរួ ។ រដមិន
្រតវេរសីេអីងពូជ សន៍ េហយីធនឲយបនេពញេលញនូវេសរ ី
ភពបេញចញមត ិ ។ រដ្រតវេចះេលីកតេមកីង្របពន័ធផ ពផ យព័ត៌-
មនឯកជន េដីមបីឆុះបញជ ងំនូវភពេផ ងគន ៃនវបបធម៌របស់ជន
ជតិេដីម ។ 

ម  ១៧ 

កយខណទី ១៖ ជនជតិេដីម្រគប់រូប និង្របជជនទងំ
អស់មនសិទិធយ៉ងេពញេលញ េដីមបីចូលរមួ្រគប់សិទិធទងំអស់
ែដលបនបេងកីតេឡងីេ យសថិតេនេ្រកមករយកចិតទុក ក ់ ពី
ចបប់ករងរអនរជតិ និងចបប់ករងរកនុង្របេទស ។ 
 កយខណទី ២៖ រដអំ ចទងំ យ គរួែតេធីករ
ពិភក  និងសហ្របតិបតិករណ៍ជមយួជនជតិេដីម ចត់វធិន
ករចបស់ ស ់ េដីមបីករពរកុមរជនជតិេដីមេចញពីករេកង
្របវញ័ច ែផនកេសដកិចច និងេចញពកីរបេងកីតនូវករងរ មយួែដល
ទំនងជមនេ្រគះថន ក់ ឬក៏េ្រជ តែ្រជកេទនឹងករចូលេទកនុង 
វសិ័យអប់រកុំមរ ឬក៏បងកេ យមនេ្រគះថន ក់ដល់ករអភិវឌ ន៍
សុខភព ឬក៏ែផនក ងកយ, ផូវចិត, សតិ រមមណ៍, សីលធម៌ ឬក៏
កនុងសងគមកុមរ ែដល ប់បញចូ លទងំភពងយរងេ្រគះរបសព់កួ
េគ និងភពចបំច់ៃនករផលអំ់ ចចំេពះករសិក អប់រ ំ។ 
 កយខណទី ៣៖ បុគគលជជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសិទិធ
្រចនេចលភពេរសីេអីងពូជ សន៍កនុងលកខណៈ ៃនករងរែដល
ទក់ទងនឹងករែកងបនំេឈម ះ និង្របក់ែខ ។ 

ម  ១៨ 

 ល់ជនជតិេដមីទងំ្រគប់រូប មនសិទិធចូលរមួកនុងករ
សេ្រមចចិតនូវ ល់បញ ែដល ចប៉ះពល់ដល់សិទិធរបស់ពកួេគ 
មរយៈអនកតំ ង ែដលពកួេគេ្រជីសេរសី្រសប មទំរង់ចបប់ 

្រពមទងំែថរក  និងអភិវឌ ននូ៍វ ថ ប័នទងំ យ ែដលេធីករ
សេ្រមចចិតផទ ល់ខួនរបសព់កួេគ ។ 

ម  ១៩ 

 រដអំ ចគរួេធកីរពិេ្រគះេយគយល់និងសហ្របតិបតិ

ករណ៍កនុងភពៃថថនូរជមយួនឹងជនជតិេដីម្រគប់រូប ែដល្រតវបន
យកចិតទុក ក ់ មរយៈ ថ ប័នអនកតំ ងផទ ល់របស់ពកួេគ 
កនុងេគលបំណងេដីមបីទទលួបននូវករសេ្រមចេ យេសរ ី និង 
យុតិធម៌ មុនេពលករផល់ដំណឹងមុននូវករសេ្រមចចិតមយួេ យ
មនករឯកភពរបស់ពកួេគ ្រពមទងំករអនុវតនីតិបញញតិ ឬវធិន
ករៃនករចត់ករ ែដលមនករប៉ះពល់ដលស់ិទិធរបស់ពកួេគ ។ 

ម  ២០ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសទិិធែថរក  
និងអភិវឌ ន៍្របពនធ័ ឬ ថ បន័នេយបយ េសដកិចច និងសងគម កនុង
ករេធីឲយមនសនិសុខកនុងកមមវធីិកំ ន ៃនឧតមភព និងករ
អភិវឌ ន៍របស់ពកួេគ និងេដីមបីចប់យកសកមមភព ្របៃពណី 
េសដកិចច េផ ង ៗ របស់ពកួេគេ យេសរ ី។  
 កយខណ័ទី ២៖ ជនជតិេដីម្រគប់រូប ែដល្រតវបនេគ
ដកហូតឧតមភព និងករអភិវឌ ន៍ ្រតវសងមកវញិេ យេនដូច
េដីម និងែកត្រមវេ យយុតិធម៌ ។ 

ម  ២១ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដមី្រគប់រូប មនសិទិធេលីក
តេមកីងកំរតិេសដកិចច សងគម េ យគម នករេរសីេអីង មយួ
េឡយី រមួមន តំបន់ែដលមនករសិក េរ នសូ្រត ទក់ទងនឹង
ករែកងបនំេឈម ះ ករងរ មុខវជិជ ៃនករសកិ  និងករវកឹ ត់
េឡងីវញិលំេន ន អនម័យ សុខភព និងសនិសុខសងគម ។ 
 កយខណ័ទី ២៖ រដអំ ច គរួចត់វធិនករឲយមន
្របសិទធិភព និងពិេសសេដីមបធីនឲយបនថ ករបនករេលីក 
កំពស់េនកនុងកំរតិេសដកិចច និងសងគមរបស់ពកួេគ ែដលមនទី 
នៈសមរមយ ករយកចិតទុក ក់ពិេសស គរួែត្រតវបនផលនូ់វ

សិទធិ និងតំរូវករចបំច់របស់ជនជតិេដីម ែដលមនវយ័ចំ ស ់
សី យុវវយ័ កុមរ និងអនកែដលគម នសមតថភព ។ 

ម  ២២                                                                                 

កយខណ័ទី ១៖ ករចូលរមួពិេសស មយួ គរួ្រតវបន
េគផល់សិទធិជូន និងេសចកីត្រមវករពិេសសដល់បុគគលចសជ់  
សី យុវជន កុមរ និងអនកដៃទេទ តៃនជនជតេិដីម ែដលអសមតថ
ភពកនុងករ្របតបិតិករណ៍ៃនេសចកី្របកសេនះ ។ 
 កយខណ័ទី ២៖ រដគរួចត់វធិនករ េដីមបធីនឲយ ស ី
និងកុមរជនជតិេដីមចូលរមួករករពរ និងករ ប់រងននេពញ
បរបូិរណ៏តទលនឹ់ងែបបែផនករហងិ  និងករេរសីេអីង មយួ 
កនុងករេធីស នកមមជមយួជនជតិេដីម ។         

 (េនមនត) 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ទេងីៃនកររេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សនបូក
រមួទងំករគំ មកំែហង របស់ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួជញឹកញប់ 
បនេធីឲយ្របជពលរដែខមរេ្រកម េ្រកកេឡងី្របឆងំជបនបនទ ប់ 
េហយីបនទ ប់មក្រតវរបបផច់ករ្រកង ណូយប ងក ប ប ឲយ
្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេ្រកមមយួចំននួ បងខំចិតរត់េភ ស
ខួនេទ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
 ្របភពព័ត៌មន ពី្រពះសងឃេភ សខួនែខមរេ្រកមមយួអងគ 
មនេដីមកំេណីតេនេខតឃងំ ឬយនួេ  Soc Trang បនឲយដងឹ
ថ ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេនកមពុជេ្រកមសពៃថង កំពុង
្រតវរបបផច់ករយនួេឃសនបភិំតបំភ័យយ៉ងមមញឹក អំពី
ករណីចប់ផ ឹក្រពះេតជគុណទឹម ខន និងករកត់េទសេ យ
អយុតិធមិរបសតុ់ ករយនួេខតមត់្រជក ។ ្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
ែដលេទីបនឹងេភ សខួនេទដលក់មពុជ ថមី ៗ េនះ បនមនសងឃ
ដីកថ មិនថកនុងេខតឃងំ ឬេខតមត់្រជកេនះេទ ជញ ធរយនួ
បនយកឯក រវឌីីអូ និងករ រភពរបស់អតីតេចអធិករវតភនំ
ដិនខងេជីង បញច ងំផ យ មវត ម និងភូមិនន រមួផ ំទងំ
ករគំ មកំែហង្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្រគបរ់ូប មិនឲយ្របឆងំ
នឹងរបបដឹកនរំបស់បក កុមមុយនិសយនួេទ តេទ ។ ្រពះសងឃអងគ
េនះបនបនថ េ្រកពីករគំ មកំែហងែបបេនះ កមម ភិបលយនួ
មន ក់េឈម ះ េសនី សុងេសីន សីេគេនះ បនចុះមកេខតមត់្រជក 
េកះេ ្រពះសងឃ និង្របជពលរដជបួជុំគន  េហយីបននិយយ
្រតង់ ៗ ថ ឲយែខមរេ្រកមឈប់ត ៉បឹងផល់េទចំេពះេរ ងដីែ្រស 
ចំករេនះ េ្រពះរ ភិបលគម នដីធីស្រមប់សងវញិេទ ។  
 របបផច់ករកុមមុយនិសយនួ េ្រកពីកររបឹអូសយកដីធី
្របជពលរដ េគសេងកតេឃញីរបបេនះបននឹងកំពុងបំភិតបំភ័យ
បំបក់ ម រតីអនកេសន ជតិ េធឲីយ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរ
េ្រកមមយួចំននួធំបងខំចិតរត់េចលវត ម មយឪពុក និងែដនដី

កំេណីតរបស់ខួនជបនបនទ ប់ ។ រហូតមកដល់ថមី ៗ េនះ យ៉ង
េ ច ស់ក៏មន្រពះសងឃ និង្របជពលរដេភ សខួនែខមរេ្រកម
ប់រយអងគ និងរូប កំពុង កខួ់នេនកមពុជ និងមយួចំននួេផ ង
េទ តេនកនុង្របេទសៃថ េហយីក៏កំពុង្របឈមនឹងករយយ ី រុក 
កនួពីសំ ក់ជនមិន គ ល់អតសញញ ណផងែដរ ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគ គង់នូវវត មគគរង ី នទី្រកងភនំេពញ 
ែដលបនរត់េភ សខួនេចល្រសកកំេណីត េ្រពះ ជញ ធរយនួ ម
ចប់ផ ឹក បនមនសងឃដីក្របប់ “្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម”ថ ្រពះសងឃ និងជនេភ សខួនែខមរេ្រកម គម នសុវតថភិព 
គម នទីជ្រមក ខះេសប ង រ និងទទលួរងករេរសីេអីងកនុង

សងគមកមពុជ ។ ្រពះសងឃអងគេនះបនថ េ្រកយេពលរត់េភ សខួន
េទដល់កមពុជ ជនេភ សខួនែខមរេ្រកមជេ្រចីនបនេធីបតុកមម
មយួេលីកជពីរេលីក េដីមបី្របឆងំ និងបញឈប់ទេងីេរសីេអីង 
រេំ ភសិទធិមនុស  េសរភីពជេំន សន េនេលីែដនដីកមពុជ 
េ្រកម ។ បុ៉ែនជអកុសល ្រកមបតុករទងំេនះ្រតវកមងំសមតថ-
កិចចកមពុជប ងក បយ៉ងចស់ៃដ ។ មកដល់េពលេនះ មន្រពះ
សងឃជេ្រចីនអងគ កំពុងសថិតេ្រកមករឃេំមលីយ៉ងតឹងែតង និង
ទទលួរងករគំ មកំែហងពីជនមនិ គ ល់អតសញញ ណ  ។ 
 ទក់ទិននឹងជនេភ សខួនែខមរេ្រកម េនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជេនះែដរ េគសេងកតេឃញីថ រ ភិបលកមពុជមិនបន
យកចិតទុក ក ់ ឬមនឆនទៈករពរសុវតថិភពជូនអនកទងំេនះ
េឡយី េបីេទះបីជរ ភិបលកមពុជ ធប់បន្របកសទទលួ
គ ល់ែខមរេ្រកមជពលរដែខមរ្រសបចបប់ក៏េ យ ។ បុ៉ែនផទុយេទ

វញិ រ ភិបលកមពុជ ែបរជសហករណ៍ជមយួរ ភិបលផច់
ករយនួ ណូយ ែដលមន េង ង មិញ្រទីត ជ្របធនរដ, េង ង 
តឹងយុង ជនយករដម នី, េង ង ភូ្រតង ជ្របធនរដសភ និង
ណុង ឌឹកម៉ន់ អគគេលខធិករបក  ចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
េហយីបញជូ នមកឲយ ជញ ធរយនួ ក់ពនធនគរយ៉ងគេឃនី េទះ 
បី្រពះសងឃែខមរេ្រកមអងគេនះ មនសញជ តិជែខមរក៏េ យ ។ 
ម៉យងេទ ត មេសចកី យករណ៍កលពីថមី ៗ េនះបនឲយដឹងថ  
យ៉ងេ ច ស់ក៏មន្រពះសងឃចំននួ ៤ អងគេផ ងេទ ត ្រតវ
ទទលួរងករគំ មកំែហងពី ជញ ធរមូល ន និង្រតវេចទ្របកន់
ពីបទេធីសកមមភពបំេរសីហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ែដល
មនមូល នេនសហរដ េមរកិ ។ 
 ្រពះេតជគុណ ថច់ កុងភូង ្រពះសងឃេភ សខួនែខមរ
េ្រកម គង់េនវតអូរអណូង ឃុបំនទ យនង ្រសកមងគលបុរ ីេខត

ភិកខុថច់ កុងភូង (រូប ្ត )ំ ្រតវ ជញ ធរយនួេកះសួរចំេលយកលេនកមពុជេ្រកម 

 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

បនទ យមនជយ័ ែដលេនកនុងចំេ ម្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំ 
៤ អងគ បចចុបបននកំពុង ក់ខួនកនុងវតមយួនទី្រកងភនំេពញ ្រពះអងគ
បនមនសងឃដកីពីៃថងេ រទី៍ ២៤ វចិឆិក ថ្រពះអងគមនករភ័យ
ខចយ៉ងខងំចេំពះករគំ មកំែហងេនះ ។ េ្រពះពកួ ជញ -
ធរមនសមតថកិចចែខមរ ចចប់្រពះអងគ និងសងឃឯេទ តផ ឹក រចួ
បញជូ នមកឲយ ជញ ធរយនួបន្រគប់េពលេវ  ។ ្រពះអងគបន
អំពវនវសុំឲយអងគករករពរសទិធិមនុស ជតិ និងអនរជតិ ជយួ
េ ះ្រ យបញេចទ្របកនេ់នះ េ្រពះ្រពះអងគមិនបន្រប្រពឹតិ
ខសុដូចករេចទ្របកន់េនះេឡយី ។ 
 ពក់ព័នធនឹងបញខងេលីេនះ ្រកមអនកសេងកតករណ៍

ជតិ និងអនរជតិ បនសែមងករ្រពយបរមភខចែ្រកង ជញ ធរ
ែខមរចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំ ៤ អងគេនះ េហយីបញជូ នឲយ
ជញ ធរយនួ ក់គុកដូចករណីអតីតសងឃ ទឹម ខន ។ ្រកមអនក

សេងកតករណ៍្របេមីលេមីលថ កមពុជ ក់ដូចជមិនទន់រចួផុតពី
ករ្រតត្រ របស់្រកង ណូយេនេឡយីេទ េទះបីជមនកិចច
្រពមេ្រព ងសនភិពទី្រកងប៉រសីៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ១៩៩១ ក៏
េ យ ។ ដូេចនះ ែខមរកមពុជេ្រកមនឹងមិនបនេសចកីសុខេនះេទ 
្របសិនេបីេដីមបសីិទធិេសរភីព េ្រកក្របឆងំនឹងរ ភិបលយនួ 
េហយីរត់េភ សខួនេទកមពុជេនះ ៕                            

VOKK 

 ថីតបិតែតកមពុជេ្រកម ឋតិកនុងចំណងៃន និគម
យនួ្រកង ណូយ ែដលមនេខម ច េ  ជីមិញ េមេដីរេបក
កុហកអនរជត ិ និងមនមហចឆិ េលបយកឥណូចិនទងំមូលកី 
ែត្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម េនែតរក បនយ៉ងខជ ប់ខជួនៃន
្របៃពណីទំេន មទំ ប់របស់ខួន ងំពីដូន  ។ ជក់ែសងកលពី
ៃថងទី ២៤ វចិឆិក កនងេទេនះ ្របជពលរដែខមរេ្រកម បន្របរពធ
្រពះ ជពិធីបុណយអុំទូក បែណត្របទីប អកអំបុក សំពះ្រពះែខ េន
ឯេខតឃងំ ែដលមនមនុស ចូលរបួ្របមណ ១៥ ពន់នក់ ។ 
 ្រពះ ជពិធីបុណយអុំទូក បែណត្របទីប អកអំបុក សំពះ
្រពះែខ ្រតវបន្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ្របរពធេធីេឡងីជ
េរ ង លឆ់ន  ំ។ េ យែឡកកនុងឆន េំនះ ្រពះ ជពិធីបុណយអុំទូក ្រតវ
បនេគសេងកតេឃញីថ មន្របជពលរដទងំែខមរ ទងំយនួ
្របមណ ១៥ ពន់នក់ បនពពក់ពពូនគន ពីប េខតេផ ង ៗ 
េទជបួជុំេនឯេខតឃងំ េដីមបី ម នករ្រប ងំទូក ។ 
 មរបយករណ៍ របស់គណៈកមមករេរ បចំបុណយអុំទូក
េខតឃងំបនឲយដឹងថ ឆន េំនះទូកែដលបនចូលរមួ្របកតួ មន
ចំននួ ១៤ គូ េសស ០១ េសមីនឹង ២៩ ទូក េធដំីេណីរេទពីប
េខតននេសទី្រគប់េខត-្រកង េនកមពុជេ្រកម ។ គណៈកមមករ
េរ បចំបុណយអុំទូកបន្របប់ឲយដងឹេទ តថ មូលេហតុៃនករេរ បចំ
ពិធីបុណយអុំទូកេនះ គឺចង់ឆុះបញច ងំអំពី្របៃពណីវបបធមិដ៏ផូរផង់

របស់ែខមរ ជពិេសសែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុង បសូនយបនចិ
មង ៗ ។ េហយីករេ្រជីសយកេខតឃងំ េដមីបី្របរពធ្រពះ ជពិធី
បុណយអុំទូកេនះ ដបិតទីេនះជទី្របជុំទឹក្រគប់េខតេទមកបន
្រសល ។ 
 េ្រកយពីេធីករ្រប ងំយ៉ងសតិ ញ អស់រយៈេពល
មយួៃថងមក ជលទធផលបេចចកេទសចំេពះទូកចូលរមួ ចំ ត់
ថន ក់េលខ ០១ បនេទទូកវត េកះទង់ ្រសកឡុងភូ េខតឃងំ ។ 

ចំ ត់ថន ក់េលខ ០២ បនេទទូកវត បនួ្រពះភ័្រក ្រសកមីេស ង 
េខតឃងំ និងេលខ ០៣ បនេទទូកវត ចំប៉ េខតឃងំផងែដរ ។ 
 ទក់ទឹននឹង្រពះ ជពិធីបុណយអុទូំក បែណត្របទីប អក 
អំបុក សំពះ្រពះែខ េនឯ្រពះ ជ ច្រកកមពុជវញិ ក៏មន្របរពធ
ពិធីដ៏អឹកអធឹកអស់រយៈេពលចនំនួ ០៣ ៃថង គឺៃថងទី ២៣-២៤ និង 
ៃថងទី ២៥ វចិឆកិ េ្រកម្រពះ ជធិបតីភពៃន្រពះករុ ្រពះម
ក ្រត ្រពះបទសេមច្រពះបរមនថនេ តម សីហមុនី ។ េយង
មប ញពត៌័មនផ ពផ យននបនឲយដឹងថ េនកមពុជឆន ំ

េនះមនទូកចូលរមួ្របកតួចំននួ ២១៧ គូ េសមនឹីង ៤៣៤ ទូក និង
ទូក្របៃពណីខន តអនរជតិ ៊ ន មនចំននួ ០៩ ទូក ។ 
 ឆងកត់ករ្របកតួអស់រយៈេពល ០៣ ៃថង ជលទធផល
បេចចកេទសទូកពិេសស ចំ ត់ថន ក់េលខ ០១ បនេទទូកពក់
េលខ ១២៣ េឈម ះច័នទេ មែសនមងគល េទពីេខត ែកវ, េលខ 
០២ បនេទទូកពក់េលខ ១២៩ េឈម ះ្រសសីសុខែសនជយ័ ទូក
ទីសីករគណៈរដម នី និងេលខ ០៣ បនេទទូកពក់េលខ ០៨១ 
េឈម ះអមពរវន័ធី រចនមនជយ័ េទពីេខតកំពុងចម ។ ចំេពះ
ទូក្របៃពណីខន តអនរជតិ ៊ ន ចំ ក់េលខ ០១ បនមក
្របេទសកមពុជ, េលខ ០២ បនេទ្របេទស វ និងេលខ ០៣ 
បនេទ្របេទស្រប៊យេណ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរ ្រពះ ជពិធីបុណយអុំទូកេនកមពុជេ្រកម
មនបរយិកសសបបយរកី យៃ្រកែលង ចំេពះករជបួជុំគន របស់
បងបូន្របជពលរដែខមរេ្រកម ។ ចំែណកេនឯកមពុជវញិ ែដល
មនមនុស ប់ ននក់េទពី្រគប់ប េខត-្រកងទូទងំ្របេទស 
និងេភញ វេទសចរបរេទសជេ្រចនីេនះ បនបងកនូវភពេ កេ  
េ យ រទឹកកចួពនិចទូកកី ករែខមរមន ក់ និងជនជតិ ងំ គ -
ពរួ ចំននួ ០៥ នក់ ប់កលពីៃថងសុ្រក ទី ២៣ វចិឆិក ៕ 

េ ភ័ណ 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១) ទូតយនួេនះែដរ ្រពះភិកខុ លី ផលី ្រពះជនម
្របមណ ៣០ វស  តំ ង្រពះសងឃែខមរេ្រកម បនមនសងឃ
ដីកឲយដឹងថ ដំបូងេឡយី ជញ ធរអនុញញ តឲយតំ ង្រពះសងឃ
ចំននួ ០៥ អងគ យកញតិេទជូនតំ ង ថ នទូត បុ៉ែនេពលេទ
ដល់មុខ ថ នទូត ្រតវបនតំ ង ថ នទូតបដិេសធ មិនទទលួ 
និងមិន្រពមេធកីរចរច ជមយួ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមទងំ
េនះេឡយី ។ េ្រកយពីគង់រងច់ដំល់្របែហលជេម៉ង ១០ ្រពឹក 
្រពះសងឃក៏បនេ្រកកេឡងីនិមនេឆព ះេទកន់វត មគគីរង ី សថតិ
េនសងក ត់សទឹងមនជ័យ ខណ័មនជ័យ ជធនីភនំេពញវញិ ។ ជ
អកុសលកមងំ្រប ប់ វុធរ ភិបលកញច ប់កមពុជ ក៏េ្របីអំេពី
ហងិ មកេលី្រពះសងឃទងំ ៥១ អងគ េនខងមុខ ថ នទូតយនួ 
ដូចជេ្របីដំបងឆក់ ទត់ ៃវ ៉ រហូតដល់បក់ដំបង េហយីទញ 
ក នក់សបង់ចីវរ មែតអំេពីចិត េ យគម នករតបតពីសំ ក់
្រពះសងឃវញិេឡយី ។ ករប ងក បេ យហងិ េនះ ប លឲយ
្រពះសងឃចំននួ ០៦ អងគ ្រតវរបសួធងន់ រមួមន៖ ទី ១-្រពះេតជ-
គុណ ស៊ុ វណ , ទី ២-្រពះេតជគុណ ថច់ ខន់, ទី ៣-្រពះេតជ-
គុណ ថច់ រនិ, ទី ៤-្រពះេតជគុណ សឺន ឃងំ, ទី ៥-្រពះ 
េតជគុណ ថច ់ វ  និងទ ី ៦-្រពះេតជគុណ គិន សុចន់ ។ 
កនុងេនះមន្រពះសងឃចំននួ ០៣ អងគេផ ងេទ ត ្រតវសនប់បត់
ម រតី គឺទី ១-្រពះេតជគុណ ឡមឹ ែកវសំ ង, ទី ២-្រពះេតជ-

គុណ េមង សុវណ រទិធី និងទី ៣-្រពះេតជគុណ លី វណនីន ។ 
 ចំេពះករេ្របីអំេពីហងិ  ប លឲយ្រពះសងឃរងរបសួ
ែបបេនះ េ ក ង ច័នទរទិធ នយក្របតិប្រតអងគករែខមរកមពុជ
េ្រកម ករពរសិទធិមនុស បនរះិគន់ថ ករេ្របីអំេពីហងិ មកេលី
្រពះសងឃែបបេនះ គឺជទេងីមយួមិនសមរមយ និងមិនេគរព្រពះពុទធ
សន ែដលជ សនរបស់រដ ។ ្រកមប៉ូលិសគរួរកដំេ ះ

្រ យ មយួឲយបនសម្រសប េដីមបីឲយ្រពះសងឃបន កញ់តិ
ជូន ថ នទូតយនួ ។  
 េ ក សម រង ី ្របធនគណបក សមរង  ី បនមន
្របតិកមមផងែដរ កលពី្រពឹកៃថងទី ១៧ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៧ ករេ្របី
អំេពីហងិ ែបបេនះ គឺជទេងីរេំ ភសិទធិមនុស  ខសុនឹងចបប់ 
ផទុយពីេគលករណ៍្របជធិបេតយយ ។ េ ក សម រង  ីបនបន
េទ តថ រ ភិបលេ ក ហុ៊ន ែសន កន់ែតេចញក ដូច 
រ ភិបលផច់ករេយធភូមេហយី ។ 
 េ ក ចន ់ េវត៉ ម នីអេងកតៃនអងគករសទិធិមនុស  
ដហុក បនមន្របតិកមមរះិគន់ថ ករេកីតមនអំេពីហងិ ែបប

េនះ េគមិន ចបេនទ សេទេលី្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលមនែត
្រពះហសថទេទបនេទ ។ េ កបនចត់ទុកអំេពីហងិ របស់្រកម
បូ៉លិស្រប ប់េ យ វុធ ្រប្រពឹតមកេលី្រពះសងឃែបបេនះ គឺជ

អំេពីហងិ វជងកមងំ្រប ប់ វុធ ៃនរ ភិបលេយធ
ភូមេទេទ ត ។ េហយីគរួ ស់កមងំ្រប ប់ វុធែដលេគរព
្រពះពុទធ សន ពិនិតយេមីលសបង់ចីវររបស់្រពះសងឃ និង្របជ
ពលរដែខមរេនជុវំញិផង ។ េ កបនបនថ ករនិមនេទគងេ់ន
មុខ ថ នទូតយនួកនុងទី្រកងភនំេពញេនះ េ យ្រពះសងឃ្រគបអ់ងគ
យល់េឃញីថ ញតិមនលកខណៈខសុែបកពសីំបុ្រត គឺញតតិ្រមវ
ឲយមនម នីតំ ង ថ នទូតេចញមកទទលួ េបីេទះបីរ ភិបល 
យនួមិនេធី មករទមទរកនុងញតិេនះ គឺជសិទធិរបស់រ ភិ- 
បលយនួ ។ 
 េឆីយតបអនក រព័ត៌មនេ្រកយ្រពឹតិករណ៍១៧ ធនូ េនះ 
មយួៃថង េឈម ះ ទូច រ ៉ុថ សនងករប៉ូលសិ្រកងភនំេពញ បន
និយយទងំរេវរី យ ក់ដូចជេទីបេងីបពី្រសវងឹថ ្រពះសងឃខះ
េនកនុងចំេ ម្រពះសងឃ ែដលនិមនេទ្របមូលផុំេនមុខ ថ ន
ទូតយនួេនះ ្របែហលជែកងខួនសះែសងញុះញុងឲយមនអំេពី
ហងិ  ។ សនងករប៉ូលិសមន ក់េនះនិយយបែនថម េដីមបីបិទបងំ
អំេពី ្រកក់ និងអសមតថភពរបស់ខួនកនុងករអន គមន៍្រពះសងឃ
ទងំេនះេទ តថ “បូ៉លិសមិនែដលចប់េផីមអេំពីហងិ មុនេទ ។ 
វតមនរបស់បូ៉លិស្របឆងំកុបកមម គឺ្រតវរក ស ប់ធន ប់ សនិ
សុខ និងសុវតថភិពជូន្រពះសងឃ ។ បូ៉លិស្របឆងំកុបកមមរបស់
េយងីអត់ធមត់្រគប់្រគន់េហយី”។ ចំេពះពកយសំដីែបបេនះ អនក
េឃញីេហតុករណ៍ផទ ល់ែភនកបនរះិគន់ថ សំដីរបស់ ទូច រ ៉ុថ 
គឺជករពយយម បិទបងំទេងីដ៏ ្រកក់ ្រកីរបស់សមតថកិចច
បូ៉លិសេ្រកមឱ ទរបស់ខួនយ៉ងកេម និងគម នករទទលួខសុ្រតវ 
េហយីទេងីដ៏កច វែបបេនះ ្រគន់ែតេដមីបីយកផគ ប់ចិតយនួ
ែតប៉ុេ ះ ។ 
 ្រពះេតជគុណ េច មងួ គង់េនវត មគីគរង ី ែដលបន
ចូលរមួដែងញតែិដរេនះ បនមនសងឃដីក្របតិកមមភម ៗ ថ
្រពះសងឃគង់េនវត មគគី ែដលចូលរមួដែងញតិេនះ គឺសុទធែត 
ជ្រពះសងឃពិត្របកដ េហយី្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមទងំ  

សកមមភពពួកកងកម្ល ងំឥត សន យសំពងក ន្ត ក់សបងច់ីវរ្រពះសងឃ 
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េនះមនអតសញញ ណប័ណ និងឆយសមគ ល់ ពំុែមនសងឃ
ែកងកយដូចករេចទ្របកន់ របស់សនងករប៉ូលិសេឈម ះ ទូច 

រ ៉ុថ េឡយី ។ ្រពះអងគបនបញជ ក់េទ តថ ករេចទ្របកន ់ថ
្រពះសងឃេនវត មគគីរង ី មន្រពះសងឃែកងកយ គឺ្រគន់ែតចង់

លុបបំបត់ែខមរកមពុជេ្រកមេចញពីមុខមត់េគែតប៉ុេ ះ។ េហយី 
្រពះសងឃទងំអស់កំពុងែត្រពយបរមភពីសុវតថិភពផទ ល់ខួន ខច
ែ្រកងមនករចប់ខួន្រពះសងឃអងគ ពីសំ ង្រកម ជញ ធរ ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយ ង សិន ្រពះេចអធិករវត មគគីរង  ី
និងជ្រពះ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម បនមន
សងឃដីកឲយដឹងែដរថ ករែដលេឈម ះ ទូច រ ៉ុថ សនងករ
បូ៉លិស្រកងភនំេពញ េចទ្របកន្់រពះសងឃែខមរយកញតិេទ ក់េន
ថ នទូតយនួថមន្រពះសងឃែកងកយេនះ គឺជករេឆីយយក

រចួខួន េហយីករេចទ្របកនេ់នះ មិនខសុអពីី សុីបយ ប

មត់ពែពេនះេទ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ កនុងេសចកីែថងកររមួគន មយួេនៃថង
េកីតេហតុ មជឈមណលអប់រចំបប់សហគមន៍, មជឈមណលសិទធិ
មនុស កមពុជ, អងគករលីកដូ និងគណៈកមម ធិករ្រប្រពឹតិកមមៃន
អងគករសមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ បនេថក លេទសជ 
ធរណៈនូវអែីដលពកួេគេ ថ ជករេ្របីអំេពីហងិ ហសួ

េហតុេ យពកួ ជញ ធរែខមរ ែដលប លឲយ្រពះសងឃមយួចនំនួ
រងរបសួធងន់ ។ េហយីអងគករសមគមទងំេនះបនសែមងករ
្រពយបរមភបនទ ប់ពីមនករេចទ្របកន់ថ ្រពះសងឃែខមរេ្រកម
ចូលរមួែហរញតមិយួចំននួ គឺជសងឃែកងកយ ខចែ្រកងមន
ករណីចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកម ដូចករណីអតីតសងឃេចអ- 
ធិករវត ទឹម ខន រចួបញជូ នឲយមករ ភិបលយនួ ណូយ 
ក់ ពនធនគរទងំកំេ លេទ ត ៕ 

 “ជនជតិេដីម្រគប់រូប មនសិទធសិេ្រមច សនខួនេ យ
ខួនឯង ។ េ យេយង មគុណធមិដ៏្រតឹម្រតវេនះ ពកួេគមន
សិទធិេសរភីពកណំត់ ថ នភពនេយបយ និងេសរភីពបេងកតីករ
អភិវឌ ន៍ េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធមិផទ លខួ់នរបស់ពកួេគ” ។ 
េនះជម្រ  ៣ ៃនេសចកី្របកសសកលចបបជ់នជតិេដីម របស់
អងគករសហ្របជជតិ ែដល្រតវបនអនុម័តកលពីៃថងទី ១៣ 
កញញ  ឆន  ំ២០០៧ រមួមន  ៤៦ ម្រ  ។ កនុងេនះមន្របេទស
ចំននួ ១៤៣ េបះេឆន តគ្ំរទ, អនុប ទចំននួ ១១ ្របេទស និង
មន ០៤ ្របេទសេបះេឆន តជទំស់ (អូ ល,ី ក , ញូវសុី
ែឡន និងសហរដ េមរកិ) ។ 
 យ៉ងេ ច ស់មន្របជពលរដែខមរ ប់រយនក់ េទ
ពីប ្រកង រដ និង្របេទសនន ក៏ដូចជេមដឹកនសំហពន័ធែខមរ
កមពុជេ្រកមពិភពេ ក តំ ងឲយជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ្រកម 
បនជបួជុំគន កលពីៃថងទី ០១-០២ ែខធនូ េនរដហី េដ លេហ ល 
សហរដ េមរកិ េដីមបី្របរពធអបអរ ទរេសចកីអនុម័តចបប់ជន
ជតិេដីម ែដល្រតវបន្របេទសជសមជិករបស់អងគករសហ-
្របជជតិេបះេឆន តអនុម័ត ។ 
 េនកនុងពិធីជបួជុជំមយួសមជិក សមជិក និងបងបូន
ែខមរ ប់រយនក់េនះ េ កបណិត Joshua Cooper នយកវទិយ
ថ នសិទធិមនុស រដ ៉យ សហរដ េមរកិ និងជសកមមជនេន

ពីេ្រកយករតស៊ូមតិរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនមន
្រប សន៍ថ ចំណុចសំខន់ ៗ កនុងករតស៊ូមតេិនះ គឺសិទធិសយ័
សេ្រមច សនខួន ។ េ កបណិត Joshua Cooper បនបញជ ក់

ថ “េយង មេសចកីអនុម័តចបប់ជនជតិេដីម របស់សហ្របជ
ជតិ ចំណុចសខំន់ ៗ កំណត់ យុជីវតិរបស់ជនជតិេដីមេនះ 
គឺ្រតង់ម្រ  ៣ ែដលនិយយអំពីសិទធិស័យសេ្រមច សនរបស់
ជនជតិេដីម ។ េពលគឺជសិទធេិ្រជីសេរសីៃនរបប្រគប់្រគង ែដល
េគរពនូវតំៃលរស់េន រក ្របៃពណីវបបធមិ ជំេន សន និង 
អតសញញ ណជតិរបស់ខួន ។ េហយីេលីសពីេនះេទេទ ត ម្រ
នីមយួ ៗ ៃនេសចកី្របកសជអនរជតិមយួេនះ ផល់ករគ្ំរទឲយ
រស់ នមនជីវតិៃនវបបធមិរបសជ់នជតិេដីមេទ តផង”។  
 ប ម្រ ទងំ យ ៃនេសចកី្របកសរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ កលពីែខកញញ េនះ ក៏ដូចជ្រតង់ម្រ  ៣ គឺសី
អំពីសិទធិសេ្រមច សនខួនេ យខួនឯងរបសជ់នជតិេដីម េហយី
ក៏ជបុពបទយ៉ងសំខន់ស្រមប់ែខមរកមពុជេ្រកម កនុងករតស៊ូ
េ យអហងិ  ្រសប មចបប់អនរជតិ េដមីបីេគលេ ៃនសិទធិ
ស័យសេ្រមច សន េនេលីមតុភូមិកំេណីតរបស់ខួន ។ េ្រពះ
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េសចកី្របកសេនះបនែចងយ៉ងចបស់ អំពីអំ ច សិទធិេសរ ី
ភពកនុងករ្រគប្់រគងខួនេ យខួនឯង ៃនមច ស់ទឹកមច ស់ដី ។ 
 េនកនុងពិធីជបួជុេំនះែដរ េ ក ថច់ ងុ៉កថច ់នយក
្របតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម បនេឡងីែថងអបអរ ទរ
ចំេពះករជបួជុរំបស់បងបូនែខមរ ឯកអគគរដទូតចំននួ ៤ ្របេទស 
និងតំ ងជនជតិេដីមជេ្រចនីេទ ត េដីមបអីបអរ ទរេសចកី
សេ្រមចរបស់អងគករសហ្របជជតិ ។ េ កក៏បនសែមងករ
ដឹងគុណដល់សបបុរសជន ទងំជតិ និងអនរជតិ ែដលបនចូល
រមួកនុងករតស៊ូយ៉ងសិត ញ េដីមបីបុពេហតុៃនសិទធិមនុស ដ៏ធំ
របស់ជនជតិេដមី្រគប់រូប ។ 
 សូមរលំឹកថ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គឺជអងគករមយួ
ែដលមនមគ៌តស៊ូេ យអហងិ  ្រសប មចបប់អងគករសហ-

្របជតិ េដីមបសីិទធិស័យសេ្រមច សនខួន ជូន្របជពលរដែខមរ
កមពុជេ្រកម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមគំនបៃន

និគមថមយីនួ ណូយ ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គឺ

សមជិក និងជគណៈកមមករនយកកនុងអងគករតំ ងឲយ្របជ
ជតិ ែដលគម ន សនៈរបស់ខួនេនកនុងអងគករសហ្របជជតិ 
ែដលភ អង់េគសេ កត់ថ UNPO ។ បចចុបបននអងគករមយួ
េនះ មនសមជិកចំននួ ៦៩ ្របេទស ែដលតំ ងឲយជនជតិ
េដីមរបស់ខួន ។ មកដល់េពលេនះ មន្របេទសជសមជិកចំននួ 
៥ របស់អងគករ UNPO ទទលួបនឯក ជយបរបូិរណ៍ និងកយេទ
ជសមជិកេពញអងគរបស់អងគករសហ្របជជតិ េ យមនករ
ជយួេ្រជមែ្រជងពីសហគមន៍អនរជតិផងេនះ ។ ថមីជងេគេនះ 
គឺ្របេទសទីម័រខងេកីត ែដលជសមជិកៃនអងគករ UNPO េនះ
ែដរ េហយីនឹងក៏េទីបែតដេណីមបនឯក ជយេពញេលញ េនៃថងទី 
១៩ ែខឧសភ ឆន  ំ១៩៩៩ ពីអំ ច នគិមេ្រចីនរយឆន បំន
គន  របស់ព័រទុយកល់ និងឥណូេនសុី ។ ដូេចនះ ជនជតិេដីមែខមរ 
កមពុជេ្រកម ែដលកំពុងឋតិេ្រកម និគមយនួវញិ េតគិីត
យ៉ង ? ៕                                                             

 VOKK 

 កលពីៃថងទី ៦ ធនូ េនករយិលយ័សមជិកសភ Lantos 

េលខ ២៤១៣ Rayburn HOB ៃនបនទប់ ២២៥៥ ្រកង ៉សុីនេ ន 
ឌីសុី សហរដ េមរកិ បនេបីកកិចច្របជុំបំភឺករណី ថ នភពសិទធិ
មនុស កនុង្របេទសយនួ ែដលេធីេឡងីេ យគណៈកមមករសិទធិ
មនុស សភ េមរកិ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនព ី សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក
សីអំពីករបំភឺករណីរេំ ភសិទធមិនុស កនុង្របេទសយនួ េនចំេពះ
មុខគណៈកមមករសិទធិមនុស សភ េមរកិ បនឲយដឹងថ កិចច្របជុំ

េនះែចកេចញជបី្រកម គឺ្រកមទី ១-តំ ងេ កអគគរដទូត ចន 
នហត មកពី្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ។ ្រកមទី ២- 

េ ក លីវ តលីវ តំ ងគណៈកមមករេសរភីព សន
អនរជតិរបសស់ហរដ េមរកិ និង្រកមទី ៣-េ ក ្រគិស សុបីហ 
មកពីវទិយ ថ នែផនករសកលេ ក និងេ ក ធី គូម៉ ៃនអងគ
ករេលីកែលងេទសអនរជតិ ។ 
 ទេងីរេំ ភសិទធមិនុស  កន់ែត ្រកក់េឡងី ៗ េនកនុង
្របេទសយនួ បនេធីឲយ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេ្រកម និង
ជនជតិយនួរះិគន់កន់ែតខងំ ។ ពក់ព័នធនឹងបញរេំ ភសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សន ដ៏លបីលបញរបស់យនួ ណូយ 
េ ក្រសី ឡូេរ ៉  នែចស សភ េមរកិ បនេធីេសចកី យ
ករណ៍សេងខប អំពី ថ នភពេសរភីព សនេន្របេទសយនួ 
ជូនេទគណៈកមមករសិទធិមនុស សភ េមរកិ ។ េ ក្រសីបន
មន្រប សនថ៍ េ ក្រសមីនករ្រពយបរមភយ៉ង្រជលេ្រជ 

េនេពលែដល្រកសួងករបរេទស បនដក្របេទសយនួេចញពី
បញជ ីៃនប ្របេទស ែដលគរួឲយ្រពយបរមភបំផុតេនះ ។ េ ក
្រសីបនបនថ “មុនករេចញដំេណីរេទកន់្របេទសេវ ត ម 
កលពីែខេម  ខញុបំនេសនីសុំទិ ករចំននួបីេលីក េដីមបីេទកន់
្របេទសេវ ត ម បុ៉ែន្រតវបនរ ភិបលេវ ត មបដិេសធ 
េ យ រេ ក្រសីជអនកនយិយមិនសំៃច អំពីកររេំ ភសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សន េនកនុង្របេទសេវ ត ម” ។ 
 តំ ងគណៈកមមករេសរភីព សនអនរជតិ របស់
សហរដ េមរកិេ ក លីវ តលីវ បនបញជ ក់អំពីករអេងកត
ពិនិតយរបស់េ កអំឡុងេពល េ កចុះមកបំេពញទស នកិចចកនុង
្របេទសយនួ ពីៃថងទី ២៣ ែខតុ  ដល់ៃថងទី ២ វចិឆិក ឆន  ំ២០០៧ 
ថ ថមី ៗ េនះរកេឃញីកំណត់េហតុអំពីកររេំ ភសិទធិមនុស  េសរ ី
ជំេន សនរបស់្របេទសយនួ េនែតមនកំរតិ ្រកក់េន  



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េឡយី េហយី ថ នភពទងំេនះបនធក់ចុះយ៉ង្រសច្រ ល់
បំផុតកលពីឆន េំទ ។ រ ភិបលយនួបន ក់ករសងកត់សងកិន
យ៉ងធងន់ធងរមកេលី្រកមអនក្របឆងំ ។ អនកចបប់ និងអនកែកទំរង់

នេយបយ, សកមមជនទមទរបេញចញមតិេ យេសរ,ី សកមមជន
សហជីព និងេមដឹកនំ សនឯក ជយដ៏ៃទេទ ត ក៏ដូចជ្រកម
អនកករពរេសរជំីេន សន ្រតវបនរ ភិបល្រកង ណូយ
ចប់ខួន, ឃុឃំងំកនុងផទះ កនុងវត ឬ ម នគំ មកំែហងបភិំត
បំភ័យ្រគប់េពលេវ  ។ េសចកីែថងកររបស់េ ក លីវ ត 
លីវ បនសងកត់ធងន់ថ ភសុ ងជក់ែសងគឺ្រពះសងឃែខមរេ្រកមជ
េ្រចីនអងគ ្រតវ ជញ ធរកុមមុយនសិយនួចប់ផ ឹក និង្របជពលរដ
្រតវចប់ឃុខួំន េ យ រេ្រកកេឡងីេធីបតុកមមអហងិ ្របឆងំ
នឹងរបបដឹកនរំបស់កុមមុយនិស្រកង ណូយ ។ 
 កនុងកិចច្របជុំេនះែដរ សមជិកសភ េមរកិជេ្រចីន 
បនសែមងករេ ក យ ចំេពះ្រកសួងករបរេទស េមរកិ
ែដលដក្របេទសកុមមុយនិសយនួ េចញពីបញជ ីេឈម ះៃន្របេទស
រេំ ភសិទធិមនុស  និងសិទធិ សន េ យពុំបនពិនិតយេមីល
្រគប់្រជងេ្រជយ ៃនទេងីរេំ ភសិទធិមនុស របស់រ ភិបល្រកង
ណូយ។ សមជិកសភ េមរកិមយួចំននួបនផល់អនុ សន៍

ថ ្រកសួងករបរេទស េមរកិ គរួពិនិតយេឡងីវញិអំពី ថ នភព
្របជពលរដកនុង្របេទសយនួបចចុបបនន ជពិេសសេផតេទេលីសទិធិ
មនុស  និងសទិធិ សន េហយីគរួ ស់េសីេរេីឈម ះ្របេទស
កុមមុយនិសមយួេនះេឡងីវញិ ។ 
 ពក់ព័នធនឹង ថ នភពែខមរកមពុជេ្រកមេនះែដរ េ ក
្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធន្របតបិតិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភព
េ ក និងទទលួបនទុកែផនកអនរជតិ ែដលមនវតមនកនុងកិចច្របជុំ

េនករយិល័យសមជិសភ Lantos ែដរេនះបនេលីកេឡងីថ 
ែខមរកមពុជេ្រកមភគេ្រចីន ែដលរស់េនភគខងតបូង្របេទសយនួ 
េពលគឺេលីែដនដីសណរទេនេមគងគ កន់្រពះពុទធ សនេថរ ទ 
េហយី ជញ ធរយនួ្រកង ណូយ បនកំណត់មកេលី សន
របស់ពលរដែខមរកមពុជេ្រកមជេ្រចីនចំណុច ។ ថមី ៗ េនះ ជញ ធរ 
យនួ ឃុខួំនេ ក ទឹម ខន អតីតេចអធិករវតភនំដិនខងេជងី 
្រសកគិរវីង់ េខត ែកវ ្របេទសកមពុជ ែដលមនេដីមកំេណីតជ
ែខមរកមពុជេ្រកម េ្រកមបទេចទ្របកន់ថ េធីឲយេ្របះ្រ ដំល់
មគគីភពរ ង្របេទសកមពុជ-យនួ ។ រហូតដល់ៃថងទី ៨ ែខវចិឆកិ 

តុ ករយនួេខតមត់្រជក ឬយនួេ ថ ងយ៉ង កត់េទសឲយ
អតីតសងឃអងគេនះជប់ពនធនគររយៈេពលមយួឆន  ំ េ យពុំមន
ករដឹងឮពីសំ ក់ ពយបល បងបូន ញតិមិត និងមន
េមធវកីរពរកីេ ះេឡយី ។ េ ក ្របក ់ េសរវីុឌ  បនបញជ ក់
បែនថមេទ តថ េនកនុងអំឡុងស ងគ ម្រតជក់ ែខមរកមពុជេ្រកមមន
ករគបសងកត់យ៉ងខងំពីរបបកុមមុយនិស្រកង ណូយ េ្រពះែខមរ
កមពុជេ្រកម គឺជជនជតិភគតិច ែដលេនេ្រកមរបប្រកង

ៃ្រពនគរេទេទ ត ។ 
 ចំេពះេសចកី យករណ៍របស់េ ក ្របក ់ េសរវីុឌ  
្រសបគន េទនឹងអីែដលបងបូនែខមរេ្រកម រស់េនកនុងេខតមត់្រជក 
និងេខតឃងំធប់បនអះ ង ។ ្របភពពីបងបូនែខមរេ្រកមកនុង
េខតទងំពីរខងេលីបនឲយដឹងេទ តថ ចប់ ងំពីេដីមឆន ២ំ០០៧ 
រហូតមក របបកុមមុយនិសយនួមន េង ង មិញ្រទីត ជ្របធនរដ
េង ង តឹងយុង នយករដម នី, េង ង ភូ្រតង ្របធនរដសភ និង
ណុង ឌឹកម៉ញ់ ជអគគេលខធកិរបក  កំពុងែត ក់គំនប រតឹ
បនឹង និងជិះជន់រេំ ភសិទធមិកេលី្របជពលរដទងំែខមរេ្រកម 
ទងំជនជតិភគតិចននេផ ងេទ តយ៉ងកំេ លជរួជតិ ។ េគ
េនចបំនថ កលពីៃថងទី ២៣ តុ  ដលៃ់ថងទី ០២ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ
២០០៧ កនងេទេនះ គណៈ្របតិភូសភ េមរកិទទលួបនទុកែផនក
សន និងសទិធិមនុស  បនចុះមកដល់ទឹកដីកមពុជេ្រកម េដមីបី

ពិនិតយេមីល ថ នភពសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សនរបស់ជន
ជតិភគតិច ជពិេសសជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ ជ
អកុសលេនកនុងដំេណីរទស នកចិចរបស់គណៈ្របតិភូសភ េមរកិ 
េនះ ជញ ធរយនួ្រកង ណូយ បនេរ បចយុំទធ ស ងំមិន
ឲយ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកមបនជបួសេំណះ  
សំ ល និងេធីករេថក លេទសរបបដឹកនរំបស់ខួនេឡយី ។ 
ពកួេគ្រគន់ែតនគំណៈ្របតិភូសភ េមរកិេនះ ចូលវត ង ត់ ៗ 
េដីមបីជបួនឹង្រពះសងឃ ែដលពកួេគបនចិញច ឹម និងបំពកបំ់ព័នធ
េគលនេយបយ ។ យុទធ ងំរបស់ ជញ ធរយនួ បនេធី
ឲយសភ េមរកិកន់ែតេឃញីចបស់ នូវអំេពរីេំ ភសិទធិមនុស  
និងសិទធិ សនយ៉ងធងន់ធងររបស់្រកង ណូយ ។ 
 គរួបញជ ក់ថ ដំបូងេឡយីបងបូនែខមរេ្រកមមនករខក
ចិតយ៉ងខងំចំេពះ្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ែដលដក
្របេទសកុមមុយនសិយនួេចញពីបញជ ីេឈម ះ ៃន្របេទសរេំ ភសិទធិ 
មនុស និងេសរជំីេន សន ។ បុ៉ែនឆងកត់កិចច្របជុំអស់រយៈ
េពលចំននួ ២ េម៉ង និង៣០ នទី េនះ េពលគឺចប់ ងំពីេម៉ង 
១០:០០ ដល់ េម៉ង ១២:៣០ នទីេនះ គណៈកមមករសិទធិមនុស
សភ េមរកិនងឹពិនិតយេឡងីវញិ ចំេពះ ថ នភពសិទធិមនុស  និង
េសរភីពជំេន សនេនកនុង្របេទសយនួ ៕               VOKK 

សកមមភពកិចច្របជុំស្តីពីបញ្ហ សិទធិមនុស  និងេសរភីព សនេន្របេទសយួន 

 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របជពលរដែខមរេ្រកម ពី ២០០ េទ ៣០០ នក់ មកពី
េខតមត់្រជក និងេខតឃងំ បន្របមូលផុំគន េនខងមុខរដសភ
យនួ្របចេំនទី្រកងៃ្រពនគរ អតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម កលពៃីថងទី 
១៤-១៥ ែខធនូ កនងេទេនះ េដមីបីទមទរឲយរ ភិបលកុមមុយនិស 
យនួ ែដលមនេឈម ះ េង ង តឹងយុង ជនយករដម នី បនបន
ន ៃដរបឹអូសយកដីធី ែ្រសចកំររបស់ពកួគត់េនះ សងមកវញិ

ចំននួដីធីែដលពកួេគបន និងកពុំងរបឹអូសយក ងំពីឆន  ំ១៩៧៨ 
មកដល់បចចុបបននេនះ ។ 
 តំ ងអនកត ៉្របជពលរដែខមរេ្រកម កនុងេខតមត់្រជក 
និងេខតឃងំ បនឲយដឹងថ ្របជពលរដរងទុកខេវទន ជីវភពខះ
ខត េនះេ យ រដីធីែ្រសចំករ ប់ពន់ហចិ  របស់ពកួគត់
្រតវរបបដឹកន្ំរកង ណូយរបឹអូសយកជបនបនទ ប់ ចប់ ងំពី
ឆន  ំ ១៩៧៨ មក ។ តំ ងអនកត ៉បនអះ ងថ ដីធី បព់ន់
ហចិ  ែដល ជញ ធរយនួ និងជនជតិយនួកន់កប់ េនះគឺជ
កមមសិទធិរបស់ពកួគត់ ែដលពកួគត់បនរស់េន ងំពីដូន យូរ
លង់ ស់មកេហយី ។ 
 េ ក េច អិ៊ន យុ្របមណ ៥០ ឆន  ំ កំេណីតេនឃុំ
ងគឺ ្រសក្រកេប តំ ង្រកមអនកត ៉មកពីេខតមត់្រជក បន

្របប់ភន ក់ងរពត៌័មន “្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” ្របចំ
េនទី្រកងៃ្រពនគរថ ករជបួជុបំតុកមមេដីមបីទមទរឲយរ ភិបល
េង ង តឹងយុង រកដំេ ះ្រ យវបិតិដីធីេនះ មិនែមនេទបីែត
េលីកទីមយួេនះេទ េហយីេនះជេលីកទីពីរផងែដរ ែដល្របជ
ពលរដែខមរកនុងេខតមត់្រជក េធីេ យេថមីរេជីង ប់រយគីឡូែម៉្រត 
េឆព ះមកទី្រកងៃ្រពនគរ េដីមបីទមទរឲយរដសភរកដំេ ះ
្រ យ ។ េ ក េច អិ៊ន បនផល់បទសមភ សន៍បក ្រកតមុខ
មត់ពិតរបស់រ ភិបល្រកង ណូយ ដលអ់នក រព័ត៌មនេយងី
ខញុ ំ ខណៈែដល្របជពលរដ បរ់យនក់ ែ្រសកអំពវនវឲយអនរ
ជតិជយួសេ ងគ ះពលរដែខមរេ្រកម ែដលកំពុងែតជបួទុកខេវទនថ 
េ កនឹង្រកមបតុករ មនគេ្រមងបតុកមមេនទីេនះ (ទី្រកង
ៃ្រពនគរ) រហូតដល់រ ភិបលយនួេ ះ្រ យជូនពកួគត ់ ។ 
េ ក េច អិ៊ន បនថ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ របឹអូសយកដធីី
ែ្រសចំករពលរដែខមរេ្រកម េហយីសពៃថងេនះែខមរេ្រកមគម នសិទធិ
េសរភីពអីេទ ។ ជញ ធរយនួេគចង់េធីអីក៏បនែដរ េគេធបីប
្របជពលរដែខមរេ្រកមេ្រសចែតចិត ។ 
 អនក្រសីនង ែផ ែដល ជញ ធរយនួធប់ចប់ខួន បងខំឲយ
េឆីយទមក់កំហុកេទេលីអតីតសងឃ ទឹម ខន េចអធិករវតភនំ

ដិនខងេជីង ្រសកគិរវីង់ េខត ែកវ ថបនញុះញុងឲយ្របជ
ពលរដែខមរេ្រកម េ្រកក្របឆងំនឹងរបបផច់ករយនួេនះ ែដល
កំពុងត ៉េនខងមុខរដសភយនួផងែដរ បនមន្រប សនថ៍ 
“យនួេគេធីបបពកួខញុខំងំ ស់ ។ ដីធី ែ្រសចំករជីដូនជី ខញុេំគ
របឹអូសអស់េហយី សពៃថងេវទន ស់ គម នសីសុីេទ”។ អនក្រសី
បនបនេទ តថ ករេធីដំេណីរមកជបួជុំគន េនមុខរដសភេនះ 
មនឧបស័គគេ្រចនី ស់ គឺពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចចពនួ ទ ក់ 
និង មឃត់ ល់យនជំនិះមនិឲយដឹក្រកមបតុករេទ ។ មយ៉ង
េទ តករេធីបតុកមមេនះេទ តេ ត ពកួ ជញ ធរយនួបនេ្របី
ដំបងឆក់ កបិំត និងកេំភីង គំ មកំែហងចប់ពកួគត់ញត់ចូល
នវញិេទ តផង ។ 

 ចំែណកឯេ ក វញិ ប តំ ង្រកមអនកត ៉មកពីេខត
ឃងំ បនមន្រប សន៍ឲយដងឹថ ពកួគតម់កេនះ គឺ្រគន់ែត
ទមទរឲយរ ភិបលេគសងមកវញិ េនដីែ្រសែដលបត់បង់

បុ៉េ ះ ។ េ ក វញិ ប បនបនឲយដឹងថ េបីគម នេ ះ្រ យ
េទ ពកួគតទ់ងំអស់គន នឹងេធីករទមទរេទគណៈកមមករជន
ជតិ ែដលមនទី ន ក់ករេនទ្ីរកងែ្រពកឫស ី េដីមបីឲយគណៈកមម
ករជនជតិជយួអន គមន៍ ។ 
 តំ ងសហពន័ធែខមរេ្រកម ្របចេំនកមពុជ ែដល ម
ឃេំមីល្រពឹតិករណ៍ត ៉េនះ បនមន្រប សន៍ថ ជញ ធរយនួ
ពិតជបនរបឹអូសយកដីធីរបស្់របជពលរដែខមរេ្រកម កនុងេខត
មត់្រជក និងេខតឃងំពិតែមន ។ េហយីកនុងករត ៉េនមុខរដ
សភ និងែសងរកអន គមន៍ពីតំ ង សេនទី្រកងៃ្រពនគរ
េនះ ពកួគត់្រតវបនទ នយនួ ងំ មិនឲយមកត ៉អំពីវបិតិ 
ដីធីដ៏ ុ ៃំរ ៉ ែដលបន ល់ទុករហូតមកដល់េពលេនះេឡយី ។ ្របភព
ដែដលបនឲយដងឹេទ តថ កនុងអំឡុងឆន  ំ១៩៧៨ ្របជពលរដ

ទី ន ក់ករយួនមួយខនងេនះ សងេ់លដីវត្តទងំគេឃ្លន េនកនងុ្រសក យទង 

 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីេលខមុន)  
 េនកមពុជ ្រកង ណូយេនែតរក េយធនិ្របមណ 
៣.០០០ នក់ ជកងកមងំពិេសស និងភន ក់ងរេសុីបករណ៍ចំរុះ
គន អមេ យរថេ្រកះ និងឧទធមភ គច្រកេនកនុងជំរដ៏ំធំមយួ ែដល
មនវ ិ លភព ២.៥ គីឡូែម៉្រត្រក  េនខងេ្រក្រកងភនំេពញ 
គឺទលួ្រក ងំរបស់េ ក ហុ៊ន ែសន ែដលជកំែពងដ៏រងឹមេំន
ែកបរ្រកង េខម  ។ ពកួេគេនទីេនះ េដីមបីធនថរបបែដលសនិទធ
្រកង ណូយ គឺនយករដម នែីខមរេ ក ហុ៊ន ែសន មិន ច
កបត់ពីេគលករណ៍ និគមែបបថមី មកេលីកមពុជរបស់្រកង
ណូយជ ច់ខត ។ បរមិណលៃនជំរកំងទ័ពយនួទងំអស់

េនះ ព័នធព័ទធេទេ យឧបករណ៍ឃេំមីលេអឡកិ្រតនិក េដីមបី
ករពរបនទ យដរ៏ងឹមមំយួេនះ ។ េនេពលកងទ័ពយនួ្រតវបងខឲំយ
ចកេចញពី្របេទសកមពុជ មដូចែដលសនយេនះ យនួបន
បនុបេ ក ហុ៊ន ែសន ែដលធប់ជែខមរ្រកហមហកឹហនឺេ យ
្រកង ណូយេនះេធីជនយករដម នី ។ 
 យនួកុមមុយនិស បនចប់េផីមេធី និគមែបបថមីេន
វ និងកមពុជ មែបប តទនិីយមជ្របៃពណីរបស់យនួ គឺជ

បឋមបញជូ នកងទ័ពចូលកន់កប់ទឹកដី បនទ ប់មកបងកបេងកីត
្រគ រេនេលីទឹកដីថមីេនះ រចួេហយីឲយពកួទ នេស កពកសុ់ី
វលិេ្រត មខួនជ “កងេ្រត ម” េហយីយកកងទព័ថមីមកជំនសួពកួេគ 
េដីមបី តទីថមីតេទេទ ត ។ េ្រកយេពលពកួេគ យកន់កប់កមពុជ
រចួេហយី េដមីបីប ងក បពនកបដិវតេនកនុងកងទ័ពយនួ ្រកង
ណូយបនបងខំៃដគូគឺេ ក ហុ៊ន ែសន ឲយសមបទនដីធីេន

ភគខងេកីតកមពុជ និងផល់សិទធិពលរដែខមរេទឲយកងទ័ពយនួ

ជង ៥០០.០០០ នក់ ។ មរយៈេនះ ករេធេីវ ត មូបនយី- 
កមម េនេលីកមពុជក៏បនចប់េផមី គឺ្រកង ណូយបងខំឲយ យង៉
្រកងភនំេពញឲយេចញ ចរេលខ ២៤០ SR/MC/HH និងអនុ-
្រកឹតយជេ្រចីនេទ ត អំពវនវឲយពលរដែខមរទងំអស់ពិចរ េលី
ករព្រងឹងព្រងីកម មគគីភព ជមយួ្របជជនយនួជបងបូន 
េហយីជយួឲយជនជតិយនួ ងំលំេនេលីទឹកដកីមពុជ េ យសុវតថិ-
ភព ។  
 េនឆន  ំ ១៩៨៩ អនក ងំទីលំេនជជនជតិយនួដ៏េ្រចីន
សនធឹកសនធ ប់បនេកីនដល់ ១.២៨៥.០០០ នក់េហយី ។ ជករ
ពិត ស់យនួបនបេងកីតែផនទីថមី េ យបនគូស សបនទ ត់្រពំ
ែដនថមី ែដលពងតេទេលីដី វ និងកមពុជ រហូតដល ់ ៤០ 
គីឡូែម៉្រតេហយី ។ េ ក ហុ៊ន ែសន បនផល់ករទទលួ គ ល់
េលីបនទ ត់្រពំែដនថមីឲយ្រកង ណូយ េ យរេំ ភេទេលីចបប់

និស ិតកនុង្របេទសយួន្រគប់រូប ្រតវឆ្លងកត់ករបំពក់បំប៉ន និងហឹក ត់េយធ 

 

ែខមរកនុងេខតមត់្រជក ្រតវបនកងកមងំទ នយនួជេន សឲយ
ចកេចញពីទីលេំន នរបស់ខួន េ យ រស ងគ ម្រប រគន
រ ងែខមរ្រកហម និងកងទ័ពទ នយនួ ។ េ្រកយស ងគ ម្រប រ
គន ចប់ ្របជពលរដែខមរ្រតឡបម់កភូមិ នវញិ បុ៉ែន្រតវបនពកួ
ជញ ធរយនួរបឹអូសយកអស់ផទះសែមបង, ដីធី ែ្រសចំករ េគ្រកបី 

្រជក មន់ទ ។ល។ រហូតមកដល់េពលេនះ េទះបីជមនករ
បតុកមមត ៉យ៉ងសិត ញរបស់ពកួគត់កី ែត ជញ ធររ ភិបល 
េង ង តឹងយុង មិន្រពម្របគលជូ់នពកួគត់វញិេទ េហយីែថមទងំ
ប ងក បពកួគត់ និងគំ មកំែហងចប់ ក់ពនធនគរេទ តផង ។ 
 ្រកមបតុករ ែដល្របមូលផុំគន េនខងមុខរដសភ បន
អះ ងថ ពកួគត់នឹងមិន្រតឡប់េទផទះវញិ ច់ខត ដ៏ ប  
រ ភិបល េង ង តឹងយុង មិនរកដំេ ះ្រ យជូនពកួគត់ ។ 

បុ៉ែនជអកុសល ្រកមបតុករែខមរេ្រកម ្រតវបន ជញ ធរកុមមុយ-
និសផច់ករ្រកង ណូយ េ្របីកមងំប ងក បចប់ញត់ចូល ន
គម នសល់ េហយីដឹក្រតឡប់មកផទះេរ ង ៗ ខួនវញិេន ង ចៃថងទី 
១៥ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៧ ជមយួនឹងពកយសនយខយល់ថ េនៃថងច័នទ 
្រតវនឹងៃថងទី ១៦ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៧ ពកួ ជញ ធរថន ក់ឃុនឹំងែសងរក
ដំេ ះ្រ យ ចំេពះបញដ៏ែសនសមុគ ម ញទងំអស់េនះ ។ 
េទះជយ៉ង កី េនះ្រគន់ែតជពកយសនយខយល់របស់កូនេច
េខម ច េ  ជីមិញ បិ េបកអនរជតិ បនេបក្របស់្របជ
ពលរដសូត្រតងែ់ខមរេ្រកម ែដល្របកបេទេ យកីេម  ករុ  
និងភពេទ ង្រតង់ កនុងនមជជតិ សន៍មយួ ែដលធប់មនកតិិ
ស័ពទលបីលបញ និងអរយិធមិដ៏្រតចះ្រតចង់ផងែដរ ៕                

VOKK 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

អនរជតិ មរយៈសនធិសញញ ជេ្រចីន ពិេសសគឺសនធិសញញ ចុង
េ្រកយបងស់េនៃថងទី ១០ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៥ ។ 
 បចចុបបនន គណបក កុមមុយនសិយនួកំពុង្របឈមនឹង
កំេណីនៃន្របជពលរដ, កងះខតធនធនធមមជតិ េដីមបីជំរញុ
េសដកិចចរបស់ខួន និងដីធីែដលមនជីវជតិមិន្រគប់្រគន់ េដីមបី
បងកបេងកីនផលចញិច ឹម្របជជនខួន ។ កនុងកររក អំ ចរបស់
ខួន និងេដីមបីេធីឲយយុវជនសងប់ រមមណ៍ ្រកង ណូយ បន
បេញចញពលករ និងបញជូ នមនុស េទកន់្របេទសជិតខង េដីមបី
កន់កប់ទឹកដីែដលពកួេគបន្រតស្រ យរចួេហយីេនះ ។ ឆន  ំ
២០០៥ របបកុមមុយនិសយនួបនបេញចញពលករ ពលករនីិយនួ 
៥០០.០០០ នក់េទម៉េឡសុី, សិងបូរ,ី ឥណូេនសុី, កូេរខ៉ងតបូង 
និងេពលថមី ៗ េនះបញជូ នចូលេទកមពុជ និង វ យ៉ងេ្រចនីែដល
េគមិនទន់ប៉ន់្របមណបន ។ 
 ជនកុមមុយនិសយនួ បននេយបយរបស់ខួនអំពីករេធី

និគមនយិមថមី ចបិច្រចបឹយកទឹកដីកមពុជ មបេ យ្រពំ
ែដនេគក ្រពែំដនសមុ្រទ និងេកះននេ យេយ៉ង មសនធិ
សញញ មិន្រសបចបប់នន ជមយួនឹងរបប យង៉្រកងភនំេពញពី
អតីតកល ។ លបិចចុងេ្រកយបងស់របស់ពកួេគ គឺទក់ទិនេទ
នឹងបញទឹកជំនន់េនេខត ៣ ៃនភូមិភគ េគនយរ៍បស់ វ េ យ
មនជនជតិយនួេទ ងំលំេនជេ្រចីន េហយីបនេធី ជីវកមម
យ៉ងពយេលី្របភពធនធនធមមជតិេនទីេនះ ។ 
 េនែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០០៤ យនួបេញឆ ត យង៉កុមមុយ-
និស វ និងកមពុជ ឲយចុះហតថេលខេលី “កិចច្រពមេ្រព ងអភិវឌ ន៍
តំបន់្រតីេកណ”។ កិចច្រពមេ្រព ងេនះ អនុញញ តឲយមនុស យនួ
ព្រងីក តទីនូវអ ី ែដល្របវតិ សេ ថ ដំេណីរេឆព ះេទទិស
ខងលិច (Westward Movement) ចូលេទកនុងេខតទងំ ៣ 
របស់កមពុជ គឺសទឹងែ្រតង, រតនគិរ ីនិងមណលគិរ ីនិង ៣ េខតេន
ភគ េគនយរ៍បស់ វ គឺេខត េពី, ៉ ៉ន់ និងេសកុង ។ 
 “តំបន់អភិវឌ ន៍្រតីេកណ” គឺជតំបន់ខពង់ បដ៏ធំមយួ 
េហយីមនៃ្រព្រគបដណប់ជង ១២០.៤០០ គីឡូែម៉្រត្រក  ។ 
េ យមិន ប់េខតននេនកនុងទកឹដីយនួ ែដល្រតវរបបកុមមុយនសិ
របឹបន់យកដីដូន របស់ជនជតមុ៉ិង ញ៉ េនភូមិភគក ល 
និងករកប់បំផញេឈេីនកនុងតបំន់ េ យ ក់្របជជនយនួ
េ្រចីន ននក់េនទីេនះេហយីេ្រសច េខតទងំ យេនកនុង
្របេទស វ និងកមពុជ ែដលមន្របជពលរដតិចតចួ េហយីភគ
េ្រចីនជជនជតភិគតិចេនះ បន្រតវជនជតយិនួចូលកន់កប់
េនកនុងស ងគ មេវ ត ម យ៉ង្រកស់ែ្រកលមកេហយីែដរ ។ 
របស់ែដលេ ថករអភិវឌ នក៍នុងប លេខតេនះ គឺចប់េផីម
េ យប ញគមនគមន៍សុវតថិភព ែដលកនុងេនះគឺមនេចតន

ទប់ ក ត់្រកមម៉ុង ញ៉ មិនឲយរត់េចញពីករសងកត់សងកិនេនភូមិ
ភគក លយនួ េទ្រជកពនួជមយួបងបូនេន្របេទស វ 
កមពុជ និងកនុងជំររំបស់ឧតមសនងករជនេភ សខួនសហ្របជជតិ
េនកនុង្រកងភនំេពញ ។ 
 េទះបីជមនករអះ ងថ ករេធីផូវទងំេនះ េដីមបី
ព្រងីកវសិ័យេទសចរណ៍ និងពណិជជកមមក៏េ យ ក៏សមុ នពតិគឺ
េដីមបីបេងកីតភពងយ្រសលឲយ្របជជនយនួ ែដលេកីនេឡងីយ៉ង
េ្រចីនេនះ ចចូលេទរស់េន និងេធី និគមែបបថមេីនកនុង 
ប េខតទងំេនះ េនកនុង្របេទស វ និងកមពុជ ។ ជនជតិ
យនួបនហូរចូល ងំទីលំេនកនុងេខតមណលគិរ ី និងរតនគិររីបស់
្របេទសកមពុជ េ យកនក់ប់ទឹកដីែដលជកមមសិទធិ ភគេ្រចីន
របស់អនក្រសកេនទីេនះ ។ តំបន់្រតីេកណេនះបន្រគបដណប់
េទេលីទី ងំជយុទធ សែផនកនេយបយ េសដកិចច សងគមកិចច 
បរ ិ ថ ន និងជីវចំរុះ្រគប់្របេភទេន្របេទស វ និងកមពុជ ែដល
្រតត្រ េ យ្រកង ណូយ ។ ្របេទសជប៉ុន និង្របេទសចិន 
បនគ្ំរទនូវករេធីអនុតរភពនយិមរបស់យនួេនះ ។ េនកនុង
្របេទស វ អងគភពទ័ពេលខ ១៥ របស់យនួ បនកន់កប់តំបន់
េសកុងទងំ្រសងរចួេហយីកនុងករេធីវបបកមមនន ដូចជកេហេន
កនុងតំបន់ ៉ ៉ន់ េហយីបនបេងកីតែផនករ កំេហ េកស៊ូ និង
យចនទីជបនេទ ត េ យេគ ក់ែផនករបេងកីនផលិតផលកនុង

មយួឆន  ំ១ មឺុនេ ន េនកនុងេខត េពីេនះ ។ ចំករេកស៊ូថមេីន
កនុងេខត េព ីបន េំនេលដីីចំននួ៧.០០០ ហកិ  (កែសត
្របជជនយនួផ យេនៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៧) ។ តំបន់
្រតីេកណ ្រគនែ់តជតំបន់មយួកនុងតំបន់ជេ្រចនី ែដលពកួអនុតរ
ភព និគមយនួចូលេទ ងំលំេន េដីមបីចំ ញ់យកេភគ
ផលធមមជតិរបស់ វ ឧទហរណ៍មនទំនប់ រអីគគិសនីចំននួ ៦ 
ែដលយនួបនក ង និងដេំណីរករផទ ល់ខងែផនកចរនអគគសិនី 
សំ ប់ករអភិវឌ ន៍េសដកិចចរបស់េវ ត ម ។  
 េនកមពុជ, ្របេទសចិនបន្របកតួ្របែជងជមយួយនួ  
ក ងផូវននកនុងេខតសទឹងែ្រតង េធី ជីវកមមៃ្រពេឈកីនុងេខត
មណលគិរ ីនិងរកុរកែរក៉នុងេខតរតនគិរ ី។ ្របេទសយនួ បនសមឹង
េឃញីតំបន់្រតីេកណថ នឹងផល់សកនុពលភពដល់ខួនកនុងវសិ័
យវបបកមមបេ្រមីវសិ័យឧស ហកមមកនុងរយៈេពលខ ី ដូចជកេហ 
ែត និងេកស៊ូជេដីម េដីមបនីេំចញ្របមូលរបិូយប័ណដុ  ។ 
ទងំរបបកុមមុយនិសយនួ ទងំរបប វ ក៏បន្របកូក្របកសអពីំ
េគលនេយបយេ្របី្របស់ ជនជតិភគតិចននតំបន់េនះ កនុង
តៃមពលកមមេថក កនុងករបំេរវីសិ័យវបបកមមែដលពកួេគបនេធេីន
េលីដីដូន របស់ជនជតិភគតិចទងំេនះ ។ 

(េនមនតេលខេ កយ) 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១៣០៥- កបទលូសេមចពទុ ធេិច  

េសចបន ជបេ ជ   េ យេនដំេណរេសចក ី។ 

១៣០៦-សេមចពទុ ធេិចច ក         េសចឲយេ ះក ី

  អងគឌួងលួងរួចេចញេ ម ះ ។ 

១៣០៧-េ សចេហយជុំន ុពិំេ គះ  

េធ ប ងំេនះ     េ ម ះមកេចឃនុធថំ ។ 

១៣០៨-ឲយចត់ កមេម ងមខុងរែកនកងេយធ 

  េធករស ងគ មេរ ងរងុ ។ 

១៣០៩-េ ជសអស់េសនពលពង   

េចញេទទលក់នុង  កងកមពុជបូរ ។ 

១៣១០-េដញយួនយក ទសេដរថ ី 

េក បកចអ បយ ឲយបនបូរយ ជ ថ ន ។ 

១៣១១-ឲយលួងអងគក តក ន េ យសមបតបិន 

  ឲយក នឲយេក មេសម ។ 

១៣១២- គប់ គង កងកមពុជ ពលពង េយធ 

  េសនេន សទងំ យ ។ 

១៣១៣-េសច ងំ ប់ ងំសព យ    ខ ិនក័ តព នយ 

  ស់េ បេលពញេយម ជ ។ 

១៣១៤-ជនូលួងអងគឌួងឯង ជញ េទបពញយម ជ 

  ទទលួបនទូលឱងក រ ។ 

១៣១៥-ែហរលួងអងគឌួងក  េចញមកដលព់ញ 

  បឌិនេដជះជញជយ័ ។ 

១៣១៦-ែខ មរេ េចឃនុភៃូយយ ក័ តស ងគ មជយ័ 

  ក ៏កបទទលួ ប ងំ ។ 

១៣១៧-ឱងក រ ស់េ បឲយ ងំ ទព័ ម ប់ ងំ 

  ស មងំសេ មច ជករ ។ 

១៣១៨-េកនកង កមេម ងភពភរ  ភតិភយ័មហិម 

  ខចខនួ ជញ េសទរ គន ។ 

១៣១៩-រឯអងគេ កេចឃនុ ជធេំលសលន ់

  គនគ់តិែចកទព័ទងំ យ ។ 

១៣២០-េមកងធកំពំង ់ យ ចតេ់មចតន់យ 

  េច យនគរេស ម ប ។ 

១៣២១-សឹងមនេតជនភុព នគរេស ម ប 

  ឲយ ងំជេមកងធ ំ។ 

១៣២២- ពះ យខលួងបន ំ គបេ់ម ងតចូធ ំ

  ភជុ ជួំយេចញយក រ ។ 

១៣២៣-ផូវទកឹកពំតេនះពញ កេ មជតជិ 

  េមកងធជំយ័េ យមកុ ។ 

១៣២៤-ឯផូវេជងេគកសំបកុ េ តសឹង កទ់កុ 

  េ យមកុេ យែប៉កទៃីទ ។ 

១៣២៥-ឯេ កេចឃនុភៃូយយ នគរ ជៃន 

  េនេចមេជងេគកេពធសិត ។ 

១៣២៦-សឹងមន ញ ន ់បយត័ន កនុងេខតេពធសិត 

  េនះេឈម ះ កេ មនជញ ។ 

១៣២៧-យួន េននេនះមិញ េចឃនុគតិេដញ 

  បេញឆ តេ យកលេ់ យភកឹ ។ 

(េនមនត) 

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

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដ្ឋភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ទឹសី ៃន ពះពុទធ សនទូលំទូ យខំង ស់  

សំ ប់បេ ង ន បេ ជននុជន គប់របូ េ យមិនចំេពះថ 

ជតិ សន៍ មួយេនះេទ េហយក៏មិន បកន់ថ អនក

េនះ ឬអនកេនះកន់ សនអីែដរ ឲយែត ងអំេពលកនុង

សងគមែដលខួនរស់េន គឺបនេសចកីសុខេហយ ែដល

េនះគឺជ នសួគ៌ផូវចិត ែតេប ងអំេពអកុសលេហយ 

កមមនឹង មយយីគម នវបុិលសុខេឡយ ។ អីែដល ពះពុទធ

បរម គបនឲយ បកន់ខជ ប់េនះ គឺផូវក លេនះឯងែដល

លបំផុត ។ 

 “មន លភិកខុទំង យ ! មនផូវពីរែដលបពជិត តវ

ែតេច ស ង គឺផូវេពញចិតកនុងកមសុខ (កមសុខលិកនុ

េយគៈ) ផូវេនះជផូវេ គត គត ជផូវេថកទប ជំពក់ក

នុងេ កិយ និងជផូវឥត បេយជន៍ រផូីវមួយេទ តគឺជផូវ

តឹងែតងេពក េធឲយលំបកដល់ខួនឯង (អតកិលម ថ នុ 

េយគៈ) ជផូវលំបក ជផូវេថកទប និងក៏ជផូវឥត

បេយជន៍ផងែដរ” ។ 

 “អនកទំង យ! ចូរេបះបង់េចលនូវផូវអមទំង

ពីរេនះ តថគតបន ស់ដឹង គ ល់ផូវក ល (មជឈមិ

បដិបទ) ជផូវនំេទរកករេឃញ តវ និងចំេណះដឹង នំ

េទរកេសចកីសុខ េសចកីសងប់ នំឲយមនបញញ  នំេទរក

ករ ស់ដឹង និង ពះនិញន” ។ 

 េនះជពុទធឱ ទ គឺ ពះធមិែដល ពះពុទធ ទង់បន

សែមងកនុងបឋមធមមេទសនរបស់ ពះអងគ ែដលេ ថធមម

ចកកបបវតនៈ (ឬករបងិលច កៃនចបប់ធមមជតិ)េន រ

នថ (ៃ ពមិគទយៈ) េហយកនុងេនះ ពះពុទធបនសែមង

បប់អំពីមជឈិមមគគ (ផូវក ល), អដងគិកមគគ (ផូវ តវមន

អងគ ៨) និងអរយិសចចៈ ៤ ។ 

 ធមិរបស់ ពះពុទធ បនផ ពផ យេទយ៉ងឆប់

រហ័ស ជបចូលដល់ គប់ សទប់វណៈ នៈម ជន ។ 

ពះពុទធ ទង់សែមងធមិ បប់ឲយម ជនដឹងថមគ៌ ែដល

នំេទរកករសេ ងគ ះខួនឯងឲយរចួផុតចកទុកខេនះ គឺមិន

ែមន មករបន់ សន់សំុដល់ ឬពឹងេល ពះ ទិេទព ឬ

មួយពឹងេលអំ ចេទព មច ស់សួគ៌ េឡយ ែត ម

ករ គ ល់ចបស់នូវមគ៌បដិបតិ តវ គឺជករបដិបតិរបស់

មនុស េ យបន គ ល់អំពីទុកខ េហតុែដលនំឲយេកតទុកខ 

ប ពីករជប់កនុងចំណងឃន បយនៃនកម និងត  ។  

 ធមិរបស់ ពះសកយមុនី ពះអងគែតងែតសែមងអំពី

អតភពសត សងខ រ និងធមមជតិេ យមនករបរយិយឲយ

ងយយល់ និងេលកេរ ងនិទនទក់ទិនជីវភព បចំៃថង

មកសែមងផងែដរ ។  

 មនៃថងមួយ ពះពុទធបនជួបនឹង សីមន ក់ែដលបី

សពកូនេនកនុងៃដ មកសំុ ពះអងគឲយជួយសេ ងគ ះជីវតិកូន

របស់នង ។ ពះពុទធមច ស់ បប់ឲយេដរេទយរក គប់ពូជ

ដំ ំពីផទះ  ែដលមិនមន ច់ញតិ ប់យកមក

បេគន ពះអងគ ។ េ កយពីេដររកមិនបននង តឡប់មក

ទំងយំខ ឹកខ ួល េហយបនដួលេនេទ ប ពះបទរបស់

ពះអងគ ។ ពះពុទធមច ស់បនសែមងធមិ បប់ដល់នងអំពី

អតភពរបស់េយងេនះជធមមជតិ ែដល គន់ែតជរបស់ប

េ ះ សននែតបុ៉េ ះ េធឲយនងភញ ក់ដឹងខួន ក

េសបយពីេសចកីទុកខេ ក ។ 

 ចប់ ំងពីបន ស់ដឹងរហូតដល់ គ ែដល ពះ

ពុទធ ទង់ចូលម បរនិិពន េន ពះជនម ៨០ វស  ធមិ

េទសនជពកយ បេ របស់ ពះអងគបន តវម ជនយ៉ង

េ ចនសេមបមេគរព បតិបតិ មេន បេទសឥ  ជ

ពិេសសកនុងចំេ មពួកក ត និងពួកេវសយៈ គឺពួកអនក

ជំនួញ ។ ពះពុទធ សនក៏បនជួយរេំ ះម ជនឲយ

េចញផុតពីសងគម របស់ពួក ពហមណ៍ហិណូ ែដល បកន់ 

វណៈ និង បកន់ មពិធីបូជបន់ សន់យ៉ងេ ចន ។ 

 ជពិេសស ពះពុទធបនសែមងធមិេទសន បប់

មនុស េ កឲយដឹងថ កររេំ ះខួនឲយរចួផុតចកទុកខ

ទំងពួងេនះ សថិតេនកនុងៃដរបស់ខួនគឺពឹងេលខួនឯង 

មកររេំ ះខួនេចញឲយផុតពីអំ ចត  ។ 

 “ែន! ភិកខុទំង យ ចូរលះបង់របស់កនុងទូករបស់

អនកេចលេទ កលេបេធដូេចន ះទូករបស់អនកនឹងេទេល ន  

ករលះកត់េចលេទសៈ និងត  មវធីិេនះ អនកនឹង

បនេទដល់ ពះនិពន”។ 

 ែតពីរ បីែខេ កយពី ពះពុទធបរនិិពនេទ មន បជំុ

សងឃដ៏ធំមួយ ែដលេគ គ ល់ជទូេទថ បឋមសងគ យន

ប ពឹតេទេនឯគុ រេឈម ះថសបបរនីេនជិត កង ជ-

គឹះ (សពៃថងេ ថ ៉ជេគ រ) ។ េនេពលេនះ ធមិរបស់



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ពះពុទធ តវបន បមូលផំុចង កងជេលដំបូង ។ ទុតិយ 

សងគ យន តវបនេធេឡងេន កងេវ លី េនកនុងរយៈ

េពល ១០០ ឆន ំេ កយមកេទ ត ។ តតិយសងគ យនបន

តវេធេឡងេន កងបតលីបុ ត (សពៃថងេ ថប៉ត់ ក់

) េ កមករឧបតថមរបស់ ពះបទធមម េ ក ែដល

េពលេនះបុ តរបស់ ពះអងគនមមហិ ន និងបុ តីនម

មិ  តវបនបញចូ នឲយេទផ ពផ យពុទធ សនេន សី

លងក  ។ 

 ពះបទធមម េ ក ែដលេ យ ជពីឆន ំ ២៦៨ 

ដល់ឆន ំ ២៣៩ មុន គិសសក ជ ។ ពះអងគបនែ បមក

េគរព បតិបតិពុទធ សនេនេពល ែដល ពះអងគបន

មនវបិតិមនសិករ េ កយពីករឈនះស ងគ មបងូរឈម

មួយេននគរកឹង (សពៃថងឥ ភគ េគនយ៍ កនុងរដអូ

រសិយ) ែដលកនុងស ងគ មេនះជីវតិជនសូត តង់ ប់ពន់មឺុន

នក់ តវបនសមប់េ យគម នេម  ។ 

 េ កយពីបនថយខួនចូលជពុទធបរស័ិទ េជ ជក់

កនុងធមិរបស់ ពះពុទធេន ២៦០ ឆន ំមុន គិសសក ជមក 

ពះបទធមម េ ក ក៏បនដឹកនំ បេទសរបស់ ពះអងគ ម

ផូវ ពះធមិេ យអហិង  និងយុតិធមិ ។ ពះអងគបន

ចត់ែចងេលកសទួយពុទធ សនយ៉ងខំងក េនែដន

ច កដ៏ធំេធងរបស់ ទង់ ។ 

 កនុងអំឡុងបុ៉នម នរយឆន ំេ កយ ពះពុទធសមណ-

េគតមចូលបរនិិពនេទ  េកតមន សិក  េបក

សិក ធមមវន័ិយពុទធ សន េ យ ពះេថរៈទំង 

យ និងេ យមន ពះ ជែដលមនឥទធិពល (១១៥៣-

៨៦ មុន គិសសក ជ) ជពុទធ សនូបតថមភ ។ េ កយមក

ពះសងឃ សីលងក បននំពុទធ សនេថរ ទ (ហិនយន) 

មកកន់ បេទសភូម េហយមួយសតវត េ កយមកេទ ត 

ពះធមិរបស់ ពះសកយមុនី ក៏បនមកដល់ បេទសៃថ, 

បេទសកមពុជ និង វ ជបនបនទ ប់ ។ 

 ពះពុទធ សន បនផ យដល់ បេទសចិន ម 

រយៈពួកអនកជំនួញ ៥០ ឆន ំមុន គិសសក ជ បនទ ប់មកេទ

ដល់ បេទសកូេរេ៉ទ ត ។ រចួេហយក៏ផ ពផ យេទដល់

បេទសជបុ៉ន េនសតវត ទី ៦ ។ 

 និកយ “ហ ិន” ែដលជែផនកទស នវជិជ ពុទធ

សនម យនបនេកតេនជបុ៉នកនុងសតវត ទី១២ ។ 

“ហ ិន” ជពកយចិនថ “ច ន” មកពីសំ សឹតថ 

“ធយន” (ឈនគឺករចេ មនសមធិ ភវន) ។ 

 េនសតវត ទី ៨ ពុទធ សនក៏បន យភយ

េទដលទឹកដីទីេបនិកយមួយេទ តេព ជយន(Vajrayana) 

ក៏បនកេកតេឡង ។ យនេនះ តវបនេគពណ៌នថ រមួ

បញចូ លទំង ទឹសីេថរ ទ និងម យន ពមទំងមន ក់

ទឹសីគមនពីរត នៈបញចូ លផង ។ ពុទធ សន តវទទួលរង

េ គះេ យ រករចូលឈន ពនរបស់ពួកមូសីមមកពី

បេទសទូគី េនសតវត ទី ១០ ។ េពលេនះវត ម

ទំង យរបស់ពុទធ សនេនកនុង បេទសឥ  តវ

បនបំផិចបំផញេចលទំង សង ។ ចប់ ំងពីេពលេនះ

មក ពុទធ សនមិនបន តឡប់មកកន់ែដនដីកំេណ ត

របស់ ពះសកយមុនីកនុង ទង់ ទយធំ និងេពញកមំងវញិ

េឡយ ។ 

 េនឥ សម័យបចចុបបនន ពុទធ សនេនរស់ ន

ែតកនុងតំបន់ភនំេហមពនបុ៉េ ះ ។ ក៏បុ៉ែនយ៉ង ក៏

េ យ ករមកដល់ៃនសេមចសងឃទីេប ៃដៃឡ ម៉ទី ១៤ 

េនឆន ំ ១៩៥៩ េ កយពីករ មចប់ខួនរបស់ចិន ែដលនំ

ឲយមនរ ភិបលនិរេទសទីេប េនភគខងេជងឥ

មក ក៏មនករបេងកតវត ម ប់រយវតេនទូទំង បេទស

ឥ  ។ ករេនះបននំឲយពុទធ សន ចរស់េឡងវញិ 

េហយវត មចស់ខះ ៗ ក៏ តវបនក ងេឡងវញិ ជ

ពិេសសេនតំបន់ភគខងលិចជួរភនំេហមពន និងមយ៉ង

េទ តក៏េ យមនពួកអនកធុញ ទន់ នឹងករ បកន់វណៈ 

េហយលះបង់េចលជំេន ហិណូខះ ៗ មកចូលរមួផង ។ 

 េនេដមសតវត ទី ១៩ ទស នវជិជ ពុទធ សន

បន ជបចូលេទដល់ទីបអឺរ ៉បុ មរយៈពួកអនកេធ

និគម ពួកបញញវន ។ ពួកេទសចរ អនកេធដំេណ រមកពីទីប

អឺរ ៉បុ និង េមរកិខងេជង ែដលបនមកកន់ បេទស

េគរពពុទធ សន ក៏បន ជត ជប និងកន់ ម ទឹសីធមិ

របស់ ពះពុទធ ។ 

 មយ៉ងេទ ត ក៏មនពហុសូ តបញញវនពុទធ សនពី

សីុេទកន់ទីេនះ ជេរ យ ៗ កនុងដំេណ រទស នកិចច

ផ ពផ យអំពីពុទធ សន េហយបនទ ប់មកក៏មនបេងកត

ជមណលវត មពុទធ សន ែដលមនសហគមន៍ពុទធ

បរស័ិទ ទំងបពជិត និង គហសថេគរព បតិបតិ មធមិ

របស់ ពះពុទធ កន់ែតមនចំនួនេកនេឡងជបនបនទ ប់ផង

ែដរេនទីេនះ ៕ 
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  ផគរ ន់ គម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ   ថនឹងមនៃថង 

  វលេទ សកភមូិ   ក ងទកឹដ ី  ពតួគន រមួៃដ  

     បេណញេចរយនួ ។ 

  ផគរ ន់ គម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ  ថនឹងរចួខនួ 

  ផតុពីនឹមែដក  ច កព័ តយនួ  បនជបួបងបូន  

     ជបួ គ ចរយ ។ 

  ផគរ ន់ គម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ  ទកុកនុងចនិ  

  ថមិនយរូេទ  បនជបួភ ក  ម បិ   

     ជបួអសេ់ផផង ។ 

  ផគរ ន់ គម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ  េហយញញឹមផង  

  សងឃមឹៃថងមួយ  នឹងបនផរូផង ់ ់  មេ យគនង  

     សហពន័ធពិត ។ 

  រលឹម សក់ សច  ខ ញុនឹំកមិនេភច  ក មងេរ ងពិត  

  យនួេធបបែខ មរ  ឃុំឃងំគបរត  ប រជីវត  

     ែខ មរឥតកហុំស ។ 

  រលឹម សក់ សច  ខ ញុនឹំកមិនេភច  សមយ័កលេនះ  

  យនួសមប់ ខ មរ  បំផញេររសុ  ែខ មរឥតកហុំស  

     មនេទសដលក័់ យ ។ 

  រលឹម សក់ សច  ខ ញុនឹំកមិនេភច  ពកួយនួៃ ពៃផ   

  រ ំ យរលំត ់  ជតិ សន៍ បៃពណី វបបធមអ៌រយ ៍  

     បំបតទ់ងំអស ់។ 

  រលឹម សក់ សច  ខ ញុនឹំកមិនេភច  ម បុរស  

  សឺនគយុឧញ៉  មនចតិសម័ គេ ម ះ បូជទងំអស ់  

     េដមបេីខម  ។  

  ខ ញុំ សកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ កេពក  សឺនគយុឧញ៉ 

  ឲយយនួកតក់  ដរូជតិ សន  យនួ ប រ  

     េន ពះ តពងំ ។ 

  ខ ញុំ សកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ កេពក  បុរសអនកខងំ  

  មេនរស មុឺនឯក  សទុ ធជអនកខងំ  េទ េ មទងំ  

     ម៉ងរ់មួគន  ។ 

  ខ ញុំ សកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ កេពក  បុរសចតិជ  

  សម័ គេ ម ះរមួមិត េដមបកីរពរ  រក ជនម        (តេទទពំរ័ទី ២០)



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 17 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ជបឋម ខ ញុសូំមេលកនយិមនយ័ពកយ “ជត”ិ មក

អ ថ ធបិបយដូចតេទេនះ អីេទេ ថ “ជត”ិ ? “ជត”ិ គឺ

សំេ េលមនសុ មួយ កម ែដលមនឆនទៈដូចគន  ចងរ់ស់

េនេលទកឹដីមួយមន ពែដនចបស់ ស់ មនេដមកេំណត

ដូចគន  មន បវតិ ស វបបធមិ បៃពណីមួយ ភ

នយិយសរេសរមួយដូចគន  េ កមករចត់ ងំជរចនមពន័ ធ

រដមួយ ស មបរ់ក ឯកភពគន  េដមបីករពរបូរណភព

ទកឹដីខនួ ពែដនខនួ មិនឲយបរេទសឈនពន ។ 

 ជតិ ខ មរកមពុជេ កម មនឆនទៈដូចគន  មនេដម

កេំណតដូចគន  មន បវតិ ស វបបធមិ បៃពណីមួយ 

ភ នយិយសរេសរមួយដូចគន  នងឹបងបូនែខ មរក ល

ផងែដរ ។ ចងរ់ស់េនេលទកឹដីមួយមន ពែដនចបស់ ស ់ 

េ កមករចត់ ងំជរចនសមពន័ ធរដមួយ មិនែមនយួន  

សំ បរ់ក ឯកភពជត ិ េដមបីជួយករពរបូរណភពទកឹ

ដី ខ មរ ពែដនខនួមិនឲយបរេទសឈនពនបន ។ ជត ិ

កមពុជែខ មរេ កម មន “សិទ ធ”ិ ដូចជតិ សនន៍នេលពិភព

េ ក េពលគ ឺ ទ ី ១-សិទ ធរិស់េហយមនជីវតតេទេទ ត ។  

ទ ី ២-សិទ ធរិសេ់នេ យរួមគន ៃនជនរួមជតនិមួីយ ៗ ។ ទ ី

៣-សិទ ធកិរពរ នងិដំកលច់រតខនួ ។ ទ ី ៤-សិទ ធសិមភព

រ ងជតទិងំអស់មិនថធតំចូ នងិទ ី ៥-គសិឺទ ធសិ័យសេ មច

សនខនួ ។ 

 ែខ មរកមពុជេ កម ជពូជអំបូរែខ មរសទុ ធ ធ ែដល

មនេដមកេំណតេនេលទកឹដីកមពុជេ កម ងំពីយូរលង ់

ស់មកេហយ ។ កមពុជេ កមរួមមន ២១ េខត សពៃថង

តវរបប កង ណូយេធ នគិម េហយបចចបុបន នេនះ

តវបនរ ភបិលកមុមុយនសិយួន កង ណូយ េ ថ 

តបំន ់ ដនដីសណទេនេមគងគ (Vung Dong Bang Song Cuu 

Long) េ យែឡកែខ មរេនទេីនះ យួនេ ថែខ មរ មបូ 

(Khmer Nam Bo) ែដលមនអតសញញ ណជជនជតិ ខ មរ 

េ យឥត បែកកបន ។ ករពិតេន គបស់មយ័កររជជករ

យួន មិនបនចតទ់កុែខ មរកមពុជេ កម ជែខ មរសទុ ធ ធ ជ

ែខ មរមនវង តកលូចបស់ ស់ នងិជជនជតមិច ស់ សក

មង េឡយ ។ េករមរតក បវតិ សបន លទ់កុឲយកនូ

េចែខ មរេ កម គបជំ់នន ់ គមឺនអតសញញ ណជែខ មរយង៉

ចបស់ ស់ េដមបីកនូែខ មរជំននេ់ កយ េធករ វ ជវ 

ពិចរ   េធជបទពិេ ធន ៍ នងិមននតិេិ ះ យជ

បន ។ ករណ៍េនះ គបបីកនូែខ មរ បយត័ន េហយ មសេងកត

ពិនតិយឲយែមនែទន ពីេ ពះសមយ័មនុ ៗ ែខ មរេយងទទលួ

េ គះបតទ់កឹដី ពត់បស់ បពនធកនូ បៃពណីវបបធមិ តវ 

បនរបបយួន ណូយបំផចិបំផញេសទរគម នសល ់។ល។ 

 េ កយរបបយួនកនក់បទ់កឹដីកមពុជេ កម របប

ផចក់រមួយេនះបនបងកេ កនដកមមយង៉ៃ ពៃផ  កប់

សមប់ ពះសងឃ ដតុបំផញវត ម បងខឲំយែខ មរេ កម

ផស់បូរ សន ទេំន មទំ ប់ បៃពណី ។ ប៉ែុនេទះជ

យង៉  ទេងដៃ៏ ពៃផ ទងំេនះ តវបន បជពលរដ នងិ

ពះសងឃែខ មរេ កមេ កកេឡង បឆំងជបនបនទ ប ់ េហយ

ែថមទងំរក  នងិព ងងយង៉រងមបំននវូ បៃពណីវបបធមិ

េករដូន េទ តផង ។ យួនបងខ ំ ខ មរេ កមឲយបូរ តកលូ ចត់

ទកុជករសមគ លេ់ ប បដូចអនកេទស ែដលមនចរេល

ខ នង ឬេល វអនកេទស ។ ពួកេគែតងទទលួរងករគំ ម

កំ ហង ឬ ម បមដូចអនកេទសពយួរកអញចឹ ងែដរ ។ ពត ិ

ករណ៍ឆន ំ ១៩៧៦ នងិឆន ំ ១៩៨៦ គជឺអំេពអមនសុ ធមិ

របសប់ក កមុមុយនសិយួនមកេល ខ មរកមពុជេ កម ដូចជ

ករកតេ់ទសេ ក បព័នធចបប ់ ករបំបតវ់ទយុផ យសំេឡង 

នងិកែសតែខ មរេនៃ ពនគរ ករបិទមិនឲយេរ នអក រ

សែខ មរ ឬេបះពមុភេស វេភជភ ែខ មរ ផចក់រ

ទកទ់ងែខ មរកមពុជេ កមជមួយអនរជត ិ បនយ់កដីធី ខ មរ

កមពុជេ កម នងិបងខឲំយែខ មរេ កមចកេចញពីភមិូ សក

កេំណត ពត់ បពនធពតបី់ មយ ពតក់នូ ។ល។ 

 េទះបីជទទលួករតះិេដ ល មកង់យពីសំ ក់

ជនមួយកបត់ចូ ថែខ មរេ កមមិនែមនែខ មរក ី ក ៏ ខ មរកមពុជ

េ កម គបរូ់មមិនែដលេភចខនួ ជែខ មរមង េឡយ 

េហយនវូែតរក យង៉ខជ បខ់ ជនួអតសញញ ណ បៃពណី

ទេំន មទំ ប ់អរយធមិ វបបធមិបស់ខនួបនជនចិ ច េទះបី

សថិតេ កម នគិមយួនក ី ។ ដូេច នះ ទងំបងបូនែខ មរក

ល នងិ គបជ់នជតទិងំ យេលសកលេ កសូមក ុំ

ចឡំ ថ “ែខ មរេ កមគជឺយួន ឬែខ មរបយ៉ ”ំេនះឲយ 

េ ះ ៕                                                                      ប ក ់



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 18 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

(តចប់) មូលេហតុចបំងទងំ យែដលនឲំយសមូហភព
ដកឹនបំក កុមមុយនិសេវ ត ម មនិរុញ កនុងករបងូរឈម
របស់្របជជនឃុបំជុក ន ្រតៃីថង ១៨ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៨ គឺ
មនដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
 ១- ថ នករណ៍ៃផទកនុងរ ងេវ ត ម-កមពុជេ កយ
ឆន  ំ១៩៧៥ ៖ 
 មករបេងបរបស់េ ក ង ទុង អគគនិពនធ រ
ព័ត៌មន្របជជន និងជសមជកិគណៈកមម ធកិរនេយបយ
មជឈមិបក កុមមុយនិសេវ ត មបនឲយដឹងថ មនទីរវមិនភគ
ខងេជង (អនកកន់អំ ច) មនបណំងេលបយកកមពុជចប់ពី
ឆន  ំ១៩៧០ ដល់ ១៩៧២ ។ ចុងឆន  ំ១៩៧៦ ម សននិបតេលក
ទី៤ គណបក េ ក បនបូរជគណបក កុមមុយនិសេវ ត ម 
សមជកិកនុងគណកមម ធកិរនេយបយបនេដរ ម េឡ យឹន 
(Le Duan) ចុះញ៉ម្រកងមូសគូ គមឺន វរ័ េង ងយ៉ប់ (Vo Nguyen 

Giap), ្រតងឹ កកឹ ន (Tran Quoc Hoan), ុ ងំ េទ ងយុង (Van 

Tien Dung), េង ង ុ ងំលិន (Nguyen Van Linh) និងដូ មុយឺ (Do 

Moi) ។ ចែំណកពួកសនិទធនឹងចនិកុមមុយនិស ដូចជ េឡឌកឹថ (Le 

Duc Tho), េង ង យី្រទិញ (Nguyen Duy Trinh), ផន ុ ងំដុង 
(Phan Van Dong), ផម ហុ៊ង (Pham Hung)...។ សូមបែីតេ ក 
េ្រទ ង ជញិ (Truong Chinh) ក៏មនឥរយិបទជមជឈនិកជន 
(ស្រមបស្រមល) េហយម សននិបតេលកទី ៤ របស់គណ-
បក កុមមុយនិសេវ ត ម បនទទួលយកគេំ ងករណ៍របស់ 
េឡ យឹន ជ្រមញករបេងកតសហព័នធឥណូចនិ មវធិីបញចុ ះ
បញចូ ល េហយេបចបំច់្រតវេ្របកម្ល ងំេយធេដមបបីងខកំមពុជ 
និង វឲយចូលរួម ។ គួររលឹំកផងែដរថ ែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៧៥ 
េពលែដលសេមចសីហនុ និងេ ក េខ វ សផំន ្របធនរដៃន
របបែខមរ្រកហមេទកន់្រកង ណូយ េដមបចូីលរួមបុណយជតិ
របស់កុមមុយនិសេវ ត ម ផម ន់៉ដុង បនអេញជញគណៈ
្របតភូិកមពុជ ចូលរួមកនុងពិធជីប់េល ងសនិទធ ន លនឹងគណៈ
្របតភូិរណសិរ រេំ ះេវ ត មខងតបូង និង វ ។ ប៉ុែន េខ វ 
សផំន បដេិសធ ។ េហយេ្រកយមកក៏បក្រ យទូលសេមច 
សីហនុ ថ េនះគជឺអនទ ក់របស់កុមមុយនិសេវ ត មកនុង
េគលបណំងឈនដល់ករបេងកតសហព័នធឥណូចនិ ។ េ្រកយ
ម សននិបតេលកទី ៤ េឡ យឹន និងគណៈអធបិតមីជឈមិបក
កុមមុយនិសេវ ត ម បនយល់ថ េវ ត មសថិតកនុងវថិី

េគចររបស់សហភពសូេវ តជគូជទំស់នឹង្របេទសចនិ េហយ
សមព័នធភពរ ងចនិ និងកមពុជនឹងមនសមព ធេយធយ៉ងខ្ល ងំ
េនតបំន់្រពំែដនទិសនិរត ី។ 
 ២-ករប៉ះទងគិច ប ប់ វុធរ ង េវ ត ម និង 
កមពុជេនតបំន់ ពំែដនទិសនិរតី ៖ 
 ក-កងទព័កមពុជ យលុកេវ ត ម េលកទី ១ េនឆន  ំ
១៩៧៧ ៖  
 ែខមនី ឆន  ំ១៩៧៧ េ ក េអ ង រ ីរដម នី្រកសួង
ករបរេទសែខមរ្រកហមេទកន់្រកងេបក៉ងំ េដមបរីតឹចណំង
មតិភពចស់េឡងវញិ ។ កនុងពិធជីប់េល ងមន លី េទ ងនីម 
(Ly Tien Niem) ឧបនយករដម នី និងឧតមេសនីយ៍ េវ ង ថងំ
ឡុង (Vuong Thang Long) អគគេសនធកិររងកងទព័ចនិ បន
ទទួលបដសិ រកចិចជប់េល ងគណៈ្របតភូិកមពុជ បងញនូវ
កចិចសហ្របតបិតកិរស្អិតលមួតរ ង្របេទសទងំពីរ ។ 
 ែខេម  ឆន ១ំ៩៧៧ ក់ដូចជេដមបេី្រកនរលឹំកេវ ត

ម កនុងពិធជីប់េល ងទទួលេភញ វេន ថ នឯកអគគ ជទូត 
កមពុជ រដម នី្រកសួងករបរេទសៃន ជរ ភបិលបន្របកស
ជ ធរណៈថ កមពុជកពុំង្រតវខម ងំបផំ្លចិបផំ្ល ញ េហយចនិ
នឹង្របេក ក ម ជមួយប ្របជជតទិន់េខ យ ្របឆងំតប
នឹងសកមមភពអន គមន៍ និងបងកកហឹំងរបស់្របេទសជតិខង ។ 
ទទួលបនករគ្ំរទពីចនិ ពីរសបហ៍េ្រកយមក ចនឹំងៃថងែដល
េវ ត មកពុំង្របរពធពិធរីលឹំកខួបឆន ទីំ ២ ៃនយុទធនករ
និទឃរដូវម ជ័យជនំះ ១៩៧៥ យ៉ងគ្រគកឹគេ្រគង ្រ ប់ 
ែតកងទព័កមពុជ េបកយុទធនករ យលុកយ៉ងទន់ហន់កនុង
្រទង់្រទយធសំេំ ចូលឃុ ំ សងក ត់ និងទី្រកង្របជជន ម
បេ យ្រពែំដនសថិតកនុងេខតមត់្រជក ។                             

ផនូរតមកល់េ្រគងឆឹងែខមរកមពុជេ្រកម កនុងឃុំបជុក ្រសក យទង េខត្តមត់្រជក 

 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 19 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ខ-កងទព័កមពុជ យលុកេវ ត មេលកទីពីរ ចូល
េខតេ ងដរំ ី(Tay Ninh) ៖ 
 ៃថងទី ២៧ ែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៧៧ េមេពជឈឃត ប៉ុល 
ពត តេំឡង ថ នីយ៍វទិយុ នសុនទរកថរយៈេពល ៥ េម៉ង 
្របកសបញជ ក់ជផ្លូ វករនូវតួនទីដកឹនរំបស់ខ្លួន និងអងគករ
ចត់ ងំ គបឺក កុមមុយនិសកមពុជ ។ មួយៃថងេ្រកយពីបងញ
មុខទទួលតែំណងជ ធរណៈមក ប៉ុល ពត បនេធដេំណ រ
េទកន់្រកងេបក៉ងំ និងពយុង យ៉ង ។ េនះជទស នកចិចផ្លូ វករ
េលកដបូំងកនុងមុខនទីជនយករដម នី និងជ្របធនគណ
បក កុមមុយនិសកមពុជ ។ ប៉ុល ពត ្រតវបនទទួលបដសិ រ
កចិចយ៉ងអធកិអធម ។ ទង់ជ័យ និងប ្រតវបនេគេលកេពញ
ទី នេធ ន នេមន៉ ។ បៃីថងមុនេនះ េដមបបីងញឲយចិន
េឃញនូវករេបជញ ចតិរបស់ខ្លួនែដល្របឆងំនឹងេវ ត ម ប៉ុល 
ពត បនបញជ ឲយកងទព័ទិសបូព៌ យលុកចូលកនុងែដនដេីខត
េ ងដរំ ីៃន្របេទសេវ ត ម ។ េវ ត មក៏ខ្ំរបងឹអត់ធមត់មនិ
ឲយកងទព័របស់ខ្លួនតបតឆ្លងកត់្រពំែដន េហយទនទឹមនឹងេនះ ក៏
កត់សកឧិតមេសនីយ៍េសនធកិរអចចនិកនិយម (្រជលនិយម
ហួសេហតុ) ្រតនឹ ន់៉្រ  េហយឲយឧតមេសនីយ៍ េឡ ឌកឹ ញ់ 
េឡងជនួំស ។ មួយែផនកគគឺណបក កុមមុយនិសេវ ត ម េផញ

រជូនពរពិធបីងញមុខគណបក កុមមុយនិសកមពុជ ។ មួយ
ែផនកេទ ត ក៏េផញជូនេ ក ផម េហ ន េទេបក៉ងំជសមង ត់ 
េដមបពឹីងពក់ចនិ ជួយអន គមន៍េរ បចឲំយជួបគណៈ្របតិភូ 

កមពុជ ។ ករជួបជុគំន មនិបនទទួលផលអីេឡយ ។ គណៈកមម -
ធកិរនេយបយគណបក កុមមុយនិសចនិ បន្រសះគន ឯកភព
គ្ំរទែខមរ្រកហម ។ ចនិចប់េផមដកឹជញជូ ន វុធយុទធភណយ៉ង
គ្រគកឹគេ្រគង ចូលែផកពំង់េ មឲយកងទព័កមពុជ ។ គណបក
កុមមុយនិសេវ ត ម ្រតវបងខចំតិឈរេពញជហំរេទខងសហ-
ភពសូេវ ត េដមបរីកវធិតីទល់នឹងែខមរ្រកហមឲយកន់ែតខ្ល ងំ 
ជងមុន ។ 
 គ-កងទព័េវ ត ម យលុកចូលកនុងទឹកដកីមពុជ 
េនចុងឆន  ំ១៩៧៧ ៖  
 កនុងប៉ុនម នៃថងចុងឆន  ំ ១៩៧៧ កម្ល ងំ្រប ប់ វុធកង
ទព័កុមមុយនិសេវ ត ម េបកករ យលុកជេ្រចនេលកចូល
កនុងែដនដកីមពុជេដមប ី ទ បសទង់កម្ល ងំ ។ កចិចសហ្របតបិតកិរ
បរេទសៃន្របេទសទងំពីរ្រតវកត់ផច់ េហយ្របកសជផ្លូវករ
នូវករេចទ្របកន់្របទង់្របទញទឹកដគីន  និងេកណបែនថម
កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ បេងកត្របព័នធករពរបេ យ្រពំែដន ។ 
អនរជតេិថក លេទសថ យួនឈ្ល នពនកមពុជ កងទព័កុមមុយ
និសេវ ត មបងខចំតិ្រតវដកថយវញិេនៃថងទី ៦ ែខមក  ឆន  ំ
១៩៧៨ ជបេ ះ សននរហូតដល់បេងកតរណសិរ  ២ ធនូ  
១៩៧៨ េហយរុញខនងពួកែខមរ្រកហមែដលបនរត់ចូលកមពុជៃថង
ទី ៧ មក  ១៩៧៩ េដមបជួីយបតិបងំសកមមភពឈ្ល នពន
េលទឹកដកីមពុជ ៕                                             

  ឯក រ្រ វ្រជវ 

(តមកពីទពំ័រទី ០២) បនលះបង់ជវីតិ ទទួលរងនូវករេធ
ទរុណកមមជប់គុក្រច ក់េដមបេីសរភីព សិទធិមនុស  និង្របជ-
ធបិេតយយ ។  
 េដមបឲីយឆន  ំ២០០៨ េនះ នឹងទទួលបននូវលទធផលជ
ទីសងឃមឹ ៃនែខមរកមពុជេ្រកមកនុង្រសក ដូេចនះកម្ល ងំចបំច់ទងំ
ពីរ គកឺម្ល ងំមនុស  និងកម្ល ងំថវកិ ។ េ្រពះកម្ល ងំទងំេនះ 
បងញនូវភពរងឹមៃំនករតសូ៊ និងករចង់បន ចង់េឃញរបស់
េយងទងំអស់គន  ។  
 ឆន  ំ ២០០៨ គជឺឆន ែំដលេយងេរ បចខំ្លួនជរុំញ្រគប់
ែផនកមនករបេងកតថវកិ ព្រងីកចេំណះដងឹ ្រ វ្រជវ្រគប់្រជង
េ្រជយេនកនុង្រសក េល ល់អេំព ៃនសកមមភពរបស់្រកង

ណូយបនេធមកេលែខមរេ្រកម មនជ ថ៌៖ សិទធិមនុស
េលអនុសញញ  ែដលរ ភបិល ណូយបនចុះហតថេលខ
មនសិទធិ សី  សិទធិកុមរ សិទធិរក បរ ិ ន សិទធិបេងកត្រកម

នេយបយ និងសិទធិជេំន សន ។ល។ 
 េ យែឡក េយង្រតវែតយកចបប់សិទធិជនជតេិដមថមី
មកអនុវត គ្ឺរតវែតខិតខសិំក ឲយដងឹ្រគប់ កយខណ័ទងំអស់ ។ 
ឆន  ំ ២០០៨ ជ្រគះឹ ថ នឆន  ំ ២០០៩ ែដលជឆន រំបបកុមមុយ-
និស ណូយ ្រតវេឆ្លយនូវទេងជះិជន់សិទធិមនុស  បភំ្លបឺញ
សិទធិមនុស  ។ េហយឆន  ំ ២០០៩ ក៏ជគរំប់ខួបទី ៦០ ៃនករ
្របគល់ទឹកដកីមពុជេ្រកម េ យខុសចបប់របស់រ ភបិល
ប ងំឲយយួនបវ យ ។ 
 នឱកសឆន ថំម ីឆន  ំ២០០៨ េនះ េយងខញុសូំម្របសិទធពរ 
សិរសួីសី សុភមងគ័ល ដល់្រពះេតជគុណ្រគប់្រពះអងគ េ ក 
េ ក្រសី សូមឲយបន្របកបែតេសចកសុីខ និងេសចកចីេំរ ន 
ជួបជុបំងប្អូន មូលមតិជតិឆង យសបបយ្រគប់្រកម្រគ រ ៕ 
  ្របធន្របតបិតិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
         ថច់ ង៉ុក ថច ់

 



េលខ  ៤៨ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 20 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

ទិដ្ឋភព្រពះសងឃែខមរេ្រកម ្របមូលផ្តុំ គន េ យសន្តិវិធីមុនេពលទទួលរងករេដញ ម យសំពងនឹងដំបងឆក់ ពីកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធឥត សន រហូតដល់្រពះសងឃសន្លប់បត់ ម រតី 

(តមកពីទពំរ័ទី ១៦)     ជតឲិយគងវ់ង  ។ 

 ខ ញុំ សកទ់កឹែភនក    ឤសរូៃ កេពក    េ កទងំ បអំងគ  

  បនបូជកយ    េដមបជីតគិង ់    របូកយផរូផង ់   

       បងេ់ ពះេខម  ។ 

  េមឃ ងំេភ ងេហយ   បងបូនែខ មរេអយ    កុយំរូេឡយ  

  េយងេ កកឈរេឡង   ជយួជតិ សន   ករពរ វ    

       រក ទកឹដ ី។ 

  េមឃ ងំេភ ងេហយ   បងបូនែខ មរេឡយ    ទងំ បសទងំ ស 

  ពតួៃដ មគគ ី    សុំសិទ ធសិិរ    ែខ មរមច សទ់កឹដ ី   

       ែខ មរ តវកនក់ប ់។ 

  េមឃ ងំេភ ងេហយ   បងបូនែខ មរេហយ   េយងកុខំច ប ់

  ទមទរសិរ    មកបួន មចបប ់   ទរេទមិន ប ់   

       មនេគគំ ទ ។ 

  េមឃ ងំេភ ងេហយ   បងបូនែខ មរេអយ    េនឲយនឹងន 

  គង់ តមនៃថង    ដនឹីងបនមក ៍    ដល់ ខ មរអងគរ   

       ដចូេដមមិនខន ។ 

  គង់ តមនៃថង    ពះ ទតិយថមី    រះេឡងវញថក ន 

  រងុេរ ងរសមី    បំភសឺនន    េយងរសស់ខុ ន 

       េល ដនដចីស ់៕ 

និពនធេ យៈ ថច់ រុម 
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