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ម កេរង 

េ យៈ េច មនុេខម  
 ្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេលីែដន
ដីកំេណីតរបសខួ់ន ែតងតូញែតរថ ពកួេគទទលួរងករជិះជន់
រេំ ភសិទធិេសរភីព េសរជំីេន ្រពះពុទធ សន សិទធិបចេញចញ
មតិ សិទធិ ស ីេហយីែថមទងំទទលួករេរសីេអងីពីជនជតិយនួ ជ
ពិេសសគឺេមដឹកនៃំនរបប្រកង ណូយេទ តផង ។ 
 ពលរដែខមរេ្រកម រស់េនកនុង្រសក យទង េខត
មត់្រជក បនឲយដឹងថ េសរភីពបេញចញមតិេនកនុង្របេទស 
េយ ក មបចចបបុននេនះ គឺធក់ចុះដល់បត េ យ រែតរបប
កុមមុយនិសេយ ក ម បក េទលមយួេនះប ងក ប និង ងំខទប់ជ
បនបនទ ប់ ល់ប រព័ត៌មន និងសិទធិបេញចញមតិរបស់្របជ
ពលរដ ។ ្របជពលរដកនុង្រសកខងេលីបនបែនថមថ លេ់ពល
ែដលពកួេគ្របមូលផុំគន េធីករត ៉ទមទរអីមយួ េ យសនិវធីិ 
និងឲយមនករេគរពសិទធិ្របជពលរដ ្រពះសងឃ និងេសរជំីេន
្រពះពុទធ សនេនេលីែដនដីកមពុជេ្រកម គឺែតងែតទទលួរងករ
គំ មកំែហង ប ងក បយ៉ង វៃ្រពៃផ  រហូតឈនេទដលក់រ
ចប់្រពះសងឃ និង្របជពលរដ ក់ពនធនគរែថមេទ តផង ។ 
 េ យេមីលេឃញីសកមមភព ដ៏ែសនអយុតិធមិែបបេនះ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជអងគករមយួតំ ងឲយជនជតិ

េដីមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនទងំគម នសំេឡងេលីែដន
ដីកំេណីតរបសផ់ងខួន បនេធយុីទធនករជបនបនទ ប់េដីមបីែសង
រកករគ្ំរទពីសហគមន៍អនរជតិ កនុងេគលបណំងជំរុញឲយរ ភិ-
បលកុមមុយនិសេយ ក មេគរពសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 សកមមភពតស៊ូេ យសនិវធីិ របស់សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមនេពលកនងមក ទទលួបនករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹពី
សំ ក់បងបូនែខមរ ែខមរេ្រកមទងំកនុង និងេ្រក្រសក ជពេិសស
គឺទទលួបនករគ្ំរទ និង យតំៃលខពស់អំពី (តេទទំព័រទី ០៣)

សកមមភពបតុកមមរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េពលកនងមក  



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 2 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

សូ មថយបងគ្ំរពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទីសកក

រៈដ៏ខពង់ខពស់ និងសូមជំ បបងបូនជនរួមឈម ជ

ទីេសន  ! 

 នឱកសបុណយចូលឆន ថំម ីឆន ឆូំវ ឯកស័ក ព.ស២៥៥៣ 

ៃនៃថងបុណយចូលឆន ថំម ី្របៃពណីជតេិនះ េយងខញុសូំម្របេគន និង

ជំ បជូននូវ្រពឹតកិរណ៍្របវតិ ស រួមទងំដេំណ រជវីតិ្របច ំ

ៃថងរបស់បងបូនជនរួមឈមែខមរកមពុជេ្រកមេយង ែដលកពុំង

រស់េនេលែដនដកីេំណ តរបស់ខួន េហយបនទទួលរងករ

េធទុកខបុកេមនញពីសំ ក់ និគមនិយមថមយួីន ែដល

និគមមួយេនះ បនេ្របយុទធ ស្រចស់បេ យ

រេំ ភសិទធិជនជតេិដមែខមរេ្រកមេយង ។ 

 ្រពឹតកិរណ៍្របវតិ សែខមរកមពុជេ្រកម បនមកដល់

េហយ នៃថងទី ៨ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៩ ខងមុខេនះ គជឺ្រពឹត-ិ

ករណ៍ែដលកូនេចែខមរេ្រកម្រគប់ ៗ រូប ្រតវែត ៊ នេ្រកកឈរ

េឡង េដមបសិីទធិេសរភីពរបស់ផងខួន ។ ្រពឹតកិរណ៍្របវតិ-

សមួយេទ តេនះ គខួឺបគរំប់ទី ៦០ ៃនៃថងបត់បង់ទឹកដ ី

កមពុជេ្រកម េពលគៃឺថងទី ៤ ែខមថុិន ឆន  ំ១៩៤៩ ែដលជៃថង

និគមប ងំ្របគល់ែដនដកីមពុជេ្រកមេយង េទឲយយួន

បវ យ េ យគម នករេអ នខម ស់ ។ ដូេចនះ សហព័នធែខមរកមពុជ

េ្រកម នឹងេរ បចេំធពិធរីលឹំកខួប្របវតិ សេនះ ឲយបនឱ -

រកិអធកិអធម ែដលនឹង្របរពធេឡងេនៃថងទី ១២ និងទី ១៣ ែខ

មថុិន ខងមុខ េនទី្រកងប៉រសី ្របេទសប ងំ ។ 

 ្រពះេថ នុេថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរព និងបងបូនជន

រួមឈមទងំ យជទីេសន  ! 

 កនងមក រ ភបិលទមឡិឥត សនកុមមុយនិស

្រកង ណូយ បនេធរបយករណ៍បភ័ំនទងំបពំនជូន្រកម

្របកឹ សិទធិមនុស  ៃនអងគករសហ្របជជតសីិពីបញសិទធិ

មនុស េនកមពុជេ្រកម និងទូទងំ្របេទសយួនទងំមូល ។ 

េហយរ ភបិលឥត សនមួយេនះ បនបនបនភំែភនកសហ

គមន៍អនរជតិ និងបនពយយមេ្រប្របស់្រគប់មេធយបយ 

លបចិកលែដលជដូីនជី ខួនបនបន ល់ទុកឲយ ។ ទីបផុំតយួន

នឹងទល់្រចក ទល់្របជញ និងគម ន្រចកេចញេទេ យ រ៖  

 ទី១-បនំ និងបៃំភទងំ្រសងនូវ្របវតិ សែខមរែកេទ

ជយួន ។  

 ទី២-បពំនេលកតកិ និងអនុសញញ សិទធិមនុស  ែដល

ខួនបនចុះហតថេលខ រួចេហយមនដូចខងេ្រកម ៖ 

 -កតកិសញញ អនរជតសីិពីសិទធិេសដកចិច សងគមកចិច 

និងវបបធម ិបនចុះហតថេលខនៃថងទី ២៤ ែខធនូ  ឆន  ំ១៩៨២ ។ 

 -អនុសញញ អនរជតសីិពីសិទធិ្របជពលរដ និងសិទធិ

នេយបយ បនចុះហតថេលខេនៃថងទី ២៤ ែខធនូ  ឆន  ំ១៩៨២ ។ 

 -អនុសញញ អនរជតសីិពីករបបំត់ ល់ទ្រមង់ ៃនករ

េរ សេអងពូជ សន៍ ចុះហតថេលខ េនៃថងទី ១៨ ែខមក  ឆន  ំ

២០០២ ។ 

 -អនុសញញ សីពីករលប់បបំត់ ល់ទ្រមង់ ៃនករេរ ស 

េអង សីេភទ ចុះហតថេលខ េនៃថងទី ០៤ កកក  ឆន  ំ១៩៨២ និង

អនុសញញ បែនថម ៃថងទី ១៩ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៨២ ។  

 -អនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹតមិកេល

ខួន ឬទណកមមេទ ត ែដលេឃរេឃអមនុស ធម ិ បនអនុម័ត 

ឆន  ំ១៩៨៤ និងអនុសញញ បែនថម ឆន  ំ២០០០ ។ 

 -អនុសញញ សីពីសិទធិកុមរ និងពិធី រ មចតិេ្រជស

េរ ស ចុះហតថេលខ េនៃថងទី ០២ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៩០ ។ 

 រ ភបិលយួនបនបងញេនអណួំតរបស់ខួនថ 

បនេគរពសិទធិមនុស  និងបនបេំពញែផនករបបំត់ភព្រក្ីរក

របស់អងគករសហ្របជជតយ៉ិងឆប់បផុំតផង ។ រ ភ-ិប

លយួន បនបពំនេសចក្ីរបកសរបស់អងគករសហ្របជជតិ

សីពីសិទធិជនជតេិដមនិងជអនកចុះហតថេលខនៃថងទី ១៣ ែខ

កញញ  ឆន  ំ២០០៧ រួមជមួយនឹង្របេទស ១៤៤ េផ ងេទ ត ។ 
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(តមកពីទំព័រទី ០១) សំ ក់្រកមម នីសិទធមិនុស  ៃនអងគករ
សហ្របជជត ិ ប អនកករទូត និងតំ ង សសហគមន៍
អឺរ ៉ុប ។ 
 សកមមភពដ៏រសរ់េវកីរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រតវ
បនបងបូនែខមរេ្រកមកនុង្រសកអះ ងថ បនជយួកត់បនថយនូវ
គំនបទុកខេទសខះ ៗ ែដលរបប្រកង ណូយបន និងកំពុងេធី
េទេលីពកួេគ ។ េពលគឺសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែតង្រតវបន
អងគករសហ្របជជតិេកះអេញជ ីញឲយចូលរមួ្របជុំ កនុងេវទកិរ 
អចិៃ នយអ៍ងគករសហ្របជជតសិីពីបញសិទធិជនជតិេដីម ជ
េរ ង ល់ឆន  ំ។ េ្រកពីេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមក៏្រតវបន្រកម
្របឹក សិទធិមនុស េនទី្រកងហ ឺែណវ ផល់ឱកសឲយេទេធីេសចកី
យករណ៍លំអិតពី ថ នភពសទិធិមនុស ែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
កំពុងរស់េនេ្រកមរបប្រគប់្រគងរបស់្រកង ណូយផងែដរ ។ 
េ យែឡកឆន េំនះ បនទ ប់ពីមនដំណឹងថ្រកម្របឹក សិទធិមនុស
អងគករសហ្របជជតិ បនេកះេ ្របេទសេយ ក មេទ
េឆីយបំភឺអំពីេរ ងរេំ ភ្របជពលរដខួន េនចំេពះមុខ្រកម្របកឹ
សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ ៃនទី្រកងហ ឺែណវ ្របេទស 
សីស េនៃថងទី ៨ ឧសភ ឆន  ំ២០០៩ ខងមុខេនះ សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម ែដលមនទី ន ក់ករធំេនសហរដ េមរកិបនេធី
លិខតិអំពវនវជចំហរមយួដល់ជនរមួជតិទងំកនុង និងេ្រក
្របេទស េដីមបចូីលរមួេធីម បតុកមម ែដលសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមអះ ងម បតុកមម្របវតិ ស ។ 
 េយង មលិខតិអំពវនវ របស់សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម អំពីករេធីបតុកមម្របវតិ សេនៃថងទី ៥ ឧសភ េដីមបី
ករពរសិទធិជនជតិេដីមែខមរេ្រកម េនខងមុខ្រកម្របឹក សិទធិ
មនុស អងគករសហ្របជជត ិ បនសរេសរថ ្របវតិ សែខមរ 
និងយនួបនបនភព នតឹងពីទសវត មយួេទទសវត មយួ រហូត
ដល់្របវតិ សពិភពេ ក បនបំេភចេចលជនជតិេដីម
ទងំ យជង ៣៧០ ននក់ េ យ រស ងគ ម្រតជក ់ ឬ 
ស ងគ ម្របល័យពូជ សន៍ មែបបស ងគ ម និគមថមី ។ 
 ករណីេនះ េមដឹកនយំនួបនេគចផុតពីគំនបពិភព
េ ក និងេនែតបនកររេំ ភបំពន ជិះជន់េលីជនរមួឈមែខមរ 
ែដលកំពុងរស់ នមនជីវតិេនេលីែដនដីកំេណីត របស់ផងខួន 
េពលគឺទឹកដីកមពុជេ្រកម ឬអតីតែដនដីកូ ងំសុីន ។ 
 បតុកមម គឺជវធីិមយួេដីមបីបងញ និងបេញចញសំេឡង
េធីគំនបេទេលរី ភិបលកុមមុយនិស្រកង ណូយ ែដលបន
រេំ ភសិទធិជនជតិេដីមែខមរេ្រកម េបីេទះបី្របេទសេយ ក ម 
ឬរដកុមមុយនិសសីេគេនះ បនចុះហតថេលខេលីកតិកសញញ សីពី
សិទធិមនុស  និងសិទធិជនជតិេដមីក៏េ យចុះ ។ 

 ម បតុកមមជ្របវតិ ស នៃថងទី ៨ ែខឧសភ ឆន  ំ
២០០៩ េនខងមុខករយិលយ័្រកម្របឹក សទិធិមនុស  នទី្រកង
ហ ឺែណវ ្របេទសសីស គឺជេវទិករមយួេដីមបីបងញឲយពភិព
េ កេឃញីថ ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ្រតវបនេគបំេភច
េចលេ យ រស ងគ ម ុ ៃំរ ៉ ែដលបងកេឡងីេ យេមដឹកនយំនួ
កនុងបំណងែតមយួគត់ គឺយកទកឹដីកមពុជេ្រកមែតប៉ុេ ះ ។ 
 ែខមរេ្រកម ្រតវែតេ្រកកេដីមបីករពរសិទធិរបស់ខួន េពល
គឺទេងីរេំ ភសទិធិមនុស  ៃនេសចកី្របកសជសកលសីពីសិទធិ
មនុស  និងេសចកី្របកសជសកលសីពីសិទធិជនជតិេដមី ្រតវ
បនរ ភិបលកុមមុយនិសេយ ក ម រេំ ភទងំកំេ លបនួ
្រជង ដូចជសទិធិជំេន សន សិទធិ សី សទិធិបេញចញមតិ ជ
ពិេសសគឺសិទធសិេ្រមច សនខួនេ យខួនឯង ។ 
 សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនសំេរច្របកសជ ធរ-
ណៈថ នឹងបនបំភឺនូវ ល់អំេពីរេំ ភសិទធិមនុស  និងេថក ល
េទសចំេពះ ថ នភពបចចុបបនន ែដលរ ភិបលមយួេនះបន
្រប្រពឹតេ យអយុតិធមិ អមនុស ធមិ ខសុនឹងេសចសី្របកស
សិទធិជនជតិេដមី និងរដធមមនុញញ្រកង ណូយ សីពីសិទធិៃនជន
ជតិនីមយួ ៗ ។ កនុងលិខតិអពំវនវេធីម បតុកមម សហពន័ធែខមរ 
កមពុជេ្រកមបនេលីកេឡងីថ ម បតុកមមអហងិ ជ្របវតិ-

ស និងជេលីកទី ១ ែដល្រកម្របឹក សិទធិមនុស របស់អងគករ
សហ្របជជត ិ េធីករេកះេ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួេទបំភឺ
ចំេពះមុខអនរជតិ េនកររេំ ភសិទធិមច ស់្រសក ។ 
 សូមជំ បជូនថ េសចកីអំពវនវរបស់សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម គឺ្រតវបនប អងគករ-សមគម ្របជពលរដ និង
្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមទងំេនេលីដីកមពុជ និងកមពុជេ្រកម គំ
្រទយ៉ងេពញទហំងឹ ។ េហយីេគសងឃឹមថ នៃថងទី ៨ ឧសភ 
ខងមុខេនះ អងគករ-សមគម ្របជពលរដ និង្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម នឹងេ្រកកេឡងីេធីបតុកមមេន្រគប់ទិសទ ី។ ទងំេនះ សឲយ
េឃញីថ ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម មិនេពញចិតេពញេថីមរស់
េនេ្រកមរបបផច់ករមយួ ែដលផល់ជូនពនឺេសរភីពលឹម ៗ 
ែបបេនះេឡយី ៕ 
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 ្របភពព័ត៌មនពេីខតពល វ អតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម 
បនឲយដឹងថ កលពីថមី ៗ េនះ រ ភិបលកុមមុយនិសេយ ក ម
បនបញជូ នបកខជនរបស់ខួនមយួ្រកមចុះេទជបួ្រពះសងឃ និងជន
រមួជតិែខមរេ្រកមេនេខតពល វ ឬយនួេ បក វ េ យបន
ពនំពំកយផសំរួសុខ និងអពំវនវឲយមនករេលីកកមពស់ ម រតី
ជនរមួជតែិខមរេ្រកម បនទ ប់ពីពកួេគេមីលេឃញីែខមរេ្រកមេនេខត
មត់្រជក និងេខតឃងំ បះេបរជញឹកញប់ ។ 
 ្របភពចបស់ករបនអះ ងថ បកខជនែដល្រតវបនរ
ភិបលយនួទមឡិឥត សន បញជូ នេទជបួ្រកម្រពះសងឃ និង
បងបូនជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកមជង ១ ពន់អងគ និងរូប េន
កនុងទីរមួ្រសកនន និងទីរមួេខតពល វ គឺេ្រកមករដឹកនរំបស់
បុគគលកបលយនួខួនែខមរ សឺង សុង សឺង ។ បុគគលរូបេនះ ្រតវបន
រ ភិបលយនួអះ ងថ ជសមជិកមជឈិមបក  អនុ្របធន
្របចកំរអចិៃ នយ ៍ៃនគណៈចងុលករតំបន់និរតសីីេគេនះ ។ 
 កនុងឱកស ជបួេធីករសំេណះសំ លជមយួ្រកម្រពះ
សងឃ និងជនរមួជតិែខមរេ្រកម បុគគលេឈម ះ សងឺ សុង សឺង ្រតវ
បនប ញ រព័ត៌មន និង្រកម្រពះសងឃកនុងេខតខងេលី
្រសង់សំដីថ បុគគលរូបេនះបនផ ពផ យព័ត៌មនមយួចំននួសី
អំពីរបស់ ែដលរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ េ ថករអភិវឌ ន៍
្របេទសជតិសីេគេនះ ។ េលីសពីេនះ សឺង សុង សឺង ក៏បន
េលីកេឡងីអំពីលទធផល ៃនករអនុវតន៍េគលនេយបយជនជតិ
របស់បក កុមមុយនិសយនួ ែដលបននឹងកំពុងអនុវតន៍យុទធ ស
្រចស់បេ យបំផិចបំផញធនធ់នធមមជត ិ េន្រតង់តំបន់ដី 
សណរទេនេមគងគ េហយីែថមទងំបនញុះញង់្រកម្រពះសងឃ និង
ជនរមួជតិែខមរេ្រកម េនេខតខងេលីឲយ្របង្របយត័ន េហយីចត់
ទុកែខមរេនេ្រក្របេទសជ្រកមជន្របតិកិរយិ ។ 
 គំនិតដ៏ែសន ្រកក់ ្រកីរបស់រ ភិបលយនួ ែដល
បនបញជូ ន្រកមបកខជនរបស់ផងខួនឲយេទញុះញង់្រពះសងឃ និង
បងបូនជនរមួឈមែខមរេ្រកម ្រតវទទលួរងកររះិគន់ជំុទិសពី្រកម
្រពះសងឃ ។ ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគ ែដលគង់េនែ្រពកេ្រជ ទី
រមួេខតពល វ មនសងឃដីកឲយដឹងថ េយង មព័ត៌មនែដល
បុគគលេឈម ះ សងឺ សុង សឺង ផល់ជូន គឺគណៈ្របតិភូរបស់េគបន
ជបួសំេណះសំ លជមយួ្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្របមណ
ជង ១ ពន់អងគ និងរូប ។ េហយីេឈម ះ សងឺ សុង សឺង ផទ ល់ក៏
បនេលីកពីេរ ងដែដល ៗ ែដលទក់ទិននឹង្រពះសងឃ បងបូនែខមរ
េនេ្រក្រសក ។ េ យេឈម ះ សឺង សុង សឺង ជំរុញឲយមន ម រតី

្របង្របយត័ន េហយីចត់ទុក្រកម្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរេ្រកម
េនឯនយ្របេទសថ ជពកួ នុភពអមិត កំពុងេ្របីឧបយកល
បំែបកបំបក់ មគគីរ ងជនជតយិនួ-ចិន និងែខមរេ្រកម ។ 
 ្រពះសងឃខងេលី ែដលសុំមិនបេញចញ្រពះនមបនបន
ថ េ្រកពីករជបួសំេណះសំ ល និងសួរសុខទុកខបុគគលេឈម ះ 
សឺង សុង សងឺ ែថមទងំបនអំពវនវដលជ់នរមួជតិែខមរេ្រកម
្រគប់ជន់្រសទប់ឲយេលីកកមពស់ ម រតី្របង្របយត័ន េហយីបន
េថក លេទសអនកេនេ្រក្របេទស ថជជនទុចចរតិកំពុងេឆ ត
្របេយជន៍ពីជនជតិ និង សន បំផិចបំផញែផនករម
មគគីជនជត ិ ែដលករអំពវនវែបបេនះ ក់ដូចជរ ភិបល

ទមិឡឥត សនយនួកំពុងមនករ្រពយបរមភពីេរ ងអីមយួ ។ 
 េឆីយតបេទនឹងករអះ ង ពីេគលករណ៍អភវិឌ ន៍េន្រតង់

តំបន់ែដនដីសណរទេនេមគងគរបស់បក កុមមុយនិសយនួ ្របជ
ពលរដនគំន រះិគន់ដូចផគរ ន់ ។ េ ក វ ស.ម. យុ
្របមណជិត ៤០ ឆន បំយ ែដលរស់េនទីរមួេខតពល វ ឬេ
មយនួបក វឲយដឹងថេគលករណ៍អភវិឌ ន៍្រតង់តំបនស់ហ-

គមនែ៍ខមរដូចជគម នអីផស់បូរេ ះ ។ បុ៉ែនេគសេងកតេឃញីជន
ជតិយនួមក ងំទីលំេនកន់ែតេ្រចីនេឡងីពីមយួៃថងេទមយួៃថង។  
 មតិមយួចំននួរះិគន់ថ រ ភិបលយនួកំពុងែតមន
េគលករណ៍អភិវឌ ន៍េ យករគស់រ ំ យភន ំ កប់បំផញ 
សមបិតធមមជត ិ ៃ្រព្របឹក  និងជីកលុបទេនបឹងបរួេហយី ។ មតិ
្របជពលរដបនបែនថមេទ តថ េគលករណ៍អភិវឌ ន៍ែបបេនះ
នឹងេធីឲយែខមរេ្រកមមនជីវភពកន់ែត្រកេឡងី ៗ ។ េហយី្រកម
្របជពលរដែដលមនបងបូន ច់ រេ ហតិេន្របេទសេ្រក
បនសែមងករេ ក យយ៉ងខងំ ចំេពះ កបបកិរយិេរសី 
េអីង និងញុះញង់ឲយ្រកម្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរេ្រកមកនុងេខត
ខងេលីែបងែចក សប់េខពមីជនរមួជតិេនេ្រក្របេទសែបបេនះ ៕ 

បកខជនយួនមួយដំប  ជួប្រពះសងឃវតែ្រពកេ្រជ េខតពល វ 

 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 “្រពឹតិបតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម” ធប់បនចុះផ យ
ជូន្របិយមិតអនក នរមួមកេហយី ថជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេ្រកមរបប្រគប់្រគងរបស់រ ភិបល្រកង
ណូយ មនបញញ ម រតី និងភពៃវឆតហសួករ្របមណ ។ 

បុ៉ែនជអកុសល ពកួេគមិន្រតវបនរ ភិបលយនួ ឬ្រកសួងអប់រ ំ
និងបណុះប លយនួយកចិតទុក ក់ ឬេលីកតេមកីង េហយី
បញជូ នពកួេគេទបនករសិក  េនប ្របេទសេ កខងលចិ 
ដូចនិស ិតជនជតិយនួ ែដលមនឱកស និងកំពុងបនករសិក
េសកកសកះ មប ្របេទសននេនះេឡយី ។ 
 ថមី ៗ េនះ េយងីខញុទំទលួបនដំណឹងមយួពទឹីកដីេខត
ឃងំ ឬយនួេ សុក្រ ងំ អតីតែដនដីកមពុជេ្រកម ថមន
និស ិតជនជតិេដីមែខមរេ្រកមែតមន ក់គត់កនុងមយួ  ែដល
ទទលួបនកិតិនមជនិស ិតពូែក េហយីែថមទងំ្រតវបនេ្រជសី
េរសីឲយទទលួ រូបករណ៍េទ តផង ។ 
 វ អុ៊ក ល គឺជេឈម ះនិស តិជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ្រកមមយួរូប ែដលមនកំេណីត និងធំដឹងកីកនុង្រគ រ្រកី្រកមយួ 
េនភូមិ ៥ ឃុំ េផ ង ្រសកឡុងមី េខតឃងំ អតីតេខតហូវយ៉ង 
ទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ វ អុ៊ក ល ជនសិ ិតមយួរូបឧស ហ៍
ពយយម ។ និស ិតរូបេនះេទេរ នផង និងេដីរសុីឈនួលជមយួ
ឪពុកមយផង ។ ថីតបិតែតមនករហត់េន យខះខត្រគប់ជំពូក 
បុ៉ែននិស ិតជនជតិេដីម ែដលមនឈមជ័រពូជែខមរអនក្របជញរូប
េនះ កនុងអំឡុងេពល ១២ ឆន  ំ េរ នេន ចំេណះដឹងទូេទ  
អុ៊ក ល ែតងមនេឈម ះជនសិ ិតេរ នពូែកជនិចច ។ េហយីក៏ជ
និស ិតមយួរូបគត់ ែដលសេ្រមចបនកិតិនមជនិស ិតពូែក្របចំ

 និងទទលួបន រូបករណ៍ វុ ី យុញិ នឆន សំកិ  
២០០៨-២០០៩ ផងែដរ ។ 
 េដីមបីសំេរចបននូវលទធផលសិក ដូេចនះ យុវនិស ិតអ៊ុ
ក ល បនខតិខជំំនះ ល់ករលំបកជេ្រចីនេដីមបីេរ នសូ្រត ។ 
្រគ រ្រកី្រកគម នដីែ្រសចំករ បង ៗ ទងំពីរនក់េរ នបនចប់្រតឹម
ែតថន ក់ទី ៥ ក៏្រតវឈប់េទវញិ េដីមបីេទសុីឈនួលជយួផគត់ផគង់
ជីវភព្រគ រ ។ អុ៊ក ល គឺជកូន្របសេព ងំពីកុមរភពករ
េរ នសូ្រតរបសអុ៊់ក ល ែតងទទលួបនកិតិនមជនិស ិតពូែក 
ដូេចនះេហយី ក៏បនមយឪពុកខតិខបំងកលកខណៈងយ្រសលឲយ
េទេរ ន ។ េ្រកយេពលបង ៗ េរ បចំ្រគ រ េហយីេចញេទរស់
េនេ យែឡក ករេរ នសូ្រតរបស់អុ៊ក ល ្រតវពឹងពក់
ទងំ្រសងេទេលីកមងំសុីឈនួលរបស់ឪពុកមយ ។ ជីវភព

្រគ រមនករខះមុខខះេ្រកយ ចំែណកឪពុកមយអ៊ុក ល 
ែតងេដីរសុីឈនួលជ្របចំ ងំពី្រពលឹមទល់្រពលប់ ។ េ យករ
ណិត សូរដល់ឪពុកមយហត់េន យ េ្រកពីករសិក  អុ៊ក 
ល ក៏បនេឆ តឱកសេទចប់ខយងចប់កម បងស់ំ ញ់ 

ចប់្រតី បងគ  ។ល។ េដីមបីលក់រក្របក់បង់កៃ្រមេរ នសូ្រត ។  
 នឱកសវសិ មកល កនុងេពលមិតរមួថន ក់េទេរ ន
បែនថមេ្រកេម៉ង គឺជេវ ែដលនិស ិតេឈម ះ វ អុ៊ក ល
ជមយួនឹងឪពុកមយ កំពុងរវល់េដីរសុីឈនួលេគ្រគប់ទិសទី ។ 
កល ជិតដល់ៃថងេបីកបេវសនកល េទីបនសិ ិតរូបេនះវលិមក
ផទះវញិេដីមបីចូលេរ នជបនេទ ត ។ 
 យុវនិស ិត វ អុ៊ក ល សពៃថងកំពុងេរ នថន ក់ទី ១២ 
ៃនវទិយល័យអេន សិក នេខតហូវយ៉ង ។ អុ៊ក ល បន
េរ ប ប់ឲយដឹងថ “ឆន សំិក ថន ក់ទី ៨ េ យេឃញីបូនមនករ
េន យហត់ខងំ េទេរ នផងេដីរសុីឈនួលរក្របក់ផង ខចបូនេរ ន
មិនទន់េគ ឪពុកមយក៏ឲយបូនឈប់េរ ន ។ កនុងេពលេនះ 
រមមណ៍របស់បូនយល់េឃញីថ មនែតករេរ នសូ្រតេទ េទបី

អនគតមនករងរលំនឹង េហយីរចួចកពីជីវភពេដីរសុីឈនួល

វ អុ៊ក ល ែដលទទួលបនកិតិនមនិស ិតពូែកផច់មុខ 
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េគបន ។ គិតេឃញីដូេចនះ ខញុក៏ំេបជញ ចិតេរ នសូ្រតឲយបនពូែក 
េដីមបីបនចូលេរ នេន វទិយល័យអេន សកិ នេខត”។ 
និស ិតអ៊ុក ល បនេរ ប បប់នេទ តថ ចូលេរ ន េនះ 
និស ិត្រគប់រូបែតងទទលួបន្របក់ រូបករណ៍្របចែំខ
ស្រមប់បង់ៃថ  ។ មយ៉ងេទ តេបីេរ នបនពូែក េនទងំ
ទទលួបន រូបករណ៍េទ តផង ។ 
 គរួបញជ ក់ជូនថ េទះបីជីវភព្រគ រ វ អុ៊ក ល 
មនករលំបកយ៉ង  ក៏និស ិតជនជតិេដមីែខមរេ្រកមរូបេនះ
េនែតពយយមខតិខសំិក េរ នសូ្រតជនិចច ។ បនទ ប់ពី្របឡង
បញច ប់ថន ក់ទី ៩ និស ិតជនជតិេដីមែខមរេ្រកមរូបេនះ ្រតវបន
េ្រជីស ងំចូលេរ នកនុងវទិយលយ័អេន សិក នេខតហូវយ៉ង ។ 
វ អុ៊ក ល គឺជនិស ិតឧស ហ៍េរ នសូ្រត ដូេចនះេហយី អុ៊ក 
ល មនឱកស នេស វេភ និង កសួរេ ក្រគអនក្រគេដីមបី

េលីកកំពស់ចំេណះវជិជ  ។ និស ិតជនជតិេដមីដ៏េឆនីមរូបេនះ បន
ជំ បឲយដឹងពីរេប បេរ នសូ្រតរបស់ខួនដូេចនះថ “មុនេពលចូល
េរ នបូនែតងេមលីេមេរ នមុន កនុងេពលេរ នបូនយកចិតទុក ក់
ប់េ ក្រគអនក្រគពនយល់ ដូេចនះេហយីេទីបបូន ចយល់បននូវ

េមេរ នយ៉ងឆប់រហ័ស”។ និស ិតជនជតិេដីមខងេលីបន
បែនថមេទ តថ េ្រកពីករេរ នសូ្រតេន  បូន្រតវេរ បចំេពល
េវ េដីមបីេរ នេ យខួនឯង ្រតវេចះ្រ វ្រជវេរ ន រេឡងីវញិ 
េធីលំ ត់ និងសួរមិតភ័កិ ។ ្របសិនេបីេពលរេស លគម នវញិញ
េទ គឺបូនេទប ល័យេដីមបី នេស វេភបែនថម េហយីកែនង

មិនយល់ បូនសួរេ ក្រគអនក្រគភម ។  
 េ យេសចកីពយយមែបបេនះ កនងមកអ៊ុក លែតង
ទទលួបននិេទសល និងជនសិ ិតពូែក្របចំ  ។ នឆន ំ
សិក  ២០០៨-២០០៩ េនះ ទូទងំ វទិយល័យអេន សកិ
នេខតហូវយ៉ង មនែតនិស តិ វ អុ៊ក ល ែដលជជនជតិ

េដីមែខមរេ្រកមែតមន ក់គត់ ទទលួបនកិតិនមជនិស ិតពូែក និង
ទទលួបន រូបករណ៍ ។ 
 យុវនិស ិត យញ័ កឹកងុឹង ែដលជមិតរមួថន ក់ និងេន

្រសកជមយួ វ អុ៊ក ល បននិយយថ “េ្រកពីេរ នពូែក អុ៊
ក ល េនទងំខនះែខនងជយួមិតភ័កិែដលេរ នេខ យេទ តផង” ។ 
យុវនិស ិត យញ័ កឹកងុឹង េរ នថន ក់ទី ១២១  បនឲយដងឹថ “បូន
ទងំពីរនក់េន្រសកជមយួគន  េរ នថន ក់ជមយួគន  េហយីេន
អេន សិក នជមយួគន  ។ ឆន េំរ នថន ក់ទី ១០ ជេលីកដបូំង
ឃតឆង យពីផទះ បូនវក់នឹងករេលងេ្រចីនជងករេរ នសូ្រត េហតុ
េនះបូនធក់ខួនេខ យ បុ៉ែនេ យ របនមិតអុ៊ក លជយួ
ស់េត ន េលីកទឹកចិត បូនេបះបង់េចលករសបបយឥត

្របេយជន៍ េហយីខតិខេំរ នសូ្រតរហូតដល់ជបថ់ន ក់ទី ១២ ។ មិន
្រតឹមែតេរ នសូ្រតពូែកប៉ុេ ះេទ អុ៊ក លេនទងំជ្របធនថន ក់
ជគំរូ និងខនះែខនងចូលរមួ ល់សកមមភពរបស់សមព័នធយុវជន
េទ តផង” ។ 
 េ ក ្រគ វ ៉ ញឹុងសល នយករង វទិយល័យជន
ជតិអេន សិក នេខតហូវយ៉ង បន យតៃមថ ថ នភព
្រគ របូន វ អុ៊ក ល មនករលំបកលបិំនែមន បុ៉ែនយុវ-
និស ិតរូបេនះ ែតងខតិខឆំងកត់ករលំបកេរ នសូ្រតបនពូែក 
ជនិចច ។ ឆន េំនះជមយួនឹងលទធផលសិក របស់បូន បន
េធីករពិនិតយរចួផល់ជូននូវ រូបករណ៍ វុ ី យុញិ ។ េ យ
ទទលួបនរងន់ រូបករណ៍ វុ ី យុញិ និងករេលីកទឹកចិតពី
េ ក្រគអនក្រគ និងមិតភ័កិ េយងីសងឃឹមថ េនះគឺជកមងំចិត
មយួញុងំឲយបូនកន់ែតមនកីជំេន ឆងកត់បននូវ ល់ករលំបក 
េដីមបីសេ្រមចនូវបំណង្របថន របស់ខួន ។ 
 គរួរលំឹកជូនែដរថ េន មប ល ជនជតិ
អេន សិក នននេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម េ្រកពីមនជនជតិ
េដីមែខមរេ្រកម េគសេងកតេឃញីនូវមនជនជតិយនួជេ្រចីនបន
បនំឯក រ និងលិខតិ ន មេផ ងជជនជតិែខមរ េហយីកំពុង
សិក យឡគំន  ។ បុ៉ែនេរ ងែដលចំែឡកេនះ គឺយុវនិស ិត វ 
អុ៊ក ល ែដលជជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកមែតមយួរូបគត់ 
ែដលទទលួបនកិតិនមជនិស តិពូែក កនុងចំេ មនិស ិតជន

ជតិយនួ និងែខមរេ្រកមដ៏ៃទេទ ត ប់រយ ប់ពន់នក់ ៕   päk ¢̀ ‹ 
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 កលពីែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៨ និេយជកវសិ័យេ ងច្រក
កត់េដរេន្របេទសកមពុជ បនេធីករ្របកស សនន អំពីករបត់
បង់អតិថិជនបរេទសសំខន់ ៗ ករធក់ចុះត្រមវករទីផ រ ករ
ធក់ចុះករបញជ ទិញ ។ ករ្រពយបរមភរបស់េ ងច្រកទងំេនះពិត
ជបនេកីតមនេឡងី្របកដែមនេនឆន  ំ ២០០៩ េពលគឺសសរ
្រគឹះៃនកំេណីនេសដកិចចកមពុជមយួេនះ បនទទលួរងផលប៉ះពល់
េ យផទ លពី់វបិតិហរិញញវតថុអនរជតិខងំជងវសិ័យសំខន ់ៗ ៣ 
េផ ងេទ ត ែដលរមួមនវសិ័យេទសចរណ៍ កសិកមម និងសំណង់។  
 េនអំឡុងរយៈេពល ២ ែខដំបូងេនះ ករនេំចញវសិ័យ
កត់េដរបនធក់ចុះជខងំ េហយីេ ងច្រកជេ្រចីនបនបិទទរ 
េ យខះករបញជ ទិញ ។ ក ទងំេនះបនប លេ យកមមករ
្របមណជង ៥ មឺុននក្់រតវបត់បង់ករងរ ។ ជមយួនឹង ថ ន
ភពែបបេនះ េ ក ៉ន់ ស៊ូ ៊ ង ្របធនសមគមនិេយជកកត់
េដរកមពុជ បនេធីករអំពវនវសុំេ យកមមករេជ ស ង ល់ករ
េធីបតុកមមត ៉េផ ង ៗ េដមីបីបេញច សកុំេធីេ យវបិតកិន់ែត
ធងន់ធងរជងេនះេទ ត។  
 ករនេំចញេនបន បឈមមុខនឹងករធក់ចុះ  
 បនទ ប់ពី្រតវបនេ្រជីស ងំ ជ្របធនសមគម
និេយជកកត់េដរកមពុជ (GMAC) មងេទ ត កលពីពក់ក
លែខមីន េ ក ៉ន់ ស៊ូ ៊ ង មន្រប សន៍ថ េ កបនឆង
កត់កលៈេទសៈមយួ ចំេ មកលៈេទសៈដ៏លំបកបំផុត ចប់
ងំពី ណតដំិបូងរបសេ់ កកលពីឆន  ំ ១៩៩៦ ។ ្របធន

សមគមរូបេនះបនសំែដងករេ ក យថ «សពៃថងេនះ ខញុពិំត
ជកំពុងសថិតេនកនុង ថ នភពដ៏សមុគ ម ញមយួ េ្រពះខញុមិំនដឹងថ
្រតវេធីយ៉ងដូចេមចេនះេទ ។ កមមកររបសេ់យងីែលងមនករងរ
េធី ។ កីសងឃឹមេលកីរវនិិេយគទុនបរេទសេន្របេទសកមពុជ 
កន់ែតថយចុះពីមយួៃថងេទមយួៃថង ។ មយ៉ងវញិេទ ត េ យ រ
េសដកិចចពិភពេ កបនធក់ចុះយ៉ងគំហុក អនកវនិិេយគនឹងមិន
មកប ក់ទុនរកសុីភម ៗេនះេទ...»។ េ ក ៉ន់ ស៊ូ ៊ ង 
បនេឆ តឱកសេនះ េដមីបីអំពវនវសុំេ យកមមកររក ភព
េសង ម ង ត់ េ្រពះេ កគិតថ កូដកមម របឺតុកមមអត់ស ប់ធន ប់
ទងំេនះ ចនឹងេធីេ យមនផលប៉ះពល់ ្រកក់ ។ េ កបន
ពនយល់ថ «ខញុសុំំេ យកមមករទងំអសកំុ់េធីបតុកមមទមទរខសុ
ចបប់ េនអំឡុងេពលយ៉ប់យនឺេនះ េបីមិនដូេចន ះេទ ពកួេគនឹង
បត់បង់្រគបយ៉់ង ជមយួនឹងករបិទទរេ ងច្រក»។ េ កបន
រះិគន់ចំននួសហជីពដ៏េ្រចីនសនធឹកសនធ ប់ ែដលមន្របមណជង

មយួពន់សហជពី ខណៈេពលមនេ ងច្រក្របែហល្រតឹមែត 
៣០០ ែដលកំពុងមនសកមមភពនេពលបចចុបបនន ។ 
 េបី ម្រប សន៍របស់េ ក្របធនសមគម GMAC 
ករនេំចញៃនវសិ័យកតេ់ដរេនែខមក  មនករធក់ចុះ៣០% 
េធ បេទនឹងែខមក  ឆន ២ំ០០៧ ។ េ កសែំដងករ្រពយបរមភ
ថ ករធក់ចុះទងំេនះមិន ចបេញច សបនេនះេទ ។ ករធក់
ចុះ ចនឹងេកីនេឡងីដល់ ៤០% េន្រតីមសេ្រកយ េធ បេទនឹង
ករនេំចញកលពីឆន កំនងេទ ។ េ ក ៉ន់ ស៊ូ ៊ ង បន យ
តៃមថ ខណៈេពលេ ងច្រកជង ១០០ បនបិទទរ ចប់ ងំពី
ឆន  ំ ២០០៨ េហយីេ ងច្រកពី១០ េទ ២០% ែដលកំពុងមន
សកមមភពបចចុបបនន ្រតវ្របឈមនឹងេជគ សនដូចគន េនះ ចប់ពី
េពលេនះរហូតេនបីែខខងមុខេទ ត។ 
 ករបញជ ទិញមិនសូវមនេ ចន 
 ស្រមប្់រតីមសទី១ ៃនឆន  ំ២០០៩ កំរមនករបញជ ទិញ
ពីបរេទស ស់ េបីេយង មតេួលខែដល្រតវបនផ ពផ យ
េ យសមគមនិេយជក ។ ករបញជ ទិញមន្រតឹមែត៦០% េបី
េធ បេទនឹង្រតីមសទី១ ៃនឆន ២ំ០០៨ ។ េ ក ៉ន់ ស៊ូ ៊ ង បន
សងកត់ធងន់ថ តេួលខេនះ ចនឹងេនេថរ េន្រតីមសេ្រកយ លុះ
្រ ែតពុមំន ថ នភពលំបកថមី ដូចជកូដកមម និងបតុកមមេកីត
េឡងី»។ េ កបនេលីកេឡងីអំពីភពចបំច ់ ៃនករេគរពេពល
េវ ៃនករបញជូ នទំនិញ េបមិីនដូេចន ះេទ អតិថិជនមកពីសហរដ
េមរកិ និងសហភពអឺរុប ច នឹងបែងរទិសេ េ យមិនរញួ

ចិត េទរក្របេទសែដល្របកតួ្របែជងផទ លជ់មយួនឹងកមពុជវញិ
េហយី ។ 
 យ៉ង មិញ េ ក ចម ្របសិទធ រដម នី្រកសួង
ពណិជជកមម ក៏បនេធីករកត់សមគ លក់ន់ែត្រពយបរមភផងែដរ

អនកលក់សំេល កបំពក់េនមុខេ ងច្រកកត់េដរ នទី្រកងភនំេពញ 

 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 8 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ថេនែខមក  និង កុមភៈ ទឹក្របក់ៃនករនេំចញវសិយ័ យ
នភណមនករែ្រប្របលចេនះពី ៦០ េទ ៧០ នដុ រ កនុង
មយួែខ េធ បនឹង២០០ នដុ រស្រមបក់រនេំចញ្របចែំខ 
កលពីឆន េំទ ។ បុ៉ែន ឆន  ំ២០០៨ ក៏មិនែមនជឆន ដ៏ំល្របេសីរែដរ 
េ្រពះថករនេំចញវសិ័យេនះ គឺមនកំេណីន្រតឹមែត ០,៧% 
បុ៉េ ះ េធ បេទនឹងឆន ២ំ០០៧ ។ េបីេយង មរបយករណ៍
្របចឆំន ២ំ០០៨ របស់្រកសួងពណិជជកមម ទឹក្របក់្របចឆំន ៃំនករ
នេំចញេលីវសិ័យេនះមនកំរតិ ២,២៤៩ពន់ នដុ រ េនឆន ំ
២០០៨ េធ បនងឹ២,២៣ពន់ នដុ រេនឆន ២ំ០០៧ ។ េ យ
ែឡក បនទ ប់ពីបនែថងសុនទរកថែបបសុទិដិនិយម សេមចនយក
រដម នី ហុ៊ន ែសន ក៏បនទទលួ គ លថ់វសិ័យ យនភណកមពុជ 
មនករធក់ចុះគរួេ យ្រពយបរមភ ែដលប លមកពីវបិតិ
េសដកិចចពិភពេ ក ។  
 េនកនុងពិធី្របគល់សញញ ប័្រតជូនសិស និស ិត នទី្រកង
ភនំេពញ កលពីៃថងទី ២៤ ែខមនី ្របមុខរ ភិបលបនពនយល់ថ 
េ ងច្រកេនកមពុជ បនទទលួរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ពីករ
ធក់ចុះត្រមវករេ្របី្របសេ់នេលីទីផ រ េមរកិ និងអឺរុប ែដល
កំពុង្របឈមនឹងភពអត់ករងរេធី ។ សេមចបនពនយលេ់ន
ចំេពះមុខសិស និស ិតថ «ពិតជមិន ចេជ សផុតបន ្របសិន
ជសំេល កបំពក់ទូេទ ជពិេសសផលិតផលេធីេនកមពុជ លក់
មិន ច់េនេលីទីផ ររបសេ់គ ករបញជ ទិញ ចនឹងធក់ចុះទប
ជងមុន»។ 
 តេួលខមនករែ ប បល 
 ករបងញតេួលខេលីកេនះ ក់បីដូចជមនសភព
យ៉ប់យនឺជងករបងញតេួលខកលពីែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០០៨ 
េ យអនកទទលួខសុ្រតវសមគម GMAC េនកនុងេវទិករ ភិប
ល-វសិ័យឯកជនេលីកទ១ី៤ ។ េ ក ស៊ុយ ែសម រដម នី្រកសួង
ឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល បន្របកសេនកនុងជំនបួមយួជ 
មយួរដម ន្ីរកសួងឧស ហកមម និងពណិជជកមម ៃន្របេទសេវ ត

ម Vu Huy Hoang កលពីៃថងទី ១៧ ែខមីន ថ កនុងឆន  ំ
២០០៨ េ ងច្រកកត់េដរចំននួ ៨២ បនបិទទរេនកមពុជ ែដល
ប លេ យកមមករកមពុជចំននួ ៥២ពនន់ក់បត់បងក់រងរ 
េធី ។ េបី ម្រប ន៍របសេ់ ករដម នីកមពុជ ឧស ហកមមកត់
េដរែដលចូលរមួចំែណក៧% ៃនផលិតផលកនុង្រសកសរុបមន
្រតឹមែត២%បុ៉េ ះនឆន ២ំ០០៨ ។ 
 ភពអត់ករងរេធ មិនសូវជធងន់ធងររ?ឺ 
 េន្រកសួងករងរ េ ងច្រកចំននួ៧៣បនបិទទរេនឆន ំ
២០០៨ េហយីនិងេ ងច្រកចំននួ២០ផកសកមមភពបេ ះ
សនន ។ បុ៉ែន េគបនគូសបញជ ក់េនកនុង្រកសួងេនះថ ទនទឹម

នឹងេនះ េ ងច្រកកត់េដរថមចំីននួ៦៤េទ តបនេបីកដំេណីរករេន 
កមពុជ ។ ចប់ពីែខមក  រហូតដលព់ក់ក លែខមីន ឆន ំ
២០០៩ សហ្រគសកត់េដរបនបិទទរចំននួ២២ ផកសកមមភព
២៧... និងេបីកចំននួ១៥េ ងច្រក។ េ កអ៊ុ មន រដេលខធកិរ
្រកសួងករងរ បន យតៃមថកមមករមយួភគែដល្រតវបន
បញឈប់ករងរ ភគេ្រចីនជកមមករនីិ ចែសងរកករងរេធីេន
មេ ងច្រកថមី។ ម នីជនខ់ពស់រូបេនះបនអះ ងថ «កមមករនីិ

ទងំេនះសុទធែតមនបទពិេ ធន៍។ ពកួនង ចចកេចញពេី ង
ច្រកក ័យធន និងមកេធីករេន មេ ងច្រកែដលេទីបបេងកីតថមី

ទងំេនះ ។ មនព័ត៌មនជេ្រចីនបនេលចលេឺឡងីនិយយ
ទក់ទងនឹងកមមករនីិ ែដលបត់បង់ករងរ ផទុយេទវញិ េ ងច្រក
ថមីខះខតកមងំពលកមម!»។ េ យែឡក េ កបនពនយល់ថ
មនេ ងច្រកខះបនផល្់របក់កំៃរដលអ់នកគកួេជរ េដីមប្ីរបមូល
កមមករេ យខួន ។  
 សំដីរបសេ់ កអ៊ុ មន មនបំណងបនធូរបនថយផលប៉ះ
ពល់វបិតមិកេលីកមមករ ដូចេទនឹង្រប សន៍របស់សេមចនយក
រដម នីហុ៊ន ែសន ែដលបនែថងកលពីៃថងទី៩ មីន េនេខត
កំពង់សពឺ មុនេ កអ៊ុ មន ថករបិទេ ងច្រកេនមនកំរតិធងន់ធងរ
តិចជងករបញឈប់កមមករេន មប ្របេទសអភិវឌ ន៍ និង
ឧស ហកមមេទ។ សេមចបនេលីកេហតុផលថ កមមករអតក់រងរ
េធី ច្រតឡបេ់ទជនបទ េទផទះសំែបងរបសឪ់ពុកមយ និងេធី
ែ្រសចំករវញិ បុ៉ែន កមមករេន្របេទសឧស ហកមមមិនមនដី េធី
កសិកមមេនះេទ ។ 
 សហជីពៈ ចបប់ករងរ តវបនរេំ ភបំពន 
 សហជីពបនបរ ិ រថ «កមមករមយួចំននួែដលេកីត
េចញពី្រគ រ្រកី្រកបំផុត មិនមនដីែ្រសេធីេនះេទ។ មិន្រតឹមែត
បុ៉េ ះ មរយៈករេ្រប បេធ បរ ង្របេទសកមពុជនិង្របេទស
អភិវឌ ន៍ េយងី ចេលីកេឡងីបនថ និេយជិតកមពុជមិនបន
ទទលួ្របព័នធធន ៉ប់រងករងរ ដូចនិេយជិតៃនបសចឹម្របេទស

្រកមកមមករបន្រតឹមែតេដរេមល េ យ រគម នលុយទិញ  

 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

មយួចំននួេនះេទ េហយីពកួេគកំរនឹងបនទទលួ្របកបំ់ ច់ 
ដូចមនែចងេនកនុងចបប់ករងរ ស់ ។ 
 យ៉ង មិញ េ កជ មុនី ្របធនសហជីពេសរកីមម
ករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជក៏បន យតៃមថ កមមករ្របែហល៥
មឺុននក់បនបត់បង់ករងរ បនទ ប់ពីករបិទទរេ ងច្រក កលពី
ដំ ច់ឆន ២ំ០០៨ ។ កមមករខះេនបនែសងរកករងរេធីេន ម
េ ងច្រកេផ ងេទ ត កនុង ជធនភីនំេពញ ។ អនកេផ ងេទ តបន
សេ្រមចចិត្រតឡប់េទ្រសកកំេណីតវញិ េនជនបទ បុ៉ែនមិនែមន
េទរកករងរេធីេនទីេនះេទ បុ៉ែនេ យ រពកួេគអស់សងឃឹម 
និងអស់ជំេន ទុកចិតេលនិីេយជក ែដលមិន ចសេ្រមច មករ
សនយ ។ ភគេ្រចីនៃនកមមករអត់ករងរេធីទងំេនះមិនបនទទលួ
្របក់បំ ច់ មយួេទ បនទ ប់ពីបនេធីករងរេន មេ ងច្រក 
ែដលអនកខះ ចេធីកររយៈេពលជង១០ឆន មំកេហយីេនេ ង
ច្រកែតមយួេនះ ។ ចបប់ករងរបនែចងថករណីមនករ
បញឈប់កមមករ និេយជក្រតវេបីក្របកដំ់ ច់ករងរជូនកមមករ
ែដលជបកិ់ចចសនយមិនកំណត ់ រយៈេពល្របក់េប វត ១៥ៃថង 
ស្រមបៃ់ថងឈប់្របចឆំន  ំ ជមយួទឹក្របកអ់តិបរមេសមីនឹង៦ែខ 
េលីកែលងករណីសំខន់ៗ  (ដូចជករទទលួមរណភព េ្រគះ
មហន យេ យយថេហតុមកេលីេ ងច្រក រកឺរបិទទរ មករ
សេ្រមចរបស់ ជញ ធរ)។ េ កជ មុនី បនបរ ិ រថនិេយជិត
មយួចំននួមិនបនទទលួ្របកេ់ប វត ចុងេ្រកយ  េ្រពះេថែកបន
រត់េគចបត់ េ យបន លទុ់កកមមករ បព់ន់នក់ជបួករលំបក។ 
 េ កជ មុនី បនកត់សមគ លថ់ «ជទូេទ េគែតងែត
ទមក់កំហុសេទេលជីន្រកី្រក ។ េគនិយយ្របប់េយងីថកូដកមម 
របឺតុកមមរបសក់មមករ ប លេ យមនករបិទទរេ ងច្រក ។ 
បុ៉ែន អីែដលខញុបំនសេងកតេឃញី ពីែខមក  ដល់ែខមីន គឺមិន
មនកូដកមម មយួេទ បុ៉ែន េ ងច្រកចំននួ១៤បនបិទទរ ។ 
េ យែឡក េគសុំេយងីជ ធរណៈកុំេ យេក រគរកមមករេធីកូដ
កមម រេឺធីបតុកមម។ បុ៉ែន ្របសិនជនិេយជកេគរពចបប់ ករណី
មនករបិទទរេ ងច្រក េ យេបីក្របកបំ់ ច់្រសបចបប់េ
យកមមករ គម ននរ ចងេ់ធីកូដកមម របឺតុកមមេឡយី!»។ េ ក
បនបញជ ក់ថ េលីកែលងេ ងច្រកអនរជតពីិរេចញ គឺេ ងច្រក 
Way និង េសង យ៉ុង េ្រកពីេនះ មិនមនេ ងច្រក មយួេបីក
្របក់បំ ចជូ់នកមមករ ែដល្រតវទទលួបន មចបបក់រងរ
េនះេទ ។ 
 មិនសូវមនករបឹងផល់េទេលនិេយជក ែដលរត់េគច
ខួន៖ 
 ្របឈមមុខនឹងេថែកមិនេ ម ះ្រតង់ ែដលេបះបង់េ ង
ច្រក និងកមមករ ប់ពនន់ក់ េដីមបីេគចេវសពីកតពកិចចរបសខួ់ន 

កមមករ ក៏ដូចជ ជញ ធរនិយយថទល្់របជញ  ។ អធិករកិចចករ
ងរមន ក់េននយក នេ ះ្រ យវ ិ ទៃន្រកសួងករងរ ែដលសុំ
មិនបេញចញេឈម ះ បន រភពថ ជនួកល ថ នភពមនភព
សមុគ ម ញ ។ េ កបនពនយល់ថ មចបប់ កមមករ ច ក់
ពកយបណឹងេទកន់តុ ករ្រកងភនំេពញ រេឺខត េ្រពះតុ ករ
ចសេ្រមចបេងកីតគណៈកមមករមយួ ទទលួបនទុក ក់លក់
យឡុង្រទពយសមបតិេ ងច្រក េដីមបេីបីក្របក់ែខ និង្របក់

បំ ច់ជូនកមមករ ។ េ កអធិករកិចចរូបេនះបនបែនថមថ 
«បុ៉ែន ពិបកនឹងេធី។ េយងីេធីករកត់សមគ ល់េរ ងេនះ មរយៈ
េ ងច្រកភនំេពញ គ មិន ែដលេចែកបនរត់េគច កលពី២ឆន មុំន 
បុ៉ែន រហូតដល់េពលេនះ កមមករេនមិនទន់ទទលួបនសំណង

មយួេនេឡយីេទ»។ 
 ស្រមបេ់ កអ៊ុ មន រដេលខធិករ្រកសួងករងរ 
បញលំបកគឺេន្រតង់ថេថែកមយួចំននួមិនែមនជកមមសិទធិករ
េ ងច្រក រសឺមភ រៈេ ងច្រក។ ដូចេនះ ករទមទរ្របកបំ់ ច់ រ ឺ
របឹអូស្រទពយសមបតិគឺជេរ ងលំបក ្របសិនជនិេយជករត់បត់។ 
េ កបន យតៃមថ «េន្រតង់ចំណុចេនះ េយងី្រតវសហករ
ជមយួអនកប ក់ទុន២នក់ (កមមសិទធិករទី ងំ និងមច សម៉់សុីន
េដរ)  េដីមបីេ យពកួេគ ច្របគល់ថវកិបនិចបនួច េដីមបេី ះ
្រ យបញជមយួកមមករ»។ 
 ទក់ទិននឹងករមិនេគរព មចបប់ករងរ ្រតង់ចំណុច
េបីក្របកបំ់ ច់ជូនកមមករ េ កអ៊ុ មនបនគូសបញជ ក់ថ 
ចបប់សីពីករក ័យទុនេ ងច្រក ្រតវបនអនុម័តនេពលថមី ៗ  
េនះ ។ ចបបេ់នះអនុញញ តេ យសហ្រគស ្រគន់ែតេបីក្របក់ែខ
ចុងេ្រកយជូនកមមករ កនុងករណីក ័យធន មនន័យថ្របក់
បំ ច់ទបជង្របក់ែដលមនែចងេនកនុងចបប់ករងរ។ េ យ 
ែឡក វធិនករេនះ មិនបនបងកេ យមនកូដកមម និងបតុកមម
េឡយី ៕ 

កែសត  

ន មញញឹមរបស់កមមករករនីិេពលែដលមនករងរេធ 

 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រកមអនកតំ ង សសហរដ េមរកិ្របមណ ១២ រូប 
បនជំរុញដល់ប ្រកមហុ៊នអ៊និេធីែណតធំ ៗ ្របឆងំចំេពះ
ឧបយកលរបស់រ ភិបលកុមមុយនិសេយ ក ម ែដលពកួេគ
យល់េឃញីថ កន់ែត ្រកក់េទពីមយួៃថងេទមយួៃថង  ែដល
្របឆងំ ច់អហងក ចំេពះអនកបេញចញមតិផទុយពបីក  មរយៈ
្របព័នធអិ៊នេធីែណត ។ 
 ្របភពពី រព័ត៌មនប ងំបនឲយដឹងថ សមជិកៃន
សភ េមរកិ កនុងលិខតិមយួែដលបនេផញជូីនេទអគគនយកៃន
្រកមហុ៊ន ៗ ចំននួ ៣ ែដលកនុងេនះមន្រកមហុ៊ន Google,  

Microsoft និង្រកមហុ៊ន Yahoo ។ 
 រលិខតិេនះបនសរេសរថ េយងីខញុគំ្ំរទអស់ពីកមងំ
ចិតដល់អស់េ កអនកេដីមបីឲយមនេសរភីពបេញចញមតិ និងេសរ ី
ភពអ ថ ធិបបយរបស់្របជពលរដេយ ក ម មរយៈបនជយួ
ដល់្របជជនកនុង្របេទសេយ ក ម បនេ្របី្របស់នូវបេចចក
វទិយរបស់អស់េ ក េ យែផកេលី ម រតីេគរពសិទធិេសរភីព និង
សិទធិរបស់ពកួេគមន ក់ ៗ ។ 
 ្រកមអនកតំ ង ស មកពីគណៈបក ្របជធបិេតយយ 
គឺរមួមនអនក្រស ី Loretta Sanchez, James Moran, Micheal 
Honda, Madeleine Bordallo, Maurice Hinchey, Hank John-
son, Neil Abercrombie និង េ ក Niki Tsongas ។ ចំែណក
្រកមអនកតំ ង សគណៈបក ធរណៈ មនអនកតំ ង
ស Cao Quang Anh អនិកជនយនួ ែដលេទបីនឹង្រតវបនជប់

េឆន តកនុងរដសភ ។ េហយីរមួមនតំ ង ស Daniel Lun-

gren, Ed Royce និង Thaddeus McCotter ។ 
 រលិខតិ របស់្រកមអនកតំ ង សសហរដ េមរកិ 
បនបងញពីករ្រពយបរមពយ៉ងពិេសស ជមយួនឹងអីែដលពកួ
េគទទលួបនពត៌័មនថ ្រកសងួព័ត៌មន និងេឃសនករេយ ក

ម ចកពុំងសំណូមពរដល់ប ្រកមហុ៊នផគត់ផគង់េស កមម

អិ៊នេធីែណតធំ ៗ ឲយរមួៃដជមយួនឹងរ ភិបលេដីមបី ក់កំហតិ 
និង ម ន ល់សកមមភពេ្របី្របស់េលី្របពន័ធអិ៊នេធីែណត ។ 
 កលពីចុងែខធនូកនងេទេនះ ្រកមេមដកឹន្ំរបេទស 
េយ ក មបនរតឹបនឹង និងប ងក បយ៉ងចសៃ់ដេទេលី្រកមអនក
េ្របី្របស់បក់ែដលបនសរេសររះិគន់្រតង់ ៗ េទេលីរ ភិបល ។ 
េលីសពីេនះ រ ភិបលបនពយយម ងំខទប់ចំេពះអតថបទ ទស
នៈ ែដលេគេមលីេឃញីថ មននិនន ករ្របឆងំនឹង្របេទសជតិ ឬ
បងកមហន យដល់សនិសុខជត ិ ។ មរយៈេនះ ពកួេគបន
កំណត់ឲយ ល់្រកមហុ៊នបំេរេីស កមមអី៊នេធីែណតកនុង្រសក ្រតវផ
ល់ជូននូវ ល់ឯក រ ព័ត៌មនៃនអនកេ្របី្របស់ ។ 
 គរួរលំឹកជូនថ កលពីថមី ៗ េនះ អងគករ រព័ត៌មន
គម ន្រពំែដន ែដលមនទី ន ក់ករេនឯទី្រកងប៉រសី ជំនញខង
ករតស៊ូេដីមបីអតថ្របេយជន៍ៃនប ញ រពត៌័មន បនបញចូ ល
េឈម ះ្របេទសេយ ក មេទកនុងបញជ ីមយួ ែដលអងគករេនះេ
ថ ស្រតវនិង្របព័នធអី៊នេធីែណត ពីេ្រពះថ លស់កមមភព និងទ
េងីែដលរ ភិបលេយ ក មបន ងំខទប់ និងរតឹបនឹងែផនកអ៊នី
េធីែណត គឺមិនខសុអីពី្របេទសចិនេនះេឡយី ៕       

ហងុ ង៉កុ 
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 កលពីេដីមែខេម  េនឯសហរដ េមរកិ សហគមន៍
អនរជតិបនេធសីននិសីទមយួ សីពីបញសិទធិមនុស េន្របេទស
េយ ក ម ែដលសននិសីទេនះពិភក ជុំវញិបញ្របេទសកុមមុយ
និសេយ ក ម ក៏ដូចជករ្រតតពិនិតយេឡងីវញិអំពីបញរេំ ភ
សិទធិមនុស ថមី ៗ ែដលពកួេគនឹងេធីករេកះេ ្របេទសេយ ក 

មេទ កសួរនៃថងទី ៨ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៩ ខងមុខ ។ 
 ចូលរមួកនុងអងគសននិសីទរមួមន តំ ង សសហរដ 
េមរកិ េ ក្រសី Zoe Lofgren, Chris Smith, Joseph Cao, 

្របធន្របតិបតគិណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួបនទុកែផនក
េសរ ី សនអនរជតិ េ ក្រសី Felice Gaer, តំ ងអងគករ
សមគមអនិកជនជនជតិយនួ, អងគករេ្រករ ភិបលអនរជតិ 
ក៏ដូចជអងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  Human Rights Watch និង
្រកមអនក រព័ត៌មនគម ន្រពំែដន ។ ជពិេសស តំ ង្រកសងួ
ករបរេទសរបស់ទូតហុលឡុង, មិសុីកូ, បូ៊ គ រ,ី រូម៉នី និងតំ ង
្រកសួងករបរេទស ៃនទូតមយួចនំនួេផ ងេទ តចូលរមួផងែដរ ។ 
 ្របធន្របតិបត ិ ៃនគណៈកមមករសហរដ េមរកិទទលួ
បនទុកែផនកេសរភីព សនអនរជតិ េ ក្រសី Felice Gaer មន
្រប សន៍ថ រេប ប រៈ គឺករ្រតតពិនិតយកលកំណត់ទូទងំពភិព
េ កអំពីបញសិទធិមនុស  េហយីនឹង្រតវបនេគអនុវតន៍េនៃថងទី 
៨ ែខឧសភ នទី្រកងហ ឺែណវខងមុខេនះ ។ កនុងេនះ រមួមន 
១៩២ ្របេទស ែដលនឹង្រតតពិនិតយកលកំណត់ៃនបញសិទធិ
មនុស ៃន្រកមសមជិកអងគករសហ្របជជតិ ។ 
 ្របករេនះមនន័យថ ្រគបប់ ្របេទសទងំ យ
េទះបីជសមជកិ ៃនគណៈកមមករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជ
ជតិ ឬមិនែមន ក៏មនសិទធិចូលរមួកនុងរេប ប រៈ ្រតតពិនិតយកល
កំណត់ទូទងំពភិពេ ក េហយីក៏មនសិទធិ ក់សំនរួអំពីបញ
សិទធិមនុស ចំេពះ្របេទស មយួក៏បនែដរ ។ 
 េឆីយតបនឹងប ញ រព័ត៌មនបរេទសមយួ េ ក
្រសី Felice Gaer បនកត់សមគ ល់អំពីរេប ប រៈ ៃនករ្រតតពិនិតយ
កលកំណត់ទូទងំពិភពេ ក ថនឹងមនឥទធិពលយ៉ងសខំន់
ដល់បញសិទធិមនុស  ។ េ ក្រសីមន្រប សន៍ “ែបបបទៃន
ករ្រតតពិនិតយកលកំណត់ទូទងំពិភពេ ក េទីបែតចប់េផី

មប៉ុេ ះ គរួ្រតវបនព្រងឹងបែនថមេទ ត ។ យុទធ សេនះ ច
នមំកនូវលទធផលល ។ េទះបីែបបេនះកី លទធផលគឺេកីតមន
េឡងីលុះ្រ ែតមនករចូលរមួផគត់ផគង់ព័ត៌មនឲយបនេ្រចីន 
េហយីរ ភិបល្រតវែតមនគនិំតេ ះ្រស័យបញេសសសលទ់ងំ

េនះេ យចិតេ ម ះ”។ 
 េ ក្រសី Felice Gaer បែនថមថ “ខញុមិំនទន់េឃញី 
មនករយកចិតទុក ក់យ៉ងពតិ្របកដពី្របេទសេយ ក 

ម អំពីបញសិទធិមនុស កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន កំនងមកេនះ
េទ េយ ក ម មិនទន់េធីនូវអីែដលេគ្រតវេធី ។ ខញុគិំតថ យុទធ

ស ្រតតពិនិតយកលកំណតទូ់ទងំពិភពេ ក នឹងជះឥទធិពល
យ៉ងសកមមដលេ់យ ក ម”។ 
 គរួរលំឹកជូនថ េ្រកមរបប្រគប់្រគងរបស់រ ភិបល្រកង
ណូយ ្របជពលរដទងំជនជតិភគតិច និងជនជតិេដីមពុំ

្រតវបនេគផលស់ិទិធេសរភីពេសមីគន េនះេឡយី ។ េ យែឡកជន
ជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ែតងទទលួរងករេរសីេអីងពីសំ ក់
ជនជតិយនួ ថន ក់ដឹកនតំំបន ់ ្រសក េខត ជពិេសសគឺេមដឹកនំ
បក កុមមុយនិសេយ ក ម ។ េ្រកពីជនជតេិដីមែខមរេ្រកម េគ
សេងកតេឃញីជនជតិភគតិចកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ ក៏មន ថ ន
ភពមិនខសុអីពីែខមរេ្រកមែដរ ។ 
 កនុងឱកស ចូលរមួសននិសីទសីពីបញសិទធិមនុស កនុង
្របេទសេយ ក ម តំ ង ស Chris Smith ក៏បនេលីក
េឡងីពីេរ ងែដលរ ភិបលេយ ក ម រតឹបនឹងែផនក រ
ព័ត៌មនផងែដរ ។ េ ក Chris Smith មន្រប សន៍ថ 
“សងឃឹមថ លប់ ្រកមហុ៊នអ៊ីនេធីែណតយល់ េនះជ្របករទី
មយួ េហយីរដអំ ចមយួែដលចង់បនករអូសបនយសិទធិ
អំ ច ពកួេគនឹងអូសបនយពីរ្របករ គឺកមងំនគរបល និង
បំបក់្របព័នធេឃសន ែដលកនុងេនះមន្របព័នធអី៊នេធីែណត”។  
 ចំែណកេ ក្រសីតំ ង ស Zoe Lofgren បន
សងកត់ធងន់ ៗ កនុងសននិសីទេនះថ កនុង្របេទសេយ ក មមន
បញជេ្រចីន បុ៉ែន ថ នភពសិទធិមនុស កនុង្របេទសមយួេនះ 
េយងីមិន្រតវគិតថធូរ្រ លេនះេទ “េសរភីព សនកនុង  

គណៈកមមសហរដ េមរកិែផនកេសរភីព សនអនរជត ិេទ សកយួន 
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្របេទសេយ ក មេនែតជទីចប់ រមមណ៍ ជក់ែសងេ ក 
េង ង ុ ងំល ី េនែតឋតិកនុងគុកដែដល ។ ថ នករណ៍ែដល
្រប្រពឹតិចំេពះសមគមពុទធ សនេយ ក មឯក ជយ, សន 
កវៃដ សន វ និងសហគមន៍ សនេផ ង ៗ េទ ត គឺ
េឃញីថេនមនបញជេ្រចីន”។ 
 ្របធន្របតិបត ិ ៃនគណៈកមមករសហរដ េមរកិទទលួ
បនទុកែផនកេសរភីព សនអនរជតិ េ ក្រសី Filce Gaer បន
សងកត់ធងន់ថ គណៈកមមករបន្រ វ្រជវ និង ម នអំពី ថ ន
ភពេសរភីព សនេន្របេទសេយ ក ម ជេ្រចីនឆន បំន
បនទ ប់ ។ មករ្រ វ្រជវរបស់គណៈកមមករ សពៃថងេយ ក 

មេនែតបពំនយ៉ងធងន់ធងរ េទេលីេសរភីព សន ។ រដ
អំ ចបន ក់គំនប និង្រតតពិនិតយយ៉ងតឹងរងឹ េហយីនូវែត
បន ក់ឃុឃំងំកនុងផទះចំេពះអនកមននិនន ករជទំស់នឹងបក  ។ 
 ចំេពះកមមវធីិ ្រតតពិនិតយកលកំណត់ទូទងំពភិពេ ក 
អនក្រសី្របធនគណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួបនទុកែផនកេសរ ី
ភព សនអនរជតិ បែនថមថ ្របករសំខន់ៃនរេប រ រៈថមីេនះ 

គឺេន្រតង់ថ ល់ប អងគករេ្រករ ភិបលទងំ យ ច
បញជូ នរបយករណ៍ឯក រ សីពីកររេំ ភសិទិធមនុស របស់
្របេទសផងខួនេទអងគករសហ្របជជតិ ។ 
 ឧទហរណ៍ អងគករេ្រករ ភិបលមយួេនទី្រកង New 

York ឬអងគករេ្រករ ភិបលេនទី្រកងៃ្រពនគរ ្របសិនេបីមន 
ឆនទៈ គឺ ចេធបីនទងំអស់េន្របករទងំេនះ ។ ល់របយ
ករណ៍ ឯក រែដលបនបញជូ នមក នឹង្រតវបេងះ ម្របព័នធអី៊ន
េធីែណត េដីមបឲីយ្របេទសៃនសមជិកទងំ យ ច នបន ។ 
េ ក្រសី្របធនគណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួបនទុកេសរ ី
ភព សនអនរជតិ បញជ ក់េទ តថ ចំេពះ្របករេនះគឺសំខន់
ខងំ ស់ ពីេ្រពះថ ល់ប អងគករេ្រករ ភិបល មនសិទធិ
្រគប់្រគន់េដីមបី យករណ៍េហតុករណ៍ េហយីព័ត៌មនទងំេនះ
នឹង្រតវបនផ ពផ យជ ធរណៈ ។ េធីែបបេនះ នឹងទំលុះនូវ
ជញជ ងំ ងំខទប់យ៉ងងយ្រសល េបីេធ បនឹងអីែដលធប់េធីពី 
មុនមក ៕                                                       

េច េ ន 

 បុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ េគសេងកតេឃញី្របជពលរដ
ែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេលីែដនដីកំេណីតរបស់ខួនសទុះ ទ រ
រក ករពរ្របៃពណីវបបធមិ និងអតសញញ ណជតិយ៉ងខងំ ។ 
 េទះបីមនករគបសងកត់ ឬ ក់គំនបពីរ ភិបលយនួ
យ៉ង ក ី េគសេងកតេឃញីបងបូនែខមរេ្រកមេនែតរក បន
្របៃពណីវបបធម ិសិលបៈជតិែខមរជនិចច ។ ្របភពពីទឹកដីេខត្រពះ
្រតពងំ ឬយនួេ ្រ វញិ បនឲយដឹងថកនុងវសិ័យសិលបៈែខមរេលី
ទឹកដីកមពុជេ្រកម ែខមរេ្រកមេសទ្ីរគប់រូបែតងបនដឹងឮសិបបករែខមរ

េ្រកមេឈម ះ ឡមឹ ែផន កំេណីតេនភូមិបែ្រស ឃុេំល ង  ្រសក
ចូវថញ់ េខត្រពះ្រតពងំ ។ 
 េ ក ឡមឹ ែផន េកីត និងធំដឹងកីកនុង្រគ រមយួ មន
្របេវេណីសិលបៈេនឃុេំល ង  ្រសកចូវថញ់ ។ ឪពុកេ ក គឺ
េ ក ឡមឹ ផង ជសិបបករេជងីចស់មយួរូប ធប់លបីេឈម ះខង
េភង និងចេ្រម ងែខមរកលពីេដមី ។ ្រសយ័េហតុេនះ េ ក 
ឡមឹ ែផន បនេលងេភង និងេចះេ្រច ង ងំពេីនជសិស ក្រមិត
អនុវទិយល័យ េហយីបចចុបបេនះេ កមនេឈម ះេបះសំេឡងលបី
រនទឺេលីែដនដីកមពុជេ្រកម ។ 
 យុ ១៥ ឆន  ំេ ក ឡមឹ ែផន ជមយួនឹងឪពុក បនៃចន
្របឌិតឧបករណ៍ត នីែខមរជេ្រចីន្របេភទ ។ ដំបូងគឺ្រទ សគរ និង
ឧបករណ៍េភងដៃទេទ ត េ្រកយមកមនដូចជ្រទអ៊ូ េខ ឃមឹ 
និងពិពទយជេដមី េហយីេ កែតង្រតវបនគណៈកមមករ 
វបបធមិេខតបញជូ នេទសែមងសលិបៈេនទិ វបបធមិ កី  និង
េទសចរណ៍ែខមរេ្រកម ែដលទិ េនះ្រតវបនរ ភិបលយនួេរ បចំ
េឡងីជេរ ង ល់ឆន  ំ។ 
 សិបបករលបីេឈម ះ ឡមឹ ែផន ែដលរូប ងខងេ្រកេមីល
េទ ក់ដូចជអនកេន លៃថងពី្រពលឹមទល់្រពលប់ េ យមនិ
នឹក ម នថ េ កគឺជសិបបករែខមរេ្រកមមយួរូបដ៏បិុន្របសប់

េ ក ឡម ែផន ជមយួនងឧបករណេ៍ភង 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េហយីលបីេឈម ះកនុងវសិ័យវបបធមិែខមរេនះ បនេរ ប ប់្របប់
រព័ត៌មនកនុង្រសក ឲយដឹងពីភពខសុគន រ ងចេ្រម ងប ក់

ែខមរ និងចេ្រម ងវ ៉ុងកូជនជតិយនួេនតំបន់ភគខងតបូងថ 
ចេ្រម ងប កែ់ខមរគឺមន ងំពយូីរលង់ សម់កេហយី ែដល
សពៃថងេនះេសទគីម នេសសសលេ់លីទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ េ ក 
ឡមឹ ែផន មន្រប សន៍ថ ចេ្រម ងប ក់ែខមរមនែតបឃី 
េ្រចីនែតជបួ្របទះកនុងេ ខ នយេីក ឬប ក់ ចំែណកវ ៉ុងកូរបស់
យនួ មនដល់េទ ៦ ឃឯេ ះ េហយីេ្រចីនែតជបួ្របទះកនុង
េ ខ នៃកេល ង ។ េ ក ឡមឹ ែផន បនថ ចេ្រម ងប ក់
ទមទរអនកេ្រច ង្រតវរ ក់ និងបត់ែបនសេមងេ្រចីនជងវ ៉ុងកូ 
របស់យនួ។ មយ៉ងវញិេទ ត ចេ្រម ង ប ក់េ្រចីនែតេភងេទមុន 
រចួេទីបចេ្រម ង មេ្រកយ ។  
 េ ក ឡមឹ ែផន េនទងំបនែវកែញកបែនថមថ 
ឧបករណ៍េភងនមីយួ ៗ មន្រទង់្រទយ និងសំេន ងេ យែឡកពី
គន  ្រសយ័េហតុេនះ្រតវែតេ្រជីសេរសីេឈជីវតថុធតុេដីមឲយសម 
្រសបេដីមបីៃចនឲយបនល ។ តយ៉ួងដូចជសគរសេមភ រ េគេ្រចនីែត
យកេដីមេ្រចសមកៃចន ។ េ្រចសគឺជេឈមីយួ្របេភទេ្រចីនែតដុះ ឬ
េំនទីវត ម មែខមរ េលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ េ ក ឡមឹ ែផន 

បនមន្រប សន៍ឲយដឹងបែនថមថ េបីចង់េធឧីបករណ៍េភង
មយួ មុនដំបូងអនកេនះ្រតវេចះេលងឧបករណ៍ជមុនសិន េទបីៃចន
ឧបករណ៍េនះេទ មនសេមងសម្រសប ។ មយ៉ងេទ ត អនកេធី
្រតវេចះចខំន តរបស់ឧបករណ៍េភងេនះឲយបនជក់ ក់ មិនែមន
នរ េចះេលងេភង និងេចះេ្រច ង ក៏សុទធែតេចះៃចនឧបករណ៍ត
នីែខមរទងំេនះេនះេទ ។  

 ម្រប សន៍របស់សិបបករ ឡមឹ ែផន ឧបករណ៍េភង
គឺៃចនេទ មក្រមិតទឹក្របក់ែដលខួនមន ចៃចនេ យ្របេភទ
េឈធីមម ក៏បនដូចជ ខនុរ ដូង ឬក៏េ យេឈ្ីរបណីត ៗ ដូចជ 
េបង ផចឹក នងននួ ។ល។ េឈកីន់ែតមនតំៃល ឧបករណ៍េភង
កន់ែតេ្របីបនយូរ និងគុណភពលជង ។ 
 េ យ ម រតី្រស ញ់សិលបៈ និងរមួចំែណករក ករពរ
អតសញញ ណជតិែខមរ ែដលកំពុងេសទី បសូនយកនុងរបបកុមមុយ
និសយនួ បុ៉នម នឆន មំកេនះេគសេងកតេឃញីយុវសិស  ឡមឹ សូនី 
យុ ១៨ ឆន  ំកំពុងេរ នថន ក់វទិយល័យ កូន្របសេ ក ឡមឹ ែផន 

កំពុងែតបនេវនឪពុក ។ បចចុបបននយុវសិស  ឡមឹ សូនី េចះៃចន
ឧបករណ៍េភងបនេ្រចីន្របេភទ ្រពមជមយួេនះែថមទងំេចះៃចន
កបលយក  ហនុមន ស្រមបក់រសំែដងរបេំរ ង មេករ ៍យក  ំ
។ល។ រយៈេពល ២ ឆន មំកេនះ សិបបករណ៍ ឡមឹ ែផន ជមយួ
នឹងកូនបនេបីកមូល នផលិតកមមឧបករណ៍េភង និងសំេល ក
បំពក់ែខមរេនតបំន់េទសចរណ៍ ្រសះគូ ទីរមួេខត្រពះ្រតពងំ ។ 
 េ ក ឡមឹ ែផន បនបងញពី ម រតីករពររក អត
សញញ ណថ ចំេពះមុខរបរជំនញផលិតឧបករណ៍េនះ គឺេធីទុក 
សំ ប់ជេ្រសច េពល អតិថិជនេពញចិតេទបីេគេ្រជីសទិញ ។ 
បុ៉ែនកំុនឹក ម នថ របរៃចនឧបករណ៍េភងេនះ ចនឹងេធីមន
ឲយេ ះ អីែដលសំខន់េនះ គឺ ្រស័យករចូលចិតមុខរបរ ចូល
រមួករពរវបបធមិជតិ េហយីរមួចំែណកកនុងករអភិរក េខ ន 
វបបធមិសិលបៈែខមរ េដីមបីឲយរស់ នមនជីវតិេលទឹីកដីកមពុជេ្រកម
ែតប៉ុេ ះ ៕ 

ថច ់ ច ត 

 សមគម មគគ្ីរពះសងឃេសន ជតិេខត្រពះ្រតពងំ ឬ 
យនួេ ្រ វញិ េទីបនឹងបញច ប់ម សននិបតតំ ងេលីកទី ៥ 
ណតិកល ២០០៨-២០១៣ របស់ខួនកលពីថមី ៗ េនះេ យ

មនតំ ង្រកម្រពះសងឃចូលរមួចំននួ ១៥០ អងគ ជតំ ងឲយ
្រពះសងឃទូទងំេខត្រពះ្រតពងំ និងមន្រកមយនួចូលរមួផងែដរ។
 សមគម មគគ្ីរពះសងឃេសន ជតិមយួេនះ ្រតវបន
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជអងគករតំ ងឲយ្រពះសងឃ និង
្របជពលរដែខមរេ្រកមកនុង្រសករះិគន់ថ គឺជសមគមែដលឋតិ
េ្រកមករចត់ ងំ និងដឹកនរំបស់បក កុមមុយនិស្រកង ណូយ
េពលគឺគម នភពឯក ជយ មច ស់ករ ឬមនសិទធិសំេរចអីេ យខួន
ឯងេនះេទ ។ 
 សមគម មគគ្ីរពះសងឃេសន ជតិ គឺបេងកតីេឡងី

េដីមបីបំេរផីល្របេយជន៍បក កុមមុយនិសយនួ ែដលកនុងេនះមន
េគលករណ៍ ក់េចញ ដូចជអនុវតន៍ករងរផ ពផ យដលជ់ន
រមួជតិែខមរេ្រកមអំពីេគលមគ៌ េគលនេយបយរបស់បក  ជ
ពិេសសេដីមបី ប្រពះមេនគមន៍វជិជ កុមមុយនសិ េទេលីជនជតិ
េដីមែខមរេ្រកម មរយៈ្រកម្រពះសងឃែដល្រតវបន្រកមយនួជូន
ភសកក រៈបនចិបនួច ។ 

 ្រពះសងឃែខមរេ្រកមពីេខត្រពះ្រតពងំ បនអះ ង
បញជ ក់ថសមគម មគគី្រពះសងឃេសន ជតិេខត េទបីនឹង
បញច ប់ម សននបិតរបស់ខួន េ យកនុងេនះេគសេងកតេឃញីមន
អនកមុខអនកកររបស់បក កុមមុយនិសយនួចូលរមួយ៉ងកុះករ េហយី
ពកួេគក៏បន្របេគនជូនប័ណសរេសីរដល់្រកម្រពះសងឃ ែដលយនួ
េ ថេសន ជតិផងែដរ ។ ្របភពដែដលបនបនឲយដឹងេទ ត



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ថ ណតិកលទី ៤ កនងមកេនះ ្រកម្រពះសងឃកនុងសមគម
មយួេនះមនករមមរញឹក េ យ របនចូលរមួនឹងពកួ ជញ ធរ 
យនួ កនុងករចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកមជេ្រចនីអងគ ែដលខ្ំរបឹង
េរបំី ស់ទមទរនូវអី ែដល្រពះសងឃទងំេនះអះ ងថបត់បង់

សិទធិេសរភីព េសរជំីេន ្រពះពុទធ សន ។ េ្រកពីករចូលរមួចប់
ផ ឹក្រពះសងឃមយួចំននួ សមគម មគគី្រពះសងឃេសន ជតិសី
េគេនះបនេធី មករែណនឆំកួត ៗ របស់រ ភិបលយនួ ដូចជ
បនបំផុសចលនវភិគទនបនជិតដល់ ៥,២ ពន់ នដុង ពី
្របជពលរដ េ យ្រកមេមដឹកនយំនួយកេហតុផលថ េដីមបរីមួ
ចំែណកជមយួនឹងរដអំ ចភូមិភគ គិតគូរដល់ករអប់រចិំញច ឹម
េកមងកំ្រព ចិញច ឹមជនវយ័ចំ ស់ នថ និងសង់ផទះជូនអនក្រក
ជេដីម ែដលសកមមភពទងំេនះ ផទុយ្រសឡះពីតនួទីកនុង្រពះពុទធ
សន ។ 

 ចំេពះសកមមភពឆកួត ៗ ទងំេនះ ែតង្រតវបនអងគករ-
សមគម និង្រកម្រពះសងឃែខមរេ្រកមេនេ្រក្របេទសរះិគនថ់ 
េនះ្រគន់ែតសកមមភពឡប់ែឡរែតប៉ុេ ះ េហយីជមូលេហតុេធី
ឲយ្រពះពុទធ សនេនេលីទឹកដកីមពុជេ្រកមធក់ចុះជំេន  ។ អងគ
ករ-សមគម និង្រពះសងឃេនេ្រក្របេទសែតងរះិគន់េទ តថ 
សមគម មគគ្ីរពះសងឃេសន ជតិសីេគេនះ គឺ្រគន់ែតជកូន
អុករបស់រ ភិបល្រកង ណូយ េដីមបីេលីកបនទុក្រកម្រពះសងឃ
ទងំេនះសំ ប់េ្របី្របស់ែតប៉ុេ ះ ។ េហយីអងគករ-សមគម 
និង្រពះសងឃែខមរេ្រកមេនេ្រក្របេទសទមទរយ៉ងទទូច ឲយមន
អងគករ-សមគម ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមេថរ ទឯក ជយមយួ 

ែដលមិនឋតិេ្រកមករបញជ  ឬ្រគប់្រគងេ យរ ភិបលកុមមុយ
និសយនួ ។  
 គរួរលំឹកជូនថ សមគម មគគី្រពះសងឃេសន ជតិ
េខត្រពះ្រតពងំ ែដល្រតវបនបេងកីត និងេរ បចំេឡងីេ យរ  
ភិបលកុមមុយនសិយនួ េទីបនឹងបនបញច ប់ម សននិបតេលកី 
ទី ៥ របស់ខួន កលពីថមី ៗ េនះ េ យបនេបះេឆន តេ្រជីស ងំ
សមជិកគណៈ្របតិបតិករថមីចំននួ ៣៩ អងគ ។ គណៈអចិៃ នយ៍
សមគមចំននួ ១៦ អងគ ។ ្រពះឧបជឈយ ៍ ្រតងឹ យន់ បនទទលួ
តំែណង ្របធនសមគម មគគី្រពះសងឃេសន ជតិសីេគេនះ 
ណតិកល ២០០៨-២០១៣ ។ កនុងេនះម សននិបតបន
ក់េចញទិសេ សកមមភពកនុង ណតិកលថមី ចូលរមួ និងអនុ-

វតឲយបនលនូវករងរសបបុរសធមិសងគម បំផុសចលន្រពះសងឃ
ឲយអនុវតន៍ករងរសងគមបនលជេដីម ៕           ថច់ េ ភ័ណ 

ករជូនប័ណសរេសរដល់្រកម្រពះសងឃែដលេធករងរបនល 

 

 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន អតតី្រពះេចអធិករវតភនំដិន 
ខងេជីង ែដលេទីបនឹង្រតវបន ជញ ធរយនួេខតមត់្រជកអនុ-
ញញ តឲយេទចូលរមួពិធីបុណយសពមយ និងសួរសុខទុកខបងបូនេន
្របេទសកមពុជរយៈេពល ១៣ ៃថង កលពីៃថងទី ៤ េម  បន ង
្រពះផនួសេឡងីវញិពីៃថងទី ១១ េម  ឆន  ំ ២០០៩ កនុងវតមយួន
្របេទសកមពុជ េហយីក៏បនេភ ស្រពះកយភម ៗ េទកន់
្របេទសៃថ ឆងកត់ មេខតបត់ដំបង េដីមបសុីំសិទធិជជនេភ ស
ខួន្រសបចបប់ ្រជកេកនកនុង្របេទសទី ៣ ។  
 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រពះជនម ៤១ វស  ែដល
កំពុង ក់ខួនេន្របេទសៃថ និងសុសំិទធិ្រជកេកនេទកន់
្របេទសទី ៣ បនមនសងឃដកីឲយដឹងថ ្រពះអងគបនេទជបួ
ម នីឧតមសនងករអងគករសហ្របជជតិ ទទលួបនទុកជនេភ ស

ខួន (UNHCR) េដីមបីផល់ជូនឯក រ និងេសនីរសុំ នៈជនេភ ស
ខួន្រសបចបប់េដីមបីេទកន់្របេទសទីបី ។ ្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន បែនថមថ ្រពះអងគនឹងមនិវលិ្រតឡប់េទកន់្របេទសេយ ក

មវញិេទ េបីេទះបី ជញ ធរៃនេខតមត់្រជកបន ក់កំហតិឲយ
េទកន់្របេទសកមពុជ ែតកនុងរយៈេពល ១៣ ៃថង ។  
 អតីត្រពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ្រសកគិរវីង់ េខត
ែកវ កំេណីតែខមរកមពុជេ្រកម េន្រសក យទង េខតមត់្រជក

្រតវបន្រកម ជញ ធរ និងេ ក  េទព វង  ចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី 
៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៧ រចួបញជូ នេទ ក់គុកេន្រសកយនួ ។ 
េ្រកយមកតុ ករយនួេខតមត់្រជក បនកត់េទសឲយ្រពះអងគ
ជប់គុកមយួឆន  ំ េ្រកមបទេចទ្របកន់ថបនេធីឲយែបកបក់
ចំណង មគគភីពរ ងកមពុជ និងេយ ក ម ។                  



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បនឲយដឹងថ ្រពះអងគនឹង
្រតវបនឧតមសនងករអងគករសហ្របជជត ិ ទទលួបនទុកជន
េភ សខួនផល់ នៈជជនេភ សខួន្រសបចបប់ េនៃថងទី ២០ ែខ
មិថុនខងមុខ បនទ ប់ពីេធីបទសមភ សន៍ជមយួ្រពះអងគអសជ់ង 
រយៈេពលជង ៥ េម៉ង ។ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បញជ ក់ថ 
ករណីរបស់្រពះអងគគឺជករណីពិេសស ែដលសហគមន៍អនរជតិ
សុទធសឹងែតបនដឹងឮពីេរ ងេនះ េហយីែថមទងំទទលួបនករ
ជយួអន គមន ៍ ពីអងគករករពរសិទធិមនុស នន និងអងគករ
សហ្របជជតិេន្រសកែខមរផងែដរ ។ ្រពះអងគបន្របប់ប ញ
រព័ត៌មនកនុង និងេ្រក្របេទសថ ្រពះអងគមិន ៊ នរស់េនកនុង

្របេទសកមពុជ និងេយ ក មេទ េ្រពះកនងមក្របេទសទងំពីរ
េនះ បនពតួៃដគន េធីបប្រពះអងគេ យមិន ចពណ៌នបន ។ 
 ទក់ទឹន នឹងករែសងរកសិទធ្ិរជកេកនេទកន់្របេទស
្របទសទី ៣ េនះ េ ក ង ច័នឫទធិ នយក្របតិប្រតអងគករ
ករពរសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ្រកម មនទី ន ក់ករេន្របេទស
កមពុជបនមន្រប សន៍អះ ងថ ្រកមអងគករករពរសិទធិ
មនុស របស់េ ក និងអងគករករពរសិទធមិនុស មយួចំននួេទ ត
សងឃឹម និងេជ ជក់ថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន នឹង្រតវបនេគ
បញជូ នេទកន់្របេទសទី ៣ ឆប់ ៗ េដីមបីេគចផុតពីករភិតភ័យ 
េហយីពិភពេ ក ក៏បនេមីលេឃញីទងំអស់អំពីទេងីែដល ជញ
ធរយនួ និងកមពុជបនេធីេទេលី្រពះអងគែដរ ។ 
 ចំេពះករសះែសង រកសិទធិ្រជកេកនេទកន់្របេទសទី
៣ គឺបនទ ប់ពីមនករភិតភ័យមិន ៊ នរស់េនកនុង្របេទសេយ ក 

ម និងកមពុជ ។ េ កេខ វ សុភ័គ ម ន្ីរកសួងម ៃផទបន
និយយេធីហថី គំនិត្រពះេតជគុណ ទឹម ខន គឺេដីមបីេទកន់
្របេទសទី ៣ បុ៉េ ះ ។ គម ននរ រវរីវល់នឹង្រពះអងគេឡយី ។ 
េ កេខ វ សុភ័គបនថ ្របជជនកមពុជជង ១៣ ននក់ ច
រស់េន្របេទសកមពុជបន េហតុអី្រពះអងគមិន ចរស់េនទីេនះ ។ 
េ ក េខ វ សុភ័គ បនេ ករេគច្រពះអងគរបសអ់តីត្រពះេច
អធិករវតភនំដិន ទឹម ខន ថជេលសេគចខួនសុំ្រជកេកនេន
បរេទស ។ េ ក េខ វ សុភ័គ ែថងដូេចនះថ ៖ “េគលេ របស់
គត់េទេផ ងេទ ត ដូេចនះគត់យកេលសហនងឹេទ េដីមបសុីំសិទធិ
្រជកេកន។ មិនែមនជេរ ងថមីេទ មនេគដៃទេទ តេ្រចីនគន ដូច
គត់ែដរ” ។  
 ចំែណកបុគគលេឈម ះ ្រទិញ បក ំអនកនពំកយ ថ នទូត
យនួ្របចកំមពុជ បនេ ករចកេចញពី្របេទសកមពុជរបស់
អតីត្រពះេចអធិករ ទឹម ខន ថជអំេពខីសុចបប ់។ បុគគល
្រទិញ បក ំែដល្រតវបនេគដងឹថេចះនិយយភ ែខមរប៉យ  ំ
ៗ បននិយយទងំទទឹងទិស ប់មិនចូល្រតេច កដូេចនះ “េយងី

មិនឃត់ឃងំអីេរ ងគតច់ង់េទ េទណី គត់សុំចបប្់រតឹម្រតវ  
ហនងឹសុចំបប់ ។ បុ៉ែនរត់េទ ហនងឹ រេប បខសុចបបេ់ហយី”។ 

 នយក្របតិបតសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េ ក ថច ់ 
ងុ៉កថច់ បនេ សមរីបស់ម នីជន់ខពស់ ៃន្រកសួងម ៃផទថ 
ជពកយសមីគម នករទទលួខសុ្រតវេលពីលរដខួនឯង និងបន
េ សមរីបស់អនកនពំកយ ថ នទូតយនួ ្របចកំមពុជថជករ
េមីលងយអធិបេតយយ ៃន ជ ច្រកមយួេនះ ។ េ ក ថច ់ងុ៉
កថច់ មន្រប សនេ៍ឆីយតបេទនឹង្រប សនរ៍បស់េ ក 
េខ វ សុភ័គ និង ្រទិញ បក ំ យ៉ងដូេចនះ “េ ក េខ វ សុភ័គ 
្រកសួងម ៃផទហនងឹ មិនបនយកចិតទុក ក់ចំេពះសនសុិខ
របស់្របជពលរដខួនឯង ។ េ កបនចប់បញជូ ន សែខមរខួន
ឯងេទឲយយនួ ក់ឃុឃំងំ ដល់្រតឡបម់កវញិ េ កេ្របីភ
ថេនមនសិទធិដែដល ។ សែខមរចង់រសេ់ន្របេទសខួនឯង មិន
ដូចេ ក េខ វ សុភ័គ ជម នីែខមរេហយីមនគំនិតេផ ងចំេពះ
្របជពលរដែខមរខួនឯង” ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បនរះិគន់អនកនពំកយ ថ នទូត
យនួ “ចំេពះេ កតំ ងឲយទូតយនួ េ កមនសមនិីយយ
េមីលងយឯក ជភពៃន្របេទសែខមរទងំមូល ។ េបី ជរ ភិ- 
បលកមពុជ បនទទលួ គ ល់ថែខមរេ្រកមែដលមកដល្់របេទស
កមពុជ គឺគតេ់ទ េ្រសចែតេលីគត់ មិនែមនេចញដំេណីរពី
្របេទសកមពុជ េហយីថខសុចបប់េនះេទ ។ ដូេចនះសូម ជរ ភិ-
បលកមពុជ យកចិតទុក កស់មីរបស់េ ក េខ វ សុភ័គ ែដល
ជអនកទទលួបនទុកយ៉ងធំេន្របេទសកមពុជ ក៏ដូចជតំ ងយនួ
េនកនុង្របេទសកមពុជ អី៊ចឹងែដរ េមីលងយេមីលេថកដល់ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជមងេហយីមងេទ ត”។ 
 ចំេពះពកយសមទីងំេ្រគគ្រគត ខះេសចកកី ន
ទទលួយកករពតិរបស់ម នីទងំពីររូបខងេលី ្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន ែដលបនបំេពញបពជជ ជ មេណរ បន្របតិកមមពីទី

កំពុង ក្់រពះអងគមកថ សមរីបស់ម នទីងំពីររូបេនះជសមមិីន
ពិត “ករមន្រប សនរ៍បស់គត់ហនងឹជករមិន្រតឹម្រតវេទ េ្រពះ

ម ធប់ជបួ្របទះអំពីករលួចចប់ផ ឹក ម ដ៏អយុតិធម៌ េហយី
បញជូ នេទេវ ត មហនងឹ ងំពីៃថងទី៣០ ែខ៦ ឆន ២ំ០០៧ មង 
េហយី ។ អី៊ចឹងបន ម េចះែតភ័យខច េហយីេចះែតមិនទុកចិត
ជញ ធរែខមរ ក៏ដូចជេវ ត ម មកពី ជញ ធរែខមរេនេ្រកមែខ

ញក់របសេ់វ ត ម ។ ទកទិ់ននឹងេ កអនកនពំកយរបស់េវ ត
ម ែដលថ ម ហនងឹមិនែមនជមនុស សំខន់េទ េហយីចុះេបី

មិនែមនជមនុស សំខន់ េហតុអីបនេវ ត មបញជ ឲយ ជញ ធរ
ែខមរចប្់រពះសងឃបញជូ នេទ ក់គុក ម យ៉ងអយុតិធមជ៌ទី
បំផុត រងទុកខេវទនរយៈេពល ១ ឆន ”ំ ៕             ថច់ េ ភ័ណ 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 16 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កនុងឱកសបុណយចូលឆន ថំមី្របៃពណីជតិែខមរ ឆន ឆូំវ ពុទធ
ស័ក ជ ២៥៥៣ េនះ ្រកម ជញ ធរយនួបនេកះេ ្រពះសងឃ 
និងគណៈកមមករវតេឆនីម ៗ ទងំ យ េនេលីែដនដីកមពុជេ្រកម 
ឲយចូលរមួកនុងអងគ្របជុំមយួ េន ល្របជុំៃនបញជ ករ ន េយធ
ភូមិភគ៩ គណៈចងុលករែដនដីសណរទេនេមគងគ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនពេីខតែ្រពកឫស  ី ឬយនួេ កឹងេធី បន
ឲយដឹងថ នឱកសបុណយចូលឆន ថំមី្របៃពណីជតិកនងមកេនះ 
្រកម ជញ ធរយនួបនេរ បចំនូវរបស់ ែដលពកួេគេ ថពិធីជបួជុំ

ជមយួកមម ភិបល កំពុងទទលួបនទុកករងរកមម ភិបលចូល
និវតន៍ ្រគ រសថិតកនុង្រកបខណ័េគលនេយបយ ម នីសងឃ និង
គណៈកមមករវតែខមរេ្រកមេឆនីមទងំ យ េនេលីតំបន់ែដនដី 
សណទេនេមគងគ េដីមបី ប់ករែណនពីំេគលនេយបយ និង 
ជូនពរឆន ថំមីពីបក កុមមុយនិសយនួដល់្រកមម នីសងឃ និងកមម ភិ-
បល ែដល្រកមយនួឲយេឈម ះថេធីករបនល ។ 
 ្របភពអះ ងថ បនទ ប់ពីមន្រពះសងឃ ប់សបិអងគ និង 
កមម ភិបល កំពុងទទលួបនទុកករងរកមម ភិបលចូលនិវតន៍ 
្រគ រសថិតកនុង្រកបខណ័េគលនេយបយ និងគណៈកមមករវត
ប់រយនក់បនចូលរមួកនុងពិធីជបួជុំេនះ េង ង សុិញហុ៊ង ឧប-
នយករដម នីអចិៃ នយៃ៍នរ ភិបល បន នលិខតិ្របសិទធពរ
ឆន ថំមី ឆន  ំ ២០០៩ េ យ យឡជំមយួនឹងករេឃសនអពីំអី
ែដលរ ភិបលកុមមុយនិសយនួបនេធី ។ រលិខតិរបស់បុគគល
េឈម ះ េង ង សុិញហុ៊ង បនសរេសរបំេផីសទងំកេមថ សពៃថង
បក  និងរដមនេគលនេយបយជនជតិ បនជយួឲយជីវភព
សមភ រ និងជីវភព ម រតីរបស់ជនជតិែខមរេ្រកម ពីមយួៃថងេទមយួ
ៃថងកន់ែតបនេលីកកំពស់ ។ រលិខតិជូនពរឆន ថំមីរបស់េមដកឹនំ
យនួ្រសកីដូង បនេលីកេឡងីពីែផនករេធីែ្រសេលីខនង ស ែដល
ពកួេគអះ ងថខួនបនអនុវតន៍កមមវធីិនន ដូចជកមមវធីិ 
១២៣៤, ១៣៥ សីេគ និងេគលនេយបយជនំយួតៃម ជំនយួ 
ហុ៊យដឹកជញជូ នរបស់រ ភិបល បនជយួដល់្រគ រែខមរ

េ្រកម្រកី្រកជេ្រចីនឲយមនផទះេន មនដីសង់ផទះ មនអគគិសនីអុជ
បំភឺ ទឹក តេ្របី្របស់ និងទុនផលិតកមម ។ល។ បុគគល េង ង  
សុិញហុ៊ង បនបនេទ តថ េ្រកពីកមមវធីិទងំេនះ រ ភិបលបន
បណុះប លវជិជ ជីវៈ និងេ ះ្រ យករងរេធី បនរដអំ ច
្រគប់លំ ប់ថន ក់យកចិតទុក កប់ងកលកខណងយ្រសល ឲយបង
បូនែខមរេ្រកមមនករងរេធីមន្របក់ចំណូលលនឹំងនឹងជីវភព ។ 
បុគគល េង ងសុិញហុ៊ង បែនថមថ ប ទំេន មទំ ប់អក រ

ស និងអតសញញ ណវបបធមិ ្របេវណីែខមរេនេលីែដនដីកមពុជ
េ្រកម្រតវបនព្រងីកទងំ្រសង ។ 
 េឆីយតបនឹងករេលីកេឡងីទងំប៉ុនម នខងេលី ្រកម្រពះ
សងឃែខមរេ្រកម និងគណៈកមមករវតែដលចូលរមួកនុងពិធីជបួជុំ

េនះបនបងញទស នៈយលេ់ឃញីផទុយគន  ។ ្រពះសងឃមយួអងគ
ែដលគង់េនវតពិទូេឃសរង  ី សថិតេនកនុង្រកងែ្រពកឫស ីមន
សងឃដីកថ ្រពះអងគយល់្រសបនឹងអីែដលេមដឹកនយំនួមន ក់ខង
េលីនិយយ េ្រពះថ្របជពលរដែខមរេ្រកម និងវត មេន 
កមពុជេ្រកមមនកររកីចំេរនីពតិែមនេបីគិតមកដល់បចចុបបននេនះ។ 
 ចំែណក្រពះសងឃគង់េនវត មុនីរង ីវញិ បនសែមងករ
យល់េឃញីផទុយ្រសឡះពីគំនិត្រពះសងឃខងេល ី។ ្រពះសងឃមយួ
អងគែដលមន្រពះជនម្របមណ ៤០ វស  មនសងឃដីកថ ថ ន
ភពជីវភពរបស់ពុទធបរសិ័ទែខមរេ្រកមបចចុបបនន គឺមិនដូចអីែដល
េង ង សុិញហុ៊ង បនអះ ងេទ ។ េពលគឺពកួគត់កំពុងជបួករ
លំបក មនឧបស័គគកនុងករ្របកបរបបទទលួទនចិញច ឹមជីវតិ ។ 
្រពះសងឃអងគេនះ បែនថមថរ ភិបលេលីកេឡងីែតភពវជិជមន 
និងអីែដលរដ និងបក បនេធីជូនែតប៉ុេ ះ ចំែណកភព
អវជិជមន ែដលកំពុងេកីតមនេឡងីចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដមី
ែខមរកមពុជេ្រកមគឺមិន្រតវបនេគេលីកេឡងីេឡយី ។ ្រពះសងឃ 
ែដលសុំមិនបេញចញ្រពះនមអងគេនះបនថ ្រពះអងគសមឹងេឃញី
្របជពលរដែខមរមិន្រតវបនជនជតិយនួផល់តៃមេទ ពកួេគេនែត
ទទលួរងករេរសីេអីងដែដល េហយីដីធីែ្រសចំកររបស់ពកួេគេន
ែត្រតវបនរ ភិបលរបឹអូសយកដែដល ជក់ែសងេនកនុងេខត
មត់្រជក និងេខតឃងំ ្របជពលរដែតងែតេ្រកកេឡងីេហយី
មនេពលខះមកេធីករត ៉ដលទី់្រកងែ្រពកឫស ីេនះេទ ត ។ 
 ចំែណកបុគគល េសីង សុង េសីង សមជិកមជឈិមបក
កុមមុយនិសយនួ និងជអនុ្របធនគណៈចងុល (តេទទំព័រទី១៩) 

្រពះសងឃ និងកមម ភិបលែខមរេ្រកម ែដលយួនេកះេ ជួបជុំ 
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១៤៦-ហសួ សកឯមុខេទ ងេទដលអូ់រឈន ងេទ

  ស័យ បយំប ់។ 

១៤៧- គបងអឺងកងចតឈប ់ បៃំថង បយំប ់

  េចញចរយ  ។ 

១៤៨-ខះែរកខះទលូ គបគ់ន     ខះមនរ ថ  

  បរបនដលេ់ទ ។ 

១៤៩-អូរែផងេនះឯងមិនេ ជ ទកឹតចិកតេ់ន 

  គន ់ តេភក ។ 

១៥០-ពីេនះេទ តេឈម ះយ  តវៃ ព ពក  

  េ តេ ចនៃ ក កស់ ។ 

១៥១-ៃ ពេនះមនេឈម ះជកច់បស ់

ៃ ពដងរនស ់ ពីេ ពង ពឌ  ។ 

១៥២-សរេសរដំេណ រ ពក  ជកុជិតតកត់  

  ដុះេ យ ជលង ។ 

១៥៣-ពរន ពក ទងំ យ ពំុ គបស់ព យ 

  ឥតឯគនទ  ។ 

១៥៤-សរេសរដំេណ រអ មគគ  េ យដង ទរ 

  ៃ ព ពក ទរួទ ី។ 

១៥៥-សតផងអឺងកងរកឆី េ សប សងក់លញី់ 

  ឆីេ ម លបះេ ពជ ។ 

១៥៦-ដំេណ រ គេដរលះុេលជ ៃ ពេនះបនចិ 

  េទដល់ លធ ំ។ 

១៥៧- េនះរេបះេដមខ ញុ ំ អស់ គចតជុំ 

  ជមួយផងគន  ។ 

១៥៨-េ កយក៉លំបកមហិម មិនមន រ 

  េភជជភស់ចណីំ ។ 

១៥៩-អត់ កអងករទងំ ត  បរេភគ ប កត ី

  េ យ រអតឃ់ន ។ 

១៦០-ជីកជសរទស់ពំុបន រពឹំងពំុមន 

  បបួលគន េទ ។ 

១៦១-រកចងុេ មកនុងៃ ពេ ជ ចងុេផចងុេផ 

  េធជសម ។ 

១៦២-គម ន ត បហកុតរហ ៍ នងិបងស់ម 

  េ តសឹងពំុបន ។ 

១៦៣-បរេភគេទ មអតឃ់ន នងិេលបពំុបន 

  អងគុយេសង មេន ។ 

១៦៤- គ កលំបកេ យផូវ ដ បេរ ងេទ 

  មុខគរួអនចិច  ។ល។ 

១៦៥-បទកកគតេិទ ង េរ ប ប់ លេ់រ ង មេ យមគ៌ 

កលចលូចតឈប ់       មបខ់ ទមជុំគន       េ សចេហយេល  

  ពីេនះតេទ ។ 

១៦៦-បនដលដ់ំ ក ់ េសមចទលូេហយ ក ់ រេទះនតិយេន 

បដំណបៃ់ថង    ភតិភយ័កេ ះ រតួរតេ់ទេ ម ះ 

  ដលស់ទឹងតចូឈប ់។ 

១៦៧-ស មកស មន េជងចតខខំន   បនែតមួយយប ់

លំបកអតឃ់ន      មិនបនទងំ គប ់   េហយកលកនុងយប ់

  េនះេភ ងខងំៃ ក ។               (េនមនត) 

េរ ងកំពបែ់តអងុ 
វត្រកច - េរ បេរ ងេ យ ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     
មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 
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 ឯក រ∏នប¹Î ញឲ‰ដឹង≤ 
កំពូលសេម ÷ចÂពះសង…∆ជ≥ំងបីÂពះ
អង »េ∑ះ√ន៖ សេម ÷ចÂពះសុគ∑¤ - 
ធិបតីÂពះ∑ម ជឹម េ ក ‹ុងរជ ÕÞល
Âពះ∏ទ សីធម „∆ជ ឬÂពះ∆ជស√‚ រ, 
សេម ÷ចÂពះសង…∆ជទី ២ គឺសេម ÷ច
Âពះសុគ∑¤ ធិបតីÂពះ∑ម បុឹម ក ‹ុង
រជ ÕÞល Âពះ∏ទឧទ័យ∆½អង »តក់ 
និងសេម ÷ចÂពះសង…∆ជទី៣ គឺសេម ÷ច 
Âពះមıសុេម∂ធិបតី ជួន ≠ត 
ក ‹ុងរជ ÕÞលÂពះ∏ទនេ∆ត ÷មសីហនុ។ 
  េសចក ÷ីលំអិត√នដូេច ‹ះ≤ៈ 
Þលពីបុ∆ណេÂពង∑យÂពះពុទ ¤ ស∑ ែដល
ផ យចូលមកÞន់Âពះ∆½≠ចÂកកម ·ុ½េយង គឺ
−„ នគណៈធម „យត ÷ិកនិកÞយ ដូចបច Àុប›ន ‹េនះេទ 
√នែតមួយគឺគណៈមıនិÞយ ។ រឯីសេម ÷ចÂពះ
សង…∆½ ឬសេម ÷ចÂពះមıសង…∆ជ√នÂពះបរម
∑ម≤  សេម ÷ចÂពះសុគ∑¤ ធិបតី“ ស ÷ីទី េលរ½គណ
ł∑នុÂកម និង Âពះសង…Âគប់វត ÷̇ ∆មទ≥ំូង 
Âពះនគរ ។  
 ក ‹ុងរជ ÕÞលÂពះ∏ទ សីធម „∆½ Âពះ∆ជ
ស√‚ រ√នÂពះមıរេថរមួយÂពះអង » Âទង់Âពះ∑ម
សេម ÷ចÂពះសុ∑¤ មıសង…∆½គណៈធិបី ជឹម ។ 
Âពះអង »√នទិព Á – ណ²ក់ ធ Êុះក ‹ុងÂពះៃÂតបិដក 
Âបកបក ‹ុង¼នេ◊កិយ វេិសសវ ិ ល≠ស់ ។ 
Âទង់ Ÿ ត់ជំ∑ញ ក ‹ុងÂប ‹ ˙ថ៌∏លីពុំ√នេទស
≥ល់ េŁយ−„ នÂពះសង…អង »≠˙ចយកេÂប ប
∏ន ។ Âពះអង »½Âពះឧបជ˝យ៍បំបួសេស ÷ចែផនដី 
និង½មıគរុ ែតងេទស∑េÂប នÂបេ ពុទ ¤បរស័ិទពុំ
þÊ ចេន យÂពះÞយពលេឡយ ។ 
 ក ‹ុងរ⁄ងÂគិស ÷សករ½ ១៦៣៦ ដល់ ១៦៤០ 
Âពះអង »ែតងែតផ ÷ល់នូវÂពះ∆ជដំបូ∑„ ន ≤Á យÂពះេ

ែផនដី ែដល½សិÍ∞ំងស៊ប់ក ‹ុងទស
ពិធ∆ជធមិ » ល់គតិធមិ គតិេ◊ក 
េដម›ីដឹក∑ំសង »មកម ·ុ½ឲ‰√នវឌ‘ន
Ωព ។ គួរប Õ ក់≤ Âពះ∆ជស√‚ រ 
គឺ½ÂពះមıកÍÂតមួយÂពះអង » √ន
Âពះប – េឆ Ê វ³Ê ត Âទង់ Ÿ ត់ជំ∑ញ
ក ‹ុងÂពះៃÂតបិដក និង∏ន∞ក់ែតងនូវ
កំ≠ព‰Þព‰េ×Ê ង ½ចˇប់Âបេ  
Âពម≥ំង ÷ ∏លីេផÍង ៗ ។ 
េÂ∫ះែត√នមıÂគដ៏ជំ∑ញ ជួយ
ប¹Î ត់បេÂង ន Þលេស ÷ច ងÂពះ
ផ ‹ួស½បព Áជិតេ នគរវត ÷ ។ Âពះ

∆½អង »េនះេ យ∆ជ‰∏នែតបួន³‹ ំប៉ុេ≠’ ះ ក៏Âតវ
√នវបត ÷ិេស ‹ıរហូតÂតវ∏∆ងំេធ Áគត់កÍ៏យÂពះជន „ 
ធះ◊ក់ពីេលចុងេ∞‹ តគួរឲ‰េ ក ÷ យ េÂ∫ះែត
²ញ់ក√Ê ំងត≠Î  និងេភ Êចប≠÷ ំÂពះÂគឧបជ˝យ៍ ។ 
សេម ÷ចÂពះសុគ∑¤ ធិបតី ជឹម Âទង់គង់េ ក ‹ុងវត ÷
អ ‹ក∞សឹង ∑Âកងឧដុង »√នជ័យ Âពះ∏នចងÂកង
នូវ ÷ ចˇប់Âកម ទកុÂបេ ជនផង≥ំងពួង ‹
Âពះហស ÿេនះÂតវ∏នរក ទុករហូតដល់សព Áៃថ  ។ 
 ឯក រដែដលេ∑ះ ក៏∏នដក សង់  ÷  
ចˇប់Âកម∑∑ ែដល½ ‹ Âពះហស ÷របស់Âពះអង »
មកប Õ ក់ ែដលចˇប់Âកម½∫ក‰ទូ∑„ នរបស់Âពះ
អង »េ∑ះÂតវ∏នេគេ∏ះពុម ·ផ យ½ថ „ី េŁយពុទ ¤

សនបណិត‰ និងេគÂបទះេឃញចˇប់ Âកម
ដែដលេ∑ះ េ ក ‹ុងេស លេ ឯក រមıបុរស
ែខ „រែដរ ។  
 េÂ អំពីអត ÿបទ ‹ Âពះហស ÷þងេលេនះ  
សេម ÷ចÂពះសង…∆ជ ជឹម េ √នស – ណេញយ‰
ែប ÊកពីមនុសÍ≥ំងពួង ។ Âពះអង »̇ ចអធិŁ“ ន∏រមី
ឲ‰េដម សម៉ ែដលដុះែក›រេជងភ ‹ំÂពះ∆ជÂទព‰ឲ‰េ
ដុះមុខកដិុឯវត ÷អ ‹ក∞សឹង∏នេដម›ី∏នែផ ÊសÂ√ប់  
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-វិទយុសំេឡងកមពជុេ កម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកង សីុ៉នេ ន រដធនី ៃនសហរដ េមរកិ 

ស្រមប់បេ្រមដល់្របយិមតិអនកនិយម ប់ករផ យរបស់វទិយុេយងខញុ  ំ។  

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

រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  

-្របយិមតិ ក៏ ចេបក ប់បន្រគប់េពល មរយៈេគហទពំរ័ www.khmerkrom.org/vokk ។ 

-េ កអនកនងក៏ ចេផញអតថបទមកកន់ករយិល័យេយងខញុ ំ ម្របអប់អុីែមលៈ  vokknews@gmail.com 

(តមកពីទំព័រទី១៦)ករតំបន់ែដនដីសណទេនេមគងគ ជំនសួមុខ
ឲយគណៈចងុលករតំបន់ែដនដសីណទេនេមគងគ បនជំរុញឲយ្រពះ
សងឃ និងជនជតិេដីមែខមរេ្រកមទងំអស់អនុវតន៍នូវមគ៌េគល
នេយបយរបស់បក  និងរដ ។ េសីង សុង េសីង ក៏ជំរុញឲយ្រពះ
សងឃបេញចញកមងំពលកមម េដីមបីជំរុញេសដកិចច-សងគមកិចចកនុង
្រសករកីចំេរនីែដរ ។  
 គរួរលំឹកជូនថ ពិធីជបួជុំេនះ្រតវបនរ ភិបលយនួេធី
េឡងីេដីមបីជបួជុ្ំរពះសងឃ និង្រកម្រគ រសថិតកនុង្រកបខណ័េគល
នេយបយ េនេលីភូមិ ស្រកងែ្រពកឫស ី ។ បនទ ប់ពីបន
បញច ប់កមមវធីិ ្រកមរ ភិបលយនួមយួកប់តូចេនះបនពនំំ
េទយយទនមយួចំននួ េឆព ះេទកន់វតែខមរេនកនុង្រកងែ្រពកឫស ី
ដូចជ វតមុនីរង ី វតពិទូេឃសរង ី វតេពធសិំេ ង និងវជិជ ថ ន
ពុទធ សនទកខិ និកយែខមរ េនខណ័អូរម៉ូង ។ េហយីន 

ឱកសបុណយចូលឆន ថំមី្របៃពណីជតិេនះែដរ ្រកមបកខជនយនួមយួ
ដំប េនះបនបនដំេណីរេទបញចុ ះបញចូ ល្រពះសងឃ និង្រគ រ
ែខមរេ្រកម ែដលពកួេគអះ ងសថិតកនុង្រកបខណ័េគលនេយបយ 
េនេខតឡុងេ រ និងេខត្រពះ្រតពងំែថមេទ ត ។ 
 សូមបញជ ក់ថ ទនទឹមនឹងសកមមភពេកះេ ្រកមម នី
សងឃ និងគណៈកមមករវតជបួជុែំបបេនះ េ្រកយពីពកួេគបនផល់
េទយយទន ឬ ភសកក រៈបនចិបនួចដល់្រកម្រពះសងឃ និង 
គណៈកមមករវត ្រកមយនួមយួដំប េនះែតងរះិរក្រគប់មេធយ-
បយេដីមបីបំបក់ ម រតី ៃនជំេន េជ ជក់ និងករទក់ទងរ ងអនក
ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម និងអនកេនេ្រក្របេទស 
េ យពកួយនួកនទបទងំេនះេ្រប្ីរគប់លបិចកល េចទ្របកន់ថ 
្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរេ្រកមេនេ្រក្របេទសគឺជ្រកមអនុមិតសី
េគេនះ េហយីែថមទងំ ម្របមមិនឲយទកទ់ងេទ តផង ៕ 

Âពះសង…³ន់ និងេធ Á½ឱសថសÂ√ប់ែកេ∆គ ។ 
Âពះអង »̇ ចជួយរលត់េភ Êងទិសឧត ÷រ និងឧបកិច À
េŁយេ◊កិយ¼ន ។ សេម ÷ចÂពះសង…∆ជ ជឹម 
Âពះអង »Âទង់¾ណដឹង≤ េស ÷ចÂកងចិន∂Ê ប់េកត½
សត Áែឆ ƒដ៏√នភក ÷ីΩព េហយេ បេÂមÂពះមı∑គ
េត ÿរ ែដលគង៤េ វត ÷កសÍបៈ ។ េ េពលេស ÷ច
សកចិន ÂបឈួនÂពះសិរ  (ឈឺកˇល) ½ទម ន់ 
េហយ−„ នÂគេពទ‰≠˙ចព ∏ល∏ន េពលេ∑ះ
េស ÷ចចិន ∏ន²ត់∆ជទូតមកÂកងឧដុង∞ម∫ក‰
េı∆ េដម›ីនិមន ÷សេម ÷ចÂពះសង…∆ជឲ‰ជួយព - 
∏ល ។ សេម ÷ចÂពះសង…∆ជ ជឹម Â−ន់ែតប¹» ប់ឲ‰
ពួកេស∑≥ıនចិន េ ជីកយកឫសÍី ែដលដុះ

²ក់េ សះចំល◊ដ៏កˇលេþ„ ចែឆ ƒេ¼„ ះ “ ˙េ ៉”  
ែដលេ◊កÂគមı∑គេត ÿរ ឲ‰េគកប់េ ែក›រវត ÷∑
េជងភ ‹ំ Âពះ∆ជÂទព‰ΩÊ ម េស ÷ចចិនក៏½សះេស›យ 
ែដលេធ Áឲ‰េគេជ ≤ េស ÷ច សកចិន∂Ê ប់េកតមក½
សត Áែឆ ƒ េŁយអំ≠ចបុណ‰ផល ែដល∏នបេÂម
Âពះសង…≈៉ងេ „ ះÂតង់ លុះដល់ Ê ប់េ េþ„ ច
សុខន ក៏∏នេ ²ប់½តិេកត½សេម ÷ច សកចិន 
េ  ។ េហយេពលេ∑ះÂពះកិត ÷ិស័ព Ÿសេម ÷ចÂពះសង…
សុ∑¤ ធិបតី ជឹម ល›ីរន Ÿឺរហូតដល់ សកចិន និង
Âបេទស∑∑េ សតវតÍរទី៍ ១៧ ។ 

 
េនមនតេទ ត 
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Q –  cäŁk`‹ ìÂedŁ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

កនូែខ មរជប់ សអងគរវត    ខច តភ់ត់បស់ ពត់ ម សកេគ 

ភយ័នងឹវបបធមិ ដលជេករ ៍    ដំ ណលឱែម៉ខកំរពរ ។ 

េរ ងវបបធមិជតអិក រ ស    េគ គ ល ់ ខ មរចបស់ នងិភ  

ទេំន មទំ បពី់ដូន     ទងំែ សចកំរ គ លថ់ែខ មរ ។ 

េប ខ មរមិនគតិែថរក     ថមិនបនករអីផងែដរ 

េបយលយ់ង៉េនះអស់ពូជែស    នងឹបតពូ់ជែខ មរជមិនខន ។ 

ឱកនូេចែខ មរផងទងំ យ    គតិឲយែវងឆង យខេំរ ន ន 

អក រ សជតេិយងឲយបន    េចះចកំនុង បណខេំរ ន ត ់។ 

េបអនកេចះចអំក រ សត    ខ ញុេំជ ជកច់បស់ថមិនបត ់

ខ ញុំ បងករពរមិនឲយខច ត ់    វបបធមិសមបតគិរួេលកសទួយ ។ 

សិលបៈវបបធមិអក រ ស    អរយធមិចបស់ជជំនយួ 

េកតនភណផ ំជមួយ     បៃពណីជយួជកជ់ែខ មរ ។  

ដំណតមកពីដូន      យរូយេហយ តពូជែស 

បគលទ់កុមកឲយកនូែខ មរ    នបំងបូនែថរក ទកុ ។ 

េប ខ មរមិនខំ ថរក      នងឹបតប់ង ់ តេទមុខ 

បយត័នៃថងេ កយយេំកតទកុ ខ    អងគុយសំកកុនងិ យេ កយ ។ 

ខនួខ ញុេំ តេទ តមនវយ័ចស់    ែភនកេមលមិនចបស់កមងំេខ យ 

ម រតេី តេទ តេភចមុខេ កយ   ចតិខ ញុមិំនេខ យេនគតិជត ិ៕         eúçd ≤dù 

យេអយែសន យផនតគ់នំតិែខ មរ   េនែតដែដរមិនែកេ ះេឡយ 

ឈឺចបបុ៉់ េខ មរេភចេទេហយ   ឆប់ ត ពេងយលបិចកលស តវ ។ 

កនុងនមខ ញុជំបុ តេខម     យេករដូ៌ន រ យបតេ់ទ 

នកឹែសន ណិត សនត មវ    េ យែខ មរជបួនវូវបតទិកឹដី ។ 

បេទសជិតកងច ំ តពំុ ហក    ែបងែចកេបះដូងេខ មរជពីរបី 

រចួេហយបំផតុពូជែខ មរធបល់បី    េ ពះែខ មរេធហីសុំ តមួយសុខ ។ 

សមយ័លែងកែចកែផនសីម    ឱយជតេិខម គ ល់ តកទីកុ ខ 

ស ងគ មៃផទក នុងែតងែតបុករកុ    ែខ មរមិន គ លស់ុខេ ពះខះ មគគ ី។ 

រហតូមកដលរ់ជជកលកំ ច    បុ៉លពតបី ចបំផញេខ ទចខ ទ ី

េ ហិតែខ មរសុទ ធកលែផន បថពី   ែហក ច់ ខ មរសុី ដូចតរិចឆ ន ។ 

ដលទ់បីញច ប់ ខ មរបេនទ សគន     ឯកមពុជបតអ់តសញញ ណ 

បនេឡងេធធេំភចភងំស ន   រញុ ចន សកេទសកនុងភពវកវរ ។ 

សំណឱកកនូែខ មរេកមងជំននេ់ កយ   ែ សកេ ដេងយ ពលឹងអងគរ 

ពីៃថងេនះេទែខ មរយលេ់ខមស    នគំន េ កកឈរករពរេខម  ។ 

ែ កងៃថង មួយែខ មរកយភគតចិ   មតភុមិូវលរចេ ពះភេលច ម   

បតទ់ងំអងគរ ពលឹងដូន     សូមេផញ ចរពីកនូែខ មរមន ក ់៕  
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 រហូតមកដលៃ់ថងេនះ េយងពុំដងឹថបងបូនែខ មរ 
កមពុជេ កម មនជំេន យ៉ង ចេំពះេជគ សនរបស់
ផងខ ្លនួ ែដលកពំងុរសេ់នកនុង ពះ ជ ច កកមពុជេនះ
េទ េ ពះេបេយងពិនិតយេទេឃញថ មនបងបូនែខ មរ 
កមពុជេ កម មួយចនំនួែដរ ែដលមន នៈអេ នទល ៗ េន
កនុងជរួសមជកិ ជរ ភបិល និងជអនកតំ ង ស 
របសគ់ណៈនេយបយេនះ ។ 
 ចេំពះេយងវញេមលេឃញថ េជគ សនរបស់
បងបូនែខ មរកមពុជេ កម ែដលកពំងុរសេ់នពសេពញៃផទ
បេទសកមពុជបចចុបបននេនះ កដ់ចូជចកកពំងុែតរ ត់
ែតលេ លពុំមនទពឹីង និងទលំីនឹងចបស់ ស ់េហយកព៏ុំ
ទនដ់ងឹថ ថ បន័ មួយជអនកទទលួខសុ តវចេំពះ
េជគ សនរបសប់ងបូនែខ មរកមពុជេ កមេឡយ ។ 
 ឱ! ជីវតរបសប់ងបូនែខ មរកមពុជេ កមេអយ អនកអី
កអ៏ភព័េម៉្លះ រសេ់នសពៃថងេ ប បបីដចូជកនូកំ ពមយគម 
ឪពកុ...។ េពលែដលបងបូនទងំអសរ់សេ់នកមពុជេ កម 
េល ដនដកីេំណតរបសផ់ងខ ្លនួ ឯទកឹដកីមពុជេ កមេនះ 
តវបនរ ភបិលយនួទមិឡឥត សនេគពុំ ប់ ន េគ
េរសេអងេ យចតទ់កុបងបូនថជែខ មរ គជឺជនជតមិន
ឈមជរ័េផ ងពី កមជនជតយិនួសុី ត កញ់េឈ ែដល
កពំងុេធ និគមទងំទទងឹទសិ ។ េ កយេពលែដល
បងបូនជបួករលំបក បនទ បពី់ទទលួរងករេធទកុខបកុ
េមនញពីសំ ក់ ជញ ធរយនួ កង ណូយ បងបូនកម៏នីមន
រតល់នូកតទ់កឹ កតភ់ក ់ កតៃ់ ព បក ល វល៌្ល កត់
ែ ពក ប យ េ ជះ ជង ជលងដងអរូមកកន់ សកែខ មរ 
ែដលជមតភុមូិ ែដលបងបូនធ្ល បប់នចលូរមួកនុងករ 
ក ងអងគរវត និង ប ទននេទ តជមួយគន  េ យកី
សងឃមឹញញឹមទកុថ នឹងទទលួបនករ គមន ៍ និង
ឧបតថមភយ៉ងកកេ់កពីសំ ក់ ជរ ភបិលកមពុជ ែដល
មនឈមជរ័ជែខ មរដចូគន  ។ 
 ជអកសុល អី ៗ គមឺិនដចូករសងឃមឹទកុជមុន

េឡយ េពលគេឺពលែដលបងបូនចលូមកដលទ់កឹដី ជ
ច កកមពុជភ្ល ម បងបូន គន់ តទទលួបនករ ប ់

នសនិទ ធ ន ល កទ់ក ់ កនុងចេំ មមនសុ មួយចនំនួែត
ប៉ុេ ះ េ យែឡក កមមនសុ មួយចនំនួធ ំ បូករមួទងំ
ជរ ភបិលកមពុជផង ករយកចតិទកុ កប់ងកលកខណៈ

ងយ សល មផ្លូវចបបជ់នូបងបូន េដមបរីសេ់នឲយបន
កកេ់កេនះ េ ប បដចូជ ពះែបរមុខេទទសិខងលិច ។ 
េពលគឺ ថ បន័មួយបនអះ ងថ កលេប ខ មរកមពុជ
េ កមបនឆ្លងែដន មកដល់ពះ ជ ច កកមពុជេពល

 គបឺងបូនទងំេនះនឹងក្ល យខ ្លនួជ បជពលរដែខ មរ
េ យសយ័ បវត ិ ។ សមីទងំេនះបនេធឲយបងបូនែខ មរ 
កមពុជេ កម មន រមមណ៍សបបយចតិ កកេ់ក និង
សងឃមឹញញឹមកនុងចតិបនែតមួយរយៈេពលខ ្លី តប៉ុេ ះ។  
 េ កយមកេសចកសីងឃមឹទងំេនះ គរឺ យខ ុល
េទវញ េនេពលែដលបងបូនែខ មរកមពុជេ កមសុំេធបណ័ 
គ រ េធអតសញញ ណបណ័ ឬចះុេឈម ះកនុងបញជ ី
អ នកុលូ នជេដម តវបន ជញ ធរែដនដភីគេ ចន
បដេិសធលទ ធភពទងំ សង របសប់ងបនែខ មរកមពុជេ កម
ទងំេនះ ។ េ យ កម ថ បន័លកឧ់តមគតទិងំេនះពុំទទលួ
ចះុបញជ ី  ឬផលជ់នូេឡយ និងែថមទងំត មវឲយពកួគតប់ងខំ
ចតិ តវែតផ្ល ស់ តកលូែខ មរេ កមដចូជ េច, យញ័, សឺន, 
េគ ង, ថច,់ គមី, លី, វ ។ល។ េទជសីេផ ង ឬ តវយក
តកលូ ម បជពលរដែខ មរេនកមពុជ ឬផ្ល សបូ់រ សក
កេំណតែដលេកតេនកមពុជេ កម មកេន សកេន សក
ែខ មរទងំងេងលវញ ។ េហយមួយេទ ត គពឺកួគត់ តវ
ចំ យថវកមួយចនំនួ ជថនូរេទនឹងករេធបណ័ គ រ 
បណ័ ន កេ់ន បញជ ីជត ិ អតសញញ ណបណ័ និងចះុកនុង
បញជ ីអ នកុលូ នជេដម ។ល។ 
 ទេងដល៏ងីេលង េឆតលងងរ់បស់ កម ជញ ធរែខ មរមួយ
ដបំ  ែដលបនចលូរមួ ឬទទលួ ភសកក រៈពីយនួកមុមុយ
និសទងំេនះ គឺ តវបន បជពលរដកមពុជ (តេទទពំរ័២៤) 
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(តមកពីេលខមុន)   េនៃថងទី ១៩ ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦៧ 

កងទព័ប ងំចនួំន ១.២០០នក់ បនចកេចញពីទី្រកង

ៃ្រពនគរ មកបួនកប៉ល់ចនួំន ១៦ េ្រគ ង េហយែសកេឡងបន

មកដល់េខតលង់េ រ គេឺនៃថងទី ២០ ។ េនចេំពះមុខកងទព័

ប ងំេនះ ផង ថនិយ៉ង ក៏បនចុះចូលេ យគម នតទល់ ែថម

ទងំបនឲយបញជ ដល់េច យេខតពម និងមត់្រជក ឲយចុះ

ចូលនឹងប ងំ ។ េនៃថងទី ២៥ ែខមថុិន េ កឧតមនវ ី

េទ ភបិល បនេចញេសចក្ីរបកសមួយ “ចប់ ងំពីៃថងេនះ

តេទ រដអំ ច និងរដករមនែតមួយេទ េនេលកូ ងំសីុន 

ភគខងេ្រកម េហយ េខតទងំអស់នឹងតេទមុខេទ ត

ជកមមសិទធិរបស់ប ងំ”។ េនៃថងទី ១ ែខសី  ផង ថនិយ៉ង 

បនសមប់ខួនេ យតូចចតិនឹងករ ែដលបន្របគល់េខតេទ

ឲយប ងំ េ យមនិបនតទល់េនះ ។ 

 េនទីបផុំត កនុងចនួំនែត ៥ ៃថងប៉ុេ ះ ប ងំបនយក

េខតែខមរ ៣ េទ ត ែដលេនខង ៃំនទេនេមគងគ គេឺខតលង់

េ រ េនៃថងទី ២០, េខតមត់្រជក េនៃថងទី២២ និងេខតពម 

េនៃថងទី ២៤ ។ េនះបងញឲយេឃញចបស់ថ េ្រកពី្រកង

ៃ្រពនគរមួយេចញ ទងំ សទងំកងទព័មនិមនយួនបន៉ម ន 

នក់េទេនេលទឹកដកីមពុជេ្រកម ។ 

 ចេំពះេខតឃងំវញិ ប ងំយកបនយ៉ងងយជទី

បផុំតកនុងឆន  ំ១៨៦៧ែដរ ។ េ កវរេសនិយ៍េទ ែបរតូ ឡឺ វ ិ ងំ 

អមេ យេលខធកិរេ កមន ក់ និងទ នប ញំ ៤០ នក់ 

បនេឡងេគកពីកប៉ល់េនពមែសន (Dai Ngai) ចមង យ១៩,៥ 

គ.មពីទីរួមេខត ។ េនទីេនះ េ កបនេ ែខមរចនួំន ១០ នក់

ឲយនផូំវជូនេ កេទទីរួមេខតឃងំ ។ មកដល់ទីរួមេខត ម នី

យួនខះឮថប ងំបនមកដល់េហយ ក៏នគំន រត់្របេសច

្រប ចសេំ េទេខតពល វ និងទឹកេខម  អស់េទ ។ េនសល់

ប៉ុនម ន ប ងំបនចប់ចងេននឹងកែនង ។ បនទ ប់មកេ ក ឡឺ 

វ ិ ងំ ក៏បន្របគល់តែំណងឲយ ្រតងឹ អុ៊ង ែដលជកូនម នីែខមរ

មន ក់ឲយកន់ករេនទីេនះេទ ។ ជអកុសលេ ក ្រតងឹ អុ៊ង 

បនចូលមរណភព ៣ ឆន េំ្រកយមក ។ េនេពលេនះ យួន

បននគំន បះេបរេនកនុងទឹកេខម  ។ ប ងំក៏បនេលកទព័េទ

យប ងក បករបះេបរេនះ េ យមនទព័ែខមរផងែដលដកឹន ំ

េ យេ ក ្រតងឹ អូ៊ ្រតវជបូនរបស់េ ក ្រតងឹ អុ៊ង ។ ករបះ

េបរបនសងប់ ង ត់េទវញិ ។ ចប់ពីៃថងេនះមក សនិសុខបន

េកតមនេន្រគប់តបំន់ ។ 

 េខតឃងំ ភគេ្រចនសុទធពសេពញេទេ យៃ្រពធ ំៗ 

ពុំសូវមនផ រេផ អីប៉ុនម នេឡយ ។ េបចង់េទ មក អនក

្រសក្រតវេដរកត់ៃ្រព េបជួបនឹងែ្រពក ឬសទឹង គម នមេធយបយអី

េទ តេ្រកពីែហលឆងេនះេឡយ ។ េ្រកយមក ប ងំបន

េរ បចឲំយមនចបប់ទមប់្រតមឹ្រតវយកពនធ រ មមន ម្រក។ 

េ្រកយមកេទ ត េខតឃងំ បនកយេទជទី្របជុជំនសមបូរ

សបបយ េ យ រសនិសុខ្របជពលរដបនរកសីុមនបន

្រគប់ ៗ គន  មនកង់ជះិ មនរេទះេសះ មនេភងអគគសិនី មន

្របព័នធទឹក ត មន េរ ន មនទីរេពទយរហូតដល់មន 

រថយនេទ តផង ។ 

 ខឹងនឹងែខមរផង ខឹងនឹងទី្រកងេវផ៉ង ថបនជ្រមញែខមរ

ឲយសមប់ប ងំ ច្រកប ងំបនរកីធពីំរដងេលសេដម ។ 

េ ក េង ង ម៉ញ់េខ េនកនុងេស វេភ្របវតិ សែដលេនកនុង

សហគមន៍ឥណូចនិ បនសរេសរថ “េនកនុងឆន  ំ១៨៦៧ េ យ

យកេលសថ ម បនរេំ ភសនធិសញញ ទី្រកងៃ្រពនគរ 

ប ងំបន យយកេខតលង់េ រ មត់្រជក និងពម ែដលជ

េខត ៣ េផ ងេទ តរបស់ែខមរ ។ ករែដលប ងំដេណ មយក

េកះ្រតល់ ែដលជេកះែខមរែដរេនះ េធឲយកូ ងំសីុនទងំមូល

កយេទជ និគមប ងំ”។ ចែំណកអនកករទូត វកុីមត៌ ដឺ

កេរ ែដលជសមជកិ ៃនេបសកកមមទេនេមគងគ (១៨៦៦-

១៨៦៨) េ កក៏បនសរេសរ្រប ក់្របែហលគន  និងេ ក 

េង ង ម៉ញ់េខ េនះែដរ េខតទងំ ៦ ែដលេនកនុង និគម

ប ងំសពៃថង ជអតតីេខតរបស់ែខមរ ។ បនទ ប់ពីយកបនេខត

ែខមរ ៣ េ្រកយេនះមក ប ងំក៏បនេធករគបសងកត់េទេលទី

្រកង េវ ៉េទ ត េដមបឲីយយល់្រពម្របគល់ជផូវករនូវេខតទងំ ៣ 

េនះមកឲយេគ ។ ជថនូរនឹងករ្របគល់េនះ ប ងំបនសនយថ



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 23 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 
 នឹងសុខចតិលុបេចលទងំអស់ នូវបណុំលចបំងំទងំប៉ុនម ន

ែដលយួនេនជពំក់ប ងំេយង មសនធិសញញ ឆន  ំ ១៨៦២ ។ 

ែតករចរចេនះបនផកេទវញិ ជបេ ះ សនន េ យ រ

មនចបំងំមួយេទ តបនផទុះេឡងរ ងប ងំ និងយួនតុងកងឹ 

(Tonkin) កនុងឆន  ំ១៨៧៣ ។ 

 ង-សនធិសញញ ប ងំ-យួន ៃថងទី ១៥ ែខមនិ ឆន  ំ១៨៧៤ 

 កររកេឃញផូវជនួំញ មទេន្រកហម ពីេខត “យូ

ន” ្របេទសចនិ មក “តុងកងឹ” េ យេ ក ឌុយពុយ ជ

អនកជនួំញជតបិ ងំេនកនុងឆន  ំ១៨៧០-១៨៧១ េធឲយ ជញ ធរ 

យួនតុងកងឹ មនករមនិសបបយចតិជកងំ េ យបនេចទ

ថេ ក ឌុយពុយ េនះបនទក់ទង និង្រកមេចរ ទង់េខម  

េហយេហគសី េធឲយមនអសនិសុខេនកនុង្របេទស ។ ជញ ធរ

យួនតតុងកងឹ បនអពំវឲយេ ក ឌុចេ្រប ឧតមនវេីទ រភ-ិ 

បលកូន ងំសីុន េដញេ ក ឌុយពុយ កុឲំយមកជន់ទឹកដី

តុងកងឹេទ ត ។ មករសេនេនះេ កឧតមនវ ីឌុយេ្រប បន

ចត់េ កអនុនវឯី ហង់សិស គ រនីេញ៉ េ យមនកងនវ ី

ចនួំន ២០០ នក់ផង ឲយេទតុងកងឹេដមបរីកមេធយបយេ ះ

្រ យេរ ងេនះ ។ េនេពលេទដល់តុងកងឹេ យេឃញ ជញ -

ធរយួនគម នសុទធចតិេ ះ កនុងេ ះ្រ យបញ ែថមទងំបន

េធករគំ មកែំហងដល់េ កេទ តផង េ ក ហង់សីស គ រ

នីេញ៉ និងកងនវ ី េ យមនជនួំយពី្រកមេ ក ឌុយពុយ ផង 

បន យនឹងយកបនបនទ យ្របករ ណូយ េនៃថងទី ២០ ែខ

វចិឆកិ ឆន  ំ ១៨៧៣ ។ កនុងរយៈេពល ២២ ៃថង កងពលទ ន

េ ក ហង់សីស គ រនីេញ៉ បនកន់កប់ទេន្រកហមទងំមូល 

ែតជអកុសលេនៃថងទី ២១ ែខធនូ  េ កបនធក់ចូលកនុងអនទ ក់

របស់្រកមទង់េខម  េហយ្រតវពួកេនះសមប់េ កបន ។ 

 េ កឧតមនវេីទ ភបិល ក់ដូចជយល់ថ

េ ក ហង់សីស គ រនីេញ៉ បនរេំ ភបញជ របស់េ ក ។ 

សូមបែីតេ ក ល់ែបរត៍ ដ្ឺរបគ ិនយរដម នីប ងំ ក៏មនិបន

្របគល់ថននរស័កបិចឆ មរនៈ ដល់សពេ ក គ រនីេញ៉ ែដរ 

ែដលសពដងេគែតងផល់ដល់អនកបេ្រមរដ ែដលបន ប់េទ

េនកនុងករបេំពញមុខងរជូន្របេទសជត ិ ។ គួរបញជ ក់ថ េន

ៃថងទី ២ ែខមនិ ឆន  ំ១៩៨៣ ្រកមអនម័យៃ្រពនគរ បន្របគល់

េទឲយកុងសុ៊លប ងំនូលធតុរបស់េ ក ពីញូ៉ ដេឺបែហន, 

ហង់សីស គ រនីេញ៉ និងឌូ រត៍ ដឺ េ ហគ ។ 

 េ្រកយពីេពលែដល នយទ នដ៏េកមងេនះបន

ប់េទ េ កឧតមនវេីទ ភបិលបនចុះហតថេលខនេល

សនធិសញញ មួយេនទី្រកងៃ្រពនគរជមួយេ ក េឡ ទឹង ជ 

ដំ ងេសចយួន ទឹឌកឹ េនៃថងទី ១៥ ែខមនិ ឆន  ំ១៨៧៤ សនធិ

សញញ ែដលប ងំបនេផមចរចជមួយយួន ម ងំពីឆន  ំ

១៨៦៧ មក សនធិសញញ េនះបនែចងថ៖ 

 ·ែផនកខងយួន ម្រតវៈ 

 -ផល់ឲយបរេទសេ្រប្របស់ទេន្រកហមេ យេសរ ី កនុង

ករទក់ទងេធជនួំញជមួយេខត យូ ន ្របេទសចនិ េហយ

សនយកមច ត់្រកមេចរចនិ ទង់េខម  េធយ៉ង ឲយមនសនិសុខ

េន មតបំន់េឆនរសមុ្រទ និង មទេន្រកហម ។ 

 -ទទួល គ ល់អធបិេតយយភពប ងំ េនេលទឹកដ ី

កមពុជេ្រកម ឬកូ ងំសីុនប ងំែសស ។ 

 -ស្រមលនេយបយបរេទស ឲយ្រសបេទ មនេយ-

បយប ងំ (ឃេនះបនន័យថ ្របេទស ម្រតលេន

េ្រកម ពយបលប ងំ) ។ 

 -ទទួលយល់្រពមឲយប ងំ ក់កុងសុ៊លេន ណូយ 

និងៃហផុង េ យមនកងពលទ ន ១០០ នក់ស្រមប់

ករពរ ។ ចែំណកេនទី្រកងេវ ៉ ទទួលឲយប ងំ ក់ ថ នអគគ-

ជទូតអមេសចយួន ។ 

 ·ែផនកខងប ងំវញិ្រតវៈ 

 -្របគល់បនទ យ្របករេន ណូយ េទឲយយួនវញិ 

្រពមទងំដកទព័េចញពីទេន្រកហម ។ 

 -លុបេចលសណំងេសសសល់ ែដលយួនជពំក់ទងំ

ប៉ុនម ន មសនធិសញញ ឆន  ំ១៨៦២ ។ 

 -ទទួល គ ល់អធបិេតយយភព របស់យួន មេល

តុងកងឹ ។  

 -ទទលករពរទឹកដយួីន ពីករ យ្រប រពីស្រតវ

នន េទ មករេសនសុពីំរ ភបិលយួនអធិ ជ យ៉ឡុង 

(១៨០២-១៨២០) ែតងែតេធេសចក្ីរបកសថ ្របេទសយួនបន

រួបរួមគន អស់េហយ េតចបំច់អីយួនសុឲំយប ងំទទួល គ ល់

អធបិេតយយភពយួន ន ម េលទឹកដតុីងកងឹ? យួនេនតុង

កងឹ ក៏ដូចែខមរេ្រកមេនកមពុជេ្រកម ែដរ មនិែដលទទួល គ ល់

ថ េគេនេ្រកមករ្រត្រ របស់ទី្រកងេវេ៉នះេទ ។ យួន តុងកងឹ 

បនេចទថេសច្រកងេវ ៉ បនរេំ ភ និងកន់កប់តុងកងឹ

េ យកមងំបយ ។ យួនតុងកងឹ មនករលេំអ ងេទខងចនិ

ជងមកខងយួនេនេវ ៉។                                   (េនមនត) 



េលខ  ៦២ ែខេម   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 24 ្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 
 (តមកពីទពំរ័ទី ០២) ជទីេសន ! សិទធិេសរភីពមនិែមនយួនជអនក 

ផល់ឲយេនះេទ េហយក៏មនិែមនយួនជអនកសេំរចជូនេនះែដរ គជឺ

សិទិធែដលមនុស េលពិភពេ កមនមកពីធមមជត ិ យ៉ង មញិ 

ែខមរកមពុជេ្រកម្រតវែតទមទរមកវញិេនអីែដលេយងបត់បង់ និងអី

ែដលយួនបនរេំ ភយក ។ 

 េយងខញុ ្ំរពះករុ  សូម្របសិទធពរសិរសួីសី ជ័យមងគល 

វបុិលសុខ និងសូមេទវ ថម ី ្រពះនម ក េទវ ី មែថរក ្រពម

ទងំផល់េនមងគលទងំពួង្របកបេ យពុទធពរទងំ ៥ ្របករ គឺ 

យុ វណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដភិណៈ កុបំេីឃ ងឃតេឡយ ៕ 
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ខ ្លនួឯង ពលរដែខ មរកមពុជេ កម និងមនសុ មន លទទូងំសកល
េ ក បន បឮ់ចបសនឹ់ង តេច ក េហយេឃញចបសនឹ់ង
ែភនកអំពីអី ែដលពកួ ជញ ែខ មរបនេធេទេល ពះេតជគណុ ទមឹ 

ខន ែខ មរកមពុជេ កមមួយរបូ ។ 
 ករណី ពះេតជគណុ ទមឹ ខន បនក្ល យជ បវត-ិ

ស ែដលឆ្លុះបញច ងំពីសងគមពិតៃន កមេមដកឹនកំមពុជ ។ 
ពះេតជគណុ ទមឹ ខន អតតី ពះេចអធកិរវតភនដំនិខងេជង 
សកគរិវង ់ េខត ែកវ គជឺែខ មរកមពុជេ កមមួយរបូ បនមក
រសេ់នកនុងទកឹដី ខ មរ ងំពីឆន  ំ ១៩៧០ េ យមនេឈម ះេនកនុង 
បណ័ ន កេ់ន មនសងឃដកី និងឆយ ពមទងំមនលិខតិ
ែតង ងំជេចអធកិរ ែដលចះុ ពះហសថេលខេ យេសច
សងឃ ជ េទព វង  យ៉ងេពញចបប ់ ។ និយយឲយខ ្លមីក គឺ ម
កតយ កម ពះេតជគណុ ទមឹ ខន ជ បជពលរដែខ មរ មន
សញជ តជិែខ មរយ៉ង សបចបប ់ សថិតេនេ កមករ គប់ គង
របស់ ជរ ភបិលកមពុជ ។ ប៉ុែនគម ននរ ដងឹថ រ ភបិល 
ែខ មរ និងរ ភបិលកមុមុយនិសយនួអនេុ ម ឬេយង មចបប់
សី ឬមនលិខតិ មរយៈស្លឹកេឈដងកូវសុីពី ពះឥនទ ពះ ពហម  
ពះយម ពះយក េទ បនជរ ភបិលែខ មរចបផ់ កឹ ពះ
េតជគណុ ទមឹ ខន ទងំងេងល េហយបញជូ នេទឲយតុ ករ
យនួកតេ់ទស កគ់កុអសរ់យៈេពល ១ ឆន  ំទងំ ចស់ សកេីលង
ពកថង សេ់ទវញ ។ 
 េរ ងែដលចំ ឡកមួយេទ ត ែដលបនេកតេឡងចេំពះ
ែខ មរកមពុជេ កមេនះ គេឺពលែដល ពះេតជគណុ ទមឹ ខន 
តវ ជញ ធរយនួេ ះែលងមកវញេហយ េ យករទមទរត  ៉
ករេថក លេទសពីបងបូនែខ មរកមពុជេ កម េនពសេពញពិភព
េ ក កដ៏ចូជសមគមែខ មរកមពុជេ កមេនកមពុជ និងជ
ពិេសសសកមមភពដរ៏សរ់េវក របសស់ហពន័ធែខ មរកមពុជេ កម 
ែដលបនេធករទមទរយ៉ងស កស់  ំ។ ប៉ុែនេពលែដល
ពះេតជគណុ ទមឹ ខន ចលូមកដលដ់ី ខ មរ ឧតមសនងករអងគ
ករសហ បជជតទិទលួបនទុកជនេភ សខ ្លនួ បនេសនេទ កសងួ
ម ៃផទសុំបំេពញទ មង ់ បបបទ ឬលិខតិបទ ន េដមបសី មប

ចបបេ់ឡងវញជនូ ពះេតជគណុ ទមឹ ខន ជ បជពលរដែខ មរ
េនះ កមអនកេធករកនុង កសងួម ៃផទកមពុជបនេឆ្លយយ៉ង
ធរូលុយថ ចេំពះ ពះេតជគណុ ទមឹ ខន គជឺែខ មរ ប ់
ដេូចនះេពល ពះអងគ តឡបម់កវញ អី ៗ គបយ៉់ងែដលមនពី
មុនមក និងេនែតមនសពុលភព មផ្លូវចបបដ់ែដល ។ 
 ចេម្លយរបស់ កសងួម ៃផទេនះ គរួឲយបងបូនែខ មរ 
កមពុជេ កមមនកសីងឃមឹយ៉ងមុតមជំទបីំផតុ ចេំពះភព
សបចបបរ់បសខ់ ្លនួ និងែខ មរកមពុជេ កមជំននេ់ កយ ៗ េទ ត  
ែដលមករសេ់នកនុងទកឹដី ពះ ជ ច កកមពុជ ។ ប៉ុែនលះុ
ដលម់ នអងគករសហ បជជតទិទលួបនទុកែផនកសិទ ធមិនសុ  និង
កមអងគករករពរសិទ ធមិនសុ មួយចនំនួ បនេទជបួជមួយ
ម ន ៃន ជញ ធរែដនដកីនុងឃុំភនដំនិ សកគរិវង ់ េខត ែកវ 
េដមបចីះុេឈម ះេធអតសញញ ណបណ័ជនូ ពះេតជគណុ ទមឹ 
ខន ជ បជពលរដេឡងវញេនះ កម ជញ ធរកបលយនួខ ្លនួ
ែខ មរទងំេនះែបរជបដេិសធទងំ ចស់ សក ី។ 
 េយងកដ៏ចូជមតិ ធរណៈទេូទផងែដរឆងលថ់ េត
កសងួម ៃផទ ជ កសងួ គប់ គង ថ បន័រដបលមូល នចប់
ងំពីេខត- កង ជធនី សក ខណ័ ឃុំ-សងក ត ់ ឬក៏ ផកេទ
មេគលករវមជឈករ និងសហវមជឈករ គរឺ ង កសងួ

ម ៃផទ និង ជញ ធរេខត- កង សក-ខណ័ ឃុំ-សងក ត ់ គយឺក
ហនឹ ងេចញ ឬយ៉ងេម៉ច ! ? ឬមួយេនះ គន់ តជ

លបចិែដល កសងួម ៃផទ និង កម ជញ ធរខ ញុកំញជ ះយនួ ចៃ់ថ្ល
េលងេ ខ នេដមបេីធបបែខ មរកមពុជេ កម េ យ កសងួម ៃផទ
ជអនកនិយយេលកទកឹចតិដល ់ ខ មរកមពុជេ កម ប៉ុែនទកុឲយ
កម ជញ ធរេខត- កង សក-ខណ័ ឃុំ-សងក ត ់ជអនកចតក់រ ។ 
េយងគតិថ េរ ងេនះកប៏ងញឲយេឃញថ កសងួម ៃផទខ្ល ច
ពះេតជគណុ ទមឹ ខន រសេ់នកនុង បេទសកមពុជរះគនព់កួ
កមខ ្លនួ េនះជមូលេហតែុដល កសងួម ៃផទ ពយយមេ ប
លបចិកលេធឲយ ទមឹ ខន ភតិភយ័ បងខឲំយខ ្លនួេចញឲយបតពី់
កមពុជ េដមបកីុឲំយរសេ់នកនុង បេទសកមពុជបងកភពសមុគ ម ញ
ដលព់កួេគ ៕            ìRikö ïÂgdSk dâU ìRi∆içdä 


