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ម កេរង 

េច មនុេខម  

 សមជិកសភតំ ង សរបស់ េមរកិ បន ពមន
កលពីថមី ៗ េនះថ សហរដ េមរកិនឹង ក់ទណកមមដល់ប
បេទសទងំ យ កនុងពិភពេ ក ចំេពះកររតឹតបិតដល់ 
េសរភីពខងជំេន សន ។  
 េ ក ែ តន ែ ហត ែដលជសមជិកសភតំ ង ស
េមរកិ ពីគណបក ធរណៈរដ បចរំដ រសូី  ែថង បប់

អនក រព័ត៌មនឲយដឹងកលពីថមី ៗ េនះថ កមសកមមជន សន
អនរជតិ បនជ មញឲយរ ភិបល េមរកិ ក់ទណកមមេទេលី
បេទសទងំ យ  ែដលមនករគបសងកត់ខងេសរភីព
ជំេន សន ។ េ ក ែ តន ែ ហត មន ប សន៍ថ “ កម
សកមមជនខងេសរភីពជំេន សនអនរជតិ បនផល់អំ ច
ដល់រ ភិបលសហរដ េមរកិ េដីមបី ក់សមព ធ ឬ ក់ទណកមម
ដល់ បេទស  ែដលេ បី បសទំរង់កនុងករគបសងកត់ខងេសរ-ី
ភពជំេន សន” ។ េ ក ែ ហន បនថ ជន មន ក់ ឬ
បេទស មយួែដលេធីទរណុកមម ឬេធីករ ក់េទសទណដល់
អនកេគរពជំេន សន មយួេនះ ជករេធីឲយ ប់េ ន 
កតិយសដល់ បេទស តរួយ៉ងដូចជរ ភិបលរបស់ បេទសយនួ 

បនគបសងកត់េសរភីព សន របស់ បជជនែខមរកមពុជេ កម 
ឬ បជជនកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ជេដីមេនះ “មនុស មន ក់ 
ឬ បេទស មយួ ែដលខួនជអនកេគរពនូវជំេន សន
មយួ បនេធទីរុណកមមសមប់ ក់េទសទណដល់ កមែដល
មនជំេន សនេផ ងពីខួន ជករេធីឲយ បមុ់ខ ប់មត់ កម
បេទសេនះ ឬបុគគលេនះ ។ មយ៉ងេទ ត ដូចជ បេទសេយ ក
ម ឬ បេទសកមពុជកី បសិនេបីេគមិនេគរពដល់អនកែដល

មនជំេន សនេផ ងពីខួនេទេនះ ក៏ ច (តេទទំព័រទី ០៣) 

េ ក បធនធិបតសីហរដ េមរកិ កលទស នៈកិចចេន ណូយ 
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 វិចរណកថ 

 ពះេតជគុណ ទឹម ខន អតតី ពះេចអធកិរវតភន ំ

ដនិខងេជង សកគរិរីង់ េខត ែកវ បេទសកមពុជ េនែតបន

ជប់ឃុឃំងំកនុងផទះរបស់ ច់ញតិ ពះអងគ ឯភូមអិណូងទរ ឃុំ

បជុក សក យទង េខតមត់ ជក អតតីទឹកដកីមពុជេ កម 

ដែដល ។ 

 កលពីៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៧ ពះេតជគុណ 

ទឹម ខន តវបនេគចប់ផ កឹ េហយ តវបននិរេទសខួន

េ យ ជញ ធរ ៃនរ ភបិលកមពុជ ។ េនៃថងទី ៨ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ

២០០៧ តុ ករេយ ក មេខតមត់ ជក បនកត់េទស

ពះេតជគុណទឹម ខន ឲយជប់ពនធនគរមួយឆន  ំ តង់ម  

៨៧ ៃនចបប់ ពហមទណ ធរណៈរដសងគមនិយមេយ ក 

ម ពីបទ “បផំចិបផំញេគលនេយបយ មគគភីព” ។ 

 ៃថងទី ២៨ ែខមថុិន ឆន  ំ ២០០៨ ពះេតជគុណ ទឹម  

ខន តវបនេគេ ះែលងពីពនធនគរ េហយេគសេងកត

េឃញម នី ជញ ធរេយ ក មអមដេំណ រជមួយេទ តផង ។ 

េ កយមកគម ននរ េគដងឹថ ពះអងគគង់េនទី េទ េទប

ែតពីេដមែខសី េនះ បជជនបនេឃញវតមនរបស់ ពះ

េតជគុណ ទឹម ខន េនេខតមត់ ជក ។ 

 ព័ត៌មនថមបីផុំតពី ច់ញតិ ពះេតជគុណទឹម ខន 

ឲយដងឹថ សពៃថង ពះអងគកពុំងរស់េនជមួយ គ រអុ៊ ពះអងគ 

េ យទទួលករយមកងពីម នី ជញ ធរេយ ក មផង ។ 

េ កពីេនះ ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបនេគចប់ឲយេន

មួយកែនង េ យមនករយមកង និងឃេំមលពីពួកម នី ៃន

ជញ ធរេយ ក ម ២៤ េម៉ងកនុងមួយៃថង, ៧ ៃថងកនុងសបហ៍ ។ 

 មករកត់េទសរបស់តុ ករេយ ក ម កលពី

ៃថងទី ៨ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ២០០៧ ពះេតជគុណ ទឹម ខន គួរែត

តវបនេគេ ះែលង េហយបញជូ ន ពះអងគ តឡប់េទរស់េន

ជមួយឪពុកចស់ជ ឯ បេទសកមពុជវញិ ។ ជពិេសស គ ឺ

េសចកេី សកឃនចង់ជួបមុខកូនដ៏ជទីេសន  របស់ឪពុកចស់

ជ ដ៏កម ត់មន ក់ ។ 

 ប៉ុែនចេំពះសកមមភពរបស់ ជញ ធរៃនតុ ករេយ ក

មវញិ បនបងញយ៉ងងេងលថ ខួនបនបពំនេន ល

កមតុ ករ និងរេំ ភរដធមមនុញញ ែដលជចបប់កពូំលរបស់

បេទសខួនទងំគេឃន ។ 

 បចចុបបននេនះ ពះេតជគុណ ទឹម ខន េនែតបន

គម នសិទធិេសរភីពបេញចញមត ិ គម នករទនុំកបរុំង និងបនរង

គនំបយ៉ងតងឹែតងបផុំតអពីំេសរភីពមូល ន និងសិទធិេសរ ី

ភព ៃនករេដរេហរ ។ 

 កនុងករណ៍េនះ ខញុសូំមអពំវនវសហគមន៍អនរជតិ

អងគករសិទធិមនុស យូមនិ ៉យវច៉ និងអងគករេលកែលងេទស 

អនរជតេិម ជួយសេ ងគ ះ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ជ

បនទ ន់៖ 

 ជរុំញឲយ បេទសេយ ក ម េគរពនូវរដធមមនុញញ

របស់ខួន េ យដកកមងំ ជញ ធរេយ ក ម ែដលសីុឈនួល

បភំតិបភ័ំយ និងឃេំមល ពះេតជគុណ ទឹម ខន ២៤ េម៉ង

កនុងមួយៃថង ឬ ៧ ៃថងកនុងមួយសបហ៍ ។ 

 ជរុំញឲយេយ ក ម បញជូ ន ពះេតជគុណទឹម ខន 

េទរស់េនជមួយ កម គ រ ពះអងគ ឯ បេទសកមពុជ េ យ

សុវតថភិព ៕ 

បធន បតបិតិសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 

   

  ថច ់ង៉កុ ថច ់

និពនធនយក ៖ ថច ់ចនធូ  ផ ពផ យ៖ សន រតនៈ, សន ចន័ទ 
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(តមកពីទំព័រទី ០១) ដូចជករបផិួចបំផញខួនឯងអីចឹងែដរ” ។ 
 មរយៈករអះ ង របស់ កមអនកឃេំមីលសទិធិមនុស
កនុង បេទសយនួ បនឲយដឹងថ មនអនកេទសនេយបយជេ ចនី
កំពុងជប់ឃុខួំនកនុងពនធនគរ បេទសយនួ យ៉ងលំបកជទីបំផុត 
កនុងចំេ មអនកេទសនេយបយទងំេនះ ក៏មនអនកេទស
នេយបយែខមរេ កម និង ពះសងឃែខមរេ កមផងែដរ ។ ទក់ទិន
នឹងករចប់ ពះសងឃែខមរេ កម ក់ពនធនគរ និងករគបសងកត់
េសរជំីេន សនេនកមពុជេ កមេនះែដរ េ ក បក ់ េសរវីុឌ  
អនុ បធនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ទទលួបនទុកកិចចករបរេទស 
ែថង បប់ កមអនក រព័ត៌មនថ “ចំេពះេយងីែខមរកមពុជេ កម 
េយងីយល់ថ េរ ង សនេនះ គឺជេរ ងសំខន់ ស់ ។ 
េ យ រេនកមពុជេ កម ពះពុទធ សន គឺជ សនរបស់
ជតិេយងី ។ េនកមពុជេ កម មនវតជង ៥០០ ែដលរក
បៃពណី វបបធមិ ទំេន មទំ ប់េផ ង ៗ េហយីរ ភិបលយនួ
កុមមុយនិសកំពុងែត ប ពឹតិអំេពីៃ ពៃផ មរយៈនេយបយសំងត់ 
កនុងេគលបំណងរ ំ យពូជ សន៍ែខមរេ កម េ យបំផញ
សនែខមរេនកមពុជេ កម”។  

 ចំែណកឯេ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បធន បតបតិសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កមែថងថ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួមិនបនេគរព
សិទធិ និងេសរភីពជំេន សនរបស់ែខមរកមពុជេ កមេឡយី ។ ថមី 
ៗ េនះ រ ភិបលយនួបនចបផ់ ឹក ពះសងឃែខមរេ កមចំននួ ១៩ 
អងគេនេខតឃងំ និង ពះ តពងំ ។ េ កយមក ជញ ធរយនួ បន
េធីករេ ះែលង ពះសងឃែត ១៤ អងគបុ៉េ ះ ចំែណកឯ ពះសងឃ 
៥ អងគេផ ងេទ ត តវបនតុ ករយនួេខតឃងំកត់េទសឲយ
ជប់ពនធនគរព ី២ ឆន  ំ េទ ៤ ឆន  ំ េ យេចទ បកន់ពីបទរខំន
ដល់ស ប់ធន ប់សងគម ។ 
 រឯីបុគគលេឈម ះ ទិន បក ំ អនកនពំកយរបស់ ថ នទូត

យនួ បចេំន បេទសកមពុជ បន បតិកមមថ ពំុមន ពះសងឃែខមរ
កមពុជេ កម ឬអនកេទសនេយបយកពុំងជប់ពនធនគរកនុង
បេទសយនួេនះេទ ក៏បុ៉ែនមនែតអនកេទសែដល ប ពឹតិេលមីស
ចបប់របស់ បេទសយនួែតប៉ុេ ះ “េនេយ ក ម គម នអនក
េទសនេយបយេទ អត់មនែខមរេ កម ែដល តវចប់ឃុឃំងំ
េនះេទ មនែតអនក ប ពឹតិបទេលមីសចបប់បន តវជប់ឃុឃំងំ”។  
 េ ក រ ៉ូេបីត េអ យេហតី ឯកអគគរដទូតេគចររបស ់
សហរដ េមរកិទទលួបនទុកខងេសរភីពជំេន សន បនមន
ប សន៍ថ េ ករមួទងំ កមម នី កសងួករបរេទស េមរកិ
នឹងចុះេទ បេទសយនួ េនែខតុ ខងមុខេនះ េដីមបីជ មញឲយ 
រ ភិបលយនួ េ ះែលងអនកេទសនេយបយទងំអស់េនះ 
េទះជយ៉ង កី េ កនងិ កមម នី កសងួករបរេទស េមរកិ 
នឹងពយយមពភិក បញទងំអស់េនះ ។ 
 គរួរលំឹកែដរថ កលពីៃថងទី ១៤ ែខកកក  កនងមកេនះ 
េ ក បធនធបិតីសហរដ េមរកិ បន បកស មរយៈេសចកី
ែថងករណ៍របស់េ កមយួថ សហរដ េមរកិកនងមកបនេ បី
មេធយបយ កស់មព ធដល់រ ភិបលកុមមុយនសិយនួ េដីមបឲីយ
កង ណូយ មនករេ ះែលងអនកេទសនេយបយ សន
ជង ១០ នក់ ។ េហយីរ ភិបលយនួក៏បនេបីកឲយេ បី បស ់
ពះវ ិ រ គឹះ សនមយួេឡងីវញិ ែដលបនបិទកលពីកនង
មក ។ រ ភិបល េមរកិកប៏នជ មញឲយរ ភិបលយនួេគរព
ពកយសនយ ែដលថនឹងេបះជំ នេទមុខេដមីបីឲយខងេសរជំីេន
សនកន់ែត បេសីរេឡងី ។ េហយីសហរដ េមរកិនឹងបនេធី

ករងរេនះេទមុខេទ ត េដីមបីធនថ ល់អនកេទស សន និង
អនកេទសនេយបយែដលកំពុងជប់ឃុខួំនទងំេនះ នឹង តវបន
េគេ ះែលងឲយមនេសរភីព ៕ 

 ជប៉ុន និងធនគរអភិវឌឃន៍ សុី (ADB) កំពុងែតជយួ
ដល់ជន កី ក  និងជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់
េនេលីែដនដីសណរទេនេមគងគ េ យបេងកីតមុខជំនញឲយបន
េ ចីន និងឱកសករងរទីផ រ ឬជយួឲយពកួគត់ ចេបីកមុខរបរ
រកសុីតូច ចែដល ចនឹងជយួេលីកសទួយជីវភពពកួគត់បន ។ 
 មូលនិធិជប៉ុន ស មប់ករកតប់នថយភព កី កនឹងបន 
ផល់នូវ បក់ចំននួ ១.៣ នដូ រសហរដ េមរកិបែនថម ែដល
នឹង តវបនេរ បចំេឡងីេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ស មប់

គេ មងែដលនឲំយមនវធីិេ ះ យថមីមយួ េដីមបីេធីករបណុះ 
ប លមុខជំនញវជិជ ជីវៈស មប់មនុស  ៤.០០០ នក ់កនុងេខត
ពះ តពងំ និងេខតឃងំ   េ យេខតទងំពរីេនះសថិតេនេ កម
ែខ របនទ ត់ កី កបំផុត កនុងែដនដសីណទេនេមគងគ ។ 
 េ ក Yasushi Hirosato  ម នីឯកេទសអប់រជំន់ខពស់
ៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បចកំរេន សុី េគនយ ៍  បនមន
ប សន៍ថ៖ “លកខណៈសំខន់ៃនគំេ ងេនះ គឺផល់ករយកចតិ
ទុក ក់េទេលឱីកស ស មប់ ទ ទងក់រងរមុនេពលវគគ   



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

បណុះប លេនះ តវបនេរ បចំ និងផ ពផ យ ។ គេ មង
េនះ ផ រភជ ប់េទនឹងករបណុះប ល នូវវគគជំនញេ យផទ ល់
ដល់អនកបំេរកីរងរ េហយីនងឹករបេងកីត បក់ចំណូលរបសព់កួ
គត់ផងែដរ” ។ 
 ករផស់បូររេប បេធីករងរេន មជនបទ េហយីត មវ
ឲយមនជំនញទទលួ គ ល់ជផូវករភម ៗ េនះជេរ ងមយួែដល
មនករលំបក ។ ែដលមនន័យថ ករផល់ឲយនូវែផនកខង 
បណុះប លជំនញ  េហយីនឹងមនករផស់បូរ និងមនករ
ែ ប បលេទបន ចបំច់ តវកណំត់ឲយបេងកីតករងរជ កម ៗ ។
 េនតំបន់ែដនដសីណទេនេមគងគមនេខតចំននួ ១៣ 
ែដលមនៃផទដីចំននួ ៣.៩៦ នហចិ  ឬ ១២ % ៃនៃផទដីសរុប
របស់ បេទសយនួ ។ បជជនែដលរស់េនតំបន់េនះ យ៉ងេ ច

ស់ មន ១៩ ននក ់ ឬេសមី ២២ % ៃនចំននួ បជជន 
ទូទងំ បេទសយនួ ។ អនកមនករងរេធេីនកនុងតំបន់េនះ
បែហល ១០ ននក់ េពលគឺេសមី ២២.៣% ៃនកមងំពលកមម
ទូទងំ បេទស  ។ េនកនុងតំបន់េនះ បជពលរដជង ៨០ % 
សុទធែតជជន កី ក រស់េនឆង យ ច់ សយល ។ េហយីេនតំបន់
ទងំេនះែដរ ករសិក ថន ក់ កលវទិយល័យមនែត បមណ 
២.២%បុ៉េ ះ គឺជក មិតទបបំផុតេបីគិតទូទងំ បេទសយនួ ។ 
 គេ មងនឹងេ ត មេ ជីសេរសី យកអនកបងត់វជិជ ជីវៈ 
១០០ នក ់ ែដលត មវឲយមនជំនញ និងធនធន គប់ គន់កនុង
ករេរ បចំវគគបណុះប លេនះ ។ េហយីនឹងមនអនកចូលរមួ
ចំននួ ១៥០ នក់ សុទធែតជបុគគលិកមកពី កសួងករងរ ។ ជន
ែដលចស់ជ  និងបុគគលិកបំេរកីរងរសងគម ពមទងំអនករកសុី

ភគហុ៊នតូច ៗ េផ ងេទ ត ក៏នឹង ចចូលរមួវគគបណុះប ល
េនះបនែដរ ។ 
 េ យភគេ ចីនសិកខ កម តវបនេគរពឹំងថជជនជតិ
េដីមែខមរកមពុជេ កម ។ ដូេចនះគេ មងេនះ នឹង តវបនេធីករប៉ន់
បមណេទេលវីសិ័យតមបញែខមរ ែដលមនសកនុពលស មប់
ករងររបស់ខួន និងយកចិតទុក ក់នូវេសចកតី មវករហកឹហនឺ
ដល់អនកតមបញដៃទជេ ចីនេទ ត ។ រ ភិបលក៏ តវប មងេធី
ករតេមីងេ ងច កឧស ហកមម និង ជីវកមមេផ ង ៗ េទ ត ដូច
ជវសិ័យមូប រ និងរេប ប ចកកំបុ៉ងែដល តវបនេគរពឹំងទុក
ថ នឹង ចបេងកតីករងរថមីដល់ ១២.០០០ ករងរែថមេទ ត ។ 
 រ ភិបល បនេធីករ ទ បសទង់េហយីបនកំណត់ចុះ
កនុងបញជ ីដ៏ែវងមយួ េលីវសិយ័ហកឹហនឺែដលមនសកនុពលជ 
មយួនឹងេសចកតី មវករដខ៏ងំក រមួមនរេប បផលិតនូវផលតិ-
ផលែកៃចន េ គ ងកំបុ៉ង, រេប បកត់ែដកសំណង់សុីវលិែផនកឧស -
ហកមម និងអគគិសនីេនភូមិ សក, រេប បបេងកីតកមមវធីិកំុពយូទ័រ, 
ឧស ហកមមែផនកកត់េដរ, ករជសួជុលទូកេន ទ, ករជសួជុល
មូ៉តូ និងកង់, ករែកៃឆនមូ៉តសក់, សិបបកមមផ រែដក និងករមូរដុំ 
េភីងអគគិសនីជេដីម ។ 
 គណៈកមមករបណុះប លមុខជំនញវជិជ ជីវៈ នឹង
កំណត់បេងកីតឲយមនសហ គសេន មសហគមន៍នីមយួ ៗ កនុង
េខតទងំពីរខងេលី  េដីមបផីលព័់ត៌មន និងគំនិតស មប់េធកីរ
បកតួ បែជងជមយួកមមវធីិហកឹហនឺែផនកករងរ ែដលរមួមនករ
បណុះ ប លកមមវធីិ, ករេរ បចំ បព័នធ, ករបេងកីតឲយមន ជីព
េស កមមែសងរកករងរ និងករបំេពញព័ត៌មនេផ ង ៗ ៕ 

 កលពីៃថងទី ១៨ កកក  កនងេទេនះ តុ ករយនួេខត
កមនួស ឬយនួេ ថ េគ ង យ៉ង បនកត់េទសអនកកែសត
េឈម ះ េ ទ ង មិញឌឹក សមជកិរបស់ កម បជធិបេតយយ ៨៤០៦ 
(Khoi 8406) ឲយជប់ពនធនគររយៈេពល ៥ ឆន  ំ េ យេចទ
បកន់ពីបទ “េកងចំេណញសទិធិេសរភីព, បជធិបេតយយ, បងក
មហន យដលផ់ល បេយជន៍ បេទសជតិ,ជះឥទធិពលដល់សងគម 
និងអងគករ បជជន” ។ 
 េ ក Vincent Brossell សមជិកៃន កមអនក រ
ព័ត៌មនគម ន ពំែដន ែដលមនទី ន ក់ករធំេនឯ បេទសប ងំ 
សពៃថងេ កទទលួបនទុក បចកំរេនតំបន់ សុី បន បបអ់នក
រព័ត៌មនឲយដឹងថ សំណំុេរ ងែដលតុ ករ កង ណូយ

បកសេចទ បកន់េឈម ះ េ ទ ង មិញឌឹក គឺជេសចកីសេ មច
ទងំបំពន    ែដលមិន ចទទលួយកបនេឡយី េហយីេនះ

កមប៉ូលសិយនួកំពុងចប់ខួននិស ិតត ឲ៉យមនលទធិ បជធបិេតយយ 

 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

គឺជទេងីរេំ ភបំពននឹងេសរភីព បជធបិេតយយផងែដរ ។ 
 េ ក Vincent Brossell បនមន ប សនថ៍ អងគករ
រព័ត៌មនគម ន ពំែដន ក់សនំរួថ េន បេទសយនួមនេសរ-ី

ភព បជធិបេតយយែដរ ឬេទ? េហយីេតី បជធិបេតយយ គឺជអី
ែដលកំពុងសថិតេ កមរដអំ ចផច់ករមយួេនះ? េ ក Vin-
cent Brossell បនឲយដឹងថ ករកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ ៥ 
ឆន សំ មប់អនកកែសតឯក ជយេ ទ ង មិញឌឹក បញជ ក់យ៉ងចបស់ 
កែឡតថ េន បេទសយនួគម ន បជធិបេតយយសីេទ ។ េហយី
េយងី ចនិយយយ៉ងចបសថ់ ចំេពះមនុស គប់រូបែដលចង់

និយយករពិត បកន់ភជ ប់សចចធមិ បក កតមុខមត់ពិតរបស់
រ ភិបលយនួ េ យករេ បី បស់ បព័នធឧបករណ៍អី៊នេធីែណត, 
រព័ត៌មន ែតង តវរដអំ ច កង ណូយ េ បីចបប់ៃ ពរបស់

ពកួេគ េដីមបីេចទ បកន់ និងចប់ខួនយ៉ងផច់ករ ។ 
 េនកនុងចំេ ម កមអនក រព័ត៌មន ែដល បកន់ភជ ប់
សចចធមិ យុតិធមិ កំពុងជប់ពនធនគរ េ កពអីនកកែសត េ ទ ង  
មិញឌឹក អងគករ រព័ត៌មនគម ន ពំែដនបនេធកីរអន គមន៍ឲយ
អនក រព័ត៌មន េង ង េវ កេច ង របស់កែសត Thanh Nien 
និងេង ង ុ ងំ យ របស់កែសត Tuoi Tre ។ មកដល់េពលេនះ 
អនកកែសតទងំពីររូបខងេល ី តវបនេគ យករណ៍ថជប់
ពនធនគរអស់រយៈេពល ៣ ែខេហយី េ យ រែតពកួេគបន 
សរេសរអតថបទរះិគន់ តង់ ៗ ជំុវញិបញពុករលួយដ៏មហមិរបស់
កម PMU 18 េន កសួងគមនគមន៍ដឹកជញជូ ន ែដលទក់ទឹន
សុទធែតជម នីកបលម៉សុីនរបស់ កសួងេនះ ។ 
 េ ក Vincent Brossell សមជិកៃន កមអនក រ
ព័ត៌មនគម ន ពំែដន ទទលួបនទុក បចកំរេនតំបន់ សុី បន
បញជ ក់ពីេរ ងែដលអងគករ រពត៌័មនគម ន ពំែដន បញជ ឲយ
មនុស មកទី កងៃ ពនគរ េដីមបីេធីករទំនក់ទំនងនឹងអនក សី 
េង ង ធីគីមថញ់ បពនធរបស ់ េ ទ ង មិញឌឹក មុនេនះ បមណ 
១០ ៃថង ។ េពលេធីករទំនក់ទំនងនឹងអនក សី គីមថញ់ ែដលសព
ៃថងកំពុង ន ក់េនឯេខតបិ៊ញេយ ង អនក សបីនបញជ ក់ថ បីអនក
សីគម នកំហុស េហយីអនក សីេ ករកត់េទសេនះថ គឺជេរ ង

អយុតិធមិ ។ អនក សីបនអំពវនវឲយសហគមន៍អនរជតិ េម
ជយួអន គមន៍េដីមបីឲយបីអនក សឆីប់មនេសរភីពវញិ៖ “សណំុំ
េរ ងែដលតុ ករកត់េទសបខីញុែំបបេនះ ខញុមំន រមមណ៍ថមិន
ចទទលួយកបនេឡយី េហយីអីែដលបីខញុេំធ ី េនះពិតជគម នអី

ខសុេទ ពីេ ពះអីែដលតុ ករបនកត់កីកលពីកនងមក េមធវ ី

បនបងញនូវ ល់ឯក រកនុង វនករ ។ តុ ករបនកត់
េទសគត់ ែតេមធវបីនបដិេសធទងំ សង េហយីបញច ប់កីថ បី 
របស់ខញុគំម នកំហុស ។ ដូេចនះេទបីខញុសំងឃឹម នឹងអំពវនវដល់ពិភព
េ ក ក៏ដូចជអងគករសិទធិមនុស ជតិ និងអនរជតិ រមួទងំអងគ
ករ រព័ត៌មនគម ន ពំែដន ពមទងំបងបូនទូទងំពិភពេ ក
េម ជយួផលយុ់តិធមិដល់បីខញុ ំ និងជយួឲយគត់ តឡប់មកផទះជបួ
ជំុ គ រវញិឆប់ ៗ ។ េហយីខញុសូំមែថងអំណរគុណដល់អងគករ
រព័ត៌មនគម ន ពំែដនេនឯទី កងប៉រសី ែដលបនេធីករទក់ 

ទងនងឹខញុ ំ បុ៉ែនពកួេគនិយយជភ អង់េគស ដូេចនះខញុមិំនសូវជ
យល់បុ៉នម នពីអីែដលពកួេគនិយយេនះេទ ។ ខញុក៏ំសងឃឹមថនងឹ
បនជបួនឹងអងគករ រព័ត៌មនគម ន ពំែដន េដីមបីសុំឲយគត់ជយួ
អន គមន៍ដលបី់របស់ខញុ ំ ជយួបំបត់ភពអយុតិធមិកន់ែតេល ន
កន់ែតល” ។ 
 គរួរលំឹកថ កលពីៃថងទី ៨ កុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ពះសងឃ
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម បមណជង ២០០ អងគ បនបះ
េបរេធីបតុកមម បឆងំនឹងរ ភិបល កង ណូយ េ យទម 
ទរឲយរបបផច់កររបស់នយករដម នី េង ង តឹងយុង េគរពសទិធិ
មនុស  ជពិេសសគឺេសរជំីេន សន ។ បុ៉ែនផទុយេទវញិ ពះ
សងឃចំននួ ១៩ អងគ តវ ជញ ធរ ៃនរ ភិបលយនួចប់ផ ឹក 
េ យេចទ បកន់ថេធីឲយខចូស ប់ធន ប់សងគម ។ មកដល់
េពលេនះ មន ពះសងឃចំននួ ៥ អងគកំពុងជប់កនុងពនធនគរនូវ
េឡយី ។ អនក បជធិបេតយយកនុង សកបនឲយដងឹថ រ ភិបល
កុមមុយនិសយនួមិនបនេបីកឲយមនេសរភីព រព័ត៌មន ឬេសរ ី
ភពបេញចញមតេិពញេលញេនះេទ ែតពកួេគែបរជេចទ បកន់
ពលរដថេកងចេំណញេសរេីទវញិ ៕   

ថច់ េ ភ័ណ 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 អំេពីឃតកមមដ៏អមនុស ធមិមយួ បនេកីតមនេឡងីមក
េលីកមមករសូត តង់ែខមរេ កមមយួរូប កលពីៃថងទី ២៨ ែខកកក  
ឆន  ំ២០០៨ កនងេទេនះ ។ 
 បភពព័ត៌មនចបស់ករពី សក កេប េខតមត់ ជក 
អតីតទឹកដីកមពុជេ កម បនឲយដឹងកលពីថម ី ៗ េនះថ មន
ករណីឃតកមមមយួគរួឲយសែងក កមមករពលរដែខមរេ កមមន ក់ តវ
បន កមកមមករជនជតិយនួមយួដំប រមួ ជីព ពតួៃដគន
សមប់េនឯេខតដុង យ ។ បភពបនអះ ងថ បុរសជន
ជតិែខមរេឈម ះេ ក េច េណន េភទ បស យុ ២៤ ឆន  ំ
កំេណីតេនភូមិ តពងំមស ឃុំ ងគឺ សក កេប េខតមត់ ជក 
បនេទេធីករកនុងេ ងច កមយួេឈម ះ េវ ង ច័នទ ឯេខតដុង យ 
បេទសយនួ អតីតទឹកដីកមពុជ ។ បនទ ប់ពីមនជេមះពកយសដីំ
បនិចបនួចជមយួ កមកមមករជនជតិយនួមក េនៃថងទី ២៨ ែខ 
កកក  ឆន  ំ ២០០៨ េនះ បុរសជនជតិែខមរខងេលី តវបន កម 
កមមករជនជតយិនួពតួៃដគន សមប់ េ យពុមំនកិចចអន គមន៍ពី
េថែក កមហុ៊ន ឬម នីមូល នេ ះេឡយី ។ 
 ករណីកមមករជនជតិយនួ សមប់មនុស េ កចបប់េនះ 
េគពុំទន់េឃញីម នី ៃន ជញ ធររ ភិបលកុមមុយនិសយនួេធកីរ

វ ជវ េដីមបីឈនេទដល់ករចប់ខួនជនៃដដល់នូវេឡយី 
េទ ។ ទនទឹមគន េនះែដរ កម គ រសព បនអពំវនវដល់ ជញ ធរ 
ៃនរ ភិបលយនួេម ចត់វធិនករ មផូវចបប់ េដីមបីឈនេទ
ដល់ករចប់ខួនជនៃដដល់ នឹងផល់យុតិធមិដល់ជនរងេ គះ ។ 
 គរួរលំឹកែដរថ ទក់ទឹននឹងេហតុករណ៍សមប់មនុស
េ កផូវចបប់េនះ កលពីៃថងទី ១៦ កកក  កនងមក េនឯ បេទស
កមពុជក៏មនម នីជលផលេខតកំពតមន ក់ តវជនជតិយនួបញ់
សមប់ផងែដរបនទ ប់ពីម នីរូបេនះ េធីករប ងក បទូកេន ទយនួ
ខសុចបប់ចូលេទកនុង បេទសកមពុជ ។ មករអះ ងរបស់
កែសតកនុង សកបនឲយដឹងថ េនមុនេពលេកតីេហតុបនួៃថង មន
បជេន ទែខមរ បនផិតេមៃដេធីពកយបណឹងេទកន់ករយិ- 
ល័យខណរដបលជលផល ឲយជយួប ងក បបទេលមីសទូកអូសគូរ
យនួ ែដលកំពុងែតលុកលុយកនុងែដនសមុ ទែខមរ តង់ចំណុចគនុក 
កម៉យ សថិតេនភូមិេដីមថមី ឃុបឹំងទូក សកកំពត េខតកំពតជ
េរ ង ល់ៃថង ។ េ កយពីទទលួបនពកយបណឹងពី បជេន ទ 
សហគមន៍កមងំរដបលជលផលេខតកំពត េរ បចំកមងំេចញ
បតិបតិករណ៍ប ងក បេលីៃផទសមុ ទេនេវ េម៉ង ៧ យប់ ៃថងែខ
ខងេលី ។ លុះដល់ចំណុចគនុក កម៉យ ក៏ បទះេឃញីទូកជន

ជតិយនួអូសគូរ និងេ បីឧបករណ៍ឆក់ ៤ េ គ ង កំពុងែតេធី
សកមមភព ។ ខណៈេពលេនះ ទូកសមតថកិចចែខមរចប់បនទូក
យនួមយួេ គ ងែដលកំពុងែតអូស េ បីឧបករណ៍ឆក់ រចួក៏េធីករ
ចប់អូសេទកន់រដបលជលផលេខត ។ 
 បភពមយួេទ តបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ ខណៈេពលែដល
កមប ងក បជលផលចប់បនភម កមងំជលផលមន ក់េឈម ះ 
ផត់ េរ ន និងកមងំ បជេន ទសហគមន៍មន ក់េឈម ះ ជ 
រន៉ បនេឡងីជិះទូកេលមីសរបស់ជនជតិយនួ េបីកយកេទកន់

រដបលេខត ។ េពលែដលកំពុងែតេបីកទូកេលមសីេចញពីចំណុច
ខងេលី ប់ែតមនន លបតកងទ័ពេជីងទឹកយនួមយួេ គ ង
េបីកសំេ េទទូកសមតថកិចចកមពុជ េហយីេធកីរបញ់រះេទេលី
កមងំសមតថកិចចចំននួ ១០ គប ់AK រចួក៏េបីកន លបតេនះេទ
បេក កទូកេលមសីែដល តវចបប់ន េពលេនះកមងំទូកកមមករ
យនួបនេឃញីន លបតយនួេទដល់ែអបជបទូ់ករបស់ខួន កមម-
ករយនួេនះ បនេ តេឡងីេទេលីន លបតអស់េនសល់ែត
កមងំជលផលមន ក់ និងកមងំ បជជនេន ទមន ក់បុ៉េ ះ ។ 
ពកួកងទ័ពេជីងទឹកយនួ បនបញ់េទេលីកមងំជលផលមន ក់  
ប លឲយរងរបសួយ៉ងធងន់ធងរ េ កយមក តវបត់បង់ជីវតិ រចួ
កងទ័ពេជីងទឹកយនួ បនអូសទូកេលមីសែដលែខមរចប់បនយកេទ
េកះ តល់រមួទងំម នីជលផល និង បជេន ទសហគមនម៍ន ក់
េនះេទ តផង ។ 
 មកដល់េពលេនះ េគ គន់ែតដឹងថមនគណៈ បតិភូ
ខងេខតកំពតមយួ កម បនចុះេទេកះ តល់ស មបស មល
ជមយួនឹង ជញ ធរយនួ េ យឯកភពគន ទងំសងខងេធីលិខតិ
បគល់មនុស  សមភ រៈ និង កសព េហយីពកួ ជញ ធរយនួ
បគល់ បក់ចំននួ ៥ នដុង ឲយ គ រសពសំ ប់ករសមប់
ម នីែខមរមន ក់េចលេលង ។ ចំែណកករណីសមប់ែខមរេ កម េគ
មិនទន់មនេហតុករណ៍អីែបកេនះេទ ៕           េច េ ន 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 បភពព័ត៌មនពី សក យទង េខតមត់ ជក បនឲយ
ដឹងថ ជញ ធរយនួកនុង សក យទង េខតមត់ ជក កំពុងែត
គបសងកត់បំបិទសិទធិេសរភីពបងបូនែខមរេ កមេន សក យទង 
េខតមត់ ជក កន់ែតខងំេឡងី ៗ ។ ជញ ធរយនួបនេធីករ
មឃត់ មិនឲយ បជពលរដែខមរេ កមតេមងីថសផក យរណប 

ឬអង់ែតនទូរទស ន៍េន មផទះ េទះបី កម គ រែដលមនលទធ-
ភពតេមីងថសផយរណប ឬអង់ែតនទូរទស ន៍មនចំននួតិច
តចួក៏េ យ ។ 
 េ ក បក់ េសរវីុឌ  អនុ បធនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម បនចត់ទុកអំេពីេនះថ ជកររេំ ភេលីសនធិសញញ  និង
ចបប់ទមប់ែដលរ ភិបល កង ណូយ បនចុះហតថេលខ
ជមយួសហរដ េមរកិ ពក់ព័នធបញពណិជជកមមរ ង បេទស
ទងំពីរ ។ េ ក បក ់ េសរវីុឌ  បនសែមងករអន់ចិត
ចំេពះសហរដ េមរកិ ែដលេមីលេឃញីអំេពរីេំ ភសិទធិមនុស
កនុង បេទសភូម និង បេទសចនិ បុ៉ែនេមីលរលំងអំេពីរេំ ភសិទធិ
មនុស  និងេសរភីពព័ត៌មនកនុង បេទសយនួ ែដល កមហុ៊ន 
េមរកិមយួចំននួកំពុងរកសុីេពញទឹកេពញដី ។ េ ក បន

អះ ងថ ករែដល ជញ ធរយនួរេំ ភសិទធិ បជពលរដេន សក
យទង េខតមត់ ជក អតីតទឹកដីកមពុជេ កម េនះគឺជេរ ង

មិន ចទទលួយកបនេឡយី ។ 
 ចំែណកឯ បជពលរដមយួរូបេន សកខងេល ី បនឲយ
ដឹងែដរថ ចប់ ងំពីេដីមឆន  ំ ២០០៧ មក ជញ ធរ ៃនរបប 
កុមមុយនិសយនួមនកររតឹបនឹង េធីបបគបសងកត់រេំ ភសទិធិ
ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កមកន់ែតខងំេឡងី ៗ ជ
ពិេសសគឺេនកនុង សក យទងែតមង ។ បជពលរដមយួរូប
ែដលសុំមិនបេញចញេឈម ះ បនបនឲយដឹងេទ តថ របបកុមមុយនិស
កង ណូយ ែដលមន េង ង តឹងយុង ជនយករដម នីមិន
ខល់ខយចំេពះកររះិគន់របសស់ហរដ េមរកិ និងសហគមន៍
អនរជតិ ពកព័់នធអំេពីរេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរភីពព័ត៌មន
េនកនុង បេទសរបស់ខួនេ ះេឡយី ។ 
 េ យែឡក បជពលរដកនុង សក យទងបនឲយដឹង
ែដរថ បចចុបបននេនះពកួគត់បនផកសកមមភពត ៉ទមទរដីធី
េករដូន មយួរយៈេពលសិន េ ពះ ជញ ធរយនួបនេ បីវធីិគប
សងកត់គំ មកំែហងពកួគត់យ៉ងខងំក ។ កនុងេនះមនដំណឹង
ថ ជញ ធរយនួបនេ ត មកមងំទ័ព និងកមងំប៉ូលិសយ៉ងេ ចនី
សេមបីម ទុកស មប់ប ងក ប បជលពរដែខមរេ កម ែដល ៊ ន

េ កកេឡងីត ៉ទមទរឲយរ ភិបល បគល់ដីធី ែដលបនរបឹអូស
យកជូនពកួគតវ់ញិ ។ េហតុេនះេទីបពកួគត់បងខំចិតផកករត ៉

មយួរយៈេពលសិន ពីេ ពះពកួ ជញ ធរយនួកពុំងឃេំមីលសកមម-
ភពរបស់ពកួគត់ គប់េពលេវ  ។ 
 បជពលរដកនុង សក យទង ែដលធប់បនេចញត ៉

េរ ងដីធីកលពកីនងមក បនរលំឹក ពឹតិករណ៍ត ៉េរ ងដីធីថ េន
មុនៃថងបុណយចូលឆន ថំមី បៃពណីជតិែខមរ ពកួគត់បនេ កកេឡងី
ត ៉ទមទរឲយរ ភិបលយនួេ ះ យដីធី បុ៉ែនរ ភិបលយនួ 
េនែតមិនទនម់នលទធភព េ ះ យពកយបណឹងរបស់ពកួ
គត់ េហយីបនេ បីកមងំទ័ពបញ់រះ េបក គប់ែបកេទេលពីកួ
គត់យ៉ង វៃ ពៃផ  ។ មកដល់េពលេនះ េគមិនទន់េឃញី
វតមនរបស់េ ក  េច អុក និងេច េហន េមដឹកនំ កមបតុករ
បតុកមមកលពមុីនបុណយចូលឆន ថំមីេនេឡយី ។ 
 គរួរលំឹកែដរថ កនុង បេទសយនួមន រពត៌័មន និង
បព័នធផ ពផ យវទិយុ ទូរទស ន៍ជភ យនួជេ ចីន ែដលេគដឹង
ថ បព័នធទងំេនះកំពុង យលុកចូលដល់តំបនជ់នបទ េ យេគ
ផ ពផ យពីឧតមគតិ េ  ជីមិញ និងរេប បរបបដឹកនរំបស់បក
កុមមុយនិសយនួថលឥតេខច ះសេីគេនះ ។ ល់ប រ-
ព័ត៌មនទងំអស់ តវគំ ទ និងផ ពផ យែតពីសកមមភពលរបស់
បកខ ែតេបី បពន័ធ មយួ ៊ នរះិគន់ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ
នឹងបិទករផ យ ចប់អនក រព័ត៌មនទងំេនះ ក់ពនធនគរជ
បនទ ន់ ។ ចំែណកករ ម បមមិនឲយពលរដែខមរេ កមកនុង សក
យទង តេមងីថសផក យរណប ឬអង់ែតនទូរទស ន៍ នេពលថមី 

ៗ េនះ គម ននរ ដឹងពីមូលេហតុេនះេឡយី េគ គន់ែតដឹងថ
វធិនកររបស់ ជញ ធរយនួេនះ េធីសំេ ែតេទេលីែខមរកមពុជ
េ កមប៉ុេ ះ ែដលជករអនុវតន៍នេយបយេរសីេអីង រេំ ភ
សិទធិេសរភីពកនុងករទទលួព័ត៌មនយ៉ងកំេ លជរួជតិ ៕VOKK 
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 បភពព័ត៌មនពមី នីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចេំន
បេទសក បនឲយដឹងថ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម នឹង
េរ បចំម សននបិតពិេសសមយួ េនឯ បេទសក  នចុង
ែខសី ខងមុខេនះ កនុងេគលបំណងជែជកអំពីេគលនករណ៍ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងសរុបលំអិតពីសកមមភពែដលសហ-
ព័នធទទលួបនកលពីកនងមក ។ 
 សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលជអងគករមយួទទលួ
បនករគំ ទពបីងបូន បជពលរដែខមរេនជុំវញិពិភពេ ក កំពុង
ែតបនសកមមេនេលីឆកអនរជតិ ទមទរឲយរ ភិបលយនួ
េគរពសិទធិេសរភីព និងេសរជំីេន សន ជពិេសសគឺសិទធសិ័យ
សេ មច សនជូនែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េលីទឹកដីកមពុជ
េ កម ។ កលពីៃថងទី ២០ សី  កនងមកេនះ បធន ខ
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចំ បេទសក  បនឲយដឹងថ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម នឹងេរ បចំម សននិបតពិេសសមយួ 
ែដលនឹងមនករអេញជ ីញចូលរមួពី បធន ខសហព័នធ និង
ឥស រៈជនេឆនីម ៗ េទពីប បេទសននជុំវញិពិភពេ កផង
ែដរ ។ េ ក ថច់  បធន ខសហព័នធ បចំ បេទស 
ក បនបនឲយដឹងថ “កនុងកិចច បជំុពិេសសខងមុខេនះ 
ខសហព័នធែខមរកមពុជេ កមេនក  មនកតិយសយ៉ង

ខងំែដលនឹងបន គមន៍េ ក អធិបតី េ  គឹម ថុង, េ ក 
បធន បតិបតិ ថច់ ងុ៉ក ថច់, េ ក ថច់ េវ ន និងេ ក បក់ 
េសរវីុឌ  ជេដមី ែដលនឹងអេញជ ីញមកចូលរមួ ។ កិចច បជុែំដល
េយងី នឹងេរ បចំេឡងីខងមុខេនះ គឺេយងីនងឹពិភក ែវកែញក
អំពីេគលករណ៍សហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងលំអិតពីករងរ
ែដលេយងីបនេយងីបនេធី និងសកមមភពេនអនគត”។ 
 េ ក ថច់  បនបនឲយដងឹថ ម សននបិតេលីក
េនះ ជទំព័រ បវតិ សមយួសំ ប់បងបូនែខមរេ កមេន បេទស
ក  គឺបងបូនែខមរេ កម ចែសងយល់អំពីេគលនេយ-
បយរបស់សហព័នធ, បវតិ សទឹកដីកមពុជេ កម, ែខមរេ កមជ
នរ  និងដំេណីរេឆព ះេទកន់ទឹកដីកមពុជេ កម ។ល។ េ ក 
បធន ខសហព័នធ បចេំន បេទសក  ក៏បនអំពវនវ
ឲយបងបូនជនររមួឈមែខមរចូលរមួឲយបនកុះករផងែដរ ។ 
 ខណៈេពលែដលសហព័នធែខមរកមពុជេ កម កំពុងបន
សកមមភពកំពុងេបះេឈម ះេបះសំេឡងេលីឆកអនរជតិ េនឯ
ែដនដីកមពុជេ កមឯេនះវញិ ជញ ធរយនួក៏បនែតរតឹបនងឹែខមរ

េ កមកន់ែតខងំេឡងី ៗ ែដរ ជពិេសសករណីរេំ ភេសរភីព
សន ។ េគេនចបំនថកលពីថមី ៗ េនះ បតិភូពុទធ សន

គណៈេថរ ទ ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កមមយួ កម បនេទចូល
រមួ បជុំមយួនឹងម នីសំខន ់ ៗ ៃន កសួងករបរេទសសហរដ 
េមរកិ ទទលួបនទុកេសរភីពអនរ សន កនុងេនះមនេ ក

បណិត ភី ឡបីសកត គណៈកមមករសហរដ េមរកិ សីពីេសរភីព
ជំេន សន និងេ ក ចន ែហនផត ឯកអគគរដទូតេគចរ ែផនក
េសរភីពជំេន អនរ សន េនរដធនី សុីនតុនឌីសុី សហរដ 
េមរកិ ។  

 ពះេតជគុណ ថច់ ធេមម  អគគេលខធិករសហព័នធ និង
សហគមន៍ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលបនដឹកនគំណៈ
បតិភូេទជំនបួនឹងម នី កសួងករបរទស េមរកិ មនសងឃដកី
ឲយដឹងថឲយដឹង សហព័នធែខមរកមពុជេ កមបនេលីកយកបញជ
េ ចីនែដលកំពុង តវបនបំពនេ យរ ភិបលយនួេទជែជក ។ 
ពះេតជគុណ ថច់ ធេមម  មនសងឃដីកបនថ ចំេពះេសរភីព
សនេនកមពុជេ កម គឺជកងល់ដ៏ធំមយួែដលសហពន័ធ តវ

ជំរុញឲយសហគមន៍អនរជត ិ ក៏ដូចជសហរដ េមរកិយកចិត
ទុក ក់ឲយែមនែទន ។ ពះអងគបនថ “រ ភិបលយនួបនេ ះ
ែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន បុ៉ែនករេ ះែលងេនះគឺឋតិកនុង
ថ៌កំបងំេ យគម នសិទធិេសរភីព ។ េ កយករេ ះែលងេនះ 

សហព័នធែខមរកមពុជេ កម នឹងបនេសនីឲយ កសួងករបរេទសមយួ
កម ឬអនកជំនញឯកេទសខងសុខភពហនងឹពនិិតយេឡងីវញិសុខ
ភព ពះេតជគុណ ទឹម ខន េ ពះេយងីេជ ថរ ភិបលយនួ
ពិតជមនេធីទរុណកមម ឬចកថ់ន ក់ថន ំ ពះ គ ទឹម ខន ជេដមី 
េ ពះកនងមកេយងីអនកេទសនេយបយចំននួ ែដល តវជបគុ់ក
យនួហនងឹ គឺែតងទទលួេនបញហនងឹ ។ េនកនុង(តេទទំព័រទី២៤) 
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 បភពព័ត៌មនពី កម គ រ ពះេតជគុណ ទឹម ខន 
បនបេងីបឲយដងឹថ ជញ ធរយនួបនេធីករេ ះែលង ពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន អតីត ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង សកគិរ ី
វង់ េខត ែកវ េចញពីពនធនគរេហយី ។ បចចុបបននេនះ ពះអងគ
កំពុងរស់េនជមយួ គ រអ៊ុបេងកីតកនុងឃុបំជុក សក យទង 
េខតមត់ ជក បុ៉ែនមិន តវបន ជញ ធរយនួអនុញញ តឲយេធីដំេណីរ
េទ មក មអំេពីចិតេនះេទ ។ 
 េ ក េច បន បូន បសបេងកីតរបស់ ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន ែដលចុះេទេធីករ កសួរសុខទុកខ ពះអងគផទ ល់ បន

បប់ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ឲយដឹងកលពីពក់ 
ក លែខសី េនះថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបនពកួ
ជញ ធរយនួ ក់កមងំយមកមឃេំមីល គប់េវ  េ កពីេនះ 

រ ភិបលយនួបនជ មញឲយ ពះេតជគុណ ទឹម ខន យក ពនធ
េទ តផង ។ ចំេពះព័ត៌មនេលចឮថ រ ភិបលយនួកំពុងអនទង
ឲយ ពះេតជគុណ ទឹម ខន រស់េនឯកមពុជេ កម េ ក េច
បន បប់ឲយដងឹថ “ឮដំណឹងថ ខងេយ ក ម េគមនគេំ ង
រកករងរឲយេធ ី េហយីឲយមន បពនធកូនអីេនេ កមហនងឹ (កមពុជ
េ កម) ។ បុ៉ែនេយងីមនេម៉ចេកីត េនភនំេពញឪពុកចស់ គម ន
អនក េមីលែថគត់ ៗ ឈថឺក ត់” ។ េ  េច បន ឲយដឹងេទ ត
ថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបនពកួ ជញ ធរជំរុញឲយយក
បពនធពីរេលីកេហយី ែត តវបន ពះអងគបដិេសធ ។ េ ក េច 
បន អះ ង “េ ក ( ពះេតជគុណ ទឹម ខន) ល់ៃថងេន
កនុងគំនបេគ កនុងចិតរបស់េ កបងខញុ ំ េរ ង សីហនងឹគត់អតច់ង់

បនេទ កលពេីកមងេម៉ះមក ។ បសិនេបីគតច់ង់បន គត់ចូល
បសួមិនេកីតេទ េ ពះពីមុនបសួេនះ គត់មនគូរដណឹងពីរប ី ែត
គត់អត់ ពម...”។ 
 ទក់ទិននឹងបញ ពះេតជគុណ ទឹម ខន េ ក ថច ់
ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម បនសែមងករ
មិនសបបយចិតចំេពះរ ភិបលយនួ ែដលបន ក់គំនបេទ
េលីអតីតសងឃ ទឹម ខន ។ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនបញជ ក់
ថ ជញ ធរយនួេ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន បុ៉ែនេគមិន
អនុញញ តិ ពះអងគេធីដំេណីរេទ មក  មចំណង់ចំណូល
ចិត ឬ មសិទធិេសរភីពរបស់ ពះអងគេឡយី ។ ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន តវបនេគយកេទឲយេនផទះអ៊ុ េ យេគឲយេកមងពីរនក ់

េនជមយួ ពមទងំមនប៉ូលិសែខមរេ កម ពកស់័កិ ៣ បំេរកីរឲយ

ជញ ធរយនួ មឃេំមីលជ បច ំ ។ ដូេចនះ េនះមិនទនម់ន
េឈម ះថ មនេសរភីព គប់ គន់េឡយី ។  
 បធន បតិបតសិហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនបញជ ក់ថ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម កំពុងជ មញឲយអងគករសហ បជជតិ 
និង កសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ជពិេសសម នទីទលួ
បនទុកខងេសរជំីេន សន ពមទងំអងគករសិទធិមនុស យូមិន 
៉យវច៉ (Human Rights Watch) ម នឃេំមីលេរ ងេនះ
ឲយបនដិតដល ់។ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ក៏បនអំពវនវដល់
ថ នទូតសហរដ េមរកិ ថ នទូតក  និង ថ នទូតអូ -

លី បចទីំ កង ណូយ ឲយ ម នករណីេនះ េធីយ៉ង
ជំរុញឲយ ជញ ធរយនួបញជូ ន ពះេតជគុណ ទឹម ខន តឡបេ់ទ
ជបួជុំ គ រេនឯ បេទសកមពុជវញិកនុងេពលឆប់ ៗ ។ 
 កមម នីអងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ កម និងអងគករ
សងគមសុីវលិេនកមពុជ បនសែមងកររកី យ េ កយេពលទទលួ
បនដំណឹងថ រ ភិបលយនួបនេ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន េចញពពីនធនគរ ។ ជមយួគន េនះ ម នីអងគករ-សមគម

ែខមរេនទី កងភនំេពញបនអំពវនវឲយ ជញ ធរយនួ បញជូ ន ពះេតជ
គុណ ទឹម ខន តឡប់េទកមពុជវញិជបនទ ន់ េ ពះ ពះេតជ
គុណ ទឹម ខន មនសញជ តិែខមរ សប មរដធមមនុញញ ែដលជ
ចបប់កំពូលរបស់ បេទសកមពុជ ។ 
 អងគករ-សមគមែខមរេនកមពុជ បនសែមងនូវកីសង ័យ
យ៉ងខងំ េ កយេពលដឹងថ ជញ ធរយនួមនបំណងរក បពនធឲយ
ពះេតជគុណ ទឹម ខន េ យចង់ឲយ ពះអងគរស់េនេលីទឹកដី 
កមពុជេ កម ។ េហយីេនះជេលីទីមយួេហយី ែដល ជញ ធរយនួ
ក់ដូចជយកចិតទុក ក់យ៉ងខងំចំេពះអនកេទស ជពិេសស

ពលរដកមពុជ កំេណីតែខមរេ កមរូបេនះ ។ េទះជយ៉ង  
េ ក ង ច័នទ ឫទធិ នយក បតិបតិអងគករែខមរកមពុជេ កម  

មុខមត់ កមេមដកឹនផំច់កររបសរ់ ភបិលយនួកុមមុយនិសបចចុបបនន 

 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ករពរសិទិធមនុស  ែដលមនមូល នេនទី កងភនំេពញ បន
អំពវនវឲយរ ភិបលយនួ បញជូ នខួនអតីតសងឃ ទឹម ខន  
តឡប់េទកន់ បេទសកមពុជ េដីមបីជបួជុំ កម គ រវញិ “អងគករ
ែខមរកមពុជេ កមករពរសិទធិមនុស  ក៏ បជពលរដែខមរេ កមេន
កមពុជ ចង់ឲយ ជញ ធរេយ ក ម បញជូ ន ពះេតជគុណ ទឹម  
ខន តឡបម់កកមពុជវញិ ។ េ ពះថ កម គ ររបសគ់ត់

បនទទូចសុំឲយ ជញ ធរ ៃនរ ភិបលេយ ក មហនងឹ បសនិេបី
េ ះែលងគត ់ គរួែតឲយមករស់េន សកែខមរវញិ េ ពះជេគល
បំណងរបស់ ពះអងគ ។ ពះអងគមិនចង់រស់េនកនុង បេទសេយ ក

មេទ េហយី បសិនេបីេគនូវែតបងខ ងំ ពះអងគេនកនុង បេទស
េយ ក ម បនន័យថជករឃុខួំនបនេទ ត ដូចជករឃុខួំន
កនុងផទះអនក សី អុង ងស៊ូជី េមដឹកនំ បជធិបេតយយ េនកនុង
បេទសភូមអីចឹង ។ ដូេចនះ េយងីមិន ចេជ ជក់ថ ព័ត៌មនេនះ
ជករពិត េហយីក៏មិន ចេជ ជក់ថ ពះអងគ តវបនេគេ ះ
ែលងេន បេទសេយ ក មែដរ” ។ 
 ពះេតជគុណ ទឹម ខន ពះជនម ៤០ វស  ពលរដ
កមពុជ តវបនេសចសងឃ េទព វង  ចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី ៣០ ែខ
មិថុន ឆន  ំ២០០៧ ។ េ កយមក ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវ

បន រព័ត៌មនកនុង សកយនួ បកសថ លួចឆងែដនខសុចបប់
ចូល បេទសយនួ ។ េនៃថងទី ៨ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៧ តុ ករ
យនួេខតមត់ ជក កត់េទស ពះេតជគុណ ទឹម ខន ឲយជប់
ពនធនគររយៈេពលមយួឆន  ំ ពីបទបំផិចបំផញេគលនេយបយ
មគគីភព ។ ៃថងទី ២៨ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៨ ពះេតជគុណ ទឹម 
ខន តវបនរ ភិបលយនួ េ ះែលងឲយេទសួរសុខទុកខញតិ

មិតេនឯឃុបំជុក សក យទង (មិនឲយេទកមពុជជបួជុំ កម
គ រេទ)។ ៃថងទី ៣០ មិថុន ឆន  ំ២០០៨ រ ភិបលយនួបញជ
ឲយ កមម នី និងេច យេខតមត់ ជក នំ ពះេតជគុណ ទឹម  
ខន េដីរេមលី សកេទសមយួែខបនទ ប់ពីេចញពីពនធនគរ ។ 

មកដល់េពលេនះ ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបន ជញ ធរ 
យនួ នយំកេទរស់េនជមយួ គ រអ៊ុកនុងភូមិ សកខងេលី ែត
មិនបនផល់សទិធិេសរភីពឲយ ពះអងគទំនក់ទំនង ឬេធីដំេណីរេទ

មអំេពីចិតេឡយី ។ េសចកី យករណ៍ចុងេ កយ នៃថងទី 
១៨ ែខសី  េនះថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបន ជញ ធរ
យនួជំរុញឲយយក បពនធ ែដល កមយនួមយួដបំ េដីរតជួេមប
ចស់ទំុ បុ៉ែន តវបន ពះេតជគុណ ទឹម ខន បដិេសធ
ទងំ សង ៕                                                  កញញ  សីរត័ន 

 ទេងីឈនពនរបស់ទ នេស ម ចូលេទកនុង បេទស
កមពុជ កន់កប់ ប ទ ពះវ ិ រ បនបងញអំពីគំនិតដេ៏ខម  
ងងិត និងមហចិឆិ ប៉ុនប៉ងរបស់េស មយ៉ងចបស់ កែឡត ។ 
េទះបី បជពលរដ និង ជី យយជីេស មេធីបតុកមមគំ ទករ
ឈនពនេនះ េហយីេនកនុង បេទសកមពុជពុំទន់មនករកេំរកី
របស់សិស និស ិត បជលពរដកី ែតេគសេងកតេឃញី បជ
ពលរដែខមរ ទងំែខមរេ កមេនេ ក បេទស មនករខយខលយ៉់ង
ខងំចំេពះករឈនពនេនះ ។ កនងមកបងបូនជនរមួឈមែខមរ
េនេ ក បេទសបនចូលរមួដែងកបួនបតុកមម បឆងំនងឹករ
ឈនពនរបសេ់ស ម-យនួេទ តផង រហូតមកដល់ែខសី េនះ 
“ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” បនទទលួបនេសកីែថង
ករណ៍មយួ របស់ កម បឹក ឃេំមីលកមពុជ ែដលេថក លេទស
អំេពីឈនពនរបស់េស ម និងយនួ ។ ខងេ កមេនះ គឺជអតថ-
ន័យេដីម ៃនេសចកីែថងករណ៍៖ 
 កម បឹក ឃេំមីលកមពុជ េធកីរេថក លេទសយ៉ង ច់
អហងកករ ចំេពះរ ភិបលៃថ ែដលបនបញជូ នេយធឈុតេខម

របស់ខួនជថមីបែនថមេទ ត ចូលមកកន់កប់ ប ទ មនធំ់
របស់ែខមរ េន សកបនទ យអំពិល េខតឧតរមនជ័យ ។ ប ទ
េនះ សថិតេនកនុងទឹកដីែខមរចមង យ បមណ ៨គ.ម ពីបនទ ត់ ពែំដន
ែខមរ-េស ម េ យេយង មសនធិសញញ ប ងំ-េស ម ឆន  ំ១៩០៧ 
និងករកំណត់ែផនទីឆន  ំ១៩០៨ ។ 
 េយងីសេងកតេឃញីថ បេទសៃថេនែតចិញច ឹមចតិ   

ទដិភពដ៏ សស់ បិម បិយៃន ប ទ ពះវិ រ ែដលេចរេស មចង់បន 

 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

រេំ ភឈនពនេលីបូរណភពទឹកដីែខមរមនិឈប់ឈរ ដូចគន
េទនឹង បេទសយនួផងែដរ ។ ជមយួគន េនះ រ ភិបលកមពុជ
គម នឆនទះករពរទឹកដី ពីកររេំ ភឈនពនពីសំ ក់ បេទស
ជិតខងទងំេនះ េ ពះរ ភិបលមិនពឹងែផកចបប់ជតិ និងអនរ-
ជតិ ែដលករពរទឹកដីកមពុជេឡយី ។ ជកែ់សង រ ភិបល 
កមពុជបនេធីេសចកីែថងករណ៍រមួ កិចច ពមេ ព ង និងអនុ - 
រណៈេយគយល់គន ជមយួ បេទសជិតខងេ យបញជ ក់ថ ទឹក
ដីែខមរ េន មបេ យ ពំែដន មិនមនភពចបស់ ស់ ឬជ
តំបន់ស ។ ករបញជ ក់េនះ ផទុយទងំ សងេទនឹងសនធិសញញ
ទងំ យ ែដល បេទសប ងំកនុងនមកមពុជ បនេធីជមយួ
បេទសេស ម េហយីសនធិសញញ ទងំេនះ តវបនចត់ទុកថ ជ
ចបប់អនរជតិ ែដល បេទសទងំពីរ តវែតេគរព ។ 
 ករណីរ ភិបលកមពុជ បនចុះអនុ រណៈេយគយល់
គន ឆន  ំ ២០០០ ជមយួរ ភិបលៃថ បេងកតីឲយមនតំបន់មិន
ចបស់ ស់េនះេហយី បនជរ ភិបលៃថ បកន់យកែត
អនុ រណៈេនះ េហយីេធីកររេំ ភឈនពនចូលកន់កប់េលី
ទឹកដីែខមរ បុ៉ែនរ ភិបលកមពុជ ៊ នេធីករត ៉ដ៏តិចតចួបំផុត កនុង
ន័យផល បេយជន៍នេយបយរបស់ខួន ។ 
 ថមី ៗ េនះ េយងីសេងកតេឃញីថ រ ភិបលកមពុជបន 
បូរជំហរពីករេលីកយកទំនស់ ពំែដនេនះ េទេ ះ យេន
កម បឹក សនសុិខអងគករសហ បជជត ិ មកេ ះ យជ
េទភគី ជមយួ បេទសៃថវញិ ។ ករបនទន់ឥរយិបទេនះ ក់
ដូចជ សបគន េទនឹងករអះ ងរបស់េ កនយករដម នីៃថ 
ម៉ក់ ស៊ុន េវត ថអីែដលេ ក ហុ៊ន ែសន េធីចំេពះករណី
ប ទ ពះវ ិ រេនះ គឺ គន់ែតេដីមបីឈនះេឆន តេនេពលេបះ
េឆន តជតិែតប៉ុេ ះ េហយីេ កយករេបះេឆន ត អី ៗ នឹង ច
េ ះ យបនេ យ សលរ ងៃថ និងកមពុជ ។ 
 េហតុអីបនជរ ភិបលកមពុជ និងរ ភិបលៃថយល់
ពមជមយួគន មិនេលីកយកទំនស់េនះ េទេ ះ យេន
តុ ករអនរជតិ? េយងីយល់េឃញីថ មយួគឺរ ភិបលៃថខច
បត់បង់ផល បេយជន៍ ែដលខួនបនេធីជមយួរ ភិបលេ ក 
ហុ៊ន ែសន េ យបំពនចបប់អនរជតិ និងខច ម៉ស់មុខេន
េលីឆកអនរជតិ ។ ពីរគឺ េ ក ហុ៊ន ែសន និងបកខពកួខចមន
ករេសីេរ ី ល់កំហុសឆគង ែដលខួនបនេធជីមយួរ ភិបលៃថ 
ែដលនឲំយប៉ះពល់ដល់នេយបយ និងផល បេយជន៍ហរិញញវតថុ
របស់ផងខួន េ ពះតុ ករអនរជតិ តវករេសុីបអេងកតជុំវញិ
ដំេណីរេរ ងកីេនះ ។ 
 បេទសៃថ តវែតដកកងេយធរបស់ខួន ែដល តវបន
ក់ព ងយេនតំបន់ ប ទ មន់ធំ ពំែដន ប ទ ពះវ ិ រ 

និងតំបន់េផ ង ៗ េទ ត កនុងទឹកដីែខមរ មបេ យ ពំែដន ឲយ
អស់ជ ច់ខត ។ 
 កម បឹក ឃេំមីលកមពុជ មិនយល់ សបជ ច់ខត
ចំេពះករចរចេទភគី មយួរ ងរ ភិបលកមពុជ ជមយួរ -
ភិបលៃថ ែដលឈរេលីមូល នអនុ រណៈេយគយលគ់ន ឆន  ំ
២០០០ ។ េយងីេនែតទមទរឲយរ ភិបលកមពុជ េលីកយកេរ ង
េនះេទេ ះ យេនតុ ករអនរជតិេ យឈរេលីមូល ន៖ 
ទីមយួ សនធិសញញ ប ងំ-េស ម ឆន  ំ ១៩០៤-១៩០៧ និងឆន ំ
១៩៣៧ ។ ទីពីរ ល កមតុ ករអនរជតិឆន  ំ ១៩៦២ និង
ែផនទីភជ ប់នឹង ល កមេនះ ។ ទីបី កិចច ពមេ ព ងទី កងប៉រសី 
ឆន  ំ១៩៩១ សីពីសនិភពកមពុជ ។ 
 េហយី តវលុបេចល អនុ រណៈេយគយល់គន ឆន  ំ
២០០០ ែដលជេមេ គបងកឲយមនជងងឺអរភិពរ ង បេទសកមពុជ 
និង បេទសៃថ ឥតឈប់ឈរ ។ មនែតចបបជ់តិ និងអនរជតិេទ 
ែដល ចករពរទឹកដីែខមរឲយេនគង់វង  និងក ងសនិភព 
មិតភពជថមី រ ង បជជតិែខមរ និងៃថបន ។ 
 េ កយពីបន ជត ជប អំពីទេងីឈនពនរបស់កមងំ
េយធេស ម សហព័នធែខមរកមពុជេ កមបនេចញេសចកីែថង
ករណ៍បដិេសធទងំ សង ចំេពះករអះ ង មយួរបស់េស ម 
ែដលថ ប ទ ពះវ ិ រ និង ប ទ មនធំ់ជរបស់ផងខួន។ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម អំពវនវជនរមួជតិែខមរ និង បជជតិ 
ទូទងំសកលេ ក ែដលេសន យុតិធមិ សចចធមិ េម ចូលរមួ
ចប់ រមមណ៍ ករឈនពនឥតខម ស់េអ នរបស់េស ម ។ ចំេពះ
ករទ នទ នេលប តបក់ ប ទ មន់ធំ ប ទ ពះវ ិ រ និង
កន់កប់វតែកវសិកខ គិរ ី រៈេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ក៏បន
អំពវនវដល់ជនរមួឈមេម ចប់ រមមណ៍នឹងនិគមជនយនួ
ផង ។ េ ពះសពៃថងេនះ េនកមពុជេ កមមនវតជង ៥០០ កំពុង
ឋតិេ កមករ គប់ គង និងឈនេទរកករបំផិចបំផញ េ យ

យនួ និគមនិយមផច់ករ ៕               េច មនុេខម  

រូបភពពួកទ រនឈតុេខម េស ម ែដលបនចូលមកឈនពនកមពុជ 

 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 េ ក Michael Benge ម នីករបរេទសចូលនិវតន៍ 
ែដលបនសំចតេន បេទសយនួអស់រយៈេពល ១១ ឆន  ំ រមួទងំ
បនជប់ពនធនគរ ៥ ឆន កំនុង បេទសកុមមុយនិសយនួកនុង នៈ 
អនកេទសស ងគ ម ១៩៦៨-១៩៧៣ េហយីេ កក៏ជនិស ិតែផនក
នេយបយ បចេំន សុី េគនយេ៍ទ តផង ។ េ កពីេនះេ ក 
Michael Benge គំ ទយ៉ងេពញទំហងឹែផនកេសរភីព សន 
និងសិទធិមនុស  ។ េ កយមកេនះ េ កបនសរេសរអតថបទជ
េ ចីន ទក់ទឹននឹងកររេំ ភឈនពនរបសយ់នួចូលកមពុជ និង
ករគបសងកត់េសរភីពជំេន សន និងសទិធិមនុស កនុង បេទស
យនួ ។ ខងេ កមេនះ គឺជអតថបទថមី ស ងមយួ មនចំណង
េជីងថ “េសរភីព សនបនបត់បង់កនុង បេទសយនួ” តវបន

េ ក េច មនុេខម  បកែ បេ កផូវករមនខមឹ រជ ទ៌៖ 

 ជករ បឆងំយ៉ងកេមនឹងករ បកស ៃនេគលនេយ-

បយព ងឹងេសរភីពជំេន សន របស់េ ក បធនធបិតី
សហរដ េមរកិ, កសួងករបរេទស េមរកិបនបេងកីតេគល
នេយបយបរេទសមយួ េដីមបពី ងឹងករ គប់ គង់របស់រ ភិបល
កុមមុយនិសយនួេទេលីេសរភីព សន ។ េរ ងេនះ ដូចគន
េបះបិទនឹងរ ភិបលយនួ ែដលបនសមប់ បជពលរដរបស់ខួន
ប់ ននក ់ េ កយរបបកុមមុយនិសយនួដេណីមកន់កប់យនួ
ខងតបូងេនឆន  ំ១៩៧៥ ។ 
 េនទសវត រ ៍ ១៩៨០ ពកយេ ក “េគលនេយបយ
បរេទសកូក-កូ ” តវបនេគបេងកីត េដមីបីពិពណ៌នេគល
នេយបយសហរដ េមរកិ េ យ កសួងករបរេទសពូែក និង
លបីលបញបំផុតនេពលេនះ ។ បុ៉ែនេយង មេគលនេយបយ
បរេទសេនះ ពណិជជកមម និងអនកវនិេយទុន េមរកិនឹងនរំបប
កុមមុយនិសចិនេទរកពិភពរកីចំេរនីមយួ េហយីផស់បូរ បវតិដ៏យូរ
អែងង ៃនកររេំ ភសិទធិមនុស , ករប ងក បអនកកន់ សន និង
លទធិ បជធិបេតយយ ។ េគលនេយបយេនះ មិន តឹមែតគម ន
បសិទធភពេទ ែថមទងំេធីឲយពណិជជករធក់ចុះ, បក់ដូ េម
រកិបនជយួទំនុកបំរុងពកួទ នយ៉ងេ ចីនសនធឹកសនធ ប់, បំពុល
ផលិតផល ែដលជតរួេលខមយួឥតគណន េពល បជជនចិន 
និងទីេបត៌ បមណដប់ពន់នកប់ន ប់ និងជប់ពនធនគរេន
កនុងជំរុយ៉ំងអមនុស ធមិរកទីបំផុតគម ន ។ 
 រដបលេ ក បូ៊ស បនជយួសេ ងគ ះ ៃនករធក់ចុះ
េគលនេយបយបរេទសកូក-កូ េនះ េហយីបនកំពុងអនុតន៍

ចូលេទកនុង បេទសយនួ ។ ឆន  ំ ២០០៧ សហរដ េមរកិ បមូល
បនឱនភពពណិជជកមម ១០.៦ េកដដូ  ។ 
 ថមី ៗ េនះ បស់ិបសកមមជន បជធិបេតយយ, អនក រ-
ព័ត៌មន, គឹះ សនិកជេ ចនីបនជំទស់នឹងរបបផច់ករ និង 
ប អនកដឹកនំ សនជេ ចនី តវបនចប់ និងបញជូ នខួនចូល
ពនធនគរេ យរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ។ សមជិកសភ និង
កមសិទធិមនុស  បនេចទ បកន់រ ភិបល កង ណូយថ 

“រេំ ភសិទធិមនុស ទងំបំពន” េហយី “ទេងីែដលរេំ ភបំពនដ៏

អមនុស ធមិបំផុតេនះ គឺករ ក់ពនធនគររយៈេពល ២០ ឆន ”ំ។ 
សមជិកសភមយួចំននួ បនជ មញឲយរ ភិបលសហរដ េមរ ិ
កេលីកកមពស់េគលនេយបយ “កំែណទំរងព់ណិជជកមម” ខណៈ
េពលែដលមនុស មន លេធី ពេងីយកេនីយ ចំេពះករេធីទុកខបុក
េមនញ នឹងអនកជំេន សន និងរេំ ភសិទធមិនុស យ៉ងគេឃនី
កនុង បេទសយនួ ។ 
 េទះបី បេទសយនួ មនករេកីនេឡងីែផនករេំ ភសិទធិ
មនុស  បុ៉ែនកលពីថងទី ២៤ ែខមិថុន េនះជេលីកទីបី ែដល
បធនធិបតី បូ៊ស បនជបួជមយួពកួម នកុីមមុយនិសយនួ ជ
ពិេសសជមយួនឹងនយករដម នីយនួេឈម ះ េង ង តឹងយុង ។ 
ករជបួពិភក  គឺេផតេទេលីករទំនក់ទំនងពណិជជកមម, រតឹ
ចំណងករអភិវឌ ន៍េសដកិចច និងបេងកីនអនកវនិេយគទុន េមរកិ
កនុង បេទសយនួ េដីមបីរេំ ះ បេទសយនួឲយរចួផុតពីវបិតិេសដកិចច
ែដលកំពុងយយ ី។ េនកនុងេពលេនះ េ ក បធនធិបត ី បូ៊ស 
បនមន ប សន៍េទកន់នយករដម នីយនួថ “គិតថ ជំ ៊ ន
របស់រ ភិបលែដលកំពុងអនុវតន៍េលីេសរជំីេន សន គរួឲយ  

ភសកក រៈ និងផល បេយជន៍បនិចបនចួ គជឺយទុធ សរបស់យួន 
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ចប់ រមមណ៍” ។ 
 េនះពិតជេរ ងមយួគរួឲយចប់ រមមណ៍ែមន ។ ទស នៈ
របស់េ ក បធនធិបតី បូ៊ស អំពីេសរភីពជំេន សនកនុង
បេទសយនួ គឺេផតេលី កសួងករបរេទស យករណ៍ជូនគត់
េ យភ័ន ចឡ ំ ។ េនឆន  ំ ២០០៦ បេទសយនួ តវបនេគលុប
េឈម ះេចញពី ងេឈម ះែដលេគេ ជីសេរសីទុកជមុន េពលគឺ
បេទស ែដលេគមនករ ពយបរមភអំពីកររេំ ភេសរភីព
សន (CPC) ។ គណៈកមមករអនរេសរជំីេន សន របស់

សហរដ េមរកិ ែដលចូលរមួជមយួនឹងអងគករសិទធិមនុស  បន
ជំរុញឲយ កសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ក់ បេទសយនួចូល
េទកនុងបញជ ីេខម  ៃន បេទសែដលរេំ ភបំពនេសរភីពជំេន
សនវញិ ។ 

 ជករេ ះ របស់ កសួងករបេទស អំពីមូលេហតុ
ែដលដក បេទសយនួេចញពីបញជ ីេខម  គឺរបបកុមមុយនិសមយួេនះ
បនអះ ងថនឹងេធីឲយ បេសីរ និងកត់បនថយភព នតឹងែផនក
ជំេន សន ។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង កី នូវែតមនភសុ ងជ
េ ចីន ែដលេធីឲយមនករជែជកអំពីករអះ ងេនះ ។ ធតុពិត គឺ
របបកុមមយនិសយនួបន ក់គំនបកន់ែតខងំេឡងី ៗ ។ េទះបី
គ រអនកកន់ សន គឹះ តវបនេគអនុញញ តឲយមនសទិធិបន់
សន់កនុងផទះរបស់ពកួេគ បុ៉ែនពកួេគេនែតមិន តវបនអនុញញ តឲយ
េធីករបន់ សនជ់ កម រមួបញចូ លទងំ គ រែដលមនសមជិក
គន េ ចីន, កនុងតបំន់ ធរណៈ ឬ ពះវ ិ រ បសិនេបីពកួេគគម ន
ករយល់ ពម និង តតពិនិតយពីរ ភិបលេទេនះ ។ 
 េនកនុងតំបន់ខពង់ ប និងតំបនម់នវ ិ ទមយួចនំនួេផ ង
េទ ត, កមម នី េមរកិ តវបនេគនេំទដលភូ់មិ Potempkin 

បនទ ប់មកេគឲយពិនិតយេមីល ពះវ ិ រគំរូរបស់រ ភិបល េ កយ
មក តវបនពកួចរកិចចយនួែកងបនំជអនកដឹកនំ សន បំេផង
ព័ត៌មនមិនពិត ។ ពកួម នី េមរកិែតងេជ ជក់េលីពកួអនក យ
ករណ៍ជងអី ៗ ទងំអស់ ។ ជក់ែសងបុគគលេឈម ះ សុីវ គីម ជន
ជតិមុ៉ង ញ៉រស់េនឯ ពះវ ិ រមយួកនុងេខត Plieku ែដលជចរ
កមមរបស់កុមមុយនិសយនួ េហយីក៏ជអនកផលព័់ត៌មនដល់េ ក 
John Hanford ឯកអគគ ជទូត កសួងករបរេទស េមរកិ ែដល
មនតរួនទីសខំន់សំ ប់េសរភីពអនរជំេន សន ។ េយង
មតរួេលខរបស់រ ភិបល, អនក សក កី កជនជតិមុ៉ង ញ៉

ែដលរស់េនកនុង បេទសយនួបនឲយដឹងថ បុគគលេឈម ះ សុីវ គីម 
ធប់បនរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ បញជូ នមកសហរដ េមរកិ 
ចំននួ ៤ េលីកមកេហយី េដីមបីេឃសនដល់ កមកុលសមព័នធភនំមុ៉ង
ញ៉េនទីេនះ ។ 

 ខណៈេពល តវបនែតង ងំ ជឯកអគគ ជទូត េមរកិ 

បចេំន បេទសយនួ េ ក Michael Michalak ែថងថ គត់
បនកំពុងបនេគលនេយបយអតីតឯកអគគ ជទូត Hanford 

េដីមបីជំរុញឲយមនករចុះបញជ ី ពះវ ិ រ សនបនេទ ត េនកនុង
បេទសយនួ ។ េទះជយ៉ង  េ ក Michael Michalak មិន
បនយកចិតទុក ក់ ពនយលឲ់យបនចបស់ពីេសរភីព សន 
ែដលជះឥទធិពលេ យករចុះបញជ ីេនះេឡយី ។ េដីមបីចុះបញជ ី 
ពះវ ិ រទងំេនះ តវែត បគល់ឯក រ បញជ ី យនម សយ-

នរបស់សមជិកេទសមគម សនមជឈឹម េហយី បសនិេបី
ពកួេគ ចចូលរមួបន់ សន់បន លុះ ែតមនករអនុញញ តពី
សមគម សនមជឈឹម ។ ល់ករជបួជុំកនុង ពះវ ិ រ និងសែមង
ធមមទនេទសន មយួ គឺ តវែតមនករយល់ ពមពីសមគម
សនមជឈឹម រឯីធមមទនេទសនេទះបីសែមងកនុង ពះវ ិ រជន

ជតិភគតិចកី គឺ តវសែមងជភ យនួ ។ អនកសែមងធមិ និង
បពជិតមិន តវសែមង បសចកពីករអនុញញ តេទ េហយីកមិ៏ន
ចសែមងេដីមបីទក់ទញពុទធ សនិកបែនថមែដរ េ កពីេនះ

ពកួនគរបលរបស់គណៈកមមករ សនយនួ បនឃេំមីលករ
សែមងេនះយ៉ងដិតដល់ ។ ពំុមនអនកែសងធមិ និង ពះវ ិ រ

មយួ ចផល់ជំនយួ និងលួងេ មទកទ់ញទឹកចិតអនកភូមិ
មូល នេឡយី ។ ទងំេនះ គឺជសកមមភព ក់ពុតរបស់កុមមុយ
និសកនុងករ គប់ គង តតពិនិតយ ពះវ ិ រកនុង បេទសយនួ ។ 
 េ ក Christophe Hill ជំនយួកររដេលខធិករសហ-

រដ េមរកិ បចេំនតំបន់ សុី េគនយ ៍ និងកចិចករប៉សុីហកិបន
អះ ងបែនថមអំពីេគលនេយបយ ែដលមិនចបស់ករេនះចំេពះ
មុខសភ ៃនគណៈកមមករទំនក់ទំនងបរេទសកលពីៃថងទី ១២ 
ែខមីន េហយីេ កបនអះ ងេ ះ រេ យមិនចបស់ដូេចនះ
ថ “ចប់ ងំព ី CPC បនលុប ( បេទសយនួ) េចញពីបញជ ីេខម  
បេទសយនួមនកររកីចំេរនីជងមុន ។ រ ភិបល (យនួ) បន
េបីកវគគបណុះប ល បមណជង ៣០០០ ែដលរមួមន ១០ 
ពន់ថន ក់សំ បប់ងត់បេ ង នដល់ពកួម នីទូទងំ បេទស េដីមបេីធី
យ៉ង ឲយអនុវតន៍ចំេពះចបប់ថមីសីអំពី សន” ។ អីែដល
េ ក Hill មិនបនចប់ រមមណ៍ េនះគឺ ចរែណនរំបស់
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នយករដម នី េង ង តឹងយុង សីពី “គំេ ង ៃនករេឃសនឆន  ំ
២០០៧-២០០៨ របស់បក កុមមុយនិសយនួ េដមីបីបណុះប ល
ពកួកមម ភិបល សនកុមមុយនិសចំននួ ២១,៨១១ នក់សំ ប់
គប់ គងែផនកនេយបយ សន ។ ជពិេសស គឺេផតសខំន់
េទេលី កមជនជតិភគតិច” (Vietnam News Agency, 

6/13/07)។ ពកួកមម ភិបល សនទងំេនះ គឺេដីមបីនឹងធនថ
ពះវ ិ រ និងសមជិក ពះវ ិ រ បតិបតិេទ មត មវករ ៃនករ
ចុះបញជ ីកនុងសមគម សនមជឈឹម និង ករ តតពិនិតយរបស់
កុមមុយនិសអំពី សន ។ 
 រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ េនែតបនករសនយ រជថម ី
ថនឹងបនធូរបនថយចំេពះករប ងក បេទេលី សន សបេពល
ែដលរ ភិបល េ បីអំ ចផច់កររបស់ខួនប ងក ប កមអនកគំ
ទេសរភីព សន ។ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួមិនបន បកន់
យកករសនយរបស់ផងខួន ចំេពះករេគរពជេំន សនេឡយី 
េហយីក៏គម ននរ មយួរចួផុតពីករេធីទុកខបុកេមនញ បូករមួទងំ
បុរស និង សីផងែដរ ។ អីែដលេគចប់ រមមណ៍បំផុតេនះ គឺ
ទិដភពបពជិត គឹះ សន េង ង ុ ងំលី តវេគបិតមត់ េហយី
តវបនេគពិពណ៌ន មកញច ក់ទូរទស ន៍ កនុងេពលកត់េទស 
ឲយជប់ពនធនគរជេ ចីនឆន កំនុងពនធនគរ kangaroo មយួេន
បេទសយនួ ។ 

 ថមី ៗ េនះ ពះេតជគុណ ធិត េហ ង ង ពះជនម ៨៧ 
វស  សងឃ ជ ៃនសមគមពុទធ សនយនួឯក ជយ (UBCV) 

បនទទលួអនិចចធមម ។ ពះអងគគឺជថន ក់ដឹកនសំងឃ ែដលមន
ម រតីខពស់ និងទទលួបនករ ស ញ់េគរព ប់ នពី ធុជន

ទងំពងួេន បេទសយនួ ជមយួនឹង ពះេតជគុណ ធិត កងដូ 
ពះអនុ បធនសមគមពុទធ សនយនួឯក ជយ តវបនឃុខួំន
កនុង បេទសយ៉ងកេម៉កលពឆីន  ំ ១៩៨២ េហយីែថមទងំបន
បងខ ងំខួនេនឯេខត ច់ សយលមយួអស់រយៈេពល ២៦ ឆន  ំ ពី
បទបដិេសធ ក់សមគមពុទធ សនយនួឯក ជយ សថិតេ កម
ករ តត របស់បក កុមមុយនសិយនួ ។ េទះបីជពុទធ សនិក
កនុង បេទសយនួ ៨០% សម័ គនឹងសមគមពុទធ សនយនួឯក-

ជយ ែតរ ភិបលេនែតបដិេសធមិនទទលួ គ ល់ េហយីបន
ជំរុញឲយសមជកិពុទធ សនយនួឯក ជយ ចូលរមួ និងសថិតេ កម
ករ តត របស់សមគមយនួ ែដលជរបស់រដកុមមុយនិស ។ ពះ
សងឃ ដូនជ ី និងសមជិករបសស់មគមពុទធ សនយនួឯក ជយ, 
ពះវ ិ រពុទធ សន វ និង ពះពុទធ សនែខមរកមពុជ
េ កមេនែតបនទទលួរងករយយ ី េធីទរុណកមម និងចប់ ក់
ពនធនគរយ៉ងៃ ពៃផ ជទីបំផុត ។ 
 ៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ពះសងឃពុទធ សនែខមរកមពុជេ កម

បមណជង ២០០ រយអងគ បនេធីបតុកមមេ យសនិវធីិកនុង
េខតឃងំ េដីមបីទមទរឲយេគរពេសរជំីេន សន ។  រ ភិ- 
បលយនួេឆីយតបមកវញិេ យទេងីដ៏ៃ ពៃផ  េពលគឺ យេធី
បប ចប់ខួន និងផ ឹក ពះសងឃ ១៩ អងគ េហយីចំននួ ៥ អងគ តវ
កត់េទសឲយជប់ពនធនគរពី ២ េទ ៤ ឆន  ំ។ េលីសពីេនះរ ភិ-

បលយនួបន ជលខួនដ៏ែសនេ ជេទ ត គឺករចប់ព ងត់ ពះេតជ
គុណ ទឹម ខន បជពលរដកមពុជ ពះេចអធិករវតភនំដិន 
ខងេជីង សកគិរវីង់ េខត ែកវ បេទសកមពុជ េ យ រ 
ពះសងឃអងគេនះ បនជយួទំនុកបំរុងដល់ជនេភ សខួនែខមរេ កម 
ែដលរត់េគចពកីរប ងក បេលី សនកនុង បេទសយនួ ។ ពះេតជ
គុណ ទឹម ខន តវបនេគបញជូ នចូលពនធនគរយនួេខត
មត់ ជក េហយីេចទ បកន់ថ បនឆងែដនចូលេទ បេទសយនួ
ខសុចបប់ ។ ថមី ៗ េនះ ជញ ធរយនួបនអះ ងថ ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន តវបនេ ះែលងពពីនធនគរេហយី បុ៉ែនគម ននរ
មន ក់ភញ ក់េផីលេឡយី ចប់ ងំពី “ករបត់ខួន” េនះមក ។ 
 សបេពលែដលពកួម នីកុមមុយនសិយនួ មនេសរភីព
េពញេលញកនុងេធីដំេណីរមកកន់សហរដ េមរកិ បុ៉ែនពកួម នី 
េមរកិមិនមនេសរភីពេពញេលញ សំ ប់ករេធីទស នកិចចេន
បេទសយនួេទ បសិនេបីគម នករបនទរ មពអីនកឃេំមីល និង
បុគគលិកសនិសុខរបស់រ ភិបលយនួ ។ អងគករសហ បជជត ិ
និងអងគករសិទធមិនុស ឯក ជយ គឺមិន តវបនអនុញញ តេ យរ -

ភិបលយនួឲយមនវតមនកនុង បេទសយនួេឡយី រមួបញចូ លទងំ 
ឧបបតិេហតុ ៃនករណីបត់ខួន ពះសងឃកមពុជ, កររេំ ភសទិធិ
មនុស  ក៏មិន តវបនេគអនុញញ តឲយេធីករេសុីបអេងកតែដរ ។ 
 េ យជលកខណៈវបបធមិ, ពុទធ សនិកេយស៊ូ គឹះែតង
ទទលួរងករចប់ខួន យេធបីប ក់ឲយែខ េភីងឆក់ និងបញជូ ន
ចូលពនធនគរទងំអយុតិធម ិ េពលែដលពកួេគបដិេសធមនិចូល
រមួជមយួនឹង ពះវ ិ រ គឹះ ែដលឋតិេ កមករ គប់ គងរបស់រ -

ភិបល ។ មនេសចកី យករណ៍ពី បេទសយនួបនឲយដឹងថ   

Nguyen Van Ly តវបិទមត់មិនឲយែហកេកររ៌ ភិបលយួន កនុងតុ ករ 

 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

បុរស- សីជនជតិភគតិចម៉ុង ញ៉ និងម៉ុង (Montagnard  

and Hmong) េនែតបនទទលួរងករបងខតិបងខ ំឲយេបះបងជំ់េន
សនរបស់ពកួេគ ។ មនេពលខះពកួេគ តវទទលួរងករេធី

ទរុណកមម េហយីជនួកលរហូតដល់ ប់េទ តផង ។ ឆន  ំ
២០០៧ េពលែដល បធនរដកុមមុយនិសយនួ េង ង មិញ ទីត ជបួ
េ ក បធនធបិតី បូ៊ស េនេសតវមិន យុវជនជនជតិភគតចិ 
Hroi េឈម ះ អី៊ េហតវនី េនេខតភូ េអ ង (Phu Yen) តវ ប់ 
េ យ រករេធីទរុណកមមរបស់ កមប៉ូលិស សន (CBA) ។ 
គត់បន ប់េ យ រ ន មរបសួជេ ចីន បនទ ប់ពីករេធី
ទរុណកមមកនុងេគលបំណងបងខឲំយគត់ រភព និងេបះបង់

េចលនូវជំេន សនរបសគ់ត់ ។ េនះមិនែមនជករណីថមី ែបក
េនះេទ ។ អនកេទសនេយបយម៉ុង ញ៉ ៣៥០ នក ់ភគេ ចីន
ពកួេគសុទធសឹងជអនកកន់ សន បេតសង់ រស់កនុងពនធនគរ
េ យសេ ងងសៃ ង េហយីមយួចំននួ តវ ប់ ឬ តវេគេធី
ទរុណកមម កនុងេពលែដលអនកេទសមយួចំននួេទ ត គម នអនក
ដឹងដំណឹង ។ 
 េ យ រែតរ ភិបល បនេធីទុកខបុកេមនញេទេលីេសរ-ី
ភព សន និងរេំ ភសិទធមិនុស  េទីបប លឲយកុលសមព័នធ
ភនំមុ៉ង ញ៉ជេ ចីនរយនក់ រត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ េដីមបី
សុំសិទធិ ជកេកនជជនេភ សខួន េនទី ន ក់ឧតមសនងករអងគករ
សហ បជជតទិទលួបនទុកជនេភ សខួន (UNHCR) ជបន
បនទ ប់ ។ ជអកុសល េគលករណ៍របស់ UNHCR សំ ប់ កម
កុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ តវទទលួរងឥទធិពលពីរបបកុមមុយនិសយនួ
យ៉ង កស់ែ កល ។ េហយី កមជនជតិភគតិចម៉ុង ញ៉ ែតង
តវេគបងខំឲយវលិ តឡប់េទ បេទសយនួវញិ ែដលសឲយេឃញីថ
បនរេំ ភកិចច ពមេ ព ង UNHCR ទងំគេឃនី ។ ដូចគន េនះ
ែដរ េគលករណ៍សំ ប់ជនេភ សខួនម៉ុង ញ៉របស់សហរដ 
េមរកិ ក៏ទទលួរងឥទធិពលខងំពីរបបកុមមុយនសិយនួែដរ ។ កនុង

ដំេណីរទស នកចិចមយួកលពីែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧, អនក សី Ellen 

Sauerbrey ជំនយួកររដេលខធិករសហរដ េមរកិសំ បយ់ក 
សថិតិ បជជន ជនេភ សខួន និងជនអេន បេវសន៍ បនមន
ប សន៍កនុងសននិសីទកែសតមយួថ ពកួកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉
គរួែតេនកនុង បេទសយនួ េហយីមិនគរួ ែសងរកសិទធិ ជកេកន
កនុង បេទសកមពុជេឡយី េ ពះម នីៃន ជញ ធរយនួបនធននឹង
អនក សីថ ពកួកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉មិនបនទទលួរងកររេំ ភ
បំពនេទ ។ 
 ចូរមន ប សន៍ែបបេនះជមយួកុលសមព័នធភនមុ៉ំង ញ៉
មន ក់េឈម ះ ក់ស៊ួយ រម៉ត ែដលបនែសងរកសិទធិ ជកេកននឹង 
UNHCR កលពីថមី ៗ េនះ គឺបនទ ប់ពីទទលួរងករចប់រេំ ភ

េ យពកួម នយីនួ ។ អនក សីរស់េនកនុងករភ័យខច េហយីេគ
មិនដឹងថ UNHCR មនចបប់ញជូ នអនក សីវលិេទ បេទសយនួឬ
ក៏អត់េទ េទះបីលកខណៈៃនបទឧ កិដេនះអនក សី តវទទលួបន
សិទធិ ជកេកនឯសហរដ េមរកិ ។ េ កពីេនះក៏មនករណី សី
ជនជតិភគតិចម៉ុង ញ៉មិនតចិែដរ ែដល តវប៉ូលិស ឬម នី
ជញ ធរេខតរេំ ភផូវេភទ ជថនូរនឹងករផល់ជូនកស ន ម និង

លិខតិឆងែដនេផ ង ៗ ។ 
 តឹក ងទងំអស់េនះបងញឲយេឃញីថ អនុ សន៍
របស់អនក សី Bauerbrey គឺជេគលនេយបយក៏េខម ងងិតមយួ ។ 
កលពីែខេម  ឆន  ំ២០០៨ បូ៉លិសបនចប់ខួន អី៊ ែប៊ន កដឺ់ក
េនេខត ក់ ក់ េ កយពីគត់ និង កមម៉ុង ញ៉មយួចនំនួ
េផ ងេទ តពយយមរត់េគចពកីរេធីទុកខបុកេមនញ និងរត់េភ សខួន
េទសុំសិទធិ ជកេកនេន បេទសកមពុជ ។ កមប៉ូលិសយនួបន
បដិេសធមិនឲយ កម គ ររបសគ់ត់ និង កមេមធវេីទ កសួរ
សុខទុកខគត់ អំឡុងេពលគតកំ់ពុងជប់ឃុឃំងំអស់រយៈេពលបី
ៃថងេនះេឡយី ។ េនៃថងទី ១ ែខឧសភ បូ៉លសិបន បប់ បពនធ អី៊
ែប៊ន ក់ដឺក ឲយេទទទលួ កសពបីអនក សីមកផទះវញិ ។ 
ឆឹងជំនីរ និងៃដេជីងរបស់ អី៊ែប៊ន ក់ដឺក តវបក់ទងំ សង រឯី
េធមញ ជះេសទីរគម នសល់ ។ បូ៉លសិែបរជអះ ងថ ករ ប់េនះ
គឺេ យ រគត់េធីអតឃត ។ ករណីេនះបនកយជទំ ប ់
មយួែដលែតងែតេកីតេឡងីជញឹកញប់ ។ 
 េ ក បធនធិបតី បូ៊ស បនេ េសរភីព សនថ
ជ “េសរភីពដបូំងរបស់ ពលឹងមនុស េ ក”។ បុ៉ែនេ កបន
បដិេសធ នឹងមិនេទចូលរមួកនុងករបន់ សន់កនុង ពះវ ិ រមយួឯ
St. Johns ែដលេនទទឹងផូវពេីសតវមនេទ បសិនេបី សថិតេន
េ កមករ គប់ គងរបស់បក កុមមុយនិសយនួ ។ េបីដូេចនះ េហតុ
ដូចេមចបនជអនកបេងកីតេគលនេយបយបរេទសរបស់គត់ គិត
ថ បជជនយនួចង់បន់ សន់ ឬថយ ពះកនុង ពះវ ិ រមយួ ែដល
ឋតិេ កមករឃេំមីលរបស់របបផច់ករប ងក ប សន ែដល

កមជនជតមិ៉ុង និងម៉ុង ញទ៉មទរឲយមនសនិភពកនុង បេទសយនួ 
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មិនេជ ថមន ពះអទិេទព? 
 េគលនេយបយវលិកបុងរបសស់ហរដ េមរកិ សីអំពី
សនេនកនុង បេទសយនួ គឺជ រមយួថ បសិនេបីសហរដ
េមរកិគំ ទរបបកុមមុយនិសឲយ គប់ គង ពះវ ិ រ ពកួេយងីបន
តឹមែតេ បៃដឈរេមីលករប ងក ប និងករចប់ ក់ពនធនគរ

ចំេពះអនកគំ ទសិទធិមនុស , លទធិ បជធបិេតយយ, េសរភីព
បេញចញមតិ និងេសរព័ីត៌មនែតប៉ុេ ះ ។ េនះគឺជេគល
នេយបយបរេទសកូក-កូ  ែដល កក់ កីបំផុត េហយី ក៏
កំពុងផល់អតថិភពដល់របបផច់ករ វេឃរេឃៃ ពៃផ  ែដល 

សមប់ បជជនឯងជងមយួ ននក់ ៕          េច េ ន 

 បនទ ប់ពីមនដណឹំងថ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ពិត
ជបនេនេ កពនធនគរែមន ែតគម នេសរភីពដែដល េ យ រ
ជញ ធរយនួ ក់កមងំ ម ន និងឃេំមីល គប់សកមមភព

របស់ ពះអងគ និងមនដំណឹងបែនថមថ សុខភព ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ទឌេ ទមកន់ែតខងំេឡងី ៗ េ យ រករេធី
ទរុណកមមកនុងពនធនគរ ។ កលពីៃថងទី ១៤ ែខសី  អងគករ-
សមគមែខមរកមពុជេ កម បនេចញេសចកីែថងករណ៍រមួមយួ 
អំពវនវយ៉ងទទូចសុំឲយេ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន ឲយ
មនសិទធិេសរភីពពិត បកដ និងវលិ តឡប់េទជបួជុំ គ រេនឯ
បេទសកមពុជវញិ ។ េសចកីែថងករណ៍រមួរបស់អងគករ-សមគម
ែខមរកមពុជេ កម មនខមឹ រជ ទ៌៖ 
 អងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ កម កនុង ពះ ជ ច ក
កមពុជ មនេសចកីេ ក ម កំ និង ពយបរមភចំេពះសុខភព និង
សុវតថិភពរបស់ ពះេតជគុណ ទឹម ខន េ កយពីករេ បី បស់
រូបភពេ ះែលង ពះអងគពីពនធនគរ ៃន កសួងមនសមតថកិចច
បេទសេយ ក ម ។  

 ពះអងគ តវបន បេទសេយ ក ម បនករឃុឃំងំេន
កនុងផទះ ច់ញតិមយួែដលរមួរតឹ និងហុ៊ព័ទធពីភន ក់ងរមនសមតថ-
កិចច ៃន បេទសេយ ក ម កនុងខណៈែដល ពះអងគកំពុងមនជងឺំ
ជទំងន់ មករអះ ងពី ចញ់តិរបស់ ពះអងគថ ជំងឺេនះេកតី
េចញពីអំេពីទរណុកមមរបស់សមតថកិចច ៃនរ ភិបលកុមមុយនិស
េយ ក ម ។ 
 ពះេតជគុណ ទឹម ខន តវបនសមតថកិចចែខមរចប់
បញជូ នេទឲយរ ភិបល បេទសេយ ក ម កលពីៃថងទី ៣០ ែខ
មិថុន ឆន  ំ២០០៧ េដីមបីកត់េទស និងឃុឃំងំេ យបំពនេលី
ចបប់រដធមមនុញញរបស់ ពះ ជ ច កកមពុជ និងេគលករណ៍
សិទធិមនុស  ៃនអងគករសហ បជជតិ ែដល បេទសទងំពីរបន
ទទលួ គ ល់ផងែដរ ។  
 ជករពិតេហតុករណ៍ ែដលេគ ប ពឹតមកេលសីងឃ ទឹម 

ខន ជពលរដែខមរមន ក់ បុ៉ែនទេងីេនះបនឆុះបញច ងំពីឥទធិពល
រ ងរដមយួេទរដមយួ និងឆុះបញច ងំពីកងះករទទលួខសុ តវ
េពញទី ៃន ជរ ភិបលកមពុជផទ ល់ែតមង ។ 
 អងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ កម សូមអំពវនវដល់
ថ នទូតននជហតថេលខ ីៃនទី កងប៉រសី ៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ

១៩៩១ រមួទងំអងគករសិទធិមនុស ជត-ិអនរជតិ និងអងគករ
េលីកែលងេទសអនរជតិ េម ជយួេធីអន គមន៍ដល់ បេទស
េយ ក ម ឲយេ ះែលងសងឃ ទឹម ខន មនសិទធិេសរភីព 
បនមកជបួជុំ ច់ញតិ ជពិេសសឪពុកបេងកីត ែដលមនវយ័
ចស់ជ  េហយីអនទះ រចងជ់បួកូនកនុង ថ នភពែដលគត់កំពុង
មនជំងឺេនកនុង បេទសកមពុជ និងសូមឲយ ជរ ភិបលកមពុជ តវ
ែតទទលួខសុ តវចំេពះករណី ទឹម ខន សប មរដធមមនុញញ
របស់ ពះ ជ ច កកមពុជ ។ 
 គរួរលំឹកថ មុនេពល ពះករុ  ពះបរមនថ នេ តម 
សីហមុនី ពះម ក តែខមរយងេទបំេពញ ពះ ជទស នកចិច
េន បេទសយនួ កលពីអំឡុងែខមិថុន ឆន  ំ២០០៨ េ ក ថច់ 
េស  នយក បតិបតិសហគមន៍ែខមរកមពុជេ កម បនសំណូមពរ
ដល់ ពះម ក តចំននួ ៥ ចំណុច េដីមបីឲយ ពះករុ ជអមច ស់ 
ជីវតិតមកល់េលីតបូង យកេទពិភក ជមយួេមដកឹនយំនួ ។   
  សំណូមពររបសេ់ ក ថច ់ េស  (តេទទព័ំរទី២៤)

ករត ទ៉មទរឲយេ ះែលងសងឃជប់ពនធនគរេ យសនិវធិីេនកមពុជ 
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៣១-ដងឹ ននិទន រសព័ទ កលគតម់នភព័ 

               មន ទពយសមបតបិណុយៃ ក ។ 

៣២-ឥឡូវេនះកវូវលៃវ ែ ប បសទ់ៃីទ 

  ក ណិក័ យ ក កកំ ព ។ 

៣៣-តបតិកលមុន       មនក េ យរជយ 

  េនន កងកមពុជបូរ ។ 

៣៤- ទងន់មអងគចនច់ ក  េសចគងេ់នន 

  ទេនបួនមុខភនេំពញ ។ 

៣៥-បនទ យេរ ប យជុំវញ មុខម នមិញមី 

  មកគលក់ តឥត ក ់។ 

៣៦-ឯបី មីយយ បក ់  បទនយសសក័ខ 

  ជអនកឧកញ៉វង័ខ ម ី។ 

៣៧-នមងរនរ នទ ធបិត ី  នងនម មីជបី 

  អនកយយ បកេ់នះ ។ 

៣៨-េសច ទងេ់ម េសមេ ម ះ យយ បក់ បេឈម ះ 

  េឡងជជំទវេទវ ។ 

៣៩-ែតនឹងេឡងជជំទវទងំពីរ គលក់ ថិតេថ 

  េល ជមនទីយស៍ពៃថង ។ 

៤០-េសចេ ត នសព ពះទយ័ ករុ េពកៃ ក 

  ឲយយសសក័ខសមបត ិ។ 

៤១-ដរំេសះេ តសឹងមន រេទះែ គយន 

  ធនធនបរពរពលខ ញុ ំ។ 

៤២-មុស ផងអឺងកងកះុករ  បំេរជិតជុំ 

  កនូកមួយេនបវបរព ។ 

៤៣-ជំទវេនអនកឧកញ៉  សឹងសខុ ន រ 

  បយបរបូរណ៍បុណយ ប កត ី។ 

៤៤-បទកកគតិ តង ដេំណរដំ ណង ដណំពិតពី 

េនះអនកឧកញ៉  នរ នទ ធបិី ជំទវេទវ 

  បេងកតបុ  ។ 

៤៥- បណ បសពិសី របូរង បម បយ លអសអ់ងគ រ 

ជីនកជី់នី  ទងំពីរេសន  អរបនបុ  

   ចកេចញពីេពះ ។ 

៤៦-រកឫក ពជ  េជគជយ័ពី  ឧតមេសមេ ម ះ 

មេ យដំ  ៉             កបួនថពិេ គះ   ឲយពរនមេឈម ះ 

   ហមឺនមសនមៃន ។ 

៤៧-ម បិ   ថន កថ់នមបុ     មិនមនេមះៃម 

ចញិច ឹ មរក         រសពៃថង    េហតតបុុតេថមៃថ 

   េកតពីឱ  ៉។ 

៤៨-លនល់ះុតចិេទ បុតបនពលេព      ចេំរនជន  

របូ ងឧតម             សក័ខសមេ រករ   លេលសបិ  

   សពេសចស ន ។ 

៤៩-របូ ងគងគត ់         សលតួ សឡ    សឡងអស់ បណ 

សេង សែងរ ដេំណរឈរឈន    សក័សមអស់ បណ 

    សសេ់លសេ កយិ ៍។ 

៥០-សមបុរសរសំ  មិនតចូមិនធ ំ មុខមូល បម ប 

មិនទបមិនខ ពស ់  េ ស ម សសឥ់ នយ ៍    ជីនកជី់នី 

   សងួន គងរក  ។        (េនមនត) 

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

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

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

ទងំេនះ នឹងេជរ បេទច កប់ រេទដល់ ច់ញតិរបស់
ខួនែដលេនរសេ់នះ ឲយហនិេ ចេខចផ ជក់ជមិនខន ។ 

េ យមនជំេន ែបបេនះេហយី េទីប បជជនែខមរែតងេទេធពិីធី
កន់បិណ (េបះបយបិណ) និងយកចងន់េទវត បេគន ពះ
សងឃ េដីមបបីនឧទទិសកុសលផលបុណយេទឲយេ បតនរកទងំ 
េនះ េហយីញតិមិតែដលបនបំេពញកុសលផលបុណយេនះ នឹង
បន តឡប់មកវញិនូវសពទ ធុករពរ និងេសចកីសុខេក មក ន
គប់ បករ ។ 

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

(េនមនត) 
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ជតិ ខ មរេ កម  មិនចះុញ៉ម  មិនខចខម ងំ 

យត ងំ   ចបំងទមទរ  សិទ ធេិសរ 

កនុងនមខនួ  ជចចស់ សក  មច ស់ទកឹដ ី

ទងំ បស ស  ៊ នបូជ  ឥតេ ក យ ។ 

 

ឈមហរូ ល  កលធរូណី  ស័ពទទិ  

ចតិេខម    ក នេ ម ះ  សម័ គបូរកយ 

កមពុជេ កម  មនគណុធងន ់  ដូចគណុមយ 

ស៊ូ បក់យ  ខរំក    មិនឲយបង ់។ 

 

ែខ មរេ ចន ស់  េ ចនេដរ ស ់  ឥតគណន 

ក ័យជនម    េ ពះករពរ  ញតេិផពង  

ែខ មរ បស ស  ទងំ គហសថ  នងិ ពះសងឃ 

បព់នអ់ងគ  េ ចន ននក ់  បជី់វត ។ 

 

ស៊ូ បខ់នួ  មិនឲយ ប ់  ម រត ី

បម់ននយ័  លបីដូចរស ់  េឈម ះបរសុទ ធ 

ឈមែខ មរេ កម  បូជជនូ   ជតពិិត ៗ 

អស់កលុបុ ត  កលុធី    តវចងច ំ។ 

 

េរ ងកនង   បនចង កង  ជ វ រ 

ទកុ ខេខចផ   ចរជបច់តិ  ដិតរយឆន  ំ

ដួង ពលឹង   វរៈជន   ទេ យ ំ

ែ សកែផរផ ំ  ែខ មរេ កមច ំ  ចកំុេំភច ។ 

 

បេ់កតេទ ត  េ ពះជយួជត ិ  ខចេធអី 

ចតិភក ី   េករគ៌ងេ់ន  ថដូចេព ជ 

ប់ តកយ  ឧតមគត ិ  រស់ជនចិ ច 

ជតមិិនេភច  សនគង ់  រង រហតូ ៕ 

ង ម៉នូេសរ 
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 សិទ ធមិនសុ  គជឺ គះមូល នរបសេ់សរភព ។ 

េយង មេសចកី បកសសីពីសិទ ធមិនសុ  នងិសិទ ធិ បជ

ពលរដ ឆន ំ ១៧៨៩ ( បេទសប ងំ) សិទ ធមិនសុ  ចបេ់ផម

មន ងំពីធមមជតរិបស់មនសុ  ែដលេកតេចញពីៃផទ 

មយមកេម៉ះ េហយមនលកខណៈេសម ៗ គន  េ យពុំមនករ

េរសេអង ឬ តវេគរេំ ភជិះជនេ់ឡយ ។ េពលគមឺនសុ

គបរូ់ប មនសិទ ធរិស់ នមនជីវត, បេញចញមត,ិ ទទលួបន

ព័តម៌ន, ទទលួបនករអបរ់,ំ ករពយបល, ករងរេធ, 

មនទជំីរក, មនសញជ ត,ិ វបបធមិ, េធដេំណរ, បេងកតអងគ

ករ-សមគម េធនេយបយ នងិសិទ ធជំិេន សន ។ល។ 

 ចះុែខ មរកមពុជេ កម ែដលកពំងុរស់េនេ កម

នគិមយួនបច ចបុបន នេនះយង៉ ែដរ? េត ជញ ធរ

យួន គបលំ់ បថ់ន កម់នេគរពសិទ ធិ ពះសងឃ នងិ បជ

ពលរដែខ មរេ កមែដរឬេទ? េតមនសញញ អីខះ ែដល

បញជ កថ់ រ ភបិលកមុមុយនសិយួនបនរេំ ភបំពន

ដលសិ់ទ ធមិនសុ យង៉ធងនធ់ងរ រហតូដលេ់ បលទ ធផិចក់រ

ប ងក បជនជតេិដមែខ មរកមពុជេ កមទងំកេំ លជួរជត?ិ  

 េពលេវ កនងេទ យួនមិនែដលចតទ់កុែខ មរ

េ កមជមច សទ់កឹដីេឡយ ផទុយេទវញយួនបនេធ

នគិមមកេល ខ មរេ កមពីជំននមួ់យេទជំននមួ់យ េ យ

អំ ចផចក់រអមនសុ ធមិគម នទបំីផតុ ។ រូបភពរដ- 

បលសុីវលសមយ័ នគិមនយិមប ងំ (1856-1954) 

ែដនដកីមពុជេ កម តវបនប ងំ កេ់ឈម ះថែដនដ ី “កូ

ងំសុីន” េពលេនះយួនបនេ ជ តែ ជកចលូកនុងជួរម ន 

ធ ំ ៗ ែអបអបសុី ខ ជមួយប ងំ កនុងេគលបំណងេកប

កប់ បេទស នងិអំ ចគម នែខ មរេ កម ។ េ  ជីមិញ 

បញចុ ះបញចូ លេសចយួន បវ យ លួងេ មឲយប ងំ

បគលក់ូ ងំសុីនឲយេទយួនកនក់ប់ គប់ គង ដូេច នះេហយ

េទបមនសទ ធសិញញ េទភគេីនឆន ំ ១៩៤៩ េហយែខ មរកមពុជ

េ កមបតប់ងអំ់ ច ងំពីេពលេនះមក ។ រូបភពរដ-

បលសុីវលសមយ័ នគិមនយិម េមរក (1954-1975) 

េមរកកនក់បយួ់នខងតបូង កនុងេនះមនកូ ងំសុីនផង 

រ ភបិលយួន េធ វ គ ីេបកទូ យសិទ ធឲិយែខ មរេ កមខះ ៗ 

ប៉ែុនធតពិុត េធ វ គ ី គតិែតពីផល បេយជនជ៍តរិបស់

ពួកេគ ។ េមរកកដូ៏េចន ះែដរ េពលេនះ ពះសងឃ នងិ

ពលរដែខ មរេ កមេធករត យ៉ង៉ ចក់បល ចក់នទុយ ។ 

ប៉ែុនបនែតខងែផនក ពះពទុ ធ សនប៉េុ ះែដលរងម ំ រ

ឯកងកមងំរបស់េ ក សឺន ង ៉កុថញ់ តស៊ូេលសមរភមិូ 

បំេរឲយ េមរកកចំតយួ់នកមុមុយនសិែតប៉េុ ះ េហយករ

តស៊ូរេំ ះែខ មរកមពុជេ កមពុំបនគតិដល ់ នងិេធបន

សេ មចមង េឡយ ។ ឈនចលូសមយ័កល ធរណៈ

រដសងគមនយិមេយ ក ម (១៩៧៥-បចចបុបន ន) ែខ មរកមពុជ

េ កម តវបនបតប់ងអំ់ ចទងំ សង សូមបី តសិទ ធិ

បេញចញមត ិនងិករត សូ៉មក ុឲំយរ ភបិលយួនគបសងកត 

នងិជិះជន ់ក ៏តវ មឃត់ ដរ ។ ជក់ សង ពតកិរណ៍ឆន ំ 

១៩៧៦ រ ភបិលយួន េបកយទុ ធនករកចំត់ ខ មរេ កម ម

រូបភពកមងំ ប ប់ វធុ (យកេលះថ ែខ មរេ កមបំេរ

យួន េធ វ គ)ី កនុងេគលបំណងកចំតផ់ចពូ់ជ ឬសគលអ់នក

តស៊ូបុកេសរ នងិ បជជនែខ មរសូត តង ់ ។ ពតកិរណ៍ឆន ំ 

១៩៧៨ របបយួនកមុមុយនសិ បនជេន សែខ មរេ កមេន

សក យទង េខតមត់ ជក េទរស់េនតបំនេ់សដកចិ ចថម ី

(Vung Kinh Te Moi) កនុងេគលបំណងបនយ់កដធី ីែ សចកំរ 

នងិផចក់រទនំកទ់នំងជមួយែខ មរេនកមពុជ ។ ពតកិរណ៍

ឆន ំ ១៩៨៦ រ ភបិលយួនកមុមុយនសិ បនេបកយទុ ធនករ

េបសសំ តវបបធមិ សន ទេំន មទំ ប់ ខ មរែដល

មន ងំពីបូ ណកលមក កនុងេគលបំណងយួនតបូ   
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-វិទយុសំេឡងកមពជុេ កម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ផ យេចញពី កង សីុ៉នេ ន រដធនីៃន សហរដ េមរកិ ស មប់

បេ មដល់ បយិមតិអនកនិយម ប់ករផ យរបស់វទិយុេយងខញុ  ំ។  

-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសបហ៍មង េរ ង ល់ៃថងអងគ រ ៍ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជេ កម មកមពស់

រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  

- បយិមតិ ក៏ ចេបក ប់បន គប់េពល មរយៈេគហទពំរ័ www.khmerkrom.net/vokk ។ 

-េ កអនកនងក៏ ចេផញអតថបទមកកន់ករយិល័យេយងខញុ ំ ម បអប់អុីែមលៈ  vokknews@gmail.com 

 
នយិកមម បងខឲំយែខ មរេ កមេបះបងេ់ចលវបបធមិេករ

ដូន  ញុះញងប់ញចុ ះបញចូ លគំ មកំ ហង កៃឡែខ មរឲយេទ

ជយួនែតមួយ ងយ សលឈនេឡងរបបសងគមនយិម 

ែដលមនបក កមុមុយនសិែតមួយសីេគេនះ ។ េ កនដ-

កមមដ ៏ វយងឃ់នងបំផតុេនះ គយួឺនបនេ ប បសក់មងំ

េយធ នងិបូ៉លិសចប់ ពះសងឃ បព់នអ់ងគ ចប់ ចរយ 

នងិពទុ ធបរស័ទ បព់នន់ក ់ ែដលគម នកហំកុ កព់នធនគរ

យង៉រលូន េ យពុំមនករេកតែ កង ឬេគរពសិទ ធិ

មនសុ ជតបិនចិ េ ះ ។  

 កបបករិយបងញពីភព ពេហនេកងកច នងិ

បកបេ យគនំតិពិលពលុរបស់រ ភបិលយួន បនបន 

មកដលស់ពៃថងេនះ ។ ពតកិរណ៍ដថ៏មី ស ងមួយេទ ត 

េនះកលពីឆន ំ ២០០៧ រ ភបិលយួនកមុមុយនសិែដលមន

េង ង តងឹយងុ នយករដម ន បនរេំ ភមកេល ពះសងឃ 

នងិ បជពលរដែខ មរេ កមយង៉ កេឡះេខះ េ យរ ភ-ិ 

បលផចក់រមួយេនះបនចបផ់ ឹក ពះសងឃអស់ ១៩ អងគ 

េហយបនឃុំខនួ ពះសងឃកនុងពនធនគរចនំនួ ៥ អងគែថម

េទ ត ។ េលសពីេនះ រ ភបិលអញនយិមេនះែដរ បន

អនវុតន ៍ចសបេ យ ចប់ បជពលរដែខ មរឃុំឃងំ េធ

ទរណុកមម គំ មកំ ហងដល់កម គ រែដលបនចលូរួម

េធបតកុមម ទមទរឲយរ ភបិលយួនកមុមុយនសិផចក់រ

របស់ េង ង តងឹយងុ េគរពសិទ ធដិីធ ីនងិទមទរឲយ បគល់

មកវញចនំនួដីធ ី ែដល តវបនរបអូសយកកលពីអំឡងុ

ឆន ំ ១៩៧៨ ។ ទេងដក៏ំ ករបស់រ ភបិលផចក់រយួន

ទងំអស់ហនឹងគជឺតកឹ ងបងញឲយេឃញថ រ ភបិល

យួនមនករភតិភយ័ នងឹកមងំជំទស់េនកមពុជេ កម 

ែដលមនចនំនួកន ់ តេ ចនេឡង ៗ ។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង 

េគសេងកតេឃញ បជពលរដែខ មរកន ់ តេ ចនេឡង ៗ មន

ករយលដ់ឹងអំពីេគលករណ៍លទ ធិ បជធបិេតយយ នងិសិទ ធិ

េសរភពជមនសុ ជត ិ ។ គកឺរយលដ់ឹងរបស់ បជ

ពលរដែខ មរអំពីសិទ ធេិសរភព នងិលទ ធិ បជធបិេតយយេនះ

េហយ ែដលជកងលដ់ធ៏មួំយរបស់របបកមុមុយនសិយួនេទ

អនគត ពីេ ពះលទ ធិ បជធបិេតយយ នងិេសរភពេនះនងឹ

ឆុះបញច ំងករពិតឲយែខ មរេ កមដឹងពីរេប ប គប់ គងដផ៏ច ់

ករ ម េរសេអងរបស់នយករដម ន េង ង តងឹយងុ ។ 

 គនំតិបក ពួកនយិម មរយទេមដកឹនមិំនសូវ

ៃថថនូរ រឡិករឡកដូ់ចេកមងេប មៃដ េរសេអងគបសងកត់

បជពលរដែខ មរេ កមទងំអស់េនះេហយ ែដលេធឲយពួក

គតមិ់ន ច ទបំន ។ រ ភបិលយួន េង  តងឹយងុ គរួ

សេ់ចះេគរពសិទ ធមិនសុ េពលេនះ េ ពះសពៃថង បជ

ពលរដមនមេធយបយតស៊ូមតេិ ចន ស់ េហយេបរ

ភបិល េង ង តងឹយងុ មិនចងប់ន លេ់ឈម ះទកុឲយកនូេច

ជំននេ់ កយជ បេទស ែដលសុយ ចសខ លអំ់ពីបញ

រេំ ភសិទ ធមិនសុ , ករេរសេអង ផចក់រ នងិជំេន

សនរបសជ់នជតភិគតចិ ឬជនជតេិដម រ ភបិល

តវេចះេ បភពេឆ សៃវរបស់ខនួ េរ បចំ បេទសឲយមន

រេប បេរ បរយ េ យគម នករេរសេអង, គម នអំេព

រេំ ភសិទ ធមិនសុ , គម នអំេពពកុរលួយ នងិគម នករ ក់

ក មតេសរភពជំេន សន ៕  

ណិតជតិ នងិប ក់ 
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ឃ-ប ងំ និគមនិយម តដីេដមបកីិតយនុភពៈ 
 វតមនដបូំង ៃនជនជតអិឺរ ៉ុបេន សីុ មនគនិំត តមឹ

ែតផ យ សន និងេធជនួំញែតប៉ុេ ះ ។ ែតគនិំតេនះបន

កយបនិចមង ៗ េទជគនិំត តទីេដមបេីធជនួំញផង េដមប ី

កតិយនុភព បេទសេគផង ។ បេទសចនិ បនេធសមបទនេកះ 

“ម៉កវ” េទឲយ បេទសបក៉ទុយេហគ (Portugais) េនឆន  ំ១៥៥៣ 

េ យយកពនធ ៤ ០០០ ហង់កនុងមួយឆន  ំ និងបនអនុញញ តឲយ 

អង់េគស និងប ងំេបក គះឹ ថ នជនួំញេនឆន  ំ ១៧៨៨ ។ េន

ឆន  ំ ១៨១៩ េ ក ែសមហ ៉ហិល ភន ក់ងរៃន កមហុ៊ន

អង់េគសេនឥ ខងេកត (Compagnie anglaise des Indes 

Orientales) បនេបក ខ គះឹ ថ ន (Momptoir) សិងបុរ ី ែដល

េ កយមកេនឆន  ំ ១៨២៤ មកចិច ពមេ ព ងមួយជមួយអនក

ដកឹនេំនទីេនះ កមហុ៊នអង់េគសបនកន់កប់អធបិេតយយ-

ភពេលេកះេនះទងំ សង ។ េនឆន  ំ១៨៣៤ បេទសចនិ មនិ

ពមបនកចិច ពមេ ព ងជនួំញផច់មុខ ដល់ កមហុ៊នអង់េគស

េនឥ ខងេកត តេទេទ តជេហតុប លឲយច កភព

អង់េគសមនករ ក់អន់ចតិជខងំ ។ េឆ តឱកសែដល ជញ

ធរចនិេន “កង់តុង” (Canton) ចប់របឹអូសយក េភ នចនួំន 

២៤០០ ហិប តៃម បក់ ៥០ ន ហង់ ែដលជនជតអិង់េគស

មន ក់ជអនករត់ពនធ បេទសអង់េគសក៏បន បកសស ងគ ម

ជមួយចនិ ែដលេគឲយេឈម ះថ “ស ងគ ម េភ ន” ។ ចនិចញ់

ស ងគ ម តវបងខចំតិចុះហតថេលខេលកចិច ពមេ ព ងមួយេនៃថង

ទី ២៩ ែខសី  ឆន  ំ ១៨៤២ េ បឲយបរេទសេធជនួំញ និងេ ប

បស់កពំង់ែផេន េស ងៃហ, និងប៉ូ, ហូឆូវ និងេន េក- 

ម៉ូយ ពមទងំ បគល់ ហុងកុង េទឲយអង់េគសផង ។ ប ងំក៏

បនេឆ តឱកសេនះែដរ បងខឲំយចនិយល់ ពមផល់េសរភីពដល់

អនកផ យ សន និងមនមុខនទីករពរអនកផ យ និងកន់

សនកតូលិកេនចុងបូព៌ ។ 

 េនកនុងឆន  ំ ១៨៥៦ េ កឪពុក អូគស បដែឺឡន 

តវបនសមប់េន កងសីុ បេទសចនិ េនៃថងទី ២៣ ែខកុមភៈ 

ែថមេល ជញ ធរចនិបនចប់ជនជតចិនិមន ក់ ែដលេធករេន

កនុងកប៉ល់មួយេ តទង់ជតអិង់េគស ស ងគ មមួយេទ តក៏បន

ផទុះេឡងរ ងចនិ និងសមព័នធអង់េគស-ប ងំ ។ ចនិចញ់ស ងគ ម

មងេទ ត េហយេនទីបផុំតកចិច ពមេ ព ងសនិភពមួយ តវបន

ចុះហតថេលខេនកនុងឆន  ំ១៨៥៩ ។ គកឺនុងដេំណ រមកពី បេទសច

េ កយេពលចប់ចមបំងេនះេហយ ែដលកងន ប ងំេ យ

មនករចូលរួមពីន ចមបំងេអសប៉ញុ៉ល មកពី កងម៉នីល 

បេទសហីលីពីន ផង បន យ ប រេទេលយួនជេលកទី ៣ 

េនតួ ៉ន េនះកនុងៃថងទី ១ ែខកញញ  ឆន  ំ ១៨៥៨ និង យយកទី

កងៃ ពនគរែថមេទ តផង េនេពលេ កយមក ។ 

 ម៉កវ េ កមករ តត របស់ បក៉ទុយេហគ, សិងបូរ ី

និងហុងកុង េ កមករ តត របស់ច កភពអង់េគស េធឲយ 

េបសកជន (Expéditionaires) ប ងំ សៃមដ៉ល់ទឹកដមួីយដុេំន

សីុ េគនយ៍ ។ បវតវិទូិ ហីលីពីន បនសរេសរថ េ ក ហង់

សីស គ លីេញ (Francis Garnier) នយទ នេជងទឹកេកមង

មន ក់ បន សៃមយ៉ក សីុភគ េគនយ៍ទងំមូលជកមមសិទធិ

របស់ប ងំ ។ កលពីអធិ ជ ប៉ូេឡអុងទី ៣ សេ មចឲយ

េបសកកមមេ ក បេទសេ បកមងំទព័េនះ ទង់មនិនឹកដល់កនុង

ករ យយក ទឹកដកីមពុជេ កម (Cochinchine) េដមបេីធជ

និគមេនះេទ មកពីកមពុជេ កមេនះេនឆង យ ស់ពី

បេទសប ងំ េហយេបគតិពី បេយជន៍កនុងែផនកេសដកចិចវញិ 

ក៏មនិមនប៉ុនម នេនះែដរ ។ ែតេនេពលេនះ អធិ ជបន

បគល់អំ ចទងំអស់ដល់េបសកជន ែដល ចសេ មចចតិ

បន មករគួរកនុងនមអធិ ជប ងំ ។ គកឺនុងន័យេនះេហយ 

ែដលេ កឧតមនវ ី ត ី រេី គ ដហឺ នូយឺ អគគេមបញជ ករកង

ន ចមបំងប ងំេនសមុ ទចនិ បន យយកៃ ពនគរជទឹក

ដែីខមរេទេធជកមមសិទធិរបស់ប ងំ (Les grands dossers de 

I’lllustration page 17-18) ។ 

 ង-សកមមភពេសដកិចច ៖ 
 េដមេឡយអនកដកឹនបំ ងំេនកនុង បេទស េមល

សកមមភពេនះ សពិច សពិល ស់ ែតេបសកជនប ងំេមល

េឃញចបស់ ស់ ចង់ឲយមនករេធជនួំញជួញដូរ នឹង បេទស

ចនិ ។ េនឆន  ំ១៨៦៦ េគបនេធករ វ ជវរុករកទេនេមគងគ 

បនទ ប់មកទេន កហម រួចមកកនុងឆន  ំ ១៨៨៧ េគបនបេងកត  
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ឲយមនអគគេទ ភបិលឥណូចនិ េ យមនទី ន ក់ករេន

តុងកងឹ ( ណូយ) េនះកនុងេគលបណំងែតមួយ គងឺយេធ

ជនួំញជួញដូរជមួយនឹងចនិ ។ គប់ទេងរបស់ និគម 

ប ងំ េគេធេឡងេដមប ី បេយជន៍ខួនេគេ យយក បជ

ពលរដឥណូចនិជមេធយបយកនុងករសង់ផូវថនល់ សង់បូវរថ

េភង សង់ ព ន់ សង់កពំង់ែផ ។ល។ ឥណូចិនប ងំ ជ

និគម ជវីកមម ។ េសដកចិចឥណូចនិ តវផលិតធតុេដម និង

កសិកមមេដមបនីេំចញ មន សវ េកសូ៊ ែត កេហ េ មច ធយូង 

ថម ។ល។ េនែដនដសីណរទេនេមគងគ ៃផទដែី សបនេកតេឡងពី 

២៥០ ពន់ហិក  េនឆន  ំ១៨៨៦ េទជង ២ នហិក  េន

ឆន  ំ ១៩៤០ ។ េនឆន  ំ ១៩៣៣ ឥណូចនិជ បេទសទី ២ កនុង

េ កែដលបនន ំសវេចញ ។ ចែំណកខងដំ េំកសូ៊ េន

ឆន  ំ ១៩០៨ មនែត ២០០ ហិក  េនឆន  ំ ១៩៤០ មនដល់ 

១២០ ពន់ហិក  ។ េនឆន  ំ ១៩៣៩ ឥណូចនិបននធំយូងថម

េចញ ១.៧១១ ពន់េ ន (ផលិតេចញទអំស់ ២.៦១៥ ពន់

េ ន)។ កមមករឥណូចនិ បនេធករយ៉ងតងឹែតង េហយេពល

ខះ តវេគ យដែំថមេទ តផង (Les Collections de I’Histoire 

No. 23, 2004, page 14) ។ 

 ២-ប ងំ យយកៃ ពនគរ េនៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
១៨៥៩ ៖ 
 េនេដមឆន ១ំ៨៥៩ ទីរួមេខតៃ ពនគរជកពំង់ែផតូច

មួយ មនផទះសឹកមួយ ៗ េហយមន បជពលរដរស់េន

បែហល ២ ពន់នក់ប៉ុេ ះ ។ េទះបយួីនបនកន់កប់អស់

ជងមួយសតវត រក៍នះរួចមកេហយក ីេទះបរីដអនំចយួនបន

េដញែខមរឲយចុះមកខងតបូងកី ៃ ពនគរទី កងែខមរេនកមពុជ

េ កម េន ង ត់ ជងំ បកបេ យៃ ពេឈធ ំៗ ដែដល ។ កលពី

េដមសតវត រទី៍ ១៩ អតតីវរេសនិយឯកប ងំមន ក់េឈម ះ វកីទរ័ 

ឡូលិវេិយ (Victor Olivier) ែដលេ កឪពុក (ែពរ) ពីញូ៉ដេឺប 

ែហន (père Pigneau de Béhaine) បនមកជួយេសច យ៉ ឡុង 

បនសង់បនទ យ បករមួយយ៉ងធេំនកនុងេនះ មនវមិនេសច 

មណលរដបល និងជ ងក សវមួយ ។ េនឆន  ំ១៨៣៥ បនទ យ

បករេនះ តវខូចេខទចខទីមកពីករ យ ប រគន រ ង កម

អធិ ជ មញិ ម៉ង និង កមបះេបរេ ម ះសម័ គ និងអតតី

េទ ភបិល េឡ ន់៉េយ ក (Le Van Duyet) ។ អធិ ជ មញិ 

ម៉ង បនបញជ សង់េឡងវញិជបនទ យ បករមួយ ែដលតូច

ជងមុន ឋតិេនខង ជងឦ នៃនបនទ យចស់ ។ គបឺនទ យ

េនះេហយ ែដលេនករពរទីរួមេខតៃ ពនគរែផនកខងេជង ។ 

 េនៃថងទី ២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៨៥៩ កងន ប ងំ និងេអ

សប៉ញុ៉ល រួមទងំអស់មន ៧ ន  េ កមបញជ ករេ កឧតម

នវ ីរេី គ  ដហឺ នូឺយី បនេចញដេំណ រពី តួ ៉ន េឆព ះេទទិខង

តបូង មេឆនរសមុ ទចនិ មកដល់មត់ ចកទេនចូលេទៃ ពនគរ

េនេម៉ង ៤ ង ច កនុងៃថងទី ៩ ែខកុមភៈ ។ ពឹកេឡង កងន េនះ 

បន យកេមទចបនទ យទងំពីរែដលេនករពរកពំង់ែផ អូរកប ់ 

(Vung Tau)។ េនៃថងទី ១១ កងន េនះបនេធដេំណ របនេទ

េទ តត មង់េទៃ ពនគរេ យបន យកេមទចន  ែដលេន

មផូវអស់ចនួំន ៦ ។ េន ង ចៃថងទី ១៥ កងន េនះបនមក

ដល់មុខបនទ យទងំពីរ ែដលេនករពរ កងៃ ពនគរ ។ បនទ យ

មួយសថិតេនខងតបូង តវបនកេមទចភម ។ ៃថងែសកេឡង ន  

ឡ៉ង់ហ  បនចុះេទេសុបករណ៍េដមបយីកបង់ចបស់ពី

បនទ យ បករែដលសថិតេនទិសខងេជង ។ េពល ពលឹម ង 

ៗ ៃថងទី ១៧ ន ចបំងំទងំអស់បនេរ បចយុំទធនករេចញ

ចបំង ។ កប៉ល់ ឡឺ េភេហ តុង បនេបកេទឈប់េនចពីំមុខទរ

ចូលបនទ យ បករែតមង ។ កប៉ល់ ឡឺ ពីម៉ូេហគត៍ និង ឡ៉ង់

ហ  ឈប់ពីមុខ ឯចែំណកកប៉ល់ េ គ ន,ែអលកណូ 

និងឡឺេ បហ ង់ត៍ ព័នធេនពីខងេ កយ ។ ដបូំងេឡយ កប៉ល់

កេំភងធបំនបញ់ស មកចូលេទកនុងបនទ យយ៉ងខងំ ។ កង

ករពរយួនក៏បនបញ់តបមកវញិ ែតមនិយូរប៉ុនម នករតៃដ

េនះក៏បនចុះអន់ថយេទវញិ ។ កងទ នេជងទឹកក៏បន

េចញពីកប៉ល់េឡងេគក េហយបញ់ស មកចូលេទកនុង

បនទ យសឹងពី គប់ទិសទី េធឲយទ នយួនបក់សបតរត់ខច ត់ 

ខច យ ។ េនេម៉ង ១០ ពឹក កងន ចបំងំប ងំ និងេអសសប៉

ញុ៊ល យកបនេហយកន់កប់ទងំ សកបនទ យ បករ និងទី

រួមេខតៃ ពនគរ ។ ករខូចខតែផនកខងប ងំ និងេអសប៉ញុ៉ល  

មនជបងគួរ គឺ ប់ និងរបួស ១៥ នក់ កនុងចេំ មកងទព័

ទងំអស់ ១.២០០នក់ ។ ចែំណកខងយួនវញិ មនករខូចខត

យ៉ងដណំំ ។ កេំភង បែហល ២០០ េដម កប៉ល់មួយេ គ ង 

ទូកប៉ុកចយចបំងំចនួំន ៧ វុធ ២០.០០០ េដម រេំសវផទុះ 

៨៥.០០០គ.ក រេំសវកេំភងធ ំ ព ន់ធ័រ អងគ ៥០.០០០ 

េ ន ។ល។ ពមទងំ បក់ ១៣០.០០០ ហង់ ។ រួមទងំអស់  

រ ភបិលយួនបនខូចខត បែហល ២០ ន ហង់ ។ 

 (េនមនត) 
ដក សង់េចញពីេស វេភ “កមពុជេ កម អំ ចគម នែខមរេ កម” 



េលខ  ៥៦ ែខសី   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 

(តមកពីទំព័រទី ១៦) ែដលបន ក់ថយ ពះម ក តែខមរនេពល
េនះរមួមនៈ ទី១-សូម ជញ ធរេយ ក មេ ះែលង ពះសងឃ ៥ ពះ
អងគ ែដលបនផ ឹក និងកត់េទស ក់ពនធនគរពី ២ ឆន  ំ េទ ៤ ឆន  ំ
កលពីៃថងទី ១០ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៧ េ យ រែតករត ៉កនុងករ
សិក េរ នសូ តអក រ សែខមរ និង បឆងំនឹងបំ មមិនឲយ ពះសងឃ
េចញ ទង់បិណប ត ។ ពះសងឃទងំ ៥ អងគេនះមន ១. ពះភិកខុ គឹម 
េម ន ជប់ពនធនគរ ៤ ឆន  ំ។ ២. ពះភិកខុ យ៉ញ់ តូង ជប់ពនធនគរ ៤
ឆន  ំ។ ៣. ពះភកិខុ លី េធ ន ជប់ពនធនគរ ២ ឆន  ំ។ ៤. ពះភិកខុ ថច ់ 
េធ ង ជប់ពនធនគរ ២ ឆន  ំ និង ៥. ពះភិកខុ លី ង ជប់ពនធនគរ 
រយៈេពល ២ ឆន  ំ។  
 ទី២-សូមឲយ ជញ ធរេយ ក ម េ ះែលង ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ឃុភំនំដិន សកគរិវីង  េខត
ែកវ ែដល តវសេមចសងឃ ជ េទព វង  ចបផ់ ឹក េ យរេំ ភ ពះ 

វន័ិយសងឃទងំកំេ ល រចួបញជូ នេទកត់េទសេន បេទសេយ ក ម 
ទងំរេំ ភរដធមមនុញញ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ។ ពះេតជគុណ 
ទឹម ខន តវតុ ករេយ ក ម កត់េទសឲយជប់ពនធនគរចំននួ 
៦ ឆន  ំបុ៉ែនពយួរចនំនួ ៥ ឆន  ំ។  
 ទី៣-អនុញញ ត បជ សែខមរេន បេទសេយ ក ម (កមពុជ
េ កម) េគរពទំេន មទំ ប់របស់ខួនេ យេសរ ី។ ដូចជបុណយកឋនិ

ទន មពុទធ នុញញ តកនុងមយួឆន ពុំទធ សនិកជន ចេធីបនេពញមយួ
ែខ ែតេនេខតឃងំ ពល វ ទឹកេខម  ជញ ធរេយ ក មអនុញញ តឲយ
េធីែតមយួៃថងបុ៉េ ះ ។  
 ទី៤-េដីមបីបងញពីទំនក់ទំនងជមិតភព កន់ែតល បេសរី
រ ងកមពុជ-េយ ក មែថមេទ តេនះ សូមភគីេយ ក មអនុញញ ត
េបីកវទិយ ថ នពុទធ សនបណិតរងេនេខតឃងំេឡងីវញិ េ ពះវទិយ-
ថ នេនះមនករចូលរមួចំែណកក ងពី ពះករុ  ពះបទសេមច
ពះនេ តម សហីនុ ពះម វរីក តេនកនុងទសវត ឆន  ំ៤០ ផងែដរ ។ 

 ទី៥-េសនីរ ភិបល ធរណរដសងគមនយិមេយ ក ម 
ែដលេរ បចំកមមវធីិបំេពញ ជទស នកិចច ថយ ពះករុ ជអមច ស់ជីវតិ
តមកល់េលីតបូងេនះ សូមេម េរ បចំថយ ពះអងគបនយងេទកន់
តំបន់ ែដលមន បជ សែខមររស់េនេ ចីន េដីមបី បជ ស និង ពះ 
សងឃែខមរទងំេនះ បន កបបងគំគល់ ពះអងគេ យផទ ល់ ។ 
 សូមបញជ ក់ថ េនកមពុជេ កមមនវត ម បមណជង
៥០០ និង ពះសងឃ ប់មឺុនអងគគង់ចំ ពះវស  ។ មកដល់សពៃថងេនះ 
ជញ ធរ ៃនរបបផច់ករយនួកពុំងរះិរកកលលបចិ គប់ែបបយ៉ង េដីមបី

បំផិចបំផញេករមតក និង បៃពណីវបបធមិ ែដលេនេសសសល់េលីែដន
ដីកមពុជេ កម ៕ 

ថច់ េ ភណ័ 

(តមកពីទំព័រទី៨) ម សននបិតនៃថងទី ៣១ សី ខងមុខ សហព័នធ
នឹេលីយកបញ ពះ គ ទឹម ខន មកពិភក  េដីមបីជំរុញឲយរ ភិប
លយនួបញជូ ន ពះអងគ តឡប់េទកមពុជឆប់ ៗ” ។ 
 សូមជំ បជូនថ ម សននិបតែដលនឹងេធីេឡងីេនៃថងទី ៣១ 
ែខសី  នវតែខមរេ កម មលិតុន កនុង បេទសក នឹងចប់េផីម
េនេម៉ង ៩ ពកឹ ។ បងបូនែខមរេ កមនឹងបនជបួ គមឹន និងឥស រៈជន
សំខន់ ៗ របស់សហព័នធ េហយីេ កយពីបញច ប់កិចច បជុំេនេម៉ង ៨ 
ង ច សហព័នធក៏មនេរ បចំកមមវធីិេ ខ នកំែបង និង កំំ នជមយួ

ចំេរ ងលមី ៗ េទពីសហរដ េមរកិផងែដរ ។  
 េ យែឡក េដីមបឲយមនករយល់ដឹងទូលំទូ យអំពីសិទធិ
មនុស  និងទេងីផច់ករបស់រ ភិបលយនួ ែដលបនអនុវតយុទធ-

ស ចសបេ យគបសងកត់រេំ ភសិទធិែខមរេ កម និងេសរជំីេន

សនេនែដនដីកមពុជេ កម នឱកសខបួគំរប់ឆន ទីំ ៦០ ៃនេសចកី 
បកសជសកលសីពីសិទធិមនុស ខងមុខេនះ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមមនកតយិសេធីម សនិបតមយួ សពីីសិទធិមនុស ជតិ េនឯ
បេទសអូ លី ែដលនឹង តវេធីេឡងីនៃថងទី ៥ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៨ នទី
កង Canberra និងៃថងទី ៦-៧ ែខធនូ េធីេនឯទី កង Melbeurne ។ 
ម សននិបតេនះ នឹងបញច ប់របបផច់កររបស់រ ភិបល កង - 
ណូយ េ ពះសពៃថង បជពលរដមនមេធយបយតស៊ូមតិេ ចីន ស់ 
េហយីេបីរ ភិបល កង ណូយ មិនចង់បន ល់េឈម ះទុកឲយកូនេច
ជំនន់េ កយជ បេទស ែដលសុយ ចសខ ល់េទេនះ រ ភិបល កង
ណូយ តវេចះេ បីភពេឆ សៃវរបស់ខួន េរ បចំ បេទសឲយមនរេប ប

េរ បរយ េជ ស ងកររេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរភីពមូល ន ៕ 
VOKK 


