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សាររបស់អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្កនុងឱោស 

មួបទី ៦៣ នន្ទិវា ៤ ម្ថិុនា 

លោក លោ គមិ ថងុ  ថ្ថែងការណ៍ លៅ Chicago រដ្ឋអុលិ្ែណីយ សហរដ្ឋ

អាលមរកិ កាល្ពីថ្ថៃទី ២៦ ថ្ែវចិ្ឆកិា ឆ្នា  ំ២០១១ ។  

ថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា ំ ២០១២ លេះ ជាែួបឆ្នា ំទី ៦៣ 
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ប្គងលល្ើពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាមម្ចា ស់ប្សុក ។  កាុងឱកាសលេះ ពី

ប្បលទសកាណាដា លោក  លោ គមិ ថុង អធបិតថី្េសហព័េធ

ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម បាេលច្ញស្នរលិ្ែិតមយួច្ាប់ច្ះុថ្ថៃទី ២៥ 

ថ្ែឧសភា ឆ្នា ំ ២០១២លដ្ើមបីរឭំកល ើងវញិពីប្ពឹតតកិារណ៍ប្បវតតិ

ស្នស្តសតមយួលេះថា “មេិថ្មេជាការកកាយឲ្យម្ចេគំេុំពូជ

ស្នសេ៍លទ  ថ្តផ្ទុយលៅវញិ គលឺដ្ើមយីរកការែុសប្តូវ សប្ម្ចប់
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សិក្ខា សាលា “ព្រះរុទ្ធសាសនា និង ក្ខរអប់រំ” របស់និសសិតខ្មែរក្ព្ក្ខមក្ៅថៃ 



ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័ ០២ 

ឆ្នន ទំី ៦៣ យួន្ក្ អ្ើលពណ៌ក្លឿង 

 ថ្ងៃទ ី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា  ំ២០១២ 

 ក្ោយ សងឺ សក្ព្ម្ច l VOKK 

 លបើេិយាយពីវាសនាថ្ែែរលប្កាម គមឺិេថ្មេលទើបថ្ត

រងទកុខលវទនាច្េំេួ ៦៣ ឆ្នា ំច្ុងលប្កាយលេះលទ ថ្តគរឺាប់រយឆ្នា ំ

លហើយថ្ដ្ល្តណំក់ទឹកថ្នាកថ្ែែរលប្កាមហូរកាែ យជាសទឹងបឹង

ទលេែ លដាយសារសាា ដៃយួនគ្រប់របបនយោបាយ  ។ សព្វដងៃ 
យនះជួនជារដ្ឋា ភិបាលខ្មែរមិនបានបង្ហា ញការយ ើយព្ើឈឺឆ្អា ល 
នឹករិតៃល់ ឬ ក៏មានយសចកតីកាា ហានហាា នយ ើបមុមតវ៉ាជា 
មួយរដ្ឋា ភិបាលយួន ខ្ៃលជិះជាន់ខ្មែរយគ្កាមយ ៀតយោះ 
ហាក់ៃូចជាយបើកដៃ ឱ្យយួនរយំោភបពំានខ្មែរយគ្កាមតាម
 យំព្ើចិតត ។  

 យោះជាោា  ណាក៏យដ្ឋយ យយើ ជាខ្មែរយគ្កាមមិន
ខ្ៃលបានគ្បកាស ពីំ្ការបាត់ប ់ ឹកៃីរបស់មាួនយ ើយ ។ 
 ឹកៃីកមពុជាយគ្កាមយៅខ្តជារបស់ខ្មែរយគ្កាម ។ ភូមិគ្សុក 
យឈើដគ្ព្ វតតអារាម វ៉លខ្គ្សចកំារ យំនៀម មាា ប់ គ្បដព្ណី 
និ សាសោ យយើ ជាខ្មែរយគ្កាមសាូខាយំមែ គ្កាញនយនៀល
ការពារមត៌កយករៃូនតារបស់មាួន កាុ ច កូមមចចុរាជយួនៃ៏
កាចសាហាវ ។ បាុថ្េតអាកថ្ដ្ល្ប្តូវប្បកាសការបាត់បងទឹ់កដ្ី

លនាះ គរួថ្តជារដាឋ នបិាល្ថ្េប្បលទសកមពុជាលៅវញិលទ ប្ប 

សិេលបើរដាឋ នបិាល្លេះ ម្ចេមេសិកាជាតបិ្គប់ប្ាេ់ េិងម្ចេ

មេសុសធម ៌ លច្ះអាណិតអាសូរ ដ្ល់្ស្នច់្ស្នរលោហិតជាតិ

ថ្ែែររបស់ែែួេ ។  

ពួ្កបរយ សយួនបានរុករាន ន្ទ្ោា នរយំោភបពំាន
យកៃីខ្មែររួច យគ្កាយមកបានឃុបឃិតជាមួយ ’’បារាំងែែះ’’ 

ថ្ដ្ល្ម្ចេអំណាច្បែេ់យកដ្ីថ្ែែរយាា ងអយុតតធិមប៌ំផ្តុ ។ 
យយើ យគ្បើពាកយថា ’’បារាំងែែះ’’ ពីលប្ោះមិេថ្មេ បារាំងទំាង

អស់លទ ថ្ដ្ល្ឃុបឃិតជាមយួយួេ កាុងការពុះលប្ច្ៀកប្ពំ

ថ្ដ្េថ្េប្បលទសកមពុជា លហើយប្បគល់្ប្បជារាស្តសត ថ្ែែរលប្កាម

លៅឱយយួេ ថ្ដ្ល្មិេែុសពីកាត់ស្នច់្មយួដ្ុលំបាះឱយសតវខាែ

លនាះ ។  

យៅមុនការកាត់ផ្តត ច់ ឹកៃីខ្មែរជាផ្ាូ វ ការណ៍យៅឆ្អា  ំ
១៩៤៩  ាកតណំា រាន្ទ្សតបារា ំខ្ៃលមានយុតតិធម៌មួយ
ចនួំន កាុ យោះមាន យោក រយឺណ កាពី្ត  ់(Rene Capitant )
បានមតំសាូការពារផ្លគ្បយោជន៍ខ្មែរ យដ្ឋយព្នយល់ៃល់    
រដ្ឋា ភិបាលបារា ំថា ’’ជាងផ្ល្ប្បលយាជេ៍លៅលទៀតកមពជុា

ម្ចេសិទធិលៅកស័ូងសីុេ… ជេជាតថិ្ែែរភាគតចិ្ ច្ងថ់្ថរកា

េវូវលិសសេិយម (ម្ចេេ័យថា ច រ់ស់កាុ ភាព្ដងា ងាូរដ្ឋច់
យដ្ឋយខ្ ក គ្បកបយដ្ឋយយសចកតសីៃបយ់សៃៀមកាុ ោមពូ្ជ
សាសនខ៍្មែរ) កាុ សវ័យភាព្របស់យរ ។ បារាងំេិងសហភាព

បារាងំប្តវូថ្តបលំពញករណីយកចិ្ារបស់ែែេួ ចយំពាះគ្បយ ស
កមពុជា រកឺរណីយកចិចការពារធាោភកតនិី ៃ ឹរុណៃល់រៃា
មួយខ្ៃលបានបង្ហា ញនូវភាព្យ ៀ គ្ត  ់ និ យសាែ ះគ្ត ជ់ា
និចច’’ (១) ។  

 ច្ថំ្ណកលោក បាូល កុសត ផ្ាូយរ ា រៃាមន្ទ្នតីគ្កសួ ោយ
សមុគ្ បារា ំ បានធាោៃល់រណគ្បតិភូខ្មែរគ្ព្មោ ំបាន
ជូនៃណឹំ ៃល់គ្ព្ះមហាកសគ្តខ្មែរ ពី្កិចចគ្ព្មយគ្ព្ៀ រវ៉ 
យោកគ្បធាោធិបតីបារា ំ វុ៉ ំស  ូ់រយីាូល និ សតល 
ច្យួេ បាវ ដ្ឋយ ចុះដងៃ ី ០៨ ខ្មមិោ ឆ្អា  ំ ១៩៤៨ ផ្  

ថ្ផ្េទីកមពជុាលប្កាម ។ 



ខ្ៃលមានន័យថា៖ ’’ការគ្តតួគ្តាយៅយលើជនជាត ិ ខ្ៃលមនិ
ខ្មនយួន យ ើយខ្ៃលបានរស់យៅតា ំខ្តពី្យូរោរណាស់
មកយ ើយ យៅយលើ ឹកៃខី្ៃលយ ើបនឹ កណំតង់ែថីាជា ឹកៃី
របស់យវៀតណាមយោះ យ ើយខ្ៃលឋតិ យៅយគ្កាមការគ្តតួគ្តា
រ ូតមករបស់អា ណាចគ្ក ណាា ម នឹ គ្តវូផ្តល់ឱ្យមានលកខ
នតិកៈពិ្យសសចយំពាះ ាកោ ំយោះ យដ្ឋយ ធរិាជ បាវ ដ្ឋយ ។ 
លកខនតិកៈយនះ នឹ គ្តវូកណំតយ់ ើ យដ្ឋយមានការយល់គ្ព្ម
ពី្រដ្ឋា ភបិាលបារា ំផ្  យៅកាុ ការយោរព្គ្បដព្ណីនិ 
 យំនៀម មាា បរ់បស់យរ ។  

 កាងុការច្រចារាា រវាងកមពជុា-បារាងំ គណៈប្បតនិូ

បារាងំបាេលសាើសំុឱយបញ្ាលូ្កាងុសេធិសញ្ញា េវូ ែ ថ្ដ្ល្ម្ចេ

ស្នរសំខាេ់មយួ គថឺ្ផ្ាក ខាងបារាំង រដាឋ នបិាល្សូមបញ្ញា ក់

ថា ែ សំខាេ់ថ្េសេធិសញ្ញា បារាងំ-លវៀតណាម សតីពីជេភាគ

តចិ្លៅលល្ើទឹកដ្ ី លវៀតណាមក៏ប្តវូអេវុតតេ៍ថ្ដ្រ ច្លំោះជេ

ជាតថិ្ែែរភាគតចិ្ (ថ្ែែរលប្កាម) លហតដុ្លូច្ាះ ល្កខេតិកៈលេះេឹង

ប្តវូលធវើល ើង លដាយម្ចេការយល់្ប្ពមពីរដាឋ នបិាល្បារាងំ 

កាងុការការោរប្បថ្ពណី េិងទំលេៀមទម្ចែ ប់របស់លគ ។ ម ា៉ ង

លទៀត រដាឋ នបិាល្បារាងំសេ៉ាំប្ទប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរ ច្លំោះ

ការលប្បើប្បាស់លដាយលសរេីវូទលេែលមគងគ េិងកពំងថ់្ផ្ ថ្ប្ពេគរ

(កចិ្ាប្បជុសំភាបារាងំ េិតកិាល្ថ្ថៃទី២១ ឧសភាឆ្នា ១ំ៩៤៩ 

សតីពីល្កខេតិកៈកសូ្នងំសីុេ) (២)។ 

 ច្ថំ្ណកលោក មាា ក រុកកាត (Mark Rucat)  ាកោ ំ
សាររណកមែការបារា ំោយសមុគ្  បានជរំាបយៅសភា
បារា ំថា៖ ’’រណកមែការបានបញ្ចូ លកាុ រយគ្មា ចាបវ់ញិ 
ពី្ការោមោររបស់ខ្មែរតាមរនិំតរបស់សភាស ភាព្បារា ំ 
។ ការោមោរយនះ វ៉មនិគ្ោនខ់្តោមោរតាមចាបយ់  យលើស
ពី្យនះយៅយ ៀត យយើ យល់ថា វ៉មកពី្គ្បយ សមួយខ្ៃល
យសាែ ះគ្ត នឹ់ យយើ រ ូត យៅយព្លលបំាកកៃូ៏ចជា យៅយព្ល
សបាយរកីរាយ យយើ កពុំ្  ខ្តយធវើឱ្យកមពុជាសាត យមាួនមកពី្
ការ ុកចតិតយលើយយើ  និ បានសែ័គ្រចតិតចូលមុនយរ ជា
សមាជកិស ភាព្បារា ំ…’’។ ការោមោរតវ៉ា របស់បារា ំ 
’’ច្តិតល្អ’’ គ ឺបាេប្តឹមថ្តល្អលមើល្បាុលណាោ ះ ។ ទីបំផ្តុ យួេប្តូវ

បាេទទលួ្ លជាគោនជាដ្ីកមពុជាលប្កាម កាុងនាមែែួេជាអាក

ឈ្លែ េ ោេល្បិច្ែពស់លៅថ្ថៃទី ៤ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា ំ១៩៤៩ ។ 

ការរឭំកបាុយណាះ អាចបញ្ជា ក់ថា រវ៉ ខ្មែរជាគ្បយ ស
បាត់ប ់ ឹកៃី បារា ំជាអាជាា កណាត លៃ៏ យុតិធម៌ និ 
យួនជាយោរបាន់ ឹកៃី រដ្ឋា ភិបាលខ្មែរោយព្លយោះ ក៏មាន
ការរិតរូរៃល់វ៉សោខ្មែរយគ្កាមមាះខ្ៃរ យោះបីការ ោមោរ
យោះ យធវើយ ើ កាុ ន័យ ស់ស ឃមឹោា  ណាកតី ។   

រ ូតមកៃល់ ឆ្អា  ំ ១៩៨៦ គ្ព្ះមហាកសគ្តខ្មែរ          
នយរាតតម សី នុ ក៏យៅខ្តបានបញ្ជា ក់ខ្ៃរថា៖ ’’មាុមំនិខ្ៃល
  ួលយកតាមផ្ាូវចាប ់ ថា យំព្ើរបស់យវៀតណាមយៅយលើ ឹក
ៃកីមពុជាយគ្កាមជាយរឿ មួយខ្ៃលមនិអាច វលិងយយគ្កាយមក
វញិយោះយ ’’(៣) ។ ជាមួយគ្ព្ះមហាកសគ្ត គ្ព្មោ ំរដ្ឋា ភិ
បាលខ្មែរខ្ៃលយកចិតត ុកដ្ឋក់ចយំពាះខ្មែរយគ្កាម ក៏យួនមិន
បានងយយគ្កាយសូមបខី្តមួយជហំាន កាុ ខ្ផ្នការបបំាត់ពូ្ជ
សាសន៍ខ្មែរយៅកមពុជាយគ្កាម ចុះ គ្មាៃំល់រដ្ឋា ភិបាលខ្មែរ
បចចុបបនាវញិយោះ រឺោែ ន វីយគ្ៅពី្ការសុមចិតត ’’យោលសាច់
គ្សវ៉ឆ្ាឹ ’’ យោះយ ើយយបើនិោយឱ្យគ្សួលសាត ប់រឺគ្ោនខ្មែរ
ោា ឯ យោល យ ើយឱ្បយួនយ ើបមានផ្លគ្បយោជន៍ ។ 
យរឿ យនះ ខ្មែរយគ្កាមខ្ៃលយភៀសមាួនរត់ចូលមកគ្បយ ស    
កមពុជាក៏បានៃឹ ខ្មែរយគ្កាមយៅកាុ គ្សុកក៏បាន  ួលចមាា យ 
យធវើឱ្យយរមានអារមែណ៍ថា លពល្លេះ គែឺាងទល់្ជញ្ញា ំងលហើយ 

ម្ចេថ្តការតសូ៊ មាួន ីពឹ្ មាួន យដ្ឋយពឹ្ យោ យលើចាប់
 នតរជាតិ និ គ្បយ សោោខ្ៃលគ្សឡាញ់របបគ្បជាធិប  
យតយយការពារយុតតិធម៌ កាុ យោកជាបខ្ ាកខ្តបាុយណាា ះ ។ រឺ
យដ្ឋយការសយគ្មចចិតត  កាងុការតសូ៊លដ្ើមបី’’សិ ធិកាុ ការរស់
យៅ’’ ៃ៏គ្តឹមគ្តូវយនះ ខ្ៃលខ្មែរយគ្កាមមិនសាា ប់ជាដ្ឋច់ខាត 
យ ើយ ខ្ៃលយធវើឱ្យយួនកពុំ្ ខ្តភ័យយផ្ាើលនឹ គ្សយមាលមាួន
ឯ  ។ 

សពវថ្ថៃលេះ លៅកមពុជាលប្កាម អាជាា ធរយួេមិេែុសពី

សតវប្កបី ថ្ដ្ល្លផ្អើល្េឹងសបងច់្វីរព័ណ៌លល្ឿងរបស់ប្ពះ

សងឃថ្ែែរ ។ លដាយទងជ់ាតរិបស់យួេក៏ពណ៌លល្ឿងថ្ដ្រ យួេ

ក៏ចាប់លផ្តើមលផ្អើល្េឹងអំលពើឧប្កដិ្ដ្ល៏ប្ច្ើេ ថ្ដ្ល្កពុំងថ្តបក់ 

រវចិ្ជាមយួទងព់ណ៌លល្ើងលនាះ ជាេិមែតិរបូថ្េអំលពើអាប្កក់

ថ្ដ្ល្ែែួេបាេស្នបលប្ោះច្លំោះ ថ្ែែរលប្កាមដ្ស៏ែូតប្តង ់ ។ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៣ 



កាេ់ថ្តលផ្អើល្ កាេ់ថ្តរតឹបេតឹងច្លំោះលសរភីាពស្នសនាថ្ែែរ

លប្កាម យួេកាេ់ថ្តឈ្លេលល្ើផ្ែូវែុស ផ្ទុយេឹងច្ាប់ អេតរ

ជាត ិ។ 

ច្លំោះលយើងជាថ្ែែរលប្កាមការរឭំកែួបឆ្នា ំទី៦៣ ថ្ដ្ល្ 

បារាំងកាត់ដ្ពីីថ្ែែរ លហើយរញុលយើងឱយលៅរស់លប្កាមេឹមថ្ដ្ក 

របស់យួេថ្ែែរលប្កាមលយើងប្តូវថ្តលបតជាា  រកាការោរកមពុជា

លប្កាមឱយបាេរមួជាមយួទំលេៀមទម្ចែ ប់ ប្បថ្ពណី េិងជលំេឿ 

ស្នសនាថ្ដ្ល្យួេក៏បាេសុែច្តិតលៅលពល្ទទលួ្ការលផ្ទរដ្ី

ពីបារាំងលហើយលសច្កតបី្បកាសរបស់អងគការសហប្បជាជាតិ

សតីពីសិទធិជេជាតលិដ្ើមក៏ម្ចេថ្ច្ងថ្ដ្រ ៕ 

កណំត់្សំគាេ់៖ 
(១) (២) (៣) លយាងោមលសៀវលៅ 

កមពជុាលរោម អំណាចគ្មា នខខ ារលរោម 
ឯកស្នរប្បវតតសិ្នស្តសតេិពេធ េិង ច្ងប្កង 

លដាយ លោក ប្ោំង ឆ្នត ប៊ុត  

លបាះពុមពលៅ ឆ្នា ំ ២០០៥ ។ 

ប្បធានាធបិតបីារាងំ ថ្វេសង ់អរូយិាូល្  ប្បគល់្កមពជុាលប្កាម

ឲ្យ បាវ ដាយ ប្បធាេរដ្ឋលវៀតណាម ។ របូតែកុ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៤ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្ក្ចញផ្សាយព្បចាខំ្មរបស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ 
ឯកសារ PDF មាន្ក្ៅក ាងុក្េហទរំរ័ www.khmerkrom.net ន្ងិ www.vokk.net 

ប្ពះសងឃេិងពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាមថតរបូអេសុាវរយ៍ីលប្កាយពីបញ្ាប់កមែវធិសិីកាខ ស្នោសដីអពីំ “ប្ពះពុទធស្នសនា េិង ការអប់រ”ំ 

ថ្ដ្ល្បាេលរៀបច្លំ ើងលដាយសមពេ័ធសមណេិសសតិ - េិសសតិថ្ែែរលប្កាមលៅប្បលទសថ្ថ (KKBSU) កាល្ពីថ្ថៃទី ០៣ ថ្ែមថិនុា  

ឆ្នា  ំ២០១២ លៅសកល្វទិ៉ល័្យធមែស្នស្តសត  ។  របូថត៖ ថាច់្ ប្បជីា លគឿេ l ស្នរព័តម៌្ចេ ថ្ប្ពេគរ  



ថ្ថៃទី ១៨ ថ្ែឧសភា ឆ្នា  ំ២០១២ 

ក្ោយ សងឺ សក្ព្ម្ច l VOKK 
ថែីៗ លេះ ប្បជាពល្រដ្ឋអាលមរកំិាងជាទលូៅ បាេសថ្មដង

េវូការរលំនើបច្តិតរមួជាមយួេឹងលោកប្សី ជានរយិាអតតី      

ទាហាេដ្៏កាែ ហាេអាលមរកំិាងម្ចា ក់ ។ លោកប្បធានាធបិតថី្េ

សហរដ្ឋអាលមរកិ បារាា ក់ អូបាម្ចា  បាេជេូ លមដាយកតិតិយស

ជាតដិ្ែ៏ពស់បំផ្តុមយួដ្ល់្លោកប្សី រ ាសុ ម្ចា រ ីស្នបូ លប្បាេ 

លដាយបតីរបស់លោកប្សីបាេបូជាជវីតិលដ្ើមបីបលប្មើមូល្លហតុ

ថ្េលសរភីាពលៅឆ្នា ំ ១៩៧០ លៅលល្ើទឹកដ្ថី្េប្បលទស         

កមពុជា  ។  វទិយុសំល ងកមពុជាលប្កាម សូមលធវើការបកថ្ប្បេវូ

អតថបទដ្កប្សងពី់ The Associated Press យៃើមបជូីនជនរួម
យោ ិតបានពិ្ោរណា កាុ យសចកតីស ឃមឹថា  ាកៃឹកោ ំ
ខ្មែរគ្រប់ជោំន់អាចនឹ មិនយភាចយ  ចយំពាះ ាកយសាហាជាតិ
ខ្មែរោ ំឡាយខ្ៃលបានបូជាជីវតិជូនជាតិមាតុភូមិ របស់
មាួន យោះជាយព្លយវោបានកនា យៅយូរបាុនណាកតី យ ើយ
យោះជាយព្លយោះ សាា នភាព្នយោបាយមានលកខណៈ
ោា  ណាក៏យដ្ឋយ ។ 

អតថបទម្ចេលសច្កតទំីាងប្សងុដ្ចូ្តលៅលេះ៖ 

លៅថ្ថៃពុធ ទី ១៦ ឧសភាឆ្នា ំ ២០១២ លេះ លៅលសត

វមិ្ចេ លោកប្បធានាធបិត ីអូបាម្ចា  ថ្េសហរដ្ឋអាលមរកិ បាេ

ជេូរង្វវ េ់លមដាយកិតតយិស ច្លំោះលោកប្សី រ ាសូ ម្ចា រ ីស្នបូ 

លប្បាេ ជានរយិាលមម្ចា យពីអាកឯកលទសទាហ៊ាេ អាលមរកំិាង 

ថ្ សលី្ ហ. ស្ន បូ, ជេីូញ័រ (Leslie H. Sabo Jr.) ។ យោក
សាបូ បានបូជាជីវតិយៅឆ្អា  ំ១៩៧០ យៅយព្លគ្បយុ ធជាមួយ
នឹ ក  ព័្យួនខា យជើ  យៅកាុ  ឹកៃីគ្បយ សកមពុជា ។ 

រាយការណ៍លដាយអាកប្សីការាលីូ្េ កាសតរឺៈ វាា ហសិេ

តេុៈ លោកថ្ សលី្ ស្នបូ  ថ្េសស្តង្វគ មលវៀតណាមបាេ

បញ្ាប់លដាយការផ្ទុះប្ាប់ថ្បកថ្ដ្របស់ លោកែែួេឯងថ្ដ្ល្

លោកប្គថ្វងលៅលល្ើលល្េដាឋ េរបស់សប្តូវ លៅកាុងប្បលទស

កមពុជា លដ្ើមបីសលស្តង្វគ ះជវីតិមិតតរមួអាវធុលៅជុវំញិែែួេលោក ។ 

ថ្សសិបឆ្នា ំលប្កាយមក េិងបនាទ ប់ពីអស់រយៈលពល្ ១២ ឆ្នា ំ 

កាុងការលសើលរ ើគំេរប្កដាស ឯកស្នរកងទ័ព លោកក៏ប្តូវបាេ

ទទលួ្កិតតយិសជាតដិ្ែ៏ពងែ់ពស់បំផ្តុ ពីលោកប្បធានាធបិត ី

បារាា ក់ អូបាម្ចា  ថ្េសហរដ្ឋអាលមរកិ ។ 

លោក អូបាម្ចា  បាេប្បគល់្លមដាយកតិតយិស ច្លំោះ

លោកប្សីលមម្ចា យ ស្នបូ រ ាសូ ម្ចា រ ីលដាយម្ចេ ប្បស្នសេ៍ថា 

’’ការលធវើយាា ងដ្លូច្ាះ ជាជេំយួដ្ល់្ការថ្កថ្ប្បពីែុសមកជា

ប្តូវច្លំោះជនំាេ់មេសុសថ្ដ្ល្បាេបូជា ជវីតិលដ្ើមបីបលប្មើ 

មលូ្លហតថុ្េលសរភីាព លហើយថ្ដ្ល្បាេវលិ្ប្ត ប់មកម្ចត ុ

នមូវិញិ កាុងស្នថ េភាពថ្ដ្ល្ប្បជាជាត ិ ឋិតកាុងភាពជរូច្ត់ 

េិងគប្ម្ចមកថំ្ហង ។ 

យោកគ្បធាោធិបតី  ូបាមាា  បានមានគ្បសាសន៍យៅ
កាុ បនាប់ខា យកើតៃ៏យសៃៀមសាៃ ត់ដនយសតវមិានថា៖ ’’ផ្ទុយពី

ការប្តូវបាេទទលួ្លដាយអបអរស្នទរអតតីទាហ៊ាេ    ថ្េ    

សស្តង្វគ មលវៀតណាមបាេប្តូវលគថ្បរែាងដាក់ ។ ពួកលគបាេ

ប្តូវប្បសិទធិនាមជាលប្ច្ើេ លៅលពល្នាមថ្តមយួគត់ ថ្ដ្ល្

ពួកលគគរួេឹងទទលួ្បាេលហើយនាមលនាះ គអឺាកលសាហាជាតិ

 អនកក្សនហាជាតិ 

ប្បធានាធបិតសីហរដ្ឋអាលមរកិ បារាា ក់ អូបាម្ចា  ជូេលមដាយ

កតិតយិសដ្ល់្លោកប្សី  រ ាសុ ម្ចា រ ីស្នបូ លប្បាេ (Rose Mary 

Sabo-Brown ) លៅលសតវមិ្ចេ កាល្ពីថ្ថៃ ១៦ ថ្ែឧសភា  

ឆ្នា ំ ២០១២ លប្ោះ លោក ថ្ សលី្ ហ. ស្ន បូ, ជេីូញ័រ 

(Leslie Halasz Sabo, Jr.)  ជាបដីរបស់លោកប្សីបាេបូជាជវីតិ

លៅកមពុជាកាល្ពីថ្ថៃទី ១០ ថ្ែឧសភា ឆ្នា ំ ១៩៧០ កាុង     

សស្តង្វគ មលវៀតណាម ។ របូថត៖www.wikipedia.org 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៥ 



អាលមរកំិាង ។ ’’ ាកឯកយ ស ខ្ សលី  .សាបូ ជូនីញ័រ 
Spec.Leslie H. Sabo Jr.ពី្ ីគ្កុ ខ្ លវូៃ រៃាខ្បានសីុលយវ ានី
ញ៉ា  (Elwood City, Pa) បានបយំរ ើកាុ ក  ព័្ដនស រៃាអាយម
រកិយៅជិតភូមិ យសសាន យៅខ្ផ្ាកខា យកើតដនគ្បយ សកមពុជា
យៅខ្មឧសភាឆ្អា  ំ ១៩៧០ យៅយព្លខ្ៃលក ឯកភាព្របស់
យោកបានគ្តូវ ាុមព្័ ធយ ើយយ ៀប នឹ គ្តូវវ៉យកយំ ច 
យដ្ឋយ ក កមាា  ំយួនខា យជើ  ។ 

មតិតរមួអាវធុរបស់លោក បាេលធវើជាកសិណស្នកសីថា 

អាកកាេ់កំាលនែើងយេតបាេបាញ់សប្មុកមកពីលប្កាយ លោក

ឆក់យកបាេប្ាប់ថ្បកថ្ដ្ពីសប្តូវលហើយលបាះប្គថ្វងលចាល្ 

លៅ លដាយយកែែួេលោកជារបាំង លដ្ើមបីការោរច្លំោះមិតត

រមួអាវធុដ្ថ៏្ទលទៀត ។ មេិែវល់្ពីែែួេលោកប្តូវរបួសលោក 

ស្នបូជប្មុល្លៅមែុលល្េដាឋ េរបស់សប្តូវ ថ្ដ្ល្បាញ់ប្បួស

ប្ាប់មក លល្ើប្កុមយុទធជេថ្េសហរដ្ឋអាលមរកិ ។ 

ឯកស្នរបាេបញ្ញា ក់ថា លោក ស្នបូ បាេកាេ់កាត ប់

ប្ាប់ថ្បកថ្ដ្លនាះជាប់ លហើយរងចំ់ាប្គថ្វងលៅលៅប្ាច្ងុ

លប្កាយបំផ្តុលដាយដ្ងឹប្បាកដ្ថា ការលធវើលនាះេឹងបណាត ល្

ឱយលោកបាត់បងជ់វីតិែែួេឯង បាុថ្េតលដ្ើមបីបញ្ឈប់ការបាញ់រះ

ថ្ដ្ល្លច្ញមកពីលល្េដាឋ េសប្តូវ ។ រចួ្ាត់ក៏បាេលធវើការ 

ង្វរលេះ ។ ាត់បាេការោរជីវតិមតិតរមួអាវធុរបស់ាត់ថ្ដ្ល្ 

ាត់បាេគតិថា ម្ចេេ័យជាងជវីតិរបស់ាត់ផ្ទទ ល់្លៅ   

លទៀត ។ 

យគ្កាយពី្ពិ្ធីផ្តល់កិតតិយស យោកគ្សី រ ាូសមាា រ ីសាបូ 
យគ្បានបានគ្បាប់យៅ ាកសារព្័ត៌មានថា៖ “ែាុំដ្ងឹថា បំថ្ណក

មយួថ្េប្កណាត់េិងលមដាយមយួមេិអាច្នាំយករបូាត់មក

វញិបាេលទ បាុថ្េតលបះដ្ងូរបស់ែាុំញញឹម លដាយលម្ចទេភាព

លដ្ើមបីថ្ សលី្លដាយាត់បាេទទលួ្លៅទីបំផ្ុត េវូកតិតយិស

ពីពលិ្កមែេិងភាពអងអ់ាច្កាែ ហាេរបស់ាត់’’ ។ 

កាុងនាមជេជាតថិ្ែែរលប្កាម នាយកដាឋ េព័តម៌្ចេេ័យ

សហព័េធថ្ែែរកមពុជាលប្កាម សូមសំថ្ដ្ងេវូលសច្កត ី សរលសើរ 

ដ្ល់្ស្នខាសហព័េធ េិងអងគការសម្ចគម ប្ពមទំាងវតតអារាម

ថ្ែែរលប្កាមទំាងអស់ថ្ដ្ល្ថ្តងប្បកាេ់ប្បថ្ពណីលធវើការលារព 

ច្លំោះវញិាណកខេធ អាកលសាហាជាតថិ្ែែរប្គប់ជនំាេ់លៅលរៀង

រាល់្លពល្ថ្ដ្ល្ម្ចេប្បារពធពិធលីផ្សងៗ ។ 

ការលល្ើកសទួយស្នែ រតលីសាហាជាតមិ្ចតនុូមលិេះ ជាគរំ ូ

ល្អបំផ្តុ លដ្ើមបីមេសុសប្គប់ជំនាេ់បាេប្ជួតប្ជាប កាុងសនាត េ

ច្តិត ថាអំលពើពលិ្កមែដ្ថ៏្ថែថាែ លដ្ើមបីជាត ិ មេិថ្ដ្ល្ប្តូវបាេ

បំលនែច្លចាល្ល ើយ។ 

រឯីការង្ហរខ្ៃលស ព្័នធខ្មែរកមពុជាយគ្កាមកពុំ្ ខ្តយធវើ
ការតសាូយដ្ឋយ  ិ ាោយព្លយនះ ជាព្លិកមែ ៃ៏ធយំធ 
បផុំ្តយៃើមបបុីព្វយ តុដនយសរភីាព្គ្បជាជាតិខ្មែរកមពុជាយគ្កាម 
ៃ៏ ភព្វជាយគ្ចើនោនោក់ ខ្ៃលកពុំ្ ខ្ត រស់យៅយគ្កាមការ 
ោបស កត់របស់រដ្ឋា ភិបាលយួនយោះ   ក៏នឹ គ្តូវបានច ោ ំ
កាុ យបះៃូ កូនខ្មែរគ្រប់ជោំន់តយៅ  ៕ 

 

លោក ថ្ សលី្ ហ. ស្ន បូ, ជេីូញ័រ (Leslie Halasz Sabo, Jr.)   

លកើតលៅថ្ថៃទី ២២ ថ្ែកមុភៈ ឆ្នា ំ ១៩៤៨  ។ លោកជា

ទាហាេអាលមរកិកំាងកាុងសម័យសស្តង្វគ មលវៀតណាម 

បំលពញលបសកមែកាុងសមរនូម ិលហើយបាេស្នែ ប់លៅទលេែ

លសស្នេ ភាគឦស្នេ ជាប់ប្ពំថ្ដ្េកមពុជា-លវៀតណាម 

កាល្ពីថ្ថៃទី ១០ ថ្ែឧសភា ឆ្នា ំ ១៩៧០  ។ 

របូថត៖ www.wikipedia 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៦ 



ក្ោយ សងឺ សក្ព្ម្ច l VOKK 
ថែីៗ លេះ វទិយុសំល ងកមពុជាលប្កាម បាេលធវើការផ្ាយ 

ោកយលស្នែ កមយួរបស់លោក George Clemenceau ថ្ដ្ល្

នាយកដាឋ េព័តម៌្ចេសហព័េធកមពុជាលប្កាម បាេទទលួ្ពី

លោកប្ពឹទាធ ចារយ ថាច់្ លវៀង ជាប្បធាេស្នខាសហព័េធថ្ែែរ

កមពុជាលប្កាមប្បចំាទវីបអឺរ ាបូ ។ លដាយលោក ប្ពឹទាធ ចារយ ថាច់្ 

លវៀង បាេលផ្ាើមកជាភាស្នបារាំងែាុំក៏បាេលធវើការបកថ្ប្បជា

ភាស្នថ្ែែរេិងអងល់គែស លហើយផ្ាយោមលគហទំព័រេិងវទិយុ

សំល ងកមពុជាលប្កាម េិងម្ចេច្ះុកាុងលគហទំព័រ ស្នរព័ត៌ម្ចេ 

ថ្ប្ពេគរ ផ្ងថ្ដ្រ ម្ចេលសច្កតីដ្ចូ្តលៅលេះ៖  

“Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si 

vous n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait” 

“សូមអាកកុខំាែ ច្ការបលងកើតឱយម្ចេសប្តវូ ប្បសិេលបើអាក

ាែ េលទ គអឺាកមេិបាេលធវើអវទំីាងអស់’’ ។ 

“Don’t be afraid of making enemies, if you don’t 

have none, it means you have done nothing.”      

George Clemenceau 

បនាទ ប់ពីការផ្ាយោកយលស្នែ កលេះ ម្ចេមតិតអាកស្នត ប់

ម្ចេមតិមេិយល់្ប្សប ច្លំោះែែឹមស្នរោកយលស្នែ ក លដាយ

ម្ចេទ ហីករណ៍ដ្៏សមរមយថា មេសុសលយើងម្ចា ក់ៗគរួថ្តសេសំ

មតិត-បេថយសប្តូវ ។ លយើងែាុំសូមថ្ថែងេវូអំណរគណុ ច្លំោះ

មតមិិតតអាកស្នត ប់   លហើយក៏សូមអេញុាតលធវើការបកប្ស្នយ 

ជេូដ្ចូ្តលៅលេះ៖ 

ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរមេិថាថ្ែែរកណាត ល្ ថ្ែែរលល្ើ ឬ ថ្ែែរ

លប្កាមលសទើរថ្តមយួរយភាគរយជាអាកកាេ់ប្ពះពុទធស្នសនា  

 លហើយជាអាកសេតិភាពេិយម ។ ថ្ែែរលយើងម្ចេផ្ាត់គំេិតជា

មេសុសសែូតបូតលហើយច្ូល្ច្ិតតញញឹម ។ ជួេកាល្ែាុំ ក៏លច្ះ

ថ្តគតិពិចារណាពីច្រតិថ្ែែរថ្ដ្រ លពល្លឃើញនារថី្ែែរជះិមាតូូ

លៅនាលំពញបុកបាះាា ដ្លួ្លហើយ លប្កាកល ើងលៅថ្តញញឹម

លទៀត។ ល្កខណៈញញឹមលឆែើយតបប្គប់សភាពការណ៍ថ្ដ្ល្

លកើតល ើងលេះជាសញ្ញា ល្អមួយសប្ម្ចប់ដ្លំណាះប្ស្នយជីវតិ

របស់មេសុសជាទលួៅ ។ ប្ពះបាទជយ័វរ ែេ័ទី ៧ ជាលសតច្ដ្ល៏្បី

ល្ាញថ្េមហាេគរថ្ែែរ ក៏បាេបេសល់្ទកុេវូស្នា មញញឹម 

ថ្បរលៅប្គប់ទិសទំាងបួេ លល្ើច្ម្ចែ ក់ថែដ្ល៏្បីរេទឺថ្េប្បាស្នទ

បាយ័េជាមរតកទកុឱយប្បជារាស្តសតថ្ែែរជនំាេ់លប្កាយពិចារ 

ណាថ្ដ្រ ។ ញញឹមជាសញ្ាថ្េសេតិភាព កាត់បេថយសប្តូវ 

បលងកើេមតិត ។ ថ្ែែរមិេជួញសប្តូវលទ លហើយជាអាកលស្នែ ះប្តង ់

េិងដ្ឹងគណុលគលទៀតផ្ង ។  

សូមបីកាល្បារាំងកាេ់កាប់ទឹកដ្ឥីណឌ ូច្ិេ ពួកយួេ

បាេលធវើច្មាំងលដ្ញបារាំង (មុេថ្ែែរ)ច្ថំ្ណកថ្ែែរសុែច្តិត

លស្នែ ះប្តងជ់ាមយួេឹងលៅហាវ យថែ ី លប្ោះថ្តច្ងប់ាេលសច្កតី

សុែលនាះឯង ។  លៅឆ្នា ំ ១៩៤៩ មេុេឹងបារាំងសលប្មច្កាត់

ថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាមលៅឱយយួេលោក ម្ចា ក រកុ កាត (Mark 

ម្ិតត និ្ង សរតូវ  

មេទីរលពទយយួេលែតតម្ចត់ប្ជកូ ថ្ថៃទី ២២ ថ្ែលមស្ន ឆ្នា  ំ

២០១១៖   លោក លៅ លហេ ប្តវូបាេអាជាា ធរយួេដាក់លខាា ះ

លជើងទំាងសុែភាពប្ទឌុលប្ទាម ែណៈថ្ដ្ល្លោកប្តវួបាេ

លច្ញពីគកុមយួរយៈលដ្ើមបពី៉បាល្របសួេិងជងំថឺ្ដ្ល្ប្តវួ

បាេឆ្នែ គំកុយួេលធវើទារណុកមែ ។ លោក លៅ លហេ ប្ាេ់ថ្ត

ជាអាកទាមទារឲ្យអាជាា ធរលវៀតណាមសងមកវញិេវូដ្ធីែី

របស់ែែេួថ្ដ្ល្ប្តវូបាេលគរបឹយកថ្ច្កឲ្យជេជាតយួិេលៅ

លែតតម្ចត់ប្ជកូ  ថ្តអាជាា ធរយួេមេិ ប្ាេ់ថ្តមេិរកដ្លំណាះ

ប្ស្នយជេូាត់បាលុណាោ ះលទ  ថ្បរជាចាប់ាត់ញាត់គកុេិងលធវើ

ទារណុកមែជាការលឆែើយតបវញិ ។ 

របូថត៖ ស្នរព័តម៌្ចេ ថ្ប្ពេគរ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៧ 



Rucat) (Mark Rucat) អាកនាំស្នរគណកមែការបារាំងនាយ   

សមុប្ទបាេជរំាបលៅសភាបារាំងថា៖ “លយើងយល់្ថា វាមក

ពីប្បលទសមយួ (កមពុជា) ថ្ដ្ល្លស្នែ ះប្តងេឹ់ងលយើងរហូតលៅ

លពល្លំ្បាកក៏ដ្ចូ្ជាលៅលពល្ សបាយរកីរាយ លយើង

កពុំងថ្តលធវើឱយកមពុជាស្នត យែែួេមកពីការទកុច្តិត លល្ើលយើង 

េិងបាេសែ័ប្គច្តិតច្ូល្មុេលគជាសម្ចជកិសហភាពបារាំង”។ 

ច្ថំ្ណកអាកលទសច្រណ៍អេតរជាត ិ លប្កាយពីបាេទសស

នាប្បលទសកមពុជា លប្ៅពីសំថ្ដ្ងការមេិលពញច្តិត ច្លំោះ

អំលពើពុករលួ្យកាុងជរួរដាឋ និបាល្ ថ្ដ្ល្រាល្ដាល្លពញថ្ផ្ទ

ប្បលទសថ្តងម្ចេច្ំណាប់អារមែណ៍ ច្លំោះភាពញញឹមរាក់ 

ទាក់ជាមតិតភាពរបស់ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរជាទលួៅ ។ លដាយមេិ

សេសំសប្តូវ ប្សឡាញ់លសច្កតសុីែ  ថ្ែែរក៏មេិច្លូ្រស់ លៅ

ជតិអាកណាថ្ដ្ល្បងករភាពលញាា កញាា ករញារថ្ញាថ្ដ្រ ។ 

លដាយប្បការលេះទីណាម្ចេយួេមកលៅជតិថ្ែែរ ថ្ែែរលប្ច្ើេថ្ត

សុែច្តិតលរ ើែែួេថយលច្ញ ។ 

បាុថ្េតលទាះយាា ងណាក៏

លដាយសំណួរលចាទល ើងថា 

លតើច្លំោះដ្លំណើ រមកទិស

ខាងលិ្ច្របស់យួេថ្ដ្ល្

រស់លៅប្គប់ប្ច្កល្ហកថ្េ

ប្បលទសកមពុជានាលពល្លេះ ជាដ្ ំ លណើ ររបស់មតិត ឬជា

ដ្លំណើ ររកុរាេរបស់សប្តូវឈ្លែ េោេ ? បងបអូេថ្ែែរថ្ដ្ល្

កពុំងរស់លៅលល្ើទឹកដ្កីមពុជាលប្កាម ថ្ដ្ល្បនាទ ប់ពីបារាំង

កាត់លច្ញពីថ្ែែរលៅប្បគល់្ ឱយយួេលហើយ ថ្ដ្ល្សូ៊ប្ទំារស់

សេសំសុែជាលប្ច្ើេជំនាេ់មកលហើយ រហូតដ្ល់្យួេបាេ

ប្បប្ពឹតត េវូការរលំោនបំោេលល្ើសិទធិលសរភីាពសពវថ្បប  

យាា ង ។ យួេបាេបេែំបំបាត់ច្េំេួពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម ។ យួេ

បាេបតូរជតិអស់លៅលហើយេវូលឈ្លែ ះប្សុកនមូ ិ ឃំុលែតតរបស់

ថ្ែែរឱយលៅជាលឈ្លែ ះយួេ ។ យួេបាេបេែំយកជេំយួបរលទស 

មេិឱយបាេជាប្បលយាជេ៍ដ្ល់្ថ្ែែរលប្កាមជាជេជាតលិដ្ើម ។ 

យួេបាេលប្បើល្បិច្បេែំយក ការសែ័ប្គច្តិតថ្កែងកាែ យ 

មកបិទបាំងការគប្ម្ចមកថំ្ហងបងខតិបងខ ំ លៅលល្ើប្ពះសងឃ

ប្ពះពុទធស្នសនា ។ យួេបាេោំងអាកតំណាងរាស្តសតជាតថិ្ែែរ

លប្កាមឱយថ្តម្ចេដ្ចូ្ោំងរបូតកុកោឱយថ្តល្អលមើល្ ថ្តមិេ

ថ្ដ្ល្ហ៊ាេលហើ បម្ចត់តវាា ការោរ ដ្ល់្ថ្ែែរលប្កាមមតងណា

ល ើយ ។ យួេមិេថ្ដ្ល្បាេរកយុតតធិមឱ៌យជេថ្ែែរលប្កាម

ថ្ដ្ល្រងលប្ាះ លដាយស្នរបទឧប្កដិ្ឋលផ្សងៗថ្ដ្ល្ពួកយួេ

បាេប្បប្ពឹតតច្លំោះ ថ្ែែរលប្កាមលទ ។ យួេបាេព៉យាមថ្ក

បំថ្នែពងសស្នវោពិតប្បាកដ្ថ្េទឹកដ្ីកមពុជាលប្កាមថា ថ្ែែរ

លប្កាម មិេថ្មេជាអាកមករស់លៅទីលនាះមុេពួកយួេល ើយ 

លទាះជាឯកស្នរប្បវតតិស្នស្តសតសកល្ លោកម្ចេជាតកឹោង  

កត ី។ យួេបាេថ្កកាថ្ បងខូច្សិល្បៈវបបធមថ៌្ែែរ ថ្ករច្នាបទែ

លំ្នាំសិល្បៈថ្ែែរឱយម្ចេល្កខណៈដ្ចូ្ជារបស់យួេ ។ យួេ

បាេលប្ជើសលរ ើសយកយុវជេថ្ែែរ លៅពងវក់មលនាគមវជិាា

កមុែុយេិសត លហើយឱយវលិ្មកនមូបិ្សុកវញិ លដ្ើមបីលធវើការោម

ដាេច្លំោះសកមែភាពម្ចត យឳពុកម្ចមងីបងបអូេរបស់ែែួេឯង

មេិែុសពីពួកថ្ែែរប្កហម ថ្ដ្ល្បាេលធវើច្លំោះពល្រដ្ឋថ្ែែរ

លៅកមពុជាជនំាេ់ឆ្នា ំ ១៩៧៥ ដ្ល់្ ឆ្នា ំ ១៩៧៩ ល ើយ ។  

យួេបាេោមពិេិតយថ្ឆកលឆរការលប្បើទរូសពទ េិងអំាង

លទើថ្ណតរបស់ថ្ែែរ ។ យួេ

បាេលច្ញបញ្ញា ដាច់្

ណាត់មេិឱយម្ចេថាស

ផ្ទក យរណប ថ្ដ្ល្លមើល្

ទរូទសសេ៍ពីប្បលទសកមពុជា

លឃើញបាេ ។ យួេបាេចាប់ច្ងថ្ែែរលប្កាមដាក់គកុប្ច្វាក់ 

រលំោនលល្ើច្ាប់អេតរជាតិោមអំលពើច្តិត ថ្ែែរលប្កាមមិេថ្ដ្ល្

ម្ចេលមធាវអីាច្ជយួការោរោមផ្ែូវច្ាប់ លៅច្លំោះមែុការ

លចាទប្បកាេ់របស់តុោការយួេល ើយ ។ ជាសរបុគមឺិេម្ចេ

ោកយសមដ ី ឬ សែឹកប្កដាសថ្ដ្ល្អាច្សរលសរ ឬ ផ្ទុកករណី

រលំោនជះិជាេ់របស់យួេមកលល្ើថ្ែែរលប្កាមបាេល ើយ ។ 

(លយាងលល្ើឧប្កដិ្កមែរបស់យួេច្លំោះថ្ែែរលប្កាមលបើម្ចេការ 

កាត់លទាសថ្ែែរប្កហមលៅប្បលទសកមពុជា ថ្ថៃណាមយួក៏េឹង

ប្តូវម្ចេការកាត់លទាសអាកដ្ឹកនាំយួេ ថ្ដ្ល្បាេប្បប្ពឹតត

ឧប្កដិ្ឋកមែច្លំោះថ្ែែរលប្កាមថ្ដ្រ) ។ 

ទលងវើរបស់យួេទំាងអស់លេះ ថ្ែែរជាអាកប្សឡាញ់សេតិ

ភាពសេសំមិតត មេិថ្ដ្ល្បាេចាត់ទកុយួេជាសប្តូវល ើយ 

លប្ោះដ្ងឹថាែែួេកពុំងជាប់ច្ំណង លហើយច្ំណងលនាះ ាែ េ

អាកណាអាច្ជយួប្ស្នយបាេលទ ។ ពីប្ពលឹ្មទល់្ប្ពល្ប់ 

 
សមូ្អ្ ាកក ុខំ្លា ចោរបក្ង កើត្ឱ្យមាន្សព្ត្វូ ព្បសនិ្ក្ប ើអ្ ាកគាែ ន្ក្ទ  

េអឺ្ ាកម្និ្បាន្ក្្ វើអ្ វទីាងំអ្ស់ ។  
George Clemenceau 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៨ 



ថ្ែែរលប្កាមមិេថ្ដ្ល្សូវែវល់្ អំពល់្ពីលរឿងពួកយួេថ្ដ្ល្

ប្តួតប្ោលល្ើែែួេល ើយ គគឺិតថ្តពីលឆ្នៃ កលធវើថ្ប្សច្ំការ លល្ើដ្ី

មរតកលករដ្េូោរបស់ែែួេបាុលណាោ ះ ។ លទាះជាសូ៊ប្ទំាញញឹម

ទំាងទឹកថ្នាកលដ្ើមបីសេសំមិតតបាុណោ ឹ ងលហើយ ក៏ថ្ែែរលប្កាមបាេ

ប្តូវយួេគូសច្ំណាំទកុជាសប្តូវរបស់លគ ជាប្កុមមេសុស

ថ្ដ្ល្លគប្តូវថ្តក ំ ចាត់លចាល្ជាចំាបាច់្ ។ លហើយលរឿងលេះក៏

មេិម្ចេអវីគរួឱយឆៃល់្ថ្ដ្រ អំពីល្កខណៈរបស់ពួកលចារបេែំយក

ផ្ទះលគ គថឺ្តងរកមលធ៉បាយសម្ចែ ប់ ម្ចា ស់ផ្ទះ លដ្ើមបីបំបិទនស័តុ

ោងលនាះឯង។  

ប្ាេ់ថ្តជាវធិកីំចាត់លចាល្លនាះ យួេកពុំងលប្បើល្បិច្

ថពេិថ្នាកឱយលមើល្លៅ លឃើញដ្ចូ្ជាការប្សឡាញ់ថាា ក់ថាមលៅ

វញិបាុលណាោ ះ ។ សំណួរសួរថា ប្បឈមេឹងស្នថ េការណ៍ថ្បប

លេះលតើថ្ែែរលប្កាមគរួលរ ើសយកការសមៃកំាុងរងវងថ់្េលសច្កតីសុែ 

ថ្ដ្ល្កាេ់ថ្តរញួតចូ្លៅ (ប្ាេ់ថ្តលប្បៀបផ្ទមឹស្នថ េភាពលពល្

លេះេឹងថ្មភស្នមសិបឆ្នា ំមុេ លឃើញថាលយើងបាេបាត់បង ់អវីែែះ

ថ្ថមលទៀត?) (Our comfort zone shrunk)លដាយសុែច្ិតតឱយ

រល្ត់រោយពូជស្នសេ៍បាត់បងទឹ់កដ្ ីឬក៏ ហ៊ាេលធវើការតវាា ? 

ប្បាកដ្លហើយ ការតវាា  បាេេ័យថាបាេបលងកើតសប្តូវ ។  

បាុថ្េតការប្ច្ ំាា រវាងមតិត េិងសប្តូវមិេែុសពីអាកលដ្ក

ឱបពស់ថ្វកអសិរពិសដ្លូចាា ះថ្ដ្រ។ច្ថំ្ណកលោកប្ពឹទាធ ចារយ 

ថាច់្ លវៀង ជាអាកលផ្ាើោកយលស្នែ កពេយល់្បកប្ស្នយយាា ង

ដ្លូច្ាះ៖ 

“ការថ្ដ្ល្លល្ើកយកោកយ លោក Georges Cléme 

nceau មកលធវើអោថ ធបិាយលពល្លេះ ជាការប្បលសើរណាស់ 

កាុងលពល្លេះថ្ដ្ល្សហព័េធកពុំងលធវើការប្បយុទធមយួលដាយ

សេតិវធិលីដ្ើមបីរកលសច្កតសុីែ ជេូប្បជារាស្តសតថ្ែែរលប្កាម ។ កាុង

សុភាសិតេិមយួៗ ឬឱវាទថ្េប្ពឹទាធ ចារយមិេអាច្បកថ្ប្បឲ្យប្តូវ

ប្គប់វស័ិយទំាងអស់លទ ។ សូមបីថ្តច្ាប់រដ្ឋថ្ដ្ល្លគបលងកើត

ល ើង ក៏គងល់ៅម្ចេការលល្ើកថ្ល្ងថ្ដ្រ ៕  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ០៩ 

ប្ពះវហិារវតតអងគររាជបុរ ី(អងគ) លៅទីរមួលែតតប្ពះប្តោំង ។ វតតលេះកលកើតកាុង គ. ស. ៩៩០ ។ 



ខ្ព្បសព្ម្េួក្ោយ សងឺ សក្ព្ម្ច l VOKK     
១ - ច្លំោះកចិ្ាពិភាកាជាអច្ិថ្ស្តេត លដ្ើមបីកណំត់ច្ ំេេួ

អាកជនំាញការ ប្គប់ប្ាេ់ល្ែមអាច្ពិភាកាបាេលរៀបច្ ំ េឹង

ផ្ាយលច្ញេវូរបាយការណ៍នានា របស់អាកជនំាញការ អំពី

ស្នថ េភាពកមុ្ចរ េិងយុវជេជេជាតលិដ្ើមជាសកល្ ទាក់ទង

លៅេឹងកចិ្ាអេវុតតលសច្កតីប្បកាសសតីពីសិទធិជេជាតលិដ្ើម ។ 

 ថ្ផ្េការ ការថ្ណនាំ េិងការរកីច្លប្មើេថ្េ របាយ

ការណ៍ េិងអេសុ្នសេ៍គរួថ្តវវិតតេ៍ប្សបាា ជាមយួេឹងអាក

ជនំាញការថ្េយុវជេេិងគណកមែការសកល្ យុវជេជេ

ជាតលិដ្ើមលដាយម្ចេការធានាច្លំោះជេំយួហិរញ្ាវតថុ ពីភាា ក់ 

ង្វរអងគការសហប្បជាជាត ិ េិងអងគការអេតរជាត ិ។ ល្ទធផ្ល្

េិងអេសុ្នសេ៍ថ្េរបាយការណ៍បញ្ាប់របស់អាកជនំាញការ 

ប្តូវថ្តអាច្លប្បើប្បាស់បាេសប្ម្ចប់បកប្ស្នយលដាយយុវជេ

មេិថ្មេជាអាកជនំាញការ ។ 

២- លយាងោមអេសុ្នសេ៍ខាងលល្ើ របាយការណ៍ទី

មយួរបស់អាកជនំាញការគរួថ្តេិយាយពីការច្លូ្រមួ ថ្េយុវ

ជេជនំាញការកាុងកចិ្ាពិភាកាលេះ ។ ការង្វរថ្ដ្ល្ទាក់ទង

លផ្សងលទៀត ដ្ចូ្ជាច្េំេួយុវជេបាេច្លូ្រមួោំងពី សម័យ

ប្បជុទីំមយួ ការថ្បងថ្ច្កយុវជេជេជាតលិដ្ើមលៅោមតំបេ់

លផ្សងៗ កប្មតិថ្េការច្ូល្រមួ អេសុ្នសេ៍ ថ្ដ្ល្កិច្ាពិភាកា

បាេទទលួ្យក   េិងស្នថ េភាពថ្េកាអេវុតត លហើយគរួប្តូវលធវើ 

យាា ងណា លដ្ើមបីឱយការច្ូល្រមួរបស់យុវជេជេជាតលិដ្ើម

កាេ់ថ្តរកីច្លប្មើេគរួយកមកសិកាវាយតថ្មែ េិងវភិាគ

ច្លំោះរបាយការណ៍ទំាងលនាះ ក៏ដ្ចូ្ជាការវាយតថ្មែច្លំោះ

ការង្វរ េិងការរកីច្លប្មើេថ្េគណកមែការសកល្យុវជេជេ

ជាតលិដ្ើម ។ 

៣- ច្លំោះសម័យប្បជុំទី ១២ ថ្េកចិ្ាពិភាកា             

អច្ថិ្ស្តេតយ៍ រមួទំាងកចិ្ាពិភាកាកេែះថ្ថៃច្លំោះដ្លំណើ របដូរទី

លំ្លៅថ្េយុវជេជេជាតលិដ្ើម ពីថ្ដ្េដ្ីប្បថ្ពណីលៅកាេ់ទី

ប្កុងនានា ។ យុវជេជេជាតិលដ្ើមជាលប្ច្ើេ បាេចាកលច្ញពី 

ថ្ដ្េដ្ីប្បថ្ពណីរបស់លគ លដាយស្នរការសិកា ការង្វរលធវើ   

បតូរទីលំ្លៅទំនាស់េិងកោត លផ្សងៗលទៀត ។ មលូ្លហត ុថ្េការ

បតូរទីលំ្លៅេិងបញ្ញហ ប្បឈម គរួថ្តប្តូវបាេលល្ើកមក

ពិភាកា េិងផ្ល្បាះោល់្ទាក់ទងដ្ល់្សិទធិយុវជេជេជាតិ

លដ្ើមកាុងការបតូរលំ្លៅលេះអតតសញ្ញា ណ ទំនាក់ទំេងជាមួយ

វបបធម៌េិងប្បថ្ពណី េិងការអេវុតតបាេល្អច្លំោះលរឿងលេះ 

េិងបញ្ញហ លផ្សងៗលទៀតគរួថ្តប្តូវបាេពិភាកា ។ 

៤- ច្លំោះកចិ្ាប្បជុថំ្េអាកជំនាញការយុវជេជេជាតិ

លដ្ើមថ្ដ្ល្មកដ្ល់្នាលពល្ខាងមែុ លៅ ថ្ែកមុភៈឆ្នា ំ ២០១៣ 

ប្បសិេលបើថា លយើងជាអាកជំនាញការច្លំោះបញ្ញហ របស់ែែួេ

លយើង លនាះតណំាងរបស់យុវជេជេជាតលិដ្ើម គរួថ្តប្តូវ 

បាេអលញ្ាើញច្លូ្រមួ េិងឧបតថមភថវកិា កាុងនាមជាអាក            

ជនំាញការ ។ លយើងសូមលសាើថា យាា ងតចិ្ក៏ឱយម្ចេយុវជេ 

ជេជាតលិដ្ើមម្ចា ក់ ពីតបំេ់េិមយួៗ អងគការ ប្បព័េធ េិងគណ

កមែការសកល្ថ្េយុវជេជេជាតលិដ្ើម គរួថ្តប្តូវបាេ លរៀប 

ច្លំ ើងមេុកិច្ាប្បជុអំាកជនំាញការ EGM ។ ការលប្ជើសលរ ើស

អាកជនំាញការលនាះគរួថ្តប្តូវបាេជាថ្ដ្គ ូ ជាមយួ គណកមែ

ការសកល្យុវជេជេជាតលិដ្ើម ឆែងោមវធិបី្បកបលដាយ

តម្ចែ ភាព ។ 

៥- គណកមែការសកល្យុវជេជេជាតលិដ្ើម បាេ

លប្ជើសលរ ើសប្កុមសប្មបសប្មួល្របស់ែែួេ ថ្ដ្ល្កាុងរច្នា   

សមព័េធម្ចេសហប្បធាេពីររបូ េិងច្ំណុច្ថ្ដ្ល្ប្តូវលផ្ទត តលល្ើ 

ប្បចំាតបំេ់លៅកាុងប្សុក ពីតបំេ់េិមយួៗ លដាយការប្ពម 

លប្ពៀងាា  ។ ប្កុមការង្វរសប្មបសប្មួល្ថែ ី ប្តូវលធវើថ្ផ្េការ

ច្លំោះកចិ្ាប្បជុកំារង្វរ ថ្ដ្ល្េឹងប្តូវលធវើលៅថ្ែកញ្ញា  លដ្ើមបី

ពិភាកាេិងបលងកើតអាណតកិាល្ថ្េតួនាទី ថ្ផ្េការសកមែ 

កិច្ចជខ្ជកពិភាកាជាអច្ិន្ន្តនន្អងគោរសហរបជាជាតិ -គណៈកម្ែោរសកល       

យុវជន្ជន្ជាតិក្ ើម្ ក្សច្កតីខ្ថែងោរណ៍អំពីោរងារអនាគត 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១០ 

http://vokk.net/?p=8764
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ភាព េិងបញ្ញហ លផ្សងៗលទៀតលដ្ើមបីធានាដ្ល់្ការង្វររបស់       

គណៈកមែការសកល្យុវជេជេជាតលិដ្ើម ប្បកបលដាយប្ប 

សិទធិភាព េិងទទលួ្ផ្ល្ល្អ ។ លយើងអំោវនាវ សំុការាំប្ទពី

កចិ្ាពិភាកា រដ្ឋសម្ចជកិភាា ក់ង្វរអងគការសហប្បជាជាត ិេិង

អងគការជេជាតលិដ្ើមកាុងការថ្ណនាំ ជេំយួហិរញ្ាវតថុសម្ចភ រៈ 

េិងប្បនពចំាបាច់្ដ្ថ៏្ទលទៀត លដ្ើមបីកិច្ាប្បជុរំលបៀបលេះអាច្

លកើតម្ចេជារបូរាង ។ 

៦- ច្លំោះច្ណុំច្ថ្ដ្ល្ប្តូវលផ្ទត តកាុងតបំេ់ ក៏ដ្ចូ្ជា

ច្ណុំច្ថ្ដ្ល្ប្តូវលផ្ទត តច្លំោះលរឿកមុ្ចរ េិងយុវជេ លៅកាុង 

ច្លំណាមសម្ចជកិអងគប្បជុំ លដ្ើមបីបលងកើតទំនាក់ទំេងកាុងការ

ថ្ណនាំ ជាមួយគណកមែការសកល្យុវជេជេជាតិ លដ្ើម 

លដ្ើមបីពប្ងងឹសមតថភាពយុវជេជេជាតលិដ្ើម េិងបលងកើេការ

យល់្ដ្ងឹរបស់លគ ច្លំោះប្បព័េធថ្េអងគការ សហប្បជាជាត ិ

លដ្ើមបីឱយការច្លូ្រមួបាេលពញលល្ញ េិងម្ចេរលបៀប

លរៀបរយល្អ ។ 

៧- លដាយលយាងលៅលល្ើកថាែ័ណឌ ទី ៥១ កាុងរបាយ

ការណ៍ការច្ងុលប្កាយ ថ្ដ្ល្ប្តួវបាេទទលួ្យកលដាយកចិ្ា

ប្បជុ ំ កាុងសមយ័ប្បជុទីំ ១០ របស់ែែួេ លល្ខាធកិារដាឋ េអ

ច្ថិ្ស្តេតថ្េអងគពិភាកា មលូ្េិធអិងគការសហប្បជាជាតលិដ្ើមបី

កមុ្ចរ វជិាា ស្នថ េសិកាអប់រេិំងប្ស្នវប្ជាវថ្េអងគការសហ

ប្បជាជាត ិ កមែវធិ ី អនវិឌឍេ៍ថ្េអងគការសហប្បជាជាត ិ េិង

កមែវធិ ី អងគការសហប្បជាជាតលិដ្ើមបីយុវជេ ប្តូវបាេផ្តល់្

អេសុ្នសេ៍ លដ្ើមបីលធវើសហប្បតបិតតកិារយាា ងជតិសាិទធ ជាមយួ

េឹង គណកមែការសកល្យុវជេជេជាតលិដ្ើម លដ្ើមបីលរៀបច្ ំ

េិងាំប្ទ ដ្ល់្កមែវធិអីប់រសិំទធិមេសុសកាុងតបំេ់ េិងជាអេតរ

ជាត ិ លដ្ើមបីស្នថ បនាសមតថភាព េិងជនំាញកាុងការតសូ៊មតិ 

ថ្េយុវជេជេជាតលិដ្ើម។ លយើងសូមបញ្ញា ក់ស្នរជាថែ ីច្លំោះ 

ស្នរសំខាេ់ថ្េការសិកាអប់រអំំពីសិទធិមេសុសលេះ លហើយ

អំោវនាវដ្ល់្អងគការទំាងលនាះ ឱយចាប់លផ្តើមលធវើ ថ្ផ្េការេិង

ការលរៀបច្ជំាមយួគណៈកមែការ សកល្យុវជេជេជាត ិ   

លដ្ើម ។   

៧- លដាយលយាងលៅលល្ើកថាែ័ណឌ ទី ៥១ កាុងរបាយ

ការណ៍ការច្ងុលប្កាយថ្ដ្ល្ប្តួវបាេទទលួ្យកលដាយកចិ្ាប្ប 

ជុកំាុងសមយ័ប្បជុទីំ ១០ របស់ែែួេលល្ខាធិការដាឋ េអច្ថិ្ស្តេតថ្េ

អងគពិភាកា មលូ្េិធអិងគការសហប្បជាជាតលិដ្ើមបីកុម្ចរវជិាា

ស្នថ េសិកាអប់រេិំងប្ស្នវប្ជាវ ថ្េអងគការសហប្បជាជាតិ

កមែវធិអីនវិឌឍេ៍ថ្េអងគការសហប្បជាជាត ិេិងកមែវធិអីងគការ

សហប្បជាជាត ិ លដ្ើមបីយុវជេប្តូវបាេផ្តល់្អេសុ្នសេ៍ 

លដ្ើមបីលធវើសហប្បតបិតតិការយាា ងជតិសាិទធ ជាមយួេឹងគណៈ

កមែការសកល្យុវជេជេជាតលិដ្ើម លដ្ើមបីលរៀបច្េិំងាំប្ទ 

ដ្ល់្កមែវធិអីប់រសិំទធិមេសុសកាុងតបំេ់ េិងជាអេតរជាតលិដ្ើមបី

ស្នថ បនាសមតថភាព េិងជនំាញកាុងការតសូ៊មត ិ ថ្េយុវជេ

ជេជាតលិដ្ើម ។ លយើងសូមបញ្ញា ក់ស្នរជាថែចី្លំោះស្នរសំ 

ខាេ់ថ្េការសិកាអប់រអំំពីសិទធិមេសុសលេះ លហើយអំោវនាវ

ដ្ល់្អងគការទំាងលនាះ ឱយចាប់លផ្តើមលធវើថ្ផ្េការេិងការលរៀបច្ំ

ជាមយួគណកមែការសកល្យុវជេជេជាតលិដ្ើម ។ 

៨-លដាយលយាងលៅលល្ើកថាែ័ណឌ  ៧៧ កាុងរបាយ

ការណ៍ការច្ងុលប្កាយ ថ្ដ្ល្ប្តួវបាេទទលួ្យកលដាយកចិ្ា

ប្បជុ ំ។ កាុងសម័យប្បជុំទី ១០ របស់ែែួេ នាងកញ្ញា លមាៀកណា       

ែិេេីងហ៊ាម Ms Myrna Cunningham េិងលោក អាល់្វាា រ ូ

ផ្ប Mr. Alvaro Pop បាេប្តូវថ្តងោំងឱយលធវើការលរៀបច្ំ ជា 

មយួេឹងមលូ្េិធអិងគការសហប្បជាជាតលិដ្ើមបីកុម្ចរេវូរបាយ 

ការណ៍មយួសតីពី ស្នថ េភាពថ្េកុម្ចរជេជាតលិដ្ើមលៅអាលម  

រកិឡាទីេ េិងការាា ប៊ីេ េិងលៅតំណាងលគកាុងកចិ្ាពិភាកាលៅ

សមយ័ប្បជុទីំ ១១ ។ លយើងលសាើសំុឱយរបាយការណ៍លេះ បាេ

ប្តូវលរៀបច្ឱំយលហើយលប្សច្ េិងលធវើការបង្វហ ញលដាយាែ េ

បថ្ងអរបងអង ់ ៕ 

លវទិកាអច្ថិ្ស្តេតយ៍ថ្េអងគការសហប្បជាជាតសិដីពីបញ្ញហ ជេ

ជាតលិដ្ើមលល្ើកទី ១១ ចាប់ពីថ្ថៃទី ៧ ដ្ល់្ ១៨ ថ្ែឧសភា ឆ្នា  ំ

២០១២ ទីស្នា ក់ការកណាដ ល្ថ្េ អ.ស.ប. ។ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១១ 



ក្ោក ក្ោ គិម្ ថុង ខ្ថែងថា រំឭករពឹតតិោរណ៍ ០៤ ម្ិថុនា ក្ ើម្បីបងាា ញថា 

ខ្មែរក្រោម្ជាម្ចច ស់ធន្ធាន្ធម្ែជាតិក្ៅកម្ពុជាក្រោម្ 

(តមកពីទំព័រមែុ)  

ែាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទសូមថាវ យបងគបំ្ពះលថរាេលុតថរៈ 

ប្គប់ប្ពះអងគ ជាទីលារពសកាក រៈ ! 

សូមជប្ម្ចបលោក លោកប្សី េិង បងបអូេរមួឈ្លម

ទំាងអស់ជាទីលារព ! 

រាល់្ប្បលទសជាតលិគ ថ្តងថ្តច្ងចំាប្បវតតិស្នស្តសត

របស់លគ ទំាងប្ារងុលរឿងទំាងប្ាដ្េុដាប់ ។ ច្លំោះថ្ែែរលយើង     

គណៈថ្ដ្ល្លយើងព៉យាមរលឹំ្កសមយ័ មហាេគរ លយើង

មេិប្តូវបំលនែច្សមយ័ 

ថ្ដ្ល្ជាតលិយើងធាែ ក់ច្ះុលនាះថ្ដ្រ ។  

អាប្ស័យ

លហតលុេះ ជាលរៀង

រាល់្ឆ្នា ំ ថ្ែែរលប្កាមទូ

ទំាងពិនពលោក 

ថ្តងយកថ្ថៃទី ០៤ 

មថិនុា – គថឺ្ថៃថ្ដ្ល្

អាណាេិគមបារាំងប្បគល់្ថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម លដាយអយុតត ិ

ធមល៌ៅអាណាេិគមយួេ កាុងឆ្នា ំ ១៩៤៩ – ជាឱកាស

សប្ម្ចប់កេូលៅជំនាេ់លេះរឭំកេវូឧបបតតលិហត ុ ថ្ដ្ល្បណាត

ល្ឲ្យបាត់បងទឹ់កដ្ថី្បាកខាងលកើតថ្េមហាអាណាច្ប្កថ្ែែរ ។ 

លយើងរឭំកជលម្ចែ ះកាុងប្បវតតិស្នស្តសត មិេថ្មេម្ចេេ័យ

ថា លយើងកកាយឲ្យម្ចេគំេុំពូជស្នសេ៍លទ ផ្ទុយលៅវញិ គឺ

លដ្ើមយីរកការែុសប្តូវ សប្ម្ចប់ជសួជលុ្មតិតភាពពិតៗ រវាង

ថ្ែែរេិងជាតិស្នសេ៍ ជតិខាង ។ 

លៅម្ចត់ទលេែ ថ្សេត រ ុេឹស (St. Lawrence) ទល់្ថ្ដ្េ

សហរដ្ឋអលមរកិ-កាណាដា លគបាេរកាបនាទ យទាហាេ មួយ

លឈ្លែ ះហវតថ្វល្ែិងតុេ (Fort Wellington) ថ្ដ្ល្បេសល់្មក

ោំងពីឆ្នា ំ ១៨១២។ ជាលរៀងរាល់្ឆ្នា ំលៅច្ថំ្ថៃបុណយ ជាតិ លគ

ថ្តងថ្តសំថ្ដ្ងល ើងវញិយាា ងរស់រលវើក េវូសមរនូមចិ្មាំង

រវាងកាណាដាេឹងអាលមរកំិាង ដ្ចូ្លរឿងលហតពិុត ថ្ដ្ល្ បាេ

លកើតម្ចេជាងមយួសតវតសរម៍េុអីច្ឹង។ 

លមើល្ច្ះុ ពីលដ្ើមកាណាដាេឹងអាលមរកិ ជាគចូ្មាំង

ស្នែ ប់រស់ថ្តឥ ូវមតិត ភាពថ្េប្បលទសទំាងពីរលេះ ល្អប្បលសើរ

ជាងលគលល្ើសកល្លោក ។ ថ្បរមក ទំនាក់ទំេងថ្ែែរេឹងយួេ

វញិ លបើយួេពិតជាច្ងប់ាេមតិតភាពពិតប្បាកដ្ េិងឋិតលថរ 

យួេប្តូវថ្តឈប់មលួ្បង្វក ច់្ការពិតថ្េប្បវតតិស្នស្តសត លហើយ

ទទលួ្ស្នគ ល់្ថា ជីដ្េូជោីរបស់ាត់បាេរបឹយកទឹកដ្ថី្ែែរ

លដាយែុសច្ាប់។ 

លយើងរឭំកការពិតថ្េប្បវតតិស្នស្តសត គ ឺលដ្ើមបីជាលមលរៀេ

ការោរជាតិស្នសេ៍សពវថ្ថៃ កុឲំ្យបាត់លៅដ្ចូ្អតតីកាល្

លទៀត ។ ថ្ែែរប្តូវព៉យាមសិកាឲ្យស្នគ ល់្ប្ប វតតសិ្នស្តសតពិត

របស់ែែួេ ។ ម្ចេ

ច្លប្មៀងសមយ័

មយួបទអាកេិពេធ

សរលសរថា “ថ្ែែរ

ម្ចេលម្ចទេភាព

អំពីពងាវោរ

របស់ថ្ែែរ ថ្ដ្ល្ម្ចេជាង ២០០០ ឆ្នា ំ មកលហើយ” ។ េិយាយ

រលបៀបលេះមេិប្តឹមប្តូវលទ ។ ការពិតថ្ែែរបាេកស្នងទីលំ្ 

លៅលល្ើសណត  ថ្េទលេែលមគងគរាប់ោេ់ឆ្នា ំមុេប្គសឹតសរាជលៅ

លទៀត។ វតថុបុរាណ ថ្ដ្ល្លគរកលឃើញលៅអូថ្កវជាលដ្ើម ជាន័

សតុោងច្ាស់ប្ក ថ្ តថា ថ្ែែរជាជេជាតថិ្តមយួគត់បាេ

ចាប់លផ្តើមកស្នងអរយិធមដ៌្ប៏្តច្ះប្តច្ង ់ លៅថ្បាកខាងតបូង

ថ្េប្បលទសលយៀកណាមសពវថ្ថៃ ។ ជេជាតអិណាោ ម ឬយួេ

លទើបថ្តចាប់លផ្តើមឈ្លែ េ ោេរបឹយកទឹកដ្កីមពុជាលប្កាម ោំង

ពីសតវតសរទី៍ ១៧ បាុលណាោ ះ ោមគលំរាងយុទធស្នស្តសត “ណា

មលតៀង” របស់លគដ្ចូ្ លោក េេួ   លឃឿេ បាេបរយិាយកាុង

លសៀវលៅ “ដ្លំណើ រលឆ្នព ះលៅកាេ់ទិសខាងលិ្ច្” ។ 

ោំងពីឆ្នា ំ ១៦២០ តមក ជេជាតយួិេ បាេលឆែៀតយក

ផ្ល្អំលណាយប្បកបលដាយច្តិតល្អ ឬថាច្តិតលឆ្នតក៏បាេ

របស់លសតច្ប្គប់ ប្គងថ្ផ្េដ្ីថ្ែែរ លហើយរកំលិ្ច្លូ្របឹយកដ្ី

ធែ ី េិងឆ្នក រយកថ្ប្ពប្ពឹការបស់ថ្ែែរបេតិច្មតងៗ ។ ដ្ល់្ឆ្នា ំ 

ជាក្រៀងរាេឆ់្នា  ំខ្ម ែរក្ព្ោម្ទទូាងំរភិរក្ោក ខ្ត្ងយកថ្ថ ៃទ ី០៤ ម្ថិនុា –  
េថឺ្ថ ៃខ្ែេអាណាន្េិម្បារាងំព្បេេខ់្ែន្ែកីម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្ោយអ្យតុ្ ត ិ្ ម្ក៌្ៅ

អាណាន្េិម្យនួ្ក ាងុឆ្នា  ំ១៩៤៩ – ជាឱ្ោសសព្មាប់កនូ្ក្ៅជំនាន់្ក្ន្ះរឭំកន្វូឧបបត្ ត ិ
ក្ហត្ខុ្ែេបណាត េឲ្យបាត់្បង់ទកឹែខី្ប ែកខ្លងក្ក ើត្ថ្ន្ម្ហាអាណាចព្កខ្ម ែរ ។ 

-លោ គមិ ថងុ អធបិតសីហព័េធថ្ែែរកមពុជាលប្កាម- 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័ ១២  



១៧៥៨ យួេបាេវាតទីលពញទឹកដ្ ី    កមពុជាលប្កាម ពីលប្ោះ

លមដ្កឹនាំថ្ែែរលធវសប្បថ្ហសលពក ។ ទេទឹមាា  លពល្លនាះ 

យួេែំព៉យាម លធវើយួេឧបេីយកមែ លដាយថ្ប្បលឈ្លែ ះនមូិ

ប្សុកថ្ែែរ លៅជាសំលេៀងយួេ ដ្ចូ្ជា “ផ្ារថ្ដ្ក” លៅជា “ស្ន

ថ្ដ្ក” (Sa Đéc) ។ 

លសតច្យួេលឈ្លែ ះយាា  ុង (Gia Long) បាេចាប់ឲ្យថ្ែែរ

បតូរនាមប្តកូល្លៅជា ថាច់្ (Thạch) សឺង (Sơn) គមឹ (Kim) 

លកៀង (Kiên) យ័ញ (Danh)  ឹម (Lâm) លៅ (Châu) ជាលដ្ើម ។ 

ប្ពឹតតិការណ៍ទំាងលេះ ហាក់ដ្ចូ្ជាកពុំងថ្តវវិដ្តមកវញិស្នរជា

ថែលីល្ើលករលកាះថ្ដ្ល្លៅសល់្ប្តឹមថ្ត ១៨១.០៤០ គ ីថូ្មាប្ត 

ប្កឡារបស់លែមរជេ ។ 

លយើងរឭំកប្ពឹតតិការណ៍ ថ្ថៃទី ០៤   ថ្ែមថិនុា ឆ្នែ ំ 

១៩៤៩ គលឺដ្ើមបីបង្វហ ញថា ថ្ែែរលប្កាមជាម្ចា ស់ធេធាេធមែ

ជាត ិេិងធេធាេវបបធមល៌ល្ើទឹកដ្កីមពុជាលប្កាម ។ 

រហូតមកទល់្លពល្ បារាំងបញ្ាូល្ទឹកដ្កីមពុជាលប្កាម

លៅជាកស័ូងសីុេ នាឆ្នា ំ ១៨៦២ ប្បវតតវិទិថូ្តងថ្តរាប់បញ្ាូល្   

កមពុជាលប្កាម ជាមយួកមពុជាទំាងមលូ្ដ្ថ្ដ្ល្ ។ ៩០ ឆ្នា ំថ្ដ្ល្ 

បារាំងច្លូ្មកប្តួតប្ោប្សុកថ្ែែរ (១៨៥៩-១៩៤៩) បាេ

ជយួមយួច្ថំ្ណកទប់លល្បឿេ ថ្េមហិច្ឆោរបស់យួេលល្ប 

យកកមពុជាលប្កាម ។ ថ្ែែរលប្កាមសមយ័លនាះ លៅម្ចេប្បព័េធ  

រដាឋ បាល្កាេ់កាប់នមូិប្សុក េិងវតតអារាមលដាយែែួេឯងលៅ

ល ើយ ។ ដ្ថី្ប្សច្ំការភាគលប្ច្ើេ លៅកាុងកមែសិទធិរបស់ថ្ែែរ

លៅល ើយ ។ រឯីកសិករ     យួេលប្ច្ើេថ្តជាអាកលធវើថ្ប្សឈាួល្ 

ថ្តបាុលណាោ ះ ។ 

លៅប្គប់លពល្លវោ យួេបាេលធវើការប្បឆំ្នងយាា ងខាែ ំង

ច្លំោះវតតម្ចេរបស់បារាំង ។ ច្ថំ្ណកថ្ែែរលប្កាមបាេអបអរ

ស្នទរលៅវញិ ។ បារាំងយល់្ច្ាស់ណាស់ថា ថ្ែែរជាម្ចា ស់

លដ្ើមថ្េថ្ដ្េដ្ីសណត ទលេែលមគង ់ ។ បាុថ្េតមកអំពីអាណាេិគម

បារាំង ចាត់ទកុផ្ល្ប្បលយាជេ៍របស់ែែួេធជំាងអាយុជវីតិ

របស់ប្បលទសថ្ែែរ លោកប្បធានាធបិតី វាា ងសំ្នង អូរយីាូល្ 

Vincent Auriol បាេប្បគល់្កស័ូងសីុេ ឬ កមពុជាលប្កាម ឲ្យ

លៅអធរិាជយួេ បាវ ដាយ (Bảo Đại) លទាះបីម្ចេការប្បឆំ្នង

ពីថ្ែែរក៏លដាយ ។ បារាំងសងឃឹមថា ការប្បគល់្កមពុជាលប្កាម

លៅឲ្យ បាវ ដាយ លគអាច្េឹងរកាេវូឥទធិពល្របស់ែែួេតលៅ

លទៀត ប្ពមទំាងអាច្ទប់ស្នក ត់ឥទធិពល្របស់កមែុយេិសតយួេ 

ហូ ជ ីមញិ ។ ថ្ថៃទី ៨ ថ្ែ   មថិនុា ឆ្នា ំ ១៩៤៩ ប្បធានាធិបតី

បារាំង Vincent Auriol េិងលសតច្យួេ Bảo Đại បាេច្ះុកចិ្ា

ប្ពមប្កលពៀង Elysee  កាុងលនាះ បារាំងយល់្ប្ពមប្ប គល់្កមពុ

ជាលប្កាមឲ្យយួេ លហើយយួេ ប្ពមដាក់រដ្ឋលយៀកណាមកាុង

សហភាពបារាំង ។ សលមតច្ េលរាតតម សីហេ ុ បាេបញ្ាូេ

គណប្បតនិលូៅបាា រសិតវាា  ម្ចេលោក សុែ ឆងុ សីុមវាា  ថុេអ៊ុ

ក េិងប្ពះអងគម្ចា ស់កសប្តីយ៍ យុគេធរ ជាលដ្ើម។ សូមបីថ្ត

តណំាងរាស្តសតបារាំងមយួច្ំេេួ ក៏ែំការោរផ្ល្ប្បលយាជេ៍

ថ្ែែរថ្ដ្រ។ បាុថ្េតលៅទីសលប្មច្ច្ងុលប្កាយប្បធានាធបិតបីារាំង 

វាា ងសំ្នង អូរយីាូល្ បាេ   ប្បកាសជាផ្ែូវការណ៍ េវូច្ាប់ថ្ក

ថ្ប្បល្កខេតិកៈ កូស័ងសីុេ កាុងសហភាពបារាំង លល្ែ ១៤៩-

៧៣៣ ច្ះុថ្ថៃ ទី ៤ មថិនុា ឆ្នា ំ១៩៤៩ ភាា ប់កូស្នំងសីុេលៅ

េឹងលវៀតណាមលប្កាមការប្គប់ប្គងរបស់អធរិាជបាវដាយ ។ 

កមពុជាលប្កាមប្តូវផ្ទត ច់្លច្ញពីម្ចតនុូមកិមពុជា ោំងពីថ្ថៃលនាះ 

(ទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា ំ១៩៤៩ ) មក ។ ថ្តលទាះជាយាា ងណាក៏

លដាយប្បជាជាតថិ្ែែរ លៅថ្តមេិប្ពមទទលួ្យក អំលពើឃុបឃិ

តដ្អ៏យុតតធិមល៌នាះល ើយ ។ 

បពិប្តប្ពះលថរាេលុតថរៈប្គប់ប្ពះអងគជាទីលារពសកាក រៈ! 

លោកលោកប្សីជាទីលារព! 

កាុងទិវារឮំកែួប ៦៣ ឆ្នា ំ ថ្េថ្ថៃថ្ែែរបាត់បងសិ់ទធិលល្ើ

ថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម ែាុំប្ពះករណុាែាុំបាទ សូមអារាធនាលថរាេ ុ

លតថរៈប្គប់ប្ពះអងគ េិងអំោវនាវបងបអូេរមួជាតិប្គប់កថ្េែង នាំ

ាា ប្បរពធពីធបីុណយបងសុកលូ្ឧទទិសកសុល្ ជូេដ្ល់្វញិ្ញា ណ

ក័ខេធ ថ្េបុពវការជីេថ្ែែរប្គប់ជ ំ នាេ់កាុងលនាះម្ចេ ឧកញាា  សឺង 

គយុ ថ្ដ្ល្បាេលធវើពលិ្កមែដ្ថ៏្ថែថាែ  លដ្ើមបីថ្ថរកាលករមរតក

ជាតថិ្ែែរមកដ្ល់្សពវថ្ថៃ។ សូមបញ្ាវេតថ្ែែរថ្ផ្ាកប្បវតតវិជិាា  

យកច្តិតទកុដាក់ប្ស្នវប្ជាវ េិងច្ងប្ច្ងប្បវតត ិស្នស្តសតកមពុជា

លប្កាម ឲ្យបាេប្គប់ប្ាេ់ថ្ថមលទៀត ។ 

ជលយាថ្ែែរកមពជុាលប្កាម អមតៈ ! 

សូមអរប្ពះគណុ េិងអរគណុ ! 

កាណាដា ថ្ថៃទី ២៥ ថ្ែឧសភា  ឆ្នា ំ ២០១២  

លោ គមិ ថងុ 

អធបិតសីហព័េធថ្ែែរកមពជុាលប្កាម 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៣ 



ខ្ព្បសព្ម្េួក្ោយ សងឺ សព្ម្ច l VOKK 
វធិាេការជាទលួៅថ្េការអេវុតត៖ 

អេសុ្នសេ៍៖ 

រដាឋ នបិាល្គរួថ្តជួយលប្ជាមថ្ប្ជងកាុងការថ្ច្កចាយ

សម្ចភ រៈសិកា ថ្ដ្ល្ពេយល់្អំពីសិទធិថ្ច្ងលដាយសេាិបាត ថ្េ

អងគការសហប្បជាជាតសិតីពីសិទធិកុម្ចរ ។ 

លវៀតណាមប្តូវថ្តពប្ងកី ជាមយួេិងប្បជាពល្រដ្ឋ េវូ

កមែវធិសិីកាថ្េស្នោបឋមសិការហូតលៅដ្ល់្មហា វទិ៉

ល័្យកាុងការបលប្ងៀេអំពីសេាិបាតសតីពីសិទធិកុម្ចរ ។ លវៀត

ណាមគរួថ្តផ្តល់្ជំេយួ ឬយាា ងលហាច្ណាស់ មេិហាមប្បាម

ច្លំោះសងគមសីុវលិ្ កាុងការថ្ច្កចាយប្កដាសថតច្មែង

ថ្ដ្ល្ថ្ច្ងពីសេាិបាតសតីពីសិទធិកមុ្ចរ េិង សម្ចភ រៈអេតរជាតដិ្៏

ថ្ទលទៀត ។  

លាល្ការណ៍ទលួៅ៖ 

កមុ្ចរលៅកាុងប្បលទសលវៀតណាម កពុំងថ្តប្បឈមជា

ប្បចំា េវូការប្បកាេ់លរ ើសលអើង ពូជស្នសេ៍ ប្បសិេលបើពួកលគ

ជា កមុ្ចរថ្ដ្ល្ម្ចេកលំណើ តជាថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ។ វបបធមថ៌្េ

ការអេវុតតជាប្បថ្ពណី ថ្េេលយាបាយរបស់រដាឋ នបិាល្ពល្ 

រដ្ឋជាជេជាតលិដ្ើមលៅលល្ើថ្ដ្េដ្សីណត ថ្េទលេែ   លមគងគថ្តង 

ប្តូវបាត់លគចាត់ទកុលដាយថ្ កជាេិច្ាជាកាល្ មិេឱយទទលួ្

បាេេវូលសវាសងគមេិងបាេទទលួ្េវូការរលំោនបំោេយាា ង 

ខាែ ំកាែ  ពីច្ំណាត់ការរបស់អាជាា ធរ ។ 

របាយោរណ៍រសក្ម្ចលអំពីរបក្ទសក្វៀតណាម្  

ច្ំក្ោះសន្និបាតអងគោរសហរបជាជាតិសតីពីសិទធិកុម្ចរ 

កមុ្ចរថ្ែែរលប្កាមលៅនមូតិមឹលនឿក (Tâm Phước ) ឃំុដាយ    

តមឹ (Đại Tâm)ប្សកុបាយលៅ (Mỹ Xuyên) លែតតឃ្លែ ងំ  

លល្ងថ្ល្បងកមាេតលៅជតិផ្ទះ ។ 

កមុ្ចរេិងប្បជាពល្រដ្ឋថ្េប្បលទសលវៀតណាមបាេអះអាងថា រដាឋ នបិាល្បលំពញភារកចិ្ារបស់ែែេួមេិបាេប្តមឹ

ប្តវូលទ ច្លំោះការលារពសិទធិ ថ្ដ្ល្ថ្ច្ងលដាយអងគការសហប្បជាជាតសិតពីីសិទធិកមុ្ចរ ។ កមុ្ចរប្បលទសលវៀតណាម

មេិបាេដ្ងឹ អពីំសិទធិេិងលសរភីាពជាមលូ្ដាឋ េល ើយ ។  រដាឋ នបិាល្លវៀតណាមមេិបាេលបាះពុមពថ្ច្កចាយេវូឯក

ស្នរ ឬស្នរលអ ចិ្ប្តេិូច្ ថ្ដ្ល្ម្ចេថ្ច្ងអពីំសេាិបាតសតពីីសិទធិកមុ្ចរ ច្លំោះស្នធារ ណជេលទ ។ រដាឋ នបិាល្ក៏មេិ

លល្ើកទឹកច្តិត ឬច្លូ្រមួជា មយួសងគមសីុវលិ្ កាងុការង្វរលល្ើកតលមកើងសិទធិរបស់កមុ្ចរថ្ដ្រ ។ ាែ េការថ្ច្កចាយឯក

ស្នរសេាិបាតសតពីីសិទធិកមុ្ចរ ោមរយៈវជិាា ស្នថ េអប់រសិំកា េិងយុោត ធកិារសហគមេ៍លទ ។  ការអាះអាងទំាងអស់

ខាងលល្ើលេះ ជាការប្តមឹប្តវូលបើលប្បៀបផ្ទមឹលៅេឹងឧបករណ៍ថ្េលសច្កតបី្បកាស ជាសកល្អពីំសិទធិមេសុស េិងលសច្

កតបី្បកាសរបស់អងគការសហប្បជាជាតសិតពីីសិទធិជេជាតលិដ្ើម ។  ជាការថ្បែកណាស់ ថ្ដ្ល្ជាតពិេធភាគតចិ្េិងជេ

ជាតលិដ្ើមថ្េប្បលទសលវៀតណាម មេិម្ចេល្ទធភាព អាច្លរៀេសូប្តឱយដ្ងឹ អពីំសិទធិរបស់កមុ្ចរោមរយៈភាស្ន

កលំណើតរបស់ែែេួ ។ លវៀតណាមគរួថ្តថតច្មែងថ្ច្កឱយពពួកកមុ្ចរ ម្ចោបោិ េិងសហគមេ៍ ជាភាស្នថ្ដ្ល្ពួកលគ

េិយាយលៅកាងុប្គសួ្នរោមនមូេិិងោមលែតត ។ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៤ 
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ពួកកមុ្ចរមេិប្តូវបាេអេញុាតឱយច្លូ្រមួកាុងសកមែ 

ភាពវបបធមរ៌បស់ែែួេ លប្ោះថ្ថៃបុណយស្នសនារបស់លគមេិ

ប្តូវបាេអេញុាតឱយរឭំកលដាយច្ាប់រដ្ឋបាេដាក់ករំតិ ហាម 

ឃ្លត់មិេឱយម្ចេការលរៀបច្ំប្បតបិតត ិេវូសិទធិទំាងលនាះ។ 

ជាច្ងុលប្កាយបំផ្តុ ការរស់រាេម្ចេជវីតិេិងបេតលៅ

មែុបាេ ថ្ដ្ល្ម្ចេថ្ច្ងលៅកាុងម្ចប្ោ៦ េឹងកាែ យជាការពិត 

លៅបាេអាប្ស័យលៅោមការទទលួ្ស្នគ ល់្សិទធិ ថ្េការ

សលប្មច្វាសនាែែួេលដាយែែួេឯងលៅកាុងតបំេ់ ។ លបើមេិ 

ដ្លូចាា ះលទ ថ្បបថ្ផ្េថ្េការប្បកាេ់ថ្បងថ្ច្កថ្ដ្ល្ម្ចេមក

លហើយេឹងម្ចេបេតយាា ងឋិតលថរកាុងបុលរេិច្ឆយ័ ច្លំោះជេ

ជាតលិដ្ើមលៅថ្ដ្េដ្ីសណត ថ្េទលេែលមគងគ ។ សកមែភាពរបស់

លវៀតណាមរលំោនបំោេលៅលល្ើសិទធិ   កាុងការរស់រាេម្ចេ

ជវីតិេិងការរកីច្លប្មើេោមរយៈការបំផ្ទែ ញវតតអារាម ថ្ដ្ល្

ជាសាូល្របស់វបបធមថ៌្ែែរកមពុជាលប្កាម េិងការលធវើទកុខបុក

លមាញច្លំោះអាកដ្កឹនាំថ្ផ្ាកស្នែ រត ី ។ វតតអារាមថ្តងថ្តបាេ

ប្តូវជាលាល្លៅថ្េការរកុគួេរខំាេដ្រ៏ាល្ដាល្   លហើយប្ពះ

សងឃក៏ប្តូវបាេចាប់ច្ង លដាយអាជាា ធរលដាយលហតបុ្បឈម

េឹងការលចាទប្បកាេ់ពីបទេលយាបាយ ។ ការវវិតដដ្សំ៏ខាេ់ គឺ

ផ្ល្បាះោល់្ដ្ល៏ប្ច្ើេប្បការ ថ្ដ្ល្បណាត ល្មកពីការផ្ទែ ស់បតូ

រធាតអុាកាសលៅថ្ដ្េដ្សីណត  ថ្េទលេែលមគងគកាុងកាល្អនា 

គត ។  

លយើងបាេលឃើញរចួ្លៅលហើយ េវូការរលំោនលៅលល្ើ

ម្ចប្ោ ៦ លហើយលយើងក៏ លជឿជាក់ថា លរឿងលេះេឹងប្តូវបាេ

ោមដាេេិងលធវើការចាប់អារមែណ៍ ។ ម្ចេរបាយការណ៍ច្ះុ

កាុងស្នរព័ត៌ម្ចេថ្ប្ពេគរ ថ្ថៃទី ២១ ថ្ែកមុភៈ ឆ្នា ំ ២០១១ (The 

Saigon Time) អំពី “ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ដ្ល្រស់លៅលល្ើថ្ដ្េដ្ី   

សណត ថ្េទលេែលមគងគកពុំងម្ចេការអស់សងឃឹម ច្លំោះការ

ល ើងយាា ងគហុំកេវូទឹកថ្ប្បពីកាុងថ្ប្ពកនានា ។ ឆ្នា ំលេះជាតិ

ថ្ប្បកាុងទឹកបាេល ើងករំតិែពស់ជាងការគតិទកុ ។ អាករស់លៅ

កាុងតបំេ់បាេសលងកតលឃើញថា ម្ចេថ្ប្សប្សូវជាលប្ច្ើេ     

ហិច្ោ េិងលភាគផ្ល្ដ្ំណាំលប្ច្ើេរយហិច្ោបាេប្តូវែូច្

ខាត ប្ពមទំាងទឹកស្នបសប្ម្ចប់តប្មូវការរបស់មេសុសបាេ

ប្តូវរងីសៃួតអស់ ។ 

លៅលពល្ថ្ដ្ល្បម្ចែ ស់បតូរធាតអុាកាស បេតផ្ល្បាះ

ោល់្កុម្ចរប្តូវប្បឈមេឹងល្កខណៈពិបាករស់លៅ េិងការ

រកីច្លប្មើេលៅលល្ើទឹកដ្កីមពុជាលប្កាម ។ អតថបទថ្េស្នរព័ត ៌

ម្ចេក៏បាេលធវើការកត់សំាល់្ អំពីលហតថុ្ដ្ល្នាំឱយថ្ប្ស   

ប្សូវលល្ើដ្ ី ១.៧០០ ហិច្ោ បាេប្តូវបំផ្ទែ ញលដាយស្នរទឹក

ថ្ប្បថ្ដ្រ ។ 

អេសុ្នសេ៍៖ 

ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ប្តូវថ្តម្ចេល្ទធភាព

ប្គប់ប្គងយាា ងលពញលល្ញ លៅលល្ើការលធវើបុណយទាេជាប្ប 

ថ្ពណី របស់ែែួេ ប្តូវថ្តអាច្ច្លូ្រមួជាទលូៅកាុងតបំេ់ កាុង

ការរឭំកដ្ល់្ពិធីទំាងឡាយជាទីសកាក រៈរបស់ពួកលគ លហើយ

ឱយ ពួកកុម្ចរបាេប្តូវច្ញិ្ាឹ មបីបាច់្រកា កាុងភាពថ្ថែថាូលៅកាុង

សហគមេ៍ ។ 

វតតអារាមេិងចាស់ប្ពឹទាធ ចារអាកដ្កឹនាំ ប្តូវថ្តបាេ  

អេញុាតឱយលធវើសកមែភាពជាសវ័យ័ត លដាយាែ េការលប្ជៀត

ថ្ប្ជកពីរដ្ឋ ។ មែុង្វរជាប្បថ្ពណី ថ្េវជិាា ស្នថ េស្នសនា ប្តូវ

ថ្តបាេអេញុាតឱយលធវើសកមែភាព នាំឱយកុម្ចរបាេលរៀេសូប្ត 

េិងរស់លៅោមថ្បបថ្ផ្េការវបបធមថ៌្ែែរកមពុជាលប្កាម ។ ប្តូវ 

ថ្តម្ចេការបកប្ស្នយពេយល់្ដ្ប៏្តឹមប្តូវជាគរំ ូ ការសប្មប

សប្មួល្េិងបេធូរបេថយច្លំោះបថ្ប្មបប្មួល្ធាត ុអាកាស ច្ ំ

លោះថ្ែែរលប្កាមថ្ដ្ល្រស់លៅលល្ើថ្ដ្េដ្សីណត ថ្េទលេែលមគងគ 

ជាមយួថ្ដ្គគូឺភាា ក់ង្វរជនំាញថ្េអងគការសហប្បជាជាតិកមែ

វធិេិីងមលូ្េិធ ិ។ 

រដាឋ នបិាល្ប្តូវថ្តោមដាេយាា ងជាប់ោប់េវូការថ្ប្ប 

ប្បួល្ធាតុអាកាសកាុងសហប្បតបិតតកិារជាមយួអងគការ អេតរ

ជាតេិិងថ្ដ្គ ូលហើយពេយល់្ដ្ល់្សហគមេ៍ជាចំាបាច់្ លដ្ើមបី

កាត់បេថយផ្ល្បាះោល់្ទំាងឡាយ ច្លំោះពួកកមុ្ចរេិង

មេសុសជំនាេ់លប្កាយ ។ 

សិទធិជេសីុវលិ្ េិងលសរភីាព៖ 

លដាយអកុសល្ វស័ិយសិទធិជេសីុវលិ្េិងលសរភីាព 

ម្ចេសភាពដ្ុេដាបយាា ងខាែ ំងកាែ ច្លំោះសិទធិកមុ្ចរលហើយបេត 

កាេ់ថ្តប្សុតច្ះុលៅលពល្កុម្ចរឈ្លេច្លូ្លពញវយ័ ។ 

កាុងម្ចប្ោទី ៧ កមុ្ចរថ្ែែរកមពុជាលប្កាមបាេប្តូវដាក់

លឈ្លែ ះឱយជាលឈ្លែ ះលវៀតណាម ថ្ដ្ល្មិេអាច្ឱយស្នគ ល់្បាេ 

អំពីលឈ្លែ ះពីប្បថ្ពណីលដ្ើមកំលណើ ត ។ កាុងនូមថិ្ែែរកមពុជា

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៥ 



លប្កាមនានាទំាងមូល្ ប្តូវបាេបងខឱំយទទលួ្យកលឈ្លែ ះថ្ត

មយួ ដ្ចូ្ៗាា  ដ្ចូ្ជាលឈ្លែ ះ “ថាច់្” ជាលដ្ើម ។ 

កាុងម្ចប្ោទី ៨ អតតសញ្ញា ណរបស់ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម 

ប្តូវលៅលប្កាមការគប្ម្ចមថាប្តូវបាត់បងផ់្តុរល្ត់ ។ ថ្ែែរ

លប្កាមមេិទំាងបាេអេញុ្ញា តឱយលៅែែូេឯង ថាជាថ្ែែរកមពុជា

លប្កាមផ្ងលទ ។ ោកយថា “ថ្ែែរ” គមឺេិប្សបច្ាប់លហើយ មេិ

ប្តូវឱយបាេឱយេិយាយលច្ញឱយឮល ើយ ។ 

ម្ចេរហូតលៅដ្ល់្ទំាងប្បព័េធលរៀបច្ឱំយម្ចេការលរ ើស 

លអើងថ្បងថ្ច្កច្លំោះថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ោំងពីស្នោបឋម 

សិការហូតលៅដ្ល់្វទិ៉ល័្យ ។ ម្ចេយុវជេថ្ែែរលប្កាម

យាា ងតចិ្តួច្បំផ្តុ ថ្ដ្ល្អាច្ទទលួ្អាហាររបូករណ៍លដ្ើមបី

បេតការសិកាលៅករំតិសកល្វទិ៉ល័្យ ។ 

ម្ចេការែវះសិទធិជាប្បថ្ពណី កាុងការបលញ្ាញមតទំិាង 

ប្សុងលៅប្បលទសលវៀតណាម ក៏ដ្ចូ្ជាសិទធិកាុងការលប្បើបលច្ាក 

វជិាា ទំលេើបដ្ចូ្ជាអិេតលឺណតថ្ដ្រ ។ កមុ្ចរថ្ែែរកមពុជាលប្កាម

មេិអាច្ម្ចេល្ទធភាព កាុងការបលញ្ាញមតិោមទសនាវដ្ដេិីង

លសៀវលៅក៏ដ្ូច្ជាោមអិេតលឺណត ។ ម្ចេការែវះសិទធិជាប្ប 

ថ្ពណី កាុងការបលញ្ាញមតិទំាងប្សុងលៅប្បលទសលវៀតណាម 

ក៏ដ្ចូ្ជាសិទធិកាុងការលប្បើបលច្ាកវជិាា ទំលេើប ដ្ចូ្ជាអិេធលឺណ

តថ្ដ្រ ។ កមុ្ចរថ្ែែរកមពុជាលប្កាមមិេអាច្ម្ចេល្ទធភាពកាុងការ

បលញ្ាញមត ិោមទសនាវដ្ដីេិងលសៀវលៅក៏ដ្ូច្ជា ោមអិេធឺ

លណត ។ 

លសរភីាពស្នសនាកាុងម្ចប្ោទី ១៤ បាេឆែុះបញ្ញា ំអំពី

ការរលំោនបំោេជាប្បព័េធលរៀបច្ទំកុច្លំោះការប្ចាេលចាល្ 

េវូសិទធិជាមលូ្ដាឋ េ ។ វតតអារាមកាេ់ថ្តលប្ច្ើេល ើងឋិតកាុង

ភាពប្ទុឌលប្ទាមមេិអាច្ជួសជលុ្បាេ លហើយកុម្ចរមិេអាច្

លរៀេសូប្តបាេ អំពីការអប់រលំប្បៀេប្បលៅថ្េប្ពះពុទធស្នស 

នាលថរវាទ ។ កមុ្ចរថ្ដ្ល្ច្ងល់រៀេសូប្តកាុងលរឿង លេះប្តូវថ្ត

សំុច្ាប់អេញុាតពីរដាឋ នបិាល្ ។ លេះគជឺាការរលំោនបំោេ 

សិទធិលសរភីាពមយួដ្ជ៏ាក់ថ្សតង ។ កាុងករណីលេះថ្ដ្រប្បសិេ 

លបើកមុ្ចរណាម្ចា ក់បាេប្តូវអេញុាត ឱយស្នងផ្ាួសលដ្ើមបីបាេ

លរៀេសូប្តធមវ៌េ័ិយ  ក៏ម្ចេគរំថូ្េការលធវើទកុខបុកលមាញេិងការ

ចាប់ឃំុែែួេថែីៗ  ច្លំោះប្ពះសងឃថ្ែែរថ្ដ្ល្ប្បតបិតតិប្ពះពុទធ

ស្នសនាលថរវាទលៅប្បលទសលវៀតណាម លហើយោមចាប់

រហូត ដ្ល់្ប្បលទសកមពុជា ម្ចេប្ពះលតជប្ពះគណុ ទឹម ស្ន

ែេ ជាឧទាហរណ៍ប្ស្នប់ ។ 

ការរលំោនបំោេមយួ ដ្ធ៏ៃេ់ធៃរកាុងច្លំណាមការរ ំ

លោនបំោេដ្ល៏ប្ច្ើេគសិឺទធិកាុងការរមួប្បជុកំាុងច្លំណាមកុម្ចរ 

េិងយុវជេថ្ែែរលប្កាម ។ ាែ េសម្ចគម ឬ កែបឹច្លំោះថ្ែែរ

លប្កាមលទ លទាះជាកាុងសភាពជាប្កុមកឡីាក៏លដាយ ។  យុវជេ

ថ្ែែរលប្កាមប្តូវថ្តអាច្ប្បាប្ស័យទាក់ទង េិងបលញ្ាញេវូអតត

សញ្ញា ណវបបធមដ៌ាច់្លដាយថ្ ករបស់ពួកលគ ជាមយួាា

លៅវញិលៅមក ។ ម្ចេម្ចប្ោច្េំេួបីជាលាល្ថ្ដ្ល្ម្ចេស្នរ

សំ ខាេ់ច្លំោះកមុ្ចរថ្ែែរលប្កាម ។ 

ម្ចប្ោ ១៧ ជាម្ចប្ោដ្បំូង បំផ្តុថ្ដ្ល្ប្តូវថ្តបាេ

លារពលល្ើកតលំកើងេិងការោរ ។ សពវថ្ថៃលេះ ាែ េលសរភីាព

កាុងការទទលួ្ព័តម៌្ចេច្លំោះភាពច្ប្មុះថ្េវបបធម ៌េិងប្បនព

នានាពីអេតរជាត ិ    េិងភាស្នថ្ដ្ល្ប្តូវការជាចំាបាច់្លនាះ   

ល ើយ ។ 

លដាយអកុសល្ ម្ចេថ្តឯកស្នរថ្ដ្ល្េិយាយពីការ

លធវើទារណុកមែ ការដ្កហូតេវូសិទធិលសរភីាពច្លំោះថ្ែែរ កមពុ

ជាលប្កាម លៅកាុងឆ្នា ំថ្ដ្ល្កេែងលៅថែីៗ លេះ។ 

អេសុ្នសេ៍៖ 

ការលប្បើនាមជាកមពុជាលប្កាម ប្តូវថ្តបាេអេញុាត 

លដ្ើមបីឱយរកីស្នយភាយោមរយៈការធានារាា ប់រងច្លំោះម្ចោ 

បិោេិងវជិាា ស្នថ េវបបធមក៌ាុងការច្លូ្រមួជាសកមែ ។ ថ្ែែរ

លប្កាមប្តូវថ្តបាេអេញុាតឱយលរៀេសូប្តេវូប្បវតត ិ ថ្េមេសុស

ជាតរិបស់ែែួេោមរយៈប្គះិស្នថ េសិកាស្នធារណៈ េិងលរៀេ

សូប្តលប្កាយកមែវធិកីាុងថាា ក់ ។  ច្ណំាត់ទកុជាពល្រដ្ឋថាា ក់ទី

ពីរប្តូវថ្តបាេជំេសួវញិជាសហប្បតបិតតិការ លដ្ើមបីឱយម្ចេ

ភាពលសែើាា ច្លំោះកុម្ចរទំាងអស់ លៅកាុងប្បលទសលវៀត      

ណាម ។ ប្តូវថ្តម្ចេលសរភីាពកាុងការបលញ្ាញមតលិដាយ

ប្គប់របូភាពពីសំណាក់កុម្ចរថ្ែែរលប្កាម ។ កចិ្ាប្បតបិតតិប្ពះ

ពុទធស្នសនាលថរវាទ ប្តូវថ្តបាេអេញុាតឱយម្ចេលដាយលសរ ី

លដាយាែ េអេតរាគមេ៍ពីសំណាក់រដាឋ នបិាល្ ។ កមុ្ចរណាក៏

លដាយថ្ដ្ល្ម្ចេឧបបេិសស័យកាុងការស្នងផ្ាួសជាសងឃ ប្តូវ

ថ្តម្ចេលសរភីាពយាា ងលពញលល្ញកាុងសកមែភាពថ្េប្ពះពុទធ

ស្នសនាលថរវាទ ។ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៦ 



កមុ្ចរេិងយុវជេថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ប្តូវថ្តម្ចេសិទធិកាុង

ការរមួាា ជាប្កុមឬកែបឹ ជាសម្ចគម ឬជាអងគការថ្ដ្ល្អាច្ឱយ 

ពួកលគបាេប្បតបិតតិេវូទំលេៀមទម្ចែ ប់ប្បថ្ពណីវបបធមរ៌បស់

ែែួេ ។ ប្បលទសលវៀតណាមគួរថ្តច្លូ្រមួយាា ងសកមែ កាុងកចិ្ា

ប្បជុពិំភាកាជាអច្ថិ្ស្តេតយ៍អំពីបញ្ញហ ជេជាតលិដ្ើម ថ្ដ្ល្លរៀប 

ច្លំដាយអងគការសហប្បជាជាតលិដ្ើមបីបាេលប្បើប្បាស់េវូយេត 

ការថ្េអងគការលេះ សប្ម្ចប់រកដ្លំណាះប្ស្នយច្លំោះ បញ្ញហ

រលំោនបំោេសិទធិលសរភីាព ថ្ដ្ល្លកើតម្ចេនាលពល្            

បច្ាុបបេា ។ លេះជាបរបិទដ្៏ម្ចេស្នរសំខាេ់មួយ លដ្ើមបីផ្ទែ ស់

បតូរេវូស្នថ េភាពថ្ដ្ល្ទាក់ទងេឹងម្ចប្ោ ១៧ ។ ប្បលទសលវៀត

ណាមប្តូវថ្តលធវើសហការជាមយួេិងភាា ក់ង្វរពិលសស ថ្េអងគ

ការសហប្បជាជាតកិមែវធិីេិងមូល្េិធ ិ ថ្េអងគការលេះលដ្ើមបី

សលប្មច្បាេេវូែែឹមស្នរថ្េម្ចប្ោ ១៧ ដ្ចូ្ជាមលូ្េិធថិ្េអងគ

ការសហប្បជាជាតលិដ្ើមបីកុម្ចរ UNICEF (United Nations for 

Infants and Children Fund ) េិងអងគការសហប្បជាជាតិ

លដ្ើមបីសិកាអប់រវំទិ៉ស្នស្តសតេិងវបបធម ៌ UNESCO (United 

Nations Education Scientific and Cultural)។ 

 ប្បលទសលវៀតណាមប្តូវថ្តលធវើសចាា ប័េ លល្ើអេុ

សញ្ញា  ថ្េអងគការសហប្បជាជាតសិតីពីការប្បឆំ្នងេឹងទារណុ 

កមែេិងជលប្មើសពិធីការថ្េកតកិាសញ្ញា  ប្បឆំ្នងេឹងទារណុ 

កមែ េិងអំលពើលឃ្លរលៅឬបំបាក់មែុ ឬ ទណឌ កមែ (CAT) លដាយ

ច្លូ្ រមួយាា ងសកមែកាុងគណកម្ចែ ការថ្េអងគការសហប្បជា

ជាតថិ្ផ្ាកប្បឆំ្នងទារណុកមែ េិងអេគុណកមែការថ្ផ្ាកការោរ 

កុឱំយម្ចេការប្បប្ពឹតតទារណុកមែ ។ 

 បរសិ្នថ េប្គួស្នរ   េិងការយកច្តិតទកុដាក់ថ្ែែរលប្កាម

ម្ចេច្ំណាប់អារមែណ៍យាា ងខាែ ំង ច្លំោះទលងវើរបស់រដាឋ នបិាល្    

កាុងកចិ្ាអាណាព៉បាល្ថ្ដ្ល្មេិផ្តល់្ល្ទធភាពច្លំោះសមតថ 

ភាពកុម្ចរលដាយប្ចាេលចាល្េវូ តថ្មែជាមលូ្ដាឋ េ េិងអតត

សញ្ញា ណរបស់កមុ្ចរ ។ 

អេសុ្នសេ៍៖ 

រដាឋ នបិាល្គរួថ្តផ្តល់្ េវូកចិ្ាការោរថ្ដ្ល្ប្បលសើជាង

លេះ លដ្ើមបីឱយម្ចេការលល្ើកកពំស់ស្នែ រតកីមុ្ចរកមពុជាលប្កាម 

ោមរយៈម្ចោបិោ េិងសហគមេ៍ ។ 

រដាឋ នបិាល្ ថ្េប្បលទសលវៀតណាមគរួថ្តទទលួ្ស្នគ ល់្

សិទធិថ្េកមុ្ចរពិការ ថ្ដ្ល្ម្ចេថ្ច្ងលៅកាុងអេសុញ្ញា ថ្េអងគ

ការ សហប្បជាជាត ិ សតីពីកុម្ចរពិការ។ម្ចេសហគមេ៍មួយ

ច្េំេួថ្ដ្ល្លសវាសុែភាពកំពុងធាែ ក់ធៃេ់ធៃរ ។ កមុ្ចរថ្ែែរ

លប្កាមកំពុងថ្តរស់ លៅកាុងភាពប្កីប្កប្តដាបប្តដ្ួសលបើ

លប្បៀបប្បដ្ូច្លៅេឹងស្នថ េភាពជាទលូៅ ថ្េប្បលទសលវៀត   

ណាម។ កសិករថ្ែែរកមពុជាលប្កាមជាអាកតសូ៊ធេ់ប្ទំាេឹងការ 

ង្វរ ។ លទាះជាយាា ងលេះក៏លដាយថ្ែែរកមពុជាលប្កាមលៅថ្តជា

ប្បជាពល្រដ្ឋ ថ្ដ្ល្ប្កបី្កបំផ្ុត លៅលល្ើថ្ដ្េដ្សីណត រថ្េទលេែ

លមគងគ ។ ពួកកុម្ចរថ្តងថ្តលបាះបងល់ចាល្ការលរៀេសូប្ត 

លដ្ើមបីជយួប្គួស្នរបស់ពួកលគ កាុងការង្វរចំាបាច់្លដ្ើមបីច្ញិ្ាឹ ម

ជវីតិ ។ 

បំផ្តុ លៅលល្ើថ្ដ្េដ្សីណត រថ្េទលេែលមគងគ។ ពួកកមុ្ចរ

ថ្តងថ្តលបាះបងល់ចាល្ការលរៀេសូប្ត លដ្ើមបីជយួប្គួស្នរបស់

ពួកលគ កាុងការង្វរចំាបាច់្លដ្ើមបីច្ិញ្ាឹ មជវីតិ ។ 

 ការង្វរលធវើថ្ប្សជាលរឿងមួយ ដ្សំ៏ខាេ់ណាស់លដាយ

ប្បលទសលវៀតណាមកពុំងថ្តឈរលល្ើថាា ក់ដ្ែ៏ពស់ កាុងនាមជា 

ប្បលទសថ្ដ្ល្នាំអងករលច្ញលល្ើពិនពលោក ។ មយួភាគធំថ្េ

លភាគផ្ល្ប្សូវទំាងលនាះគឺប្តូវបាេផ្លិ្តលច្ញពី ថ្ដ្េដ្ថី្ែែរ

កមពុជាលប្កាម ។  លទាះជាយាា ងលេះក៏លដាយក៏លៅថ្តម្ចេឯក

ស្នរ ថ្ដ្ល្បាេោតប្តដាង អំពីប្គួស្នរថ្ែែរលប្កាមថ្ដ្ល្

ាែ េអាហារប្គប់ប្ាេ់លដ្ើមបីបរលិភាគ ។ 

ក៏ម្ចេសកមែភាពរស់រលវើកកាុងការបូមយកលប្បងពីកាុង

ដ្េិីងការអនវិឌឍេ៍ថ្ផ្ាកលេះថ្ដ្រ ។ លៅលពល្ថ្ដ្ល្ប្បលទស

បាេទទលួ្េវូច្ណូំល្ថវកិាពីលសដ្ឋកចិ្ាថែលីេះ សហគមេ៍កាុង

ទីកថ្េែង ក៏ប្តូវថ្តបាេទទលួ្ផ្ល្កថ្ប្មថ្ដ្រ ។ 

កាុងវស័ិយមួយលទៀត គឺម្ចេការែវះច្លនាែ ះ េវូជេំយួ

របស់បរលទសថ្ដ្ល្ផ្តល់្ច្លំោះថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ។ ប្បលទស 

លវៀតណាមក៏បាេឈ្លេេវូជំហាេយាា ងសំខាេ់ កាុងជំេបួ

ជាមយួលាល្លៅការអនវិឌឍេ៍ថ្េសហសវតសររ៍បស់អងគការ

សហប្បជាជាត ិ ។ បាុថ្េតលដាយអកុសល្សហគមេ៍ថ្េថ្ែែរ

កមពុជាលប្កាមលៅកាុងរងវងថ់្េភាពប្កបី្ក េិងការទាត់លចាល្ ។ 

អេសុញ្ញា សតីពីសិទធិជេពិការគរួថ្តប្តូវបាេផ្តល់្សចាា  

ប័េជាបនាទ េ់លដាយប្បលទសលវៀតណាម ។ រដាឋ នបិាល្គរួថ្ត 

ច្លូ្រមួជាថ្ដ្គូ ជាមយួអងគការលប្ៅរដាឋ នបិាល្អេតរជាត ិ

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៧ 



ថ្ដ្ល្ម្ចេជនំាញថ្ផ្ាកសិទធិជេពិការ ។ 

 អងគការសុែភាពពិនពលោក (WHO) ថ្ដ្ល្គរួថ្ត

ប្តូវបាេអេញុាតឱយជួយដ្ល់្ថ្ែែរលប្កាម លដ្ើមបីឱយលរៀបច្ ំ

បាេជាកមែវធិសុីែភាពសហគមេ៍ លដ្ើមបីធានាដ្ល់្តប្មូវការ

ជាមលូ្ដាឋ េ ។ ក៏គរួថ្តម្ចេការគតិលផ្ទត ត លៅលល្ើភាព ពិការ

ថ្នាកកាុងសហគមេ៍ ថ្ដ្ល្ាែ េការយកច្តិតទកុដាក់លធវើឱយ

បាេជាសះលសបើយ ឬបាេលមើល្លឃើញវញិលនាះ។ ជា

ពិលសសលៅលទៀត មលូ្លហតថុ្ដ្ល្នាំឱយងងតិថ្នាក ប្តូវថ្ត

បាេរកឱយលឃើញ ។ 

រដាឋ នបិាល្គរួថ្តអេញុាតឱយ ម្ចេកថំ្ណកាុងតបំេ់ច្ំ 

លោះសហប្ាសថ្ច្ាប្បឌិត លដាយរាប់ទំាងការផ្តល់្ប្បាក់កមាី 

តចូ្ៗ (Microfinance) កាុងច្លំណាមជេជាតលិដ្ើម លដ្ើមបីលល្ើក

កពំស់លសដ្ឋកចិ្ាកាុងសហគមេ៍ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ។ ភាពជា

ថ្ដ្គលូេះ ប្តូវថ្តប្បប្ពឹតតលៅប្សបជាមយួេឹង លាល្ការណ៍

ថ្េលសច្កតីប្បកាសរបស់អងគការសហប្បជាជាត ិ សតីពីជេ

ជាតលិដ្ើម កាុងល្កខណៈជាលសរ ីជាអាទិភាព េិងលដាយយល់្

ប្ពមលប្ពៀងជាមេុ។ផ្ល្ថ្េការបូមយកលប្បងពីតបំេ់អូរកាប់ 

អាច្ប្តូវលប្បើប្បាស់ឱយបាេជាថវកិារម្ចេប្បលយាជេ៍ កាុងការ

ជយួប្ទប្ទង ់ ជាអាហាររបូករណ៍េិងជាជំេយួដ្ល់្កុម្ចរថ្ែែរ

លប្កាម។ជំេយួបរលទសប្តូវថ្តទទលួ្បាេ េិងជាជំេយួដ្ល់្

ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម លដ្ើមបីឱយសលប្មច្បាេេវូសិទធិរបស់ពួកលគ

ជា មលូ្ដាឋ េ លហើយេឹងបាេលៅដ្ល់្ករំតិថ្េលាល្លៅការ

អន ិ   វឌឍេ៍កាុងសហសវតសរ ៍របស់អងគការសហប្បជាជាត ិ។ 

អនវិឌឍេ៍កាុងសហសវតសរ ៍ របស់អងគការសហប្បជា    

ជាត ិ ។ ជេំយួបរលទសបាេលៅដ្ល់្   សហគមេ៍ថ្ែែរកមពុជា 

លប្កាមលដាយកប្ម លធវើឱយភាពប្កបី្កលៅឋិតលថរាែ េទីបញ្ាប់។

ការសិកាអប់រកំារលំ្ថ្ហ េិងសកមែភាពវបបធមវ៌ស័ិយលេះ 

ថ្េអេសុញ្ញា អងគការសហប្បជាជាតសិតីពីសិទធិកមុ្ចរ គឺជា

សាូល្ ថ្េការលធវើឱយសលប្មច្បាេច្លំោះសិទធិ ថ្េកុម្ចរលៅប្ប 

លទសលវៀតណាម ជាពិលសស ច្លំោះថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ។ 

សិទធិកាុងការច្លូ្លរៀេសូប្ត ម្ចប្ោ ២៨ ជាការចំាបាច់្

សប្ម្ចប់ការរកីច្លំរ ើេរបស់កុម្ចរ លឆ្នព ះលៅរកការធលំពញវយ័ 

ថ្ដ្ល្ប្បកបលដាយផ្ទសុែភាព ។ ការបលប្ងៀេអំពីសិទធិ

មេសុសេិងអំពីបរសិ្នថ េធមែជាតក៏ិជាការចំាបាច់្ លដ្ើមបីបលងកើេ

ថាមពល្ របស់កុម្ចរឱយបាេលពញសកាត េភុាពរបស់លគ ។  

        បាុថ្េតជាអកសុល្ ាែ េសម្ចភ រៈពីការយិាល័្យថ្េ 

ឧតតមសាងការសហប្បជាជាតិទទលួ្បេទុកសិទធិមេសុស ប្តូវ

បាេអេញុាតឱយបលប្ងៀេអំពីសិទធិមេសុសជាមលូ្ដាឋ េ ពី    

លសច្កតបី្បកាសជាសកល្សតីពីសិទធិមេសុស ថ្ដ្ល្ជាសាូល្

ថ្េសម្ចភ រៈថ្ដ្ល្ម្ចេល្កខណៈជាអេតរជាត ិអំពីសិទធិមេសុស ។ 

លយើងក៏ម្ចេជលំេឿថា ការលរៀេសូប្តពីការថ្ប្បប្បួល្ធាតុអា 

កាសក៏អាច្ម្ចេលៅកាុងម្ចប្ោលេះថ្ដ្រ ។ 

ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម`  មេិប្តូវបាេអេញុាតឱយលធវើ

ពិធរីលឹំ្កទិវា វបបធមរ៌បស់ែែួេល ើយ។ ថ្ែែរលប្កាមប្តូវថ្តសំុ

ច្ាប់លដ្ើមបីបាេការអេញុាតឱយលរៀបច្លំធវើពិធបីុណយទាេ ។ 

ជាេិច្ាជាកាល្រលបៀបលេះថ្តងនាំមក េវូអវីថ្ដ្ល្ពួកលគមេិ

ច្ងប់ាេេិងការដាក់កហិំតដ្៏តងឹថ្តង ច្លំោះជវីតិប្បចំាថ្ថៃ ។ 

កាុងលពល្ថែីៗ លេះថ្ដ្រថ្ែែរលប្កាម ថ្ដ្ល្បាេច្លូ្រមួកាុងពិធ ី

ថ្ដ្ល្ម្ចេច្ាប់អេញុាតលហើយ ក៏លៅថ្តប្តូវបាេហាមប្បាម

ថា ពិធលីនាះប្តូវលធវើថ្តកាុងរយៈលពល្ដ្ែ៏ែី ថ្ដ្ល្លរឿងលេះ ជា

ការបំផ្ទែ ញដ្ល់្ទំលេៀមទម្ចែ ប់ប្បថ្ពណីរបស់ពួកលគ។ 

អេសុ្នសេ៍៖ 

គរួថ្តម្ចេមលធ៉បាយលដ្ើមបីអាច្ទទលួ្បាេ េវូព័ត៌ 

ម្ចេ ឬ ប្បព័េធសិកាអប់រ ំ លដ្ើមបីជាជេំយួដ្ល់្ថ្ែែរកមពុជា

លប្កាម ។ ទីកថ្េែងរស់លៅជាទលូៅរបស់ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរកមពុ

ជាលប្កាម គជឺាតបំេ់ដាច់្ប្សយាល្ថ្េប្បលទសលវៀតណាម 

ថ្ដ្ល្ម្ចេទំនាក់ទំេងយាា ងតិច្តចួ្ ជាមយួេឹងការទទលួ្បាេ

េវូព័តម៌្ចេលផ្សងៗ ។ លដាយប្បការលេះ រដាឋ នបិាល្លវៀតណា

មគរួថ្តផ្តល់្េវូបណាោ ល័្យ េិងមជឈមណឌ ល្សប្ម្ចប់សិកា

លរៀេសូប្ត ថ្ដ្ល្ម្ចេសម្ចភ រៈសិកា ជាភាស្ន ថ្ែែរ ។ 

ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ប្តូវថ្តបាេអេញុាត

ឱយប្បារពធពិធបីុណយនានា ោមវបបធមប៌្បថ្ពណីរបស់ពួក   

លគ ។ ម្ចេកាល្បរលិច្ឆតដ្ល៏ប្ច្ើេ ថ្ដ្ល្កណំត់េវូពិធីការជា

ប្បថ្ពណី ជាវបបធមរ៌បស់លគ ។ កចិ្ាប្បតបិតតវិបបធមេី៌មួយៗ 

ប្តូវថ្តរចួ្ផ្តុពីការាបសងកត់ លហើយការសំុច្ាប់អេញុាត 

ប្តូវថ្តល្ប់បំបាត់លចាល្ លដ្ើមបីជាការលារពច្លំោះអវីៗ 

ថ្ដ្ល្ម្ចេថ្ច្ង លៅកាុងម្ចប្ោទី ៣១ ។ ភាស្នថ្ែែរប្តូវថ្តបាេ

លារពឱយដ្ចូ្ជាភាស្នផ្ែូវការមយួជាទលូៅ េិងលៅប្គប់     

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៨ 



ស្នថ ប័េ ។ ការសិការបស់ថ្ែែរលប្កាមរបស់ថ្ែែរលប្កាម ប្តូវថ្ត

បញ្ាូល្លៅកាុងគលប្ម្ចងកមែវធិសិីកា េិងលៅកាុងការបលប្ងៀេ

ប្បចំាថ្ថៃ កាុងប្គះឹស្នថ េសិកាច្លំោះថ្ែែរលប្កាម ។ 

វធិសី្នស្តសតការោរពិលសស៖ 

ម្ចប្ោលផ្សងលទៀត ថ្ដ្ល្ម្ចេស្នរសំខាេ់ជាអាយុជវីតិ 

គមឺ្ចប្ោទី ៣០ ថ្ដ្ល្បូកបញ្ាូល្ការរកីច្លំរ ើេទំាងអស់ កាុង    

វស័ិយថ្េសិទធិមេសុសរបស់ជេជាតលិដ្ើម លដាយរាប់បញ្ាូល្

ទំាងការបរយិាយជាទលូៅថ្េអេសុញ្ញា  សតីពីសិទធិកុម្ចរ ។   

លសច្កតបី្បកាសរបស់អងគការសហប្បជាជាត ិ សតីពីសិទធិជេ

ជាតលិដ្ើម ប្តូវថ្តលធវើឱយបាេលៅជាការពិតលៅលពល្ថ្ដ្ល្

ប្បលទសលវៀតណាមប្ពមទទលួ្យកយេតការលេះ លៅឆ្នា ំ

២០០៧ លៅកាុងមហាសេាិបាតថ្េអងគការ សហប្បជាជាត ិ។ 

ច្លំោះម្ចប្ោទី ៣២ ម្ចេឧទាហរណ៍ជាលប្ច្ើេ បង្វហ ញ

ជាក់ថ្សតងអំពីភាពប្កីប្ក កាុងការផ្ទែ ស់បតូរពីជវីតិរស់លៅជា 

មលូ្ដាឋ េ ពីភាពសមរមយថ្ថែថាូលៅជាការអស់សងឃឹម ។ ថ្ែែរ

លប្កាមបាេប្តូវបងខឱំយចាកលច្ញ ពីដ្លីករមតក៌ប្បថ្ពណី 

របស់លគ លៅកាេ់ទីប្កុងធំៗ  ថ្ដ្ល្លៅទីលនាះពួកលគបាេកាែ យ

ែែួេជាជេរងលប្ាះ ។ 

 លដាយលគបាេប្តូវ បងខឱំយជួយដ្ល់្ប្គួស្នរលដ្ើមបីការ

រស់រាេម្ចេជវីតិ ទីបំផ្តុពួកលគក៏បងខចំ្តិតប្តូវថ្តលធវើការង្វរ 

ថ្ដ្ល្ ម្ចេប្បាក់កថ្ប្មយាា ងទាប កាុងនាទីជាអាកបំលរ ើលបាស

ប្ជះ ។ វស័ិយថ្ដ្ល្គរួយកច្តិតទកុដាក់មយួលទៀត គអឺាកលធវើ

ការថ្ែែរលប្កាមលកែងៗ ជាពិលសសស្តសតីលៅកាុងលរាងច្ប្ក ដ្ូច្ជា

លរាងច្ប្កប្ាប់ស្នវ យច្េទីជាឧទាហរណ៍ ។ ស្តសតីបាេប្តូវបងខំ

ឱយលធវើការលពល្លម្ចា ងដ្ថ៏្វងកាុងបរសិ្នថ េមិេល្អ ថ្ដ្ល្នាំឱយ

សុែភាពពួកលគ កាេ់ថ្តប្ទុឌលប្ទាមលៅៗ ។ 

អាកជេំញួជាលប្ច្ើេ បាេមកប្បលទសលវៀតណាម លដ្ើមបី

រកកេូប្កមុវំយ័លកែងៗ ។ ស្តសតីជាលប្ច្ើេាា លផ្សងលទៀត បាេប្តូវ

លធវើការជញួដ្រូ េិងបងខឱំយកាែ យែែួេជាប្សីផ្ទក ម្ចស េិងជាបាវ

បលប្មើោមផ្ទះ ។ ស្តសតីលកែងៗបាេប្តូវកាែ យជាលាល្លៅ ទំាង

លេះ លដាយស្នរស្នថ េភាពលសដ្ឋកចិ្ារបស់ែែួេជាជេប្កលោក 

យាា កជាអាកមេិបាេទទលួ្ការអប់រសិំកា លៅតបំេ់ថ្ដ្េដ្ ី 

សណត ថ្េទលេែលមគងគ ។ ប្បព័េធដ្កឹនាំរបស់ រដាឋ នបិាល្លវៀត

ណាមនាលពល្បច្ាុបបេា គថឺ្តងលធវើទកុខទារណុច្ំលោះថ្ែែរ

លប្កាមលល្ើថ្ដ្េដ្សីណត ថ្េទលេែលមគងគ ។ ជាេិច្ាជាកាល្ប្ពះ

សងឃវយ័លកែង បាេប្តូវដ្កហូតេវូលសរភីាពោមបណាត ញ 

តោុការថ្ដ្ល្មេិយល់្ដ្ងឹ ពីច្ាប់ជេសីុវលិ្ជាមូល្ដាឋ េ។ 

អេសុ្នសេ៍៖ 

រដាឋ នបិាល្ ថ្េប្បលទសលវៀតណាមប្តូវថ្តលរៀបច្ំ

េលយាបាយលៅលល្ើថ្ដ្េដ្សីណត រថ្េទលេែលមគងគ លដាយ

លយាងលៅលល្ើលាល្ការណ៍ អេសុញ្ញា អងគការសហប្បជា

ជាតសិតីពីសិទធិកមុ្ចរ េិងការអេវុតតលដាយលផ្ទត តលៅលល្ើ កុម្ចរ

ជាជេជាតលិដ្ើម លដាយសប្មបជាមយួេឹងលសច្កតបី្បកាស

របស់អងគការសហប្បជាជាតិសតីពីសិទធិជេជាតលិដ្ើម ។ ស្តសតី

គរួថ្តបាេទទលួ្ការការោរ លដាយកមែវធិថី្ដ្ល្ផ្តល់្ការ

សិកាអប់រ ំ   ក៏ដ្ចូ្ជាការការោរច្លំោះកម្ចែ ំងពល្ករថ្ដ្ល្

លារពសិទធិជាមូល្ដាឋ េកាុងវស័ិយសុែភាព េិងកប្មិតជវី 

ភាពថ្េការរស់លៅ។លដ្ើមបីឱយសលប្មច្បាេេវូស្នែ រត ី ថ្េ

ម្ចប្ោ ទី ៣៤ េិង ទី ៣៥ រដាឋ នបិាល្េិងអងគការលប្ៅរដាឋ និ

បាល្ប្តូវថ្តផ្តួច្លផ្តើមលធវើយុទធនាការលឃ្លសនាជាស្នធារណៈ 

ប្ពម្ចេច្លំោះការង្វរកពុំងប្បប្ពឹតតលៅ ថ្ដ្ល្នាំលឆ្នព ះលៅរក

ការជញួដ្រូមេសុស ។ អងគការលប្ៅរដាឋ នបិាល្ប្តូវថ្តបាេ   

អេញុាតកាុងការផ្តល់្េវូកមែវធិជីាភាស្នថ្ែែរ លដ្ើមបីដាស់សតិ

ស្នែ រតលីកែងប្សីេិងស្តសតីលពញវយ័ អំពីសកមែភាពថ្ដ្ល្នាំមក

េវូលប្ាះថាា ក់ ។ 

ប្តូវថ្តម្ចេប្បព័េធយុតតធិមេិ៌ងតោុការថ្ដ្ល្យុតតធិម ៌

លដ្ើមបីការោរច្លំោះសិទធិជាមូល្ដាឋ េ ថ្េជេថ្ដ្ល្ប្តូវលចាទ 

ប្បកាេ់ពីបទឧប្កិដ្ឋ ។ មតងលទៀត ការផ្តល់្សចាា ប័េពីសំ ណា

ក់រដាឋ នបិាល្ច្លំោះអេសុញ្ញា ប្បឆំ្នងទារណុកមែេិងជលប្មើស 

ថ្េពិធីស្នរ ប្តូវថ្តបាេបំលពញជាបនាទ េ់លដ្ើមបីការោរច្លំោះ

ការថ្ដ្ល្យកលល្សបះលបារប្បឆំ្នងកចិ្ា ប្បតបិតតរិបស់រដាឋ និ

បាល្ ។ 

ប្បលទសលវៀតណាមក៏គរួថ្តលធវើសចាា ប័េ ច្លំោះអេុ

សញ្ញា អងគការការង្វរអេតរជាត ិ ១៦៩ កាុងកាល្អនាគតជា

បនាទ េ់ លដ្ើមបីជាមគគុលទទសកេ៍លយាបាយេិងកចិ្ាប្បតបិតតរិបស់

ែែួេកាុងការប្បឆំ្នងេិងភាពប្កីប្ក េិងការការោរកុម្ចរជេ

ជាតលិដ្ើម លៅប្បលទសលវៀតណាម ៕ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ១៩ 



ក្ោយ ថាច់ ព្បជីា ក្េឿន្ l សាររត័្ម៌ាន្ ថ្ព្រន្េរ 
ប្ពះប្តោំង, កមពជុាលប្កាម៖ អាជាា ធរលវៀតណាមហាម

ពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម លៅកមពុជាលប្កាមប្បារពធពិធបីុណយទាេ 

លផ្សងៗច្ ំឬ ជតិថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ថ្ដ្ល្ជាថ្ថៃពល្រដ្ឋ ថ្ែែរ

លប្កាមលៅលប្ៅប្បលទសប្បារពធពិធបីុណយ  «បាត់បង ់ថ្ដ្េដ្កី

មពុជាលប្កាម» លរៀងរាល់្ឆ្នា ំ ។ 

       ពុទធបរស័ិទថ្ែែរលប្កាមលៅនមូបិ្កស្នំង ច្ណុំះលជើង 

វតតច្មាា អងគរជយ័ (ច្ំការ) ឋិតលៅកាុងទីរមួលែតតប្ពះប្តោំង 

ប្តូវបាេអាជាា ធរលវៀតណាមហាមលធវើពិធបីុណយកមាេតប្សុក 

លៅថ្ថៃទី ០៥ ថ្ែមថិុនាកេែងលៅលេះ លដាយលល្ើក លហតផុ្ល្

ថា ថ្ថៃលនាះជតិេឹងថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ថ្ដ្ល្ថ្ែែរលប្កាមលៅ

លប្ៅប្បលទសប្បារពធពិធបីុណយ «បាត់បងថ់្ដ្េដ្កីមពុជា

លប្កាម» ។ អាកប្សុកថ្ែែរលប្កាមម្ចា ក់លៅកាុងនូមបិ្កស្នំងលេះ 

បាេប្បាប់ ស្នរព័តម៌្ចេ ថ្ប្ពេគរ ថា ពិធបីុណយកមាេតប្សកុ

លេះ លរៀងរាល់្ឆ្នា ំប្តូវបាេច្ូល្បុណយលៅថ្ថៃ ១ លរាច្ ថ្ែលជសឋ 

ថ្តឆ្នា ំលេះបាេលល្ើកមកថ្ថៃ ៤ លរាច្ប្តូវេឹងថ្ថៃទី ០៨ ថ្ែមថិុ

នា វញិ លប្ោះថ្ថៃ ១ លរាច្ថ្ែលជសឋ ឆ្នា ំលេះ ប្តូវច្ថំ្ថៃទី ០៥ ថ្ែ

មថិនុា ជតិេឹងថ្ថៃថ្ែែរលប្កាមប្បារពធពិធបីុណយ ៤ មថិនុា ។ 

 ពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាមរបូលេះ ដ្ថ្ដ្ល្បាេបេតលទៀតថា

មលូ្ លហត ុ ថ្ដ្ល្នាំឲ្យអាជាា ធរលវៀតណាមហាមថ្ែែរលប្កាម 

លធវើបុណយច្ថំ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិុនា លេះ លប្ោះពួកលគបារមភខាែ ច្

ថ្ែែរលប្កាមយកពិធបីុណយទាេលផ្សងៗលធវើជាពិធ ី រឭំកែួបថ្ថៃ

បារាំងប្បគល់្ថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម ឲ្យលវៀតណាម ។ 

អាកប្សុកថ្ែែរលប្កាមបាេបេតលទៀតថា ពិធបីុណយ

កមាេត ប្សុកមយួលេះ  ពួកលគប្បារពធរយៈលពល្ ៣ ថ្ថៃ គឺ

ចាប់ពីថ្ថៃ ៤ លរាច្ ដ្ល់្ថ្ថៃ ៦ លរាច្ថ្ែលជសឋ ប្តូវេឹងថ្ថៃទី ៨ 

ដ្ល់្ ១០ ថ្ែមថិនុា លេះ លដ្ើមបីបួងសួងសំុលសច្កដីសុែ លសច្ 

កដចី្លប្មើេដ្ល់្អាកប្សុកោមរយៈពិធថី្សេលប្ពេ េិងលធវើ

បុណយោមប្ពះពុទធស្នសនាជាលដ្ើម ។ 

ពិធបីុណយកមាេតប្សុកថ្ដ្ល្ពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាមបាេ

ប្បារពធទំាង ៣ ថ្ថៃ លេះ ម្ចេពិធបី្បលគេច្ង្វហ េ់ដ្ល់្ប្ពះសងឃ 

លៅលពល្ថ្ថៃប្តងេិ់មេតប្ពះសងឃច្លប្មើេប្ពះបរតិត េិងសថ្មដង

ប្ពះធមែវលិសសលទសនាជាលដ្ើម លដ្ើមបីឧទទិសកសុល្ដ្ល់្

ញាតិកា ថ្ដ្ល្បាេស្នែ ប់លៅលហើយ ។ 

សូមបញ្ញា ក់ថា ថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា ំលេះ ជាែួបឆ្នា ំទី 

៦៣ ថ្ដ្ល្បារាំងបាេកាត់ថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម ឲ្យលវៀតណា

ម ប្គប់ប្គងបេតលល្ើពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម កាល្ពីឆ្នា ំ ១៩៤៩ ។ 

ឆ្នា ំលេះ ពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម លៅលប្ៅ ប្បលទសបាេនាំាា ប្បារពធ

ពិធរីឭំកែួប ថ្ថៃបាត់បងថ់្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម ដ្ចូ្លរៀងរាល់្ឆ្នា ំ

ថ្ដ្រ ថ្តពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម លៅកមពុជាលប្កាម ឬ លវៀតណាម

ខាងតបូងមិេអាច្ប្បារពធពិធមីួយលេះបាេល ើយ ៕ 

ក្វៀតណាម្ហាម្ពលរ ឋខ្មែរក្រោម្ក្ធវើបុណយច្ំនថៃ ៤ ម្ិថុនា 

ពិធរីាប់បាប្តប្ពះសងឃលៅនមូបិ្កស្នងំ  ប្សុកកពំងព់ងធ់ ំលែតត   

ប្ពះប្តោំង  កាងុពិធបីណុយកមាេតប្សុក  កាល្ពីថ្ថៃទី ០៨             

ថ្ែមថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ។ របូថត៖ ស្នរព័តម៌្ចេ ថ្ប្ពេគរ 

វទិយុសំក្េងកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្ចញផ្សាយក្រៀងរាេថ់្ថ ៃតាម្រយៈក្េហទរំរ័ខ្ែេមាន្អាសយោាន្ www.vokk.net 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២០ 



ែាុំប្ពះករណុា សូមប្កាបថាវ យបងគ ំ េមសសការច្លំោះ

ប្បជុបំីថ្េប្ពះថ្ប្តរតេ៍ជាទីសកាក រៈ! 

សូមថាវ យបងគ ំ េិងលារពដ្ងួប្ពះវញិ្ញា ណកខេធប្ពះវរី

សមណៈ វរីៈប្ពះមហាកសប្តប្គប់ប្ពះអងគ េិងវញិ្ញា ណកខេធវរី

បុរស វរីនារ ី ប្ពមទំាងអាកថ្ដ្ល្បាេពលី្កាយ ថាវ យជីវតិ

កាុងបុពវលហតជុាតថិ្ែែរទំាងមូល្លដាយកតេឹីករឭក ! 

សូមប្កាបថាវ យបងគបំ្ពះលថរាេលុតថរៈប្គប់ប្ពះអងគជាទី

សកាក រៈ! 

សូមលារពអាកអងគម្ចា ស់កសប្តយ៍ី សីុសុវតថ ិ ពងសនារ ី

មេីុពងស ប្ពះរាជតំណាងដ្ែ៏ពងែ់ពស់ ថ្េប្ពះករណុា ប្ពះបាទ 

សលមដច្ប្ពះបរមនាថ េលរាតតម សីហមុេី ប្ពះមហាកសប្ត ថ្េ

ប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា ជាប្ពះអធបិតីដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 

សូមលារពឯកឧតតម លោកជទំាវ លោក លោកប្សី 

េិងលនាៀវកតិតិយសជាតិ-អេតរជាតទំិាងអស់ ជាទីលារព

រាប់អាេ! 

ោងនាមអងគការ សម្ចគមថ្ែែរកមពុជាលប្កាម េិងកាុង

នាមែាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទផ្ទទ ល់្ ឋិតកាុងឱកាសលេះ េិងការ

លប្កាកឈរលល្ើឆ្នកលវទិការនាលពល្លេះ មេិថ្មេម្ចេទឹក

ច្តិតរកីរាយ លហើយក៏មេិថ្មេជាឱកាសដ្ប៏វរមហាប្បលសើ  

សប្ម្ចប់ទលូ្ប្ពះ 

បងគ ំែាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទលនាះលទ ថ្តជាការលប្កាកឈរ

ល ើងលដាយបងខចំ្តិត េិងលដាយកដលីប្កៀមប្កចំ្តិតជាពេ់លពក

ណាស់ ។ លេះលដាយស្នរថ្តកាល្ពីថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា ំ

១៩៤៩ មកថ្ដ្េដ្ថី្ែែរមយួភាគបីថ្េប្ពះរាជាណាច្ប្ក           

កមពុជាបច្ាុបបេា គកឺមពុជាលប្កាមលនាះ ប្តូវបាេរដាឋ នបិាល្ លវៀ

តណាមកាេ់កាប់ ប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាម រាប់ោេនាក់ប្តូវ

កាងុឱកាសែួប ៦៣ ឆ្នា  ំថ្េទិវា ០៤ មថិនុា (០៤ មថិនុា ១៩៤៩ - ០៤ មថិនុា ២០១២)  ពល្រដ្ឋថ្ែែរ

លប្កាមលៅកមពជុាបាេលរៀបច្ទិំវាកាេ់ទកុខជាតថិ្ែែរកមពជុាលប្កាមេិងពិធរីាប់បាប្តប្ពះសងឃ ១៩៤៩ អងគ លៅ

ថ្ថៃទី ១៧ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា  ំ ២០១២ លៅផ្ទះ លោក គង ់ ា ំ អេបុ្បធាេគណបកស សម រងសុ ី នារាជធាេីនា ំ    

លពញ ។ កាងុឱកាសលនាះ លោក គមឹ សីុសំណា ប្បធាេលល្ខាធកិារដាឋ េថ្េអងគការសម្ចគមថ្ែែរកមពជុា

លប្កាម េិងជាអេបុ្បធាេកមែវធិបីណាដ ញយុវជេថ្ែែរកមពជុាលប្កាម បាេល ើងអាេេវូសុេទរកថាអពីំស្នថ េ

ភាពសិទធិមេសុសថ្ែែរលប្កាមលៅថ្ដ្េដ្កីមពជុាលប្កាមបច្ាបុបេា ជប្ម្ចបដ្ល់្អាកថ្ដ្ល្បាេច្លូ្រមួកាងុកមែវធិី

លេះ ។ ខាងលប្កាមជាែែឹមស្នរទាងំប្សងុថ្េសុេទរកថាលេះ ៖ 

 សុន្ទរកថារបស់ក្លខាធិោរដ្ឋឋ ន្នន្អងគោរសម្ចគម្

ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ក្ៅភ្នំក្ពញកនុងទិវា ០៤ ម្ថិុនា 

ពីលឆវងលៅស្នដ ៖ំ គមឺ លមឿេ , យ័ញ្ា តេូ , លី្ លសឿង , លី្  ហាវ ង េិង 

ថាច់្ លធឿង អតតីប្ពះសងឃថ្ែែរលប្កាមទាងំ ៥ អងគថ្ដ្ល្អាជាា ធរលវៀត

ណាមចាប់ផ្សកឹេឹងដាក់គកុកាល្ពីឆ្នា  ំ២០០៧ លប្កាយពីការលធវើ

បាតកុមែលៅលែតតឃ្លែ ងំកាល្ពីថ្ថៃទី ០៨ ថ្ែកមុភៈ ឆ្នា  ំ២០០៧ ។  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២១ 



េិរាសប្ោត់ប្បាស់ពីប្កុមប្គួស្នរែែះ េិងរស់លៅលដាយបាត់ 

បងសិ់ទធិលសរភីាពលៅលល្ើទឹកដ្ីកមពុជាលប្កាមែែះ លប្កាមការ

ប្តួតប្ោរបស់រដាឋ និបាល្លវៀតណាម េិងវបបធម ៌ ភាស្ន 

អកសរស្នស្តសដ ស្នសនា ប្បថ្ពណី ទំលេៀមទម្ចែ ប់ថ្ែែរ   ប្តូវ

បាេលរច្រលិ្កាុង    ែណៈថ្ដ្ល្រដាឋ នបិាល្លវៀតណាមកំពុង

ប្គប់ប្គង ។ 

អាកអងគម្ចា ស់ជាទីលារពដ្ែ៏ពងែ់ពស់ ប្ពះលថរាេលុតថរៈ

ប្គប់ប្ពះអងគជាទីសកាក រៈ ឯកឧតតម លោកជទំាវ លោក លោក

ប្សីេិងលនាៀវកតិតយិសជាតិ-អេតរជាតបិ្គប់របូជាទីលារពរាប់ 

អាេ!  

លដ្ើមបីបញ្ញា ក់អំពីទឹកច្ិតត      ដ្ល៏ប្កៀមប្កំដ្ចូ្ថ្ដ្ល្ទលូ្ 

ប្ពះបងគ ំ ែាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទបាេលល្ើកល ើងខាងលល្ើលនាះ

ទលូ្ប្ពះបងគែំាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទសូមលឆែៀតឱកាសថាវ យប្ប 

លគេ េិងសូមជូេេវូរបាយការណ៍ែែះៗ ថ្ដ្ល្គសូបញ្ញា ក់ 

អំពីអំលពើអយុតតធិមម៌កលល្ើថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ថ្ដ្ល្អងគការ 

សម្ចគមថ្ែែរកមពុជាលប្កាមលយើង បាេលសុើបអលងកតលឃើញដ្ចូ្

តលៅ ៖ 

 ១- ជលំេឿ ស្នសនា 

 ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ៩៥% លារពប្ពះពុទធស្នសនា 

លហើយបច្ាុបបេាម្ចេវតត លៅសល់្ថ្តជាង ៥០០ វតត ម្ចេប្ពះ

សងឃ ជាង ១០.០០០ អងគ ។ លៅលែតតមយួច្េំេួកាុងថ្ដ្េដ្ ី   

កមពុជាលប្កាម វតតប្ពះពុទធស្នសនាថ្ែែរប្តូវអាជាា ធរលវៀតណា

ម វាយកលំទច្ឲ្យរាបដ្ល់្ដ្ ី េិងគមពរីដ្ីកាដ្តុលែទច្ែទីអស់ ដ្ចូ្

ជាលែតតកពំងឫ់សសី (លវៀតណាមលៅថាលបេថ្ប្ត ) ម្ចេវតត

ថ្ែែរច្េំេួ ២៥ វតតប្តូវរោយស្នបសូេយទំាងអស់លដាយស្នរ

ស្នា  ថ្ដ្អាជាា ធរលវៀតណាម ។ វតតអារាមប្ពះពុទធស្នសនាជា 

កថ្េែងសប្ម្ចប់ប្ពះសងឃគងល់ៅបួសលរៀេលារព ប្បតបិតតិេវូ

ពុទធវច្េៈ គជឺាកថ្េែងរកាេវូអតតសញ្ញា ណជាត ិ អរយិធម ៌

េិងវបបធម ៌ទំលេៀមទំោប់ប្បថ្ពណីរបស់ថ្ែែរ ។ 

ប្បសិេលបើពំុម្ចេវតតដ្ចូ្លែតតកពំងឫ់សសីលទលនាះ  ថ្ែែរ

កមពុជាលប្កាមេឹងបាត់បងេ់វូអតតសញ្ញា ណរបស់ែែួេជាក់ជាពំុ

ខាេ ។ ម ា៉ ងវញិលទៀត កចិ្ាការប្ពះពុទធស្នសនាលៅ ោមវតត

េីមួយៗ លៅទទំូាងថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម អាជាា ធរលវៀតណាម

បាេលូ្កថ្ដ្ច្លូ្កិច្ាការថ្ផ្ទកាុងយាា ងធៃេ់ធៃរជាទីបំផ្ុត ដ្ចូ្ជា 

សរលសរអកសរលវៀតណាម លៅលល្ើជញ្ញា ំងប្ពះវហិារ េិង

លកាែ ងទាវ រវតតប្ពមទំាងប្ោប្ពះលៅអធិការថ្េវតតេីមួយៗ ថ្ដ្ល្ 

ពីលដ្ើមមក ពំុធាែ ប់ម្ចេទាល់្ថ្តលស្នះ។  

២- វស័ិយអប់រ ំ៖ 

អកសរស្នស្តសតថ្ែែរលៅថ្ដ្េដ្ី កមពុជាលប្កាមម្ចេលៅ

ោមវតតអារាម េិងនូមនិានាដ្ូច្ជា ស្នោបាលី្រងលែតតឃ្លែ ំង      

ស្នោវទិ៉ល័្យសុរយិាប្ពះប្តោំងកាុងសមយ័អាណាេិគម

បារាំង លហើយកាល្ពីមុេេិសិសតថ្ែែរកមពុជាលប្កាមថ្ដ្ល្ បាេ

លរៀេច្ប់លៅថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម អាច្មកបេតការសិកាលៅ

កាុងប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា លដាយសញ្ញា ប័ប្តប្តូវបាេលគ

ទទលួ្ស្នគ ល់្ផ្ងថ្ដ្រ ។  

កាុងរយៈលពល្ ៦៣ ឆ្នា ំ លេះ (១៩៤៩ - ២០១២)         

វស័ិយអប់ររំបស់ថ្ែែរលៅថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម ម្ចេការថ្ប្ប

ប្បួល្យាា ងរហ័ស គឺស្នោវទិ៉ល័្យសុរយិាប្ពះប្តោំងប្តូវ

បាេបិទទំាងប្សុង លប្ោះលៅោមនូមនិានាក៏ពំុម្ចេស្នោ

លរៀេអកសរស្នស្តសតថ្ែែរលទៀតលទ  ម្ចេលៅោមវតត ថ្តមួយ

ច្េំេួតចូ្ លហើយរដាឋ និបាល្លវៀតណាមមេិអេញុ្ញា តឲ្យ        

េិសិសតថ្ែែរកមពុជាលប្កាមមកបេតការសិកាលៅទឹកដ្ ីថ្េប្ពះរា 

ជាណាច្ប្កកមពុជាបាេដ្ូច្ពីមេុលទៀតល ើយ ។ 

សូមបីថ្តលសៀវលៅ គមពរីដ្ីកាកបួេខាា តថ្ែែរពីបុរាណ

លៅោមវតតអារាម ក៏ដ្ចូ្ជាលៅកថ្េែងល្ក់នានាក៏ប្តូវប្បមលូ្

យកលៅទកុមយួកថ្េែង ថ្ដ្ល្ប្គប់ប្គងលដាយរដាឋ នបិាល្   

លវៀតណាម លហើយលគពំុអេញុ្ញា តឲ្យលប្បើប្បាស់តលៅលទៀតលទ  

លប្កាមលល្សថាលសៀវលៅអកសរថ្ែែរទំាងអស់លនាះពំុបាេប្តួត

ពិេិតយ ។ សពវថ្ថៃលេះកុំថាល ើយដ្ល់្លសៀវលៅ សូមបីថ្តប្ក

ដាសមយួសេែឹក ថ្ដ្ល្ម្ចេអកសរថ្ែែរយកលច្ញពីកមពុជា    

កមពុជាលប្កាមគពំុឺបាេជាដាច់្ខាត លប្ោះលៅកថ្េែងប្ច្កប្ពំ

ថ្ដ្េលវៀតណាម ថ្ឆកលឆរលនាះ លគហាមមិេឲ្យយកអកសរថ្ែែរ 

ច្លូ្លៅទឹកដ្កីមពុជាលប្កាមល ើយ ។ ច្លំោះអាកថ្ដ្ល្លច្ះ

អាេអកសរថ្ែែរ ភាគលប្ច្ើេគឺជាបុរស ពីលប្ោះពួកលគបាេច្លូ្

បួសលរៀេលៅកាុងវតត លដាយថ្ កស្តសតីវញិពំុលច្ះអកសរថ្ែែរលទ 

លប្ោះាែ េស្នោលរៀេសប្ម្ចប់ស្តសតីថ្ែែរកមពុជាលប្កាមលៅោម

នមូបិ្សុកល ើយ សពវថ្ថៃលេះម្ចេថ្ដ្រថ្តប្បថ្ហល្ ៥ ភាគ  

រយ ។ មេសុសម្ចា ក់ៗលទាះជាតសិ្នសេ៍ណាក៏លដាយ ប្បសិេ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២២ 



លបើមេិលច្ះអកសរស្នស្តសតជាតិែែួេលទលនាះ លប្បៀបបីដ្ចូ្ជា

មេសុសពិការថ្នាកទំាងសងខាង ។  

៣- វស័ិយលសដ្ឋកចិ្ា៖ 

ជេជាតថិ្ែែរភាគលប្ច្ើេជាកសិករ ពួកលគមិេបុិេប្ប 

សប់កាុងកចិ្ាការជញួដ្រូលទ ពីមុេថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ម្ចេជវី 

ភាពធរូធាតណាស់ ពីលប្ោះម្ចេដ្ថី្ប្សច្កំារលប្ច្ើេ ។ បាុថ្េត

លប្កាយថ្ថៃរលំដាះ ៣០ ថ្ែលមស្ន ឆ្នា ំ ១៩៧៥ មករដាឋ នបិាល្ 

លវៀតណាមម្ចេវធិាេការមកលល្ើថ្ែែរលប្កាម ជាបេតបនាទ ប់

ម្ចេដ្ូច្ជា   ការរបឹអូសយកដ្ធីែី ថ្ប្សច្ំការពីជេជាតិថ្ែែរ

កមពុជាលប្កាម យកលៅថ្ច្កដ្ល់្ប្បជាពល្រដ្ឋលវៀតណាម 

លដាយពំុម្ចេ ជាសំណងណាមួយ ឬលដាះដ្រូឲ្យ សមប្សប 

សប្ម្ចប់ជេជាតលិដ្ើមថ្ែែរកមពុជាលប្កាមលទ លដាយពួកលគយក 

លល្សថាលដ្ើមបីអនវិឌឍេ៍ ។ លម្ចែា ះលហើយសពវថ្ថៃលេះជេជាត ិ

ថ្ែែរកមពុជាលប្កាមធាែ ក់ែែួេប្ក លធវើជាកមែករសីុឈាួល្ឲ្យលវៀត

ណាម ប្ោត់ប្បាស់ប្កុមប្គួស្នរ ចាកលចាល្នមូិឋាេលៅលធវើ

ជាកមែករលៅប្គប់ទីកថ្េែងទំាងអស់ ាែ េឱកាសបាេច្ូល្ 

សិកាលរៀេសូប្ត េិងរកាប្បថ្ពណីទំលេៀមទំោប់ពងាវោរ  

អកសរស្នស្តសតថ្ែែរលទ។  

៤- អពីំសងគមកចិ្ា េិងេលយាបាយ៖ 

ថ្ែែរលប្កាម ធាែ ប់បាេកាប់លឈើឆ្នក រថ្ប្ពការោរបូរណ 

ភាពទឹកដ្រីបស់ដ្ូេោែែួេ មុេសមយ័បារាំងលធវើអាណាេិគម 

េិងកាុងលពល្បារាំងលធវើអាណាេិគម ប្ពមទំាងកាុងលពល្ថ្ដ្ល្

លវៀតណាមបាេេិងកំពុងលធវើអាណាេិគម ។ ម្ចេេ័យថា ថ្ែែរ

លប្កាមបាេច្លូ្រមួ   លធវើការតសូ៊ការោរម្ចតនុូមិប្គប់កាល្ៈ

លទសៈ រមួទំាងលពល្ថ្ដ្ល្ប្បលទសលវៀតណាមបាេទទលួ្

លជាគជយ័េិងរលំដាះបាេនា ថ្ថៃទី ៣០ ថ្ែលមស្ន ឆ្នា ំ ១៩៧៥ 

ផ្ងថ្ដ្រ ។ 

ភាែ មៗលពល្លនាះ ម្ចេថ្ែែរលប្កាមបាេលធវើការលៅោម

នមូ ិ ឃំុ ប្សុក លែតតមួយច្ំេេួ េិងម្ចេតំណាងឲ្យថ្ែែរមយួ

ច្េំេួធ ំគរួជាទីរកីរាយែែះថ្ដ្រ។ បាុថ្េតលប្កាយមក កម្ចែ នបិាល្

ថ្ែែរថ្ដ្ល្លធវើការជាមយួបកសកមុែុយេីសតលវៀតណាមទំាងលនាះ 

ប្តូវបាេកាត់រសំ្នយបេតិច្មតងៗរហូតដ្ល់្សពវថ្ថៃ សឹងថ្ត

អស់ពីអងគភាព  ពិលសសកងទ័ពរបស់ថ្ែែរប្តូវរោំយលចាល្

ទំាងប្សុង ។  

 លម្ចែា ះលហើយ សពវថ្ថៃលេះថ្ែែរលប្កាមថ្ដ្ល្យកច្តិត

ទកុដាក់លធវើការលដ្ើមបីបំលរ ើផ្ល្ប្បលយាជេ៍ឲ្យថ្ែែរលប្កាម អំពីវិ

ស័យសងគមកចិ្ា េិងេលយាបាយ  គាឺែ េលទៀតលទ សូមបីថ្ត

ោកយថាកមពុជាលប្កាម ក៏មេិអាច្លប្បើបាេថ្ដ្រ ។  

៥- ការរងលប្ាះរបស់ថ្ែែរកមពជុាលប្កាម៖ 

បនាទ ប់ពីបារាំងបាេកាត់ទឹកដ្ីកមពុជាលប្កាម ឲ្យលៅ   

លវៀត ណាមលធវើអាណាេិគម បេតកាល្ពី ថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា 

ឆ្នា  ំ ១៩៤៩ រចួ្មក ថ្ែែរលប្កាមបាេជបួឧបសគគ េិងទកុខលវទនា 

ពយុះសងឃរាប្គប់កាល្ៈលទសៈរាប់ោេ់រាប់មុេឺជពូំក ។ កាុង

លនាះរមួម្ចេ ការប្បមូល្ថ្ែែរឲ្យច្លូ្រមួប្បជុ ំ លៅកាុងឃ្លែ ំង 

ប្សូវនាឆ្នា ំ ១៩៥៨ លៅលែតតឃ្លែ ំង លហើយប្តូវលវៀតណាម

ចាក់ស្នំងដ្តុទំាងរស់ ស្នែ ប់រាប់ោេ់នាក់។   រដាឋ នបិាល្លវៀ

តណាម បាេចាប់បងខឲំ្យប្ពះសងឃថ្ែែរលៅលធវើទាហាេនា

អំ ុង ឆ្នា  ំ១៩៧០ ដ្ល់្ឆ្នា  ំ១៩៧៥  េិងជកីថ្ប្ពក ០៣ កមុភៈ 

កាងុឆ្នា  ំ ១៩៧៧ ដ្ល់្ឆ្នា  ំ ១៩៧៩ ថ្ដ្ល្ម្ចេទទឹង ៥០ ថ្មាប្ត 

បលណាត យ ១៥ គ ីថូ្មាប្ត ។ ជាលរឿយៗរដាឋ នបិាល្លវៀតណាម

ថ្តងថ្តបលងកើតឲ្យម្ចេការលរ ើសលអើងប្បកាេ់ពូជស្នសេ៍ េិង

ករណីលផ្សងៗលទៀត លដ្ើមបីជាលល្សថ្េការលធវើទកុខបុកលមាញ

មកលល្ើជេជាតថិ្ែែរកមពុជាលប្កាម ប្គប់លពល្លវោទំាងអស់។ 

ក. ករណី KC ៥០  

 លៅឆ្នា ំ ១៩៨៥ ដ្ល់្ឆ្នា ំ១៩៨៨ លវៀតណាមបាេ

បលងកើតករណីមួយលឈ្លែ ះថា KC ៥០ ច្លំោះករណីលេះ ម្ចេ 

សកមែភាពខាែ ំងកាែ ជាទីបំផ្តុ លដាយលវៀតណាមបាេលចាទ ថា 

លមដ្កឹនាំថ្ែែរ េិងប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរប្ពមទំាងប្ពះសងឃថ្ែែរ 

ថ្ដ្ល្លច្ះអកសរស្នស្តសតថ្ែែរ បាេលធវើជាអាចារយ ឬប្គូបលប្ងៀេ

ថ្ែែរបេតិច្បេតួច្លៅោមនូមិ ឃំុ ប្សុក ជាពួកកបត់បកស  

លហើយលវៀតណាមចាប់ប្បមូល្អាកទាំងអស់លនាះ យកលៅ

ដាក់ពេធនាារលធវើទារណុកមែយាា ង ថ្ប្ពថ្ផ្សជាទីបំផ្តុថ្ដ្ល្

មេិអាច្លរៀបរាប់បាេ ។ លល្ើសពីលេះលទៀត   លវៀតណាម

យកលមៗដ្កឹនាំថ្ែែរថ្ដ្ល្កពុំងជាប់ពេធនាារ ឲ្យលដ្ើរអាេេវូ

លិ្ែិតថ្ដ្ល្លវៀតណាមសរលសរោមច្តិតច្ងប់ាេគតឺរំវូឲ្យលម

ដ្កឹនាំថ្ែែរលប្កាមទំាងអស់លនាះ អាេលិ្ែិតលៅមែុមហាជេ

ថ្ែែរលដ្ើមបីឲ្យលឃើញថា លមដ្កឹនាំថ្ែែរបាេកបត់េឹងបកសពិត 

ប្បាកដ្ថ្មេ ។  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៣ 



លុ្ះលប្កាយ មកលគបាេលធវើទារណុកមែមក លល្ើប្ពះ

សងឃ េិងប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរថ្ដ្ល្ម្ចេច្ំេេួពី ៣០០០ នាក់

លៅ ៤០០០ នាក់ រហូត បាេបណាត ល្ឲ្យម្ចេ អាកែែះស្នែ ប់កាុង

ពេធនាារ េិងម្ចេអាកែែះរងរបួសយាា ងដ្ណំំលដាយស្នរការ

លធវើទារណុកមែ លហើយម្ចេអាកែែះលទៀតបាត់បងក់ារច្ងចំា េិង

អាកែែះលទៀតរត់លគច្ែែួេឆែងកាត់ោមកមពុជាលៅប្បលទសថ្ថ។ 

លុ្ះ  រយៈលពល្៤ លៅ៥ឆ្នា ំលប្កាយមក បកស េិងរដ្ឋលវៀតណា

មបាេលច្ញស្នរាច្រ មយួលល្ែ 19/KSDT-TA ច្ះុថ្ថៃទី ០៧ 

ថ្ែមករា ឆ្នា ំ ១៩៨៨ លដាះថ្ល្ងអាកថ្ដ្ល្ជាប់ពេធនាារ 

ទំាងលនាះឲ្យម្ចេសិទិធលសរភីាពល ើងវញិ  លហើយរដាឋ នបិាល្ 

លវៀតណាមបាេលធវើជាលដ្ើរសំុលទាសប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរ ោម

នមូ ិ ឃំុ ប្សុក លៅតបំេ់ថ្ដ្ល្ម្ចេថ្ែែររស់លៅលប្ច្ើេ លដាយ

យកលហតផុ្ល្ ថាអវីៗកេែងមក គបឺកស េិងរដាឋ ន ិ បាល្លវៀត

ណាមមិេបាេដ្ងឹលទ។  

ទលងវើទំាងអស់មកលល្ើថ្ែែរ គឺជាទលងវើរបស់អាជាា ធរ លែតត 

ដ្លូច្ាះសូមប្បជាពល្រដ្ឋថ្ែែរកុំម្ចេការន័េតប្ច្ ំ េិងអាក់អេ់

ប្សពេ់ច្តិតជាមយួបកស េិងរដាឋ នបិាល្លវៀតណាមអី សូមឲ្យ

លយើងទំាងអស់ាា បំលនែច្លចាល្ឲ្យអស់លៅ។ ដ្លូច្ាះករណី 

KC៥០ ថ្ដ្ល្លវៀតណាមបាេបលងកើតល ើង សម្ចែ ប់ថ្ែែរ លហើយ

លដ្ើរសំុលទាសយករចួ្ែែួេ លតើលៅលល្ើពិនពលោកលយើងលេះ

ម្ចេប្បលទសណាដ្ចូ្លវៀតណាមថ្ដ្រឬលទ  ច្លមែើយលដាយែែីគ ឺ

ាែ េលទ។ 

ែ. ករណីប្ពះសងឃទំាង ៩ អងគ លៅលែតតឃ្លែ ងំ 

 ថ្ថៃទី ២២ ថ្ែកមុភៈ ឆ្នា ំ ២០០៧ រដាឋ នបិាល្លវៀត   

ណាមបាេចាប់ប្ពះសងឃថ្ែែរកមពុជាលប្កាមច្េំេួ ៩ អងគ ផ្សឹក 

លៅ លែតតឃ្លែ ំង លដាយលចាទប្បកាេ់ពីបទច្ូល្រមួលធវើបាតកុមែ។   

ប្ពះសងឃថ្ដ្ល្ប្តូវចាប់ផ្សឹកទំាង៩អងគលនាះរមួម្ចេ ៖ 

១-  នកិខ ុគមឹ លមឿេ   វតតោសិរលីសក  លែតតឃ្លែ ំង 

២-  នកិខ ុលី្ ហាវ ង វតតសំលរាង លែតតឃ្លែ ំង 

៣-  នកិខ ុលី្ លសឿង  វតតទឹកថ្ប្ប  លែតតឃ្លែ ំង 

៤-  នកិខ ុថាច់្ លធឿង វតតទឹកថ្ប្ប  លែតតឃ្លែ ំង 

៥-  នកិខ ុថាច់្ លឌើ    វតតសិរោីលសក  លែតតឃ្លែ ំង 

៦-  នកិខ ុលី្ តវងឹ ផ្ងុ  វតតសំលរាង  លែតតឃ្លែ ំង 

៧-  នកិខ ុលី្ ថាញសុ៊់យ   វតតទឹកថ្ប្ប  លែតតឃ្លែ ំង 

៨ - នកិខ ុថាច់្ សវឹងលហៀង   វតតសិរោីមុឺេ  លែតត

ឃ្លែ ំង 

៩ - នកិខ ុោំង លធេ    វតតសិរោីមុេឺ  លែតតឃ្លែ ំង 

ថ្ថៃទី ២៣ ថ្ែកុមភៈ ឆ្នា ំ២០០៧ រដាឋ នបិាល្លវៀតណាម

បាេចាប់ផ្សឹកសមណសិសសមយួអងគលទៀតគ ឺនកិខុ យ័ញ តេូ 

(Danh Tol) លៅទីប្កុងថ្ប្ពកឬសសី ។ 

គ. ករណីប្ពះសងឃ ៥ អងគលៅលែតតឃ្លែ ងំ 

ថ្ថៃទី ១០ ថ្ែឧសភា ឆ្នា ំ២០០៧ គណៈកម្ចែ ធិការជំេុំ

ជប្មះេិងតុោការប្បជាជេលវៀតណាមលែតតឃ្លែ ំង (HDXX-

TAND) បាេកាត់លទាសប្ពះសងឃថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ទំាង៥ប្ពះ

អងគលដាយលចាទពីបទថា បាេលធវើឲ្យែូច្សណាត ប់ ធាា ប់ស្នធារ

ណៈ កាុងករណីលធវើបាតកុមែលៅមែុ ទីស្នា ក់ការេគរបាល្លែតត

ឃ្លែ ំងនាថ្ថៃទី ០៨ ថ្ែកុមភៈ ឆ្នា ំ ២០០៧ លហើយ ប្ពះសងឃទំាង៥

អងគលនាះរមួម្ចេ ៖ 

១. នកិខ ុ យ័ញ តេូ លកើតឆ្នា ំ ១៩៨១ ប្តូវបាេកាត់

លទាសឲ្យជាប់ពេធនាារ ៤ ឆ្នា ំ ។ 

២. នកិខ ុ គមឹ លមឿេ លកើតឆ្នា ំ ១៩៨៥ ប្តូវបាេកាត់

លទាសឲ្យជាប់ពេធនាារ ៤ ឆ្នា ំ ។ 

៣. នកិខ ុ លី្ ហាវ ង លកើតឆ្នា ំ១៩៨៦ប្តូវបាេកាត់

លទាសឲ្យជាប់ពេធនាារ ២ ឆ្នា ំ ។ ប្ពះសងឃ៣អងគខាងលល្ើ 

ជាសមណសិសសស្នោបាលី្លែតតឃ្លែ ំង ។ 

៤. នកិខ ុ លី្ លសឿង លកើតឆ្នា ំ ១៩៧៥ ប្តូវបាេកាត់

លទាសឲ្យជាប់ពេធនាារ ២ ឆ្នា ំ ។ 

៥. នកិខ ុ ថាច់្ លធឿង លកើតឆ្នា ំ ១៩៨២ ប្តូវបាេកាត់

លទាសឲ្យជាប់ពេធនាារ ៣ ឆ្នា ំ ។ 

ឃ . ករណីអាកប្សី លី្ គមឹលហឿង លៅលែតតឃ្លែ ងំ 

អាកប្សី លី្ គឹមលហឿង ជាស្តសតីលមម្ចា យ អាយុ ៤៩ ឆ្នា ំ 

រស់លៅជាមយួបងបអូេច្ំេេួ ៤ នាក់ ប្ពមទំាងម្ចត យលកែក ឋិត

លៅកាុងនូមបិឹងទេា ឃំុលវៀេអាេ ប្សុកបាយលៅ លែតត      

ឃ្លែ ំង ។ នាថ្ថៃទី ១៤ ថ្ែកមុភៈ ឆ្នា ំ ២០០៨ ប្គួស្នរអាកប្សី លី្ 

គមឹ លហឿង ប្តូវបាេេគរបាល្ េិងប្បជាជេលវៀតណាមរាប់

សិបនាក់នាំាា លៅដ្តុផ្ទះរបស់ាត់ លហើយដ្លណត ើ មយក ដ្ធីែី

លករ ត៍ដ្េូោរបស់ាត់ ។ 

រស់លៅជាមយួបងបអូេ ច្ំេេួ ៤ នាក់ប្ពមទំាងម្ចត យ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៤ 



លកែកឋិតលៅកាុងនមូបិឹងទេា ឃំុលវៀេអាេ ប្សុកបាយលៅ 

លែតតឃ្លែ ំង។  នាថ្ថៃទី ១៤ ថ្ែកមុភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ ប្គួស្នរអាកប្សី 

លី្ គមឹ លហឿង ប្តូវបាេេគរបាល្ េិងប្បជាជេលវៀតណាម

រាប់សិបនាក់នាំាា លៅដ្តុផ្ទះរបស់ាត់ លហើយដ្លណត ើ មយក 

ដ្ធីែលីករ ត៍ដ្េូោរបស់ាត់ ។ 

ង. ករណីយុវជេ ៤ នាក់ 

លៅថ្ថៃទី ០២ ថ្ែកញ្ញា  ឆ្នា ំ ២០១០ ជេជាតលិវៀតណាម

បាេកាប់សម្ចែ ប់ ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម លៅលែតតលរាងដ្រំ ី ថ្ដ្ល្ 

លវៀតណាមលៅថា ថ្តេិញ  បណាត ល្ឲ្យលប្ាះថាា ក់ដ្ល់្ជីវតិ 

េិងរងរបួសជាលប្ច្ើេនាក់ ថ្ដ្ល្ម្ចេរាយនាមដ្ចូ្តលៅ ៖ 

១.លឈ្លែ ះ លៅ ថ្ណត អាយុ ២២ ឆ្នា ំ ម្ចេប្សុក

កលំណើ តលៅនូមរិោំង ឃំុរោំង ប្សុកស្នវ យទងលែតតម្ចត់ 

ប្ជូក ប្តូវបាេប្កុមជេជាតលិវៀតណាមកាប់សម្ចែ ប់លៅេឹង

កថ្េែងលកើតលហត។ុ 

២.លឈ្លែ ះ លៅ ផ្ទត ម្ចេប្សុកកលំណើ តលៅឃំុបនាទ យ

ស្នវ យ ប្សុកស្នវ យទង លែតតម្ចត់ប្ជូក ប្តូវបាេប្កុមជេជាតិ

លវៀតណាម កាប់ឲ្យរងរបួសជាទមៃេ់ លហើយបាេទទលួ្មរ

ណៈភាពលៅថ្ថៃទី០៧ ថ្ែកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១០។ 

៣.លឈ្លែ ះ លៅ ថ្កវ ម្ចេប្សកុកលំណើតលៅឃំុបនាទ យ

ស្នវ យ ប្សកុស្នវ យទង លែតតម្ចត់ប្ជកូ ប្តវូបាេប្កមុជេជាតិ

លវៀតណាម  កាប់ឲ្យរងរបួសជាទមៃេ់។ 

៤.យុវជេម្ចា ក់ប្តវូរងរបសួជាទមៃេ់ ថ្ដ្ល្ប្តវូជេជាត ិ   

លវៀតណាមកាប់ដាច់្ស្នែ    េិង៥របូលទៀតរងរបសួធៃេ់។ 

ច្. ករណីយុវជេកសំត់ ១ របូ 

លៅថ្ថៃទី ១៩ ថ្ែកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១០ លវោលម្ចា ង ០២:១៥

នាទីលសៀល្ យុវជេលឈ្លែ ះ សឺេ វុាំង ថាញ់ អាយុ ១៧ ឆ្នា ំ 

ម្ចេប្សុកកលំណើ តលៅនូមែិាច់្កណាត ល្ ឃំុែាច់្កណាត ល្ 

ប្សុកកំពងធ់ ំលែតតប្ពះប្តោំង (លវៀតណាមលៅថា ប្សុក ច្វូ

ថាញ់ លែតតប្ោវញិ) បាេលៅលធវើជាកមែករលៅទីប្កុងថ្ប្ពេគរ 

លហើយប្តូវ ជេជាតលិវៀតណាម   ចាក់េឹងកថ្ស្តេតបណាត ល្

ឲ្យរង លប្ាះជាទមៃេ់ លពល្យកលៅដ្ល់្មេទីរលពទយលដាយពំុ

ម្ចេថវកិា េិងលដាយម្ចេការលរ ើសលអើងជាតិស្នសេ៍ មេទីរ

លពទយមិេបាេយកច្តិតទកុដាក់ព៉បាល្ល ើយ ទកុឲ្យជេរង

លប្ាះស្នែ ប់ថ្តមតង ។ 

ឆ. ករណីស្តសដីថ្ែែរ ២ នាក់លៅម្ចត់ប្ជកូ 

លៅថ្ថៃទី ១៤ ថ្ែធាូ ឆ្នា ំ ២០០៩   រដាឋ នបិាល្លវៀតណា

មបាេរបឹអូសយកដ្ថី្ប្សថ្ែែរកមពុជាលប្កាម  ថ្ដ្ល្រស់លៅ 

ប្សុកស្នវ យទង លែតតម្ចត់ប្ជូកច្េំេួ៤០០ហិច្ោ ម្ចេច្ំេេួ

ជាង១០០ ប្គួស្នរ លដាយាែ េការលដាះប្ស្នយជាសំណងអវី

ល ើយ ថ្ថមទំាងវាយដ្ំមកលល្ើប្បជាពល្រដ្ឋ ថ្ដ្ល្បាេតវាា

ឲ្យរងរបួសដ្ចូ្ជា លោក យាយ នាង ថ្ផ្ អាយុ ៧១ ឆ្នា ំ 

របួសថ្ដ្ជាទមៃេ់េិងស្តសតីម្ចា ក់លទៀតលឈ្លែ ះ នាង ប្សី អាយុ 

៥៣ ឆ្នា  ំ របសួយាា ងដ្ណំំ ប្ពមទំាងស្តសតីម្ចា ក់លទៀតប្តវូអាជាា ធរ

លវៀតណាម ឆក់យកទរូស័ពទលៅលពល្ថ្ដ្ល្កពុំងសម្ចភ សជា 

មយួវទិយអុាសីុលសរ ី េិងវាយយាា ងដ្ណំំរហូតដ្ល់ួ្សេែប់លៅ

េឹងកថ្េែងលទៀតផ្ង ។  

អាកអងគម្ចា ស់កសប្តយ៍ីជាទីលារព ដ្ែ៏ពងែ់ពស់ ប្ពះលថរា 

េលុតថរៈប្គប់ប្ពះអងគជាទីសកាក រៈ ឯកឧតតម លោកជទំាវ លោក 

លោកប្សី េិងលនាៀវកតិតយិសជាតិ-អេតរជាតជិាទីរាប់អាេ!  

មេិថ្មេជាការច្ងគំេុំ លហើយមេិថ្មេជាការសងសឹក 

ថ្តជាការថ្សវងរកយុតតធិម៌សប្ម្ចប់ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម លដាយ

រាប់ទំាងអំលពើលឃ្លរលៅរបស់រដាឋ នបិាល្លវៀតណាម មកលល្ើ

ថ្ែែរលប្កាម ចាប់ោំងពីឆ្នា ំ ១៩៤៩ មកទល់្លពល្លេះ សូម

អាកអងគម្ចា ស់កសប្តយ៍ី ប្ពះលថរាេលុតថរៈប្គប់ប្ពះអងគ ឯកឧតតម 

លោកជទំាវ លោក លោកប្សី េិងលនាៀវកតិតយិសជាត-ិអេតរ

ជាតទំិាងអស់ ប្ពះលមោត  េិងលមោត ជយួ    ពិចារណាថា    លតើ

គរួចាត់ទកុទលងវើទំាងអស់លេះថាជាបទឧប្កដិ្ឋកមែាែ េអាជាា យុ

កាល្ទំាង ៣ គឧឺប្កដិ្ឋកមែសស្តង្វគ ម ឧប្កដិ្ឋកមែប្បឆំ្នងមេសុស

ជាត ិ េិងឧប្កដិ្ឋកមែប្បល័្យពូជស្នសេ៍បាេថ្ដ្រឬលទ ? លបើ

បាេលតើគរួលធវើយាា ង លដ្ើមបីឲ្យម្ចេយុតតធិមល៌ ើងវញិសប្ម្ចប់

ថ្ែែរកមពុជាលប្កាម ? 

សូមអាកអងគម្ចា ស់កសប្តយ៍ី ប្ពះលថរាេលុតថរៈប្គប់ប្ពះ

អងគ ឯកឧតតម លោកជទំាវ លោក លោកប្សី េិងលនាៀវ

កតិតយិសជាត-ិអេតរជាតទំិាងអស់ ប្ពះលមោត  េិងលមោត ទទលួ្

េវូារវៈភាពដ្ែ៏ពងែ់ពស់ េិងការលារពប្សឡាញ់រាប់អាេ

យាា ងប្ជាល្លប្ៅអំពីទលូ្ប្ពះបងគជំាែាុំ ែាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទ ។ 

សូមអរប្ពះគណុ េិង  អរគណុ ! 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៥ 



(តពីលល្ែមេុ) លប្បៀបដ្ចូ្ជាប្ពះលយើងច្ងឲ់្យមេសុស

រស់លៅរហូតកាុងសេតិភាព លយើងមិេច្ងឲ់្យវនិាសរល្ត់លទ

ដ្ចូ្ជាអាកែែះដ្ចូ្ជាលសៀមជាលដ្ើម ។ ថ្ែែរជាមេសុសថ្ប្ព 

ថ្ដ្ល្ម្ចេច្រតិអាប្កក់ េិងែិល្ែូច្លពល្ែែះពួកលគច្ះុញំុា 

លពល្ែែះលប្កាកបះលបារល ើង ។ ថ្តពួកលគលេះថ្តងថ្តលនែច្     

វេ័ិយ  េិងកបួេច្ាប់ពួកលគលេះសពឹក លហើយាែ េការ

ពិចារណា  អាណាច្ប្កណាមថ្តងថ្តម្ចេការលប្បាះប្បណីជា

ខាែ ំងដ្ល់្កមពុជា ដ្ចូ្ម្ចត យបលងកើត េិងកេូលហើយរហូតដ្ល់្

សពវថ្ថៃលទៀតលយើងលៅថ្តម្ចេមលនាសលញ្ាតនាដ្ថ្ដ្ល្ ។ 

លោក ផ្ទង ោេ់ យាា ង បាេេិយាយបំផ្ែសឹលធវើឲ្យ លោក  បូ

ណា លជឿទំាងប្សុង ។ 

លោក    រលីហាគ ល្     អាកលឆែើយឆែងព័តម៌្ចេរបស់ឧតតម

លសេីយ៍លទស្ននបិាល្បាេសរលសរថា បនាទ ប់ពីម្ចេសេធិ

សញ្ញា សេតិភាពមក ថ្ដ្ល្យួេបាេប្បគល់្លែតតបីមកឲ្យ    

លយើង ។ លោកឧតតមលសេីយ៍ឧតតមនាវាបាេច្ះុលៅប្តូត       

ពិេិតយកមពុជាលល្ើ លដ្ើមបីលរៀបច្ពំល្រដ្ឋថ្ដ្ល្លទើបថ្តច្ះុច្ូល្

លនាះឲ្យម្ចេសណាត ប់ធាា ប់ប្ពមទំាងឲ្យបាេដ្ងឹអំពីស្នថ េភាព

ថ្េប្បលទសលេះផ្ង ។ លៅកាុងឱកាស  លនាះលោក ផ្ទង ោេ់

យាា ង បាេលរៀច្ំពិធបីុណយមយួលដ្ើមបីជាកិតតយិសដ្ល់្ឧតតម

នាវាលទស្ននបិាល្ លៅកាុងបនាទ យល្ងល់ហារ ។ លដាយស្នរ

ម្ចេអសេតិសុែ ការលធវើដ្លំណើ រោមលជើងទឹក ពី លម-ស លៅទី

ប្កុងឧដ្ុងគ វាប្តូវលធវើលដាយប្បមលូ្ផ្តុំាា ជាកបួេលដ្ើមបីលច្ៀស

វាងការបែេ់ពីលចារលៅោមផ្ែូវ លដាយកាុងមយួលជើងៗម្ចេទកូ 

រហូតដ្ល់្លៅមយួោេ់លៅមួយោេ់ពីររយមតងៗ លហើយ    

កាុងមយួសបាត ហ៍ម្ចេពីលជើង។លពល្លច្ញ ពីបនាទ យល្ង់

លហារ ឧតតនាវាលទស្ននិបាល្បាេលធវើដ្លំណើ រមកដ្ល់្ប្កុង

ឧដ្ងុគ លដ្ើមបីច្ងដ់្ងឹការពិតពីកមពុជាប្ពមទំាងបាេលៅទសសនា

អងគរវតតផ្ង  ថ្ដ្ល្លពល្លនាះលៅលប្កាមការប្តួតប្ោរបស់

លសៀម ។  

លៅថ្ថៃទី ១០  ធាូ លោកឧតតនាវាលទស្ននបិាល្បាេសរ

លសរលៅកាេ់ប្កសួងការបរលទសលសៀមប្បាប់ឲ្យដ្ងឹថា លៅ

លពល្រងចំាបញ្ញា ពីប្កុងបាា រសីលោកប្តូវ ថ្តយកសិទធិអធិ

រាយជរបស់យួេមកលល្ើកមពុជា មកកាេ់កាប់ជេំសួប្កុងលហវ

វញិ លប្កាយពីបារាំងដ្លណត ើយយក បាេកស័ូងសីុេបូោ៌ ពី

យួេ ។ ច្ុងឆ្នា ំ ១៨៦២ ការរលំជើបរជំលួ្មយួបាេលកើតល ើង

លៅកាុងលែតតលកាះកងុបារាំបាេលៅការរលំជើបរជំលួ្លេះជាការ 

បះលបារ ថ្ដ្ល្លេះជាដ្បំូងលហើយប្ាេ់ថ្តជាជលំោះធមែោ

ថ្តបាុលណាោ ះរវាងយួេេឹងថ្ែែរលប្កាមថ្ដ្ល្ម្ចេជាញឹកញាប់។

ម ា៉ ងលទៀតវតតម្ចេរបស់បារាំងលេះ បាេលធវើឲ្យយួេលសៀម

ខាែ ច្បារមភណាស់ ។ ខាែ ច្បារាំងលដ្ញពួកលគឲ្យប្ត ប់លៅ

ប្សុកលដ្ើមលគវញិជាលហតលុធវើឲ្យយួេម្ចា ក់ លឈ្លែ ះ លប្តឿង 

លដ្ញ ប្បថ្មប្បមូល្ាា លគលហើយបះលបារប្បឆំ្នងេឹងបារាំង

លទៀត ។ (លៅម្ចេតលល្ែលប្កាយ) 

ក្េតុអវបីានជាបារាងំអាចមកដល់ទ្កឹដីខ្មែរកមពជុាក្ព្ក្ខម 

ដ្កប្សងល់ដាយលោក សឺង សលរមច លច្ញពីលសៀវលៅ  

កមពជុាលរោមមនិមានអំណាចខខារលរោម 
របស់លោក ររងឹ ឆ័ររប៊រុ                                                                           

រជុងគំនិ្ត 

១. ព្បសនិ្ក្ប ើគាត់្ន្យិាយសម្ ដេីរួឲ្យទកុចតិ្ ត ន្យិាយមសុម្ ដងអ្ ាក
ែថ្ទអាចក្េ ើកខ្េងក្ទាស ។ ព្បសនិ្ក្ប ើ គាត់្ចេូចតិ្ តន្យិាយកហុក់ 

ក្ទាះបនី្យិាយរតិ្ កក៏្េចាត់្ទកុថាន្យិាយភតូ្ភរ ។ 
Sadi (Persia) 

២. សព្មាប់ព្បជាជន្ អ្ណំាច្បំផំ្សតុ្ឋតិ្ក្ៅក្េ ើចាប់ ។  
សព្មាប់ម្ន្សុសមាា ក់ៗ អ្ណំាច្បំផំ្សតុ្ឋតិ្ក្ៅក្េ ើសម្បជញ្ញៈ ។ 

Hugo (បារាងំ) 
៣. ព្បសនិ្ក្ប ើអ្ ាកចង់ក្ៅក្េឿន្ , ចរូក្ៅមាា ក់ឯង ។  

ព្បសនិ្ក្ប ើអ្ ាកចង់ក្ៅឲ្យបាន្ឆ្នៃ យ , ចរូក្ៅទាងំអ្ស់គាា  ។  
(សភុាសតិ្ អាហ្វហវកិ) 

៤. ចរូក្្ វើោរងារសាម្ញ្ញក្ោយោរយកចតិ្ តទកុោក់ែ ៏្ កំ្្ង ។ 
ែកស្សង់រ ីសារព័រម៌ាន ព្រពនគរ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៦ 



 (តពីលល្ែមេុ) 

អេសុ្នសេ៍លល្ែ ៣៨ ផ្តល់្លដាយប្បលទសកមពជុា៖ 

បេតែំប្បឹងថ្ប្បងកាុងលវទិកាលសដ្ឋកចិ្ាេិងេលយាបាយ 

ថ្ដ្ល្ម្ចេលាល្លៅលឆ្នព ះលៅរក ការការោរេិងធានាសិទធិ 

មេសុស ម្ចេសិទធិស្នសនាជាលដ្ើម ។ 

កណំត់វជិាា ស្នថ េសិទធិមេសុស៖  

លវៀតណាមមិេបាេប្បតបិតតិោមលស្នះលទ ។ 

ការលឆែើយតបរបស់សហព័េធថ្ែែរកមពជុាលប្កាម៖ 

លវទិការលសដ្ឋកចិ្ាេិងេលយាបាយលវៀតណាមបច្ាុបបេា 

បាេប្តូវលប្បើប្បាស់ លដ្ើមបីការោរេិងសប្មួល្ដ្ល់្េលយា 

បាយរបស់រដាឋ នបិាល្ មេិថ្មេលដ្ើមបីប្បជាពល្រដ្ឋលទ ។ ប្ប 

ជាពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាមកពុំង ថ្តការោរពុទធស្នសនាលថរវាទ

របស់ែែួេកាុងសភាពនយ័ខាែ ច្។ 

ការលឆែើយតបរបស់ប្បជាជាតេិិងពល្រដ្ឋាែ េតណំាង

(UNPO)៖ 

គណកមែការលសរភីាពស្នសនា ថ្េសហរដ្ឋអាលមរកិ

(USCIRF) បាេផ្តល់្អេសុ្នសេ៍ដាក់ប្បលទសលវៀតណាម មតង

លទៀត ជា’’ប្បលទសគរួឱយខាវ យែវល់្ជាពិលសស’’(CPC) លដាយរ

ដាឋ នបិាល្សហរដ្ឋអាលមរកិ។ លៅកាុងរបាយ- ការណ៍ដ្ថ៏ែីៗ

បំផ្តុ គណកមែការលសរភីាពស្នសនាថ្េសហរដ្ឋអាលមរកិ

(USCIRF) បាេកត់សំាល់្ថារដាឋ នបិាល្លវៀតណាមបាេបេត 

សកមែភាពប្តួតពិេិតយលៅលល្ើសហគមេ៍ស្នសនា លហើយ

លធវើឱយកចិ្ាប្បតបិតតលិសរភីាពស្នសនា បាេប្តូវស្នែ ប់សតូក

ថ្ដ្ល្ជាលរឿងមេិប្សបច្ាប់លស្នះល ើយ ។ ប្កុមមេសុស េិង

បុគគល្ថ្ដ្ល្ហ៊ាេជទំាស់ជាមយួ អាជាា ធររដាឋ នបិាល្បាេ

ប្តូវបស្តង្វក បយាា ងស្នហាវថ្ប្ពថ្ផ្ស ។ គណកមែការលសរភីាព

ស្នសនាថ្េសហរដ្ឋអាលមរកិ USCIRF ក៏បាេកត់សំ ាល់្

អំពីនស័តុោងថែីៗ  ថ្េការការរលំោនលសរភីាពស្នសនាដ្៏ធៃេ់ 

ធៃរម្ចេទំាងអំលពើហិងា ការបងខតិបងខឱំយល្ះបងល់ចាល្ជលំេឿ 

េិងការចាប់ែែួេអាកដ្ឹកនាំស្នសនាេិងអាការោរសិទធិមេសុស 

។ កាុងលពល្ថ្ដ្ល្ សហគមេ៍ែែះបាេទទលួ្ការរកី    ច្លប្មើេ

ថ្ផ្ាកលសរភីាពស្នសនាអាកលផ្សងលទៀត រាប់ទំាងអាកកាេ់

ស្នសនាភាគតិច្ ប្បាូថ្តសតងេិ់ងពុទធស្នសនា បាេប្តូវថយ

ច្ះុ ។ លដ្ើមបីប្បតបិតតវិជិាា ស្នថ េស្នសនាប្តូវថ្តច្ះុកាុងបញ្ាី  

លហើយប្តូវថ្ត បាេទទលួ្ស្នគ ល់្លដាយរដ្ឋ ។ 

អងគការឃ្លែ ំលមើល្សិទធិមេសុស បាេលធវើកណំត់សំាល់្

ថា ជាលប្ច្ើេលល្ើកលប្ច្ើេប្ា ថ្ដ្ល្លសរភីាពស្នសនាមេិប្តូវ

បាេរដាឋ នបិាល្លមើល្លឃើញថា ជាសិទធិថ្ដ្ល្ទាក់ទង បាុថ្េត

ថ្បរលៅជាបុពវសិទធ ថ្ដ្ល្ប្តូវថ្តផ្តល់្ឱយលដាយរដាឋ នបិាល្; 

សកមែភាពស្នសនាបាេប្តូវចាត់ទកុ ថាជាការគប្ម្ចម

ោរបាា ន្់របម្ចណច្ំក្ោះកចិ្ចរបតិបតតិ ខ្ លរបក្ទសក្វៀតណាម្

បាន្ន្ិងម្ិន្បាន្ក្ធវើ ក្ៅោកក់ណាត លក្ពលកណំត់ ក្ដ្ឋយ UPR 

ខ្ព្បសព្ម្េួក្ោយ  
សឺង សលរមច 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៧ 

សទិ្ធិមនុសស 



កថំ្ហងច្លំោះបកសកុមែុយេិសតលវៀតណាម លហើយក៏ប្តូវបាេ

ហាមឃ្លត់ឬក៏ប្តូវទទលួ្ការោមដាេេិងប្តួតពិេិតយ ។ អងគ

ការ ឃ្លែ ំលមើល្សិទធិមេសុសលរៀបរាប់អំពីទប្ម្ចប់ប្សបច្ាប់ថ្េ

លាល្ការអេវុតតេ៍កាុងរបាយការណ៍ថ្ែមនិា ឆ្នា ំ ២០១១ កត់

សម្ចគ ល់្ថា ប្កតិយលល្ែ ២២ បាេច្ូល្ជាធរម្ចេលៅថ្ែមិនា

ឆ្នា ំ ២០០៥ ផ្តល់្ឱយេវូការបង្វហ ញអំពីកចិ្ាប្បតបិតត ិបទបញ្ាតតិ

ថ្េប្បលទសលវៀតណាមឆ្នា ំ ២០០៤ សតីពីស្នសនាេិងជលំេឿ។ 

ច្ាប់លេះតប្មូវឱយប្កុមស្នសនាទាំងអស់ ប្តូវថ្តបាេទទលួ្

ច្ះុកាុងបញ្ាី លឈ្លែ ះជាផ្ែូវការ េិងប្តូវទទលូ្ការប្តួតពិេិតយពីរ

ដាឋ នបិាល្លហើយប្តូវហាមឃ្លត់ ច្លំោះសកមែភាពស្នសនា

ណាថ្ដ្ល្ចាត់ទកុថាគប្ម្ចមកថំ្ហង ដ្ល់្សេតិសុែជាត ិ    

សណាត ប់ធាា ប់ស្នធារណៈឬស្នមគគជីាត ិ ។ ការបង្វហ ត់បង្វហ ញ

ជាផ្ែូវការទាក់ទងដ្ល់្បញ្ាតតលិេះ បាេបញ្ញា ក់តប្មូវការដ្៏

ជាក់ោក់ កាុងការច្ះុបញ្ាី ថ្េប្កុមអាកកាេ់ស្នសនាប្បូថ្ត    

សតងថ់្ដ្ល្តប្មូវឱយដាក់ោកយសំុលៅអជាា ធរកាុងប្សុក បញ្ញា ក់

ថាសម្ចជកិេឹង មិេអេញុាតឱយលធវើការតវាា  ឬអវីថ្ដ្ល្លៅថា

អងគការ “ប្បតកិរិយិា’’ រាប់ទំាងលដ្ហាគ ប្បាូថ្តសតងទី់ស ។ 

ការបង្វហ ញលេះ បាេប្បកាសថា លដ្ហាគ ប្បាូថ្តសតងទី់ស 

គជឺាឧបបករណ៍លដ្ើមបីជា “រហសសូបាយេលយាបាយលមែ ងងតិ 

កាុងការបំផ្ុសបំផ្លុ្បញ្ញហ ជេភាគតចិ្ េិងលធវើឱយរលង្វគ ះរលងគើរ

ដ្ល់្សថិរភាពរបស់ប្បលទសលយើង ’’  បាេផ្តល់្ដ្ល់្អាជាា ធរ 

េវូមូល្ដាឋ េច្ាប់ លដ្ើមបីបងខតិបងខឱំយអាកកាេ់ស្នសនាប្គិសទ

ជាតមិាងុោញាា  បេតប្បតិបតតសិ្នសនាកាុងប្ពះវហិារប្គិសទ 

ថ្ដ្ល្មិេប្តូវបាេទទលួ្ស្នគ ល់្លនាះ ប្តូវថ្តច្លូ្ជាមយួប្ពះ

វហិារថ្ដ្ល្រដ្ឋបាេយល់្ប្ពម ។ លដ្ហាគ មាងុោញាា  ថ្ដ្ល្ បេត

ប្បតបិតតិស្នសនាប្បាូថ្តសតងក់ាុងប្ពះវហិារ មិេប្តូវបាេទទលួ្

ស្នគ ល់្   ប្តូវបាេទទលួ្ការវាយឆែក់ច្លូ្លុ្ក េិង ចាប់ែែួេ

លដាយលចាទប្បកាេ់ពីបទរមួប្បជុ។ំ ប្ពះពុទធស្នសនាលថរវាទ

ថ្ដ្ល្ប្តូវបាេលារពបូជាលដាយថ្ែែរលប្កាមជា ទលួៅលនាះ ក៏

ប្តូវទទលួ្ការោមដាេប្តួតពិេិតយ យាា ងតឹងថ្តងលដាយរដ្ឋ

ថ្ដ្រ ។  

របាយការណ៍បាេថ្ច្ងថា ការលឃ្លសនាម្ចេេិនាា ការ

លដ្ើមបីរដ្ឋ េិងអតថបទឯកស្នរលប្តៀមជាលប្សច្ជាបទបញ្ញា

ថ្ដ្ល្ប្តូវថ្ច្កោមវតតអារាម ប្ពះពុទធស្នសនារបស់ថ្ែែរ 

លហើយប្ពះសងឃថ្ែែរ មេិអាច្លធវើដ្លំណើ របាេលដាយលសរ ី

លដាយាែ េអេញុាតពីអាជាា ធរល ើយ ។ 

ការលឆែើយតបរបស់ អងគការស្នមគគភីាពអាកប្គសិទស្នស 

នាអេតរជាត ិCSW៖ 

ប្បលទសលវៀតណាមលៅថ្តជារដ្ឋ ថ្ដ្ល្រលំោនលល្ើ

លសរភីាពស្នសនាយាា ងដាច់្អហង្វក រ ោំងថ្តពីបាេប្តូវដ្ក

លច្ញ លដាយសហរដ្ឋអាលមរកិ ពីប្បលទសថ្ដ្ល្ប្តូវោមឃ្លែ ំ

លមើល្ គឺប្បលទសថ្ដ្ល្ប្តូវយកច្តិតទកុដាក់ោមដាេ ជា

ពិលសស (CPC=Country of Particular Concern)លៅឆ្នា ំ 

២០០៦ មកស្នថ េភាពលសរភីាពស្នសនា បាេប្តូវធាែ ក់ដ្េុ

ដាបយាា ងខាែ ំង ។ 

អេសុ្នសេ៍លល្ែ ៤៤ ផ្តល់្លដាយប្បលទសកាណាដា៖ 

       លសាើដ្ល់្រដាឋ នបិាល្លវៀតណាម ឱយពប្ងងឹឯករាជភាព

ថ្េស្នរព័តម៌្ចេ រាប់ទំាងការអេញុាតឱយម្ចេស្នរព័ត៌ម្ចេ

លសរ ី។  

កណំត់របស់វជិាា ស្នថ េសិទធមិេសុស៖ លវៀតណាមមិេ

បាេប្បតបិតតោិមលស្នះលទ ។ 

ការលឆែើយតបរបស់ប្បជាជាតិេិងពល្រដ្ឋាែ េតំណាង

(UNPO)៖ លវៀតណាមបេតការបំបាត់ស្នរព័តម្ចេឯករាជ េិង

ហាមឃ្លត់មិេឱយម្ចេស្នរព័តម៌្ចេឯកជេ។  

ដ្ចូ្ម្ចេការកត់ សំាល់្របស់រដាឋ នបិាល្សហរដ្ឋអា

លមរកិលៅឆ្នា ំ២០១១ រដាឋ និបាល្បេតការឃំុប្គងស្នរព័ត៌ម្ចេ

ទំាងអស់រាប់ទំាង ការលបាះពុមព ការផ្ាយោមរល្កធាតុ

អាកាស េិងស្នរព័តម៌្ចេលអ ិកប្តូេិក ។  

 ការប្តួតប្ោលេះ លធវើល ើងលដាយ គណកមែការ

លឃ្លសនាេិងសិកាអប់រ ំ ថ្េប្កសួងព័ត៌ម្ចេេិងគមនាគមេ៍ 

លប្កាមការថ្េនាំរបស់បកសកុមែុយេិសត ថ្ដ្ល្ជាេិច្ាជាកាល្ 

លធវើអេតរាគមេ៍ផ្ទទ ល់្កាុងការអេវុតតេ៍កិច្ាប្តួតពិេិតយ ។  

(លៅម្ចេតលល្ែលប្កាយ) 

  
ក្ោកអ្ ាកអាចចេូអាន្អ្ត្ ថបទក្ន្ះទាងំស្សងុ ឬចម្ ាងទកុជាឯកសារទាងំ
ភាសាខ្ម ែរ ន្ងិអ្ង់ក្េ ាសក្ៅក្េ ើក្េហទរំរ័ វទិយុសំក្េងកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ឬ 

សាររត័្ម៌ាន្ ថ្ព្រន្េរ ខ្ែេមាន្អាសយោាន្ខ្លងក្ព្ោម្៖ 
www.vokk.net 

www.preynokornews.blogspot.com 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៨ 

សទិ្ធិមនុសស 



កា ល្ពីថ្ថៃទី ០៩ ថ្ែឧសភា ឆ្នា  ំ២០១២ លោក ថាច់្ លស ប្បធាេសភាតណំាងថ្េសហព័េធថ្ែែរ

កមពជុាលប្កាម បាេលច្ញស្នរលិ្ែិតមយួ ច្ាប់កាងុឱកាសែួប ៦៣ ឆ្នា  ំ ថ្េទិវាបារាងំប្បគល់្

ថ្ដ្េដ្កីមពជុាលប្កាម ឬ ថ្ដ្េដ្កីស័ូងសីុេលៅលវៀតណាមប្គប់ប្គប់ប្គងថ្ផ្ាករដ្ឋ    បាល្ ។ លសច្កតសី្នរ

លិ្ែិតលេះ លោក ថាច់្ លស បាេបញ្ញា ក់ថា ៦៣ ឆ្នា  ំ ថ្ែែរលប្កាមលៅលប្កាមេឹមអាណាេិគមថែ ីគយួឺេលសរ ី

េិងកមុែយុេិសត លេះ ថ្ែែរលប្កាមប្តវូបាេយួេលធវើទកុខបកុលមាញាែ េលពល្ថ្ល្ហ ។ ខាងលប្កាមជាែែឹមស្នរលដ្ើម

ទាងំប្សងុថ្េស្នរលិ្ែិតលេះ ។ 

ជាលរៀងរាល់្ឆ្នា ំ លៅថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា លេះ ថ្ែែរលប្កាម

លៅប្គប់ទិសទីជុវំញិនពថ្ផ្េដ្ ី បាេប្សុះាា ប្បារពធពិធីកាេ់

ទកុខថ្េទិវាបាត់បងទឹ់កដ្ ី  គ ឺ ជាថ្ថៃរឭំកេវូការឈឺចាប់មួយ

របស់ថ្ែែរលយើង ។ លដ្ើមបីតបសាងេវូគុណូបការៈថ្េបុពវការ ី

ជេថ្ែែរលយើងប្គប់ជនំាេ់ េិងប្បាប់ដ្ល់្កូេលៅជនំាេ់លប្កាយ 

ឲ្យបាេដ្ឹងបាេយល់្គ ឺ ៦៣ ឆ្នា  ំ លហើយថ្ដ្ល្បងបអូេថ្ែែរ

លប្កាម ដ្ថ៏្សេប្សលណាះរបស់លយើង ប្តូវរស់លៅលប្កាមេឹម

អាណាេិគមថែ ី គយួឺេលសរេិីងយួេកុមែុយេិសត ថ្ដ្ល្បាេលធវើ

ទកុបុកលមាញ មកលល្ើបងបអូេលយើងាែ េលពល្ថ្ល្ហ ។ 

ថ្ថៃទី ០៤ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា  ំ ១៩៤៩  ប្បធានាធបិតបីារាំង

លឈ្លែ ះ ថ្វាេសង ់ អរូលិយាល្ (Vincent Auriol) បាេប្បកាស

ច្ាប់ លល្ែ ៤៩-៧៣៣ ម្ចេលសច្កតីទំាងប្សុងដ្ូច្តលៅ   

លេះ៖ 

លយាងោមមតិពីរដ្ឋសភា ថ្េសហភាពបារាំងថ្សស, 

រដ្ឋសភាេិងប្កុមប្បឹកា ថ្េស្នធារណរដ្ឋបារាំងបាេសលប្មច្ 

លហើយអេមុតលិដាយរដ្ឋសភាថ្េ ស្នធារណរដ្ឋបារាំងប្បធា 

នាធបិត ីថ្េស្នធារណរដ្ឋប្បកាសច្ាប់ ដ្ចូ្តលៅលេះ៖ 

ម្ចប្ោ ១ - កាងុប្កបែណឌ ម្ចប្ោ ៦០ ថ្េស្នធារណរដ្ឋ

បារាងំថ្សស េិងោមមតរិបស់សភាកស័ូងសីុេ នាសមយ័

ប្បជុថំ្ថៃទី  ២៣ ថ្ែលមស្ន ឆ្នា  ំ១៩៤៩  ល្កខេតិកៈទឹកដ្កីស័ូង

សិុេប្តវូបាេថ្កថ្ប្បោមម្ចប្ោដ្ចូ្ខាងលប្កាម៖ 

ម្ចប្ោ ២ - ទឹកដ្កីស័ូងសីុេ ប្តវូបាេតភាា ប់លៅជារដ្ឋ

ច្ណុំះរបស់យួេ លយាងោមលសច្កតបី្បកាសរមួ ច្ះុថ្ថៃទី ០៥ 

ថ្ែ  មថិនុា ឆ្នា  ំ ១៩៤៨ េិងលសច្កតបី្បកាសរបស់រដាឋ នបិាល្ 

បារាងំ ច្ះុថ្ថៃទី ១៩  ថ្ែសីហា ឆ្នា  ំ១៩៤៨ ។ ទឹកដ្កីស័ូងសីុ

េឈប់ សថិតលៅកាងុល្កខេតិកៈ ជាទឹកដ្ឯីនាយសមបុ្ទ របស់

បារាងំលទៀតលហើយ ។ 

ម្ចប្ោ ៣ - កាងុករណីថ្ដ្ល្ល្កខេតិកៈប្សកុយួេប្តវូថ្ក

ថ្ប្បល្កខេតិកៈ កស័ូងសីុេ ប្តវូចាត់ទកុជាកមែវតថថុ្េការ

សលប្មច្ច្តិតរបស់សភាខាងលល្ើដ្ចូ្បាេ ថ្ច្ងលៅកាងុម្ចប្ោ 

៧៥ ថ្េរដ្ឋធមែេញុ្ា ( ជពូំក ៨ ថ្េសភាបារាងំថ្សស  ) ។ 

ច្ាប់លេះេឹងប្តវូបាេអេវុតតដ្ចូ្ជាច្ាប់រដ្ឋ ។ 

លធវើលៅទលូូ្ ថ្ថៃទី  ០៤ ថ្ែមថិនុា  ឆ្នា  ំ១៩៤៩ 

                     ហតថលល្ខា 

ថ្វេសង ់អរូយិាូល្( ប្បធានាធបិត)ី      

ហតថលល្ខា 

ហងរ់ ីលកឿយ (នាយករដ្ឋមស្តេតី)                               

ហតថលល្ខា 

បាលូ្កសូ ផ្ែលរ ា     (រដ្ឋមស្តេតីទឹកដ្បីារាងំឯនាយសមបុ្ទ) 

ដ្ចូ្ជាលយើងទំាងអស់ាា  បាេប្ជាបប្ស្នប់លហើយថា    

កស័ូងសីុេ ឬ កមពុជាលប្កាមម្ចេ ទំហំ ៦៩ ោេ់ គ ីថូ្មាប្ត

ប្កឡា លៅតបំេ់ដ្សីណត ទលេែលមគងគ ។ អាណាេិគមយួេប្គប់

សមយ័កាល្លគែំរកប្គប់មលធ៉បាយលដ្ើមបីលកងបេែំ េិងថ្ក

ថ្ច្ាបថ្ងវងដាេប្បវតតសិ្នស្តសតលហើយបិទបាំងេវូនសតុោងច្ាស់

ប្កថ្ ត លដ្ើមបីបដ្លិសធេវូភាពជាម្ចា ស់ទឹកដ្រីបស់ថ្ែែរ 

លប្កាមដ្ចូ្សេធិសញ្ញា ប្ពំថ្ដ្េថ្ែែរ-យួេ ថ្ដ្ល្បាេច្ះុហតថ

លល្ខាកាល្ពីថ្ថៃទី  ០៥ ថ្ែធា ូ ឆ្នា  ំ ២០០៥ កេែងមកលេះជា

ជយ័ជេំះរបស់យួេ ថ្ដ្ល្ែំប្បឹងថ្ប្បងដ្លណត ើ មយកសិទធិជា

អតថន្័យ ០៤ ម្ិថនុា  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ២៩ 



ម្ចា ស់ទឹកដ្តីបំេ់ដ្សីណត ទលេែលមគងគពីរាជាណាច្ប្កកមពុជា ។ 

ក៏បាុថ្េត  សេធិសញ្ញា ប្ពំថ្ដ្េលនាះមេិអាច្ដ្កហូតសិទធិរបស់

ថ្ែែរលប្កាមច្លំោះទឹកដ្កីមពុជាលប្កាមបាេល ើយ ។ ពីលប្ោះថា   

ថ្ែែរលប្កាមជាង ៨ ោេ (៨,២៤០, ០០០) នាក់ នាបច្ាុបបេា

លេះ ថ្ដ្ល្ជាកូេលៅតពូជលប្ច្ើេជនំាេ់មកលហើយ ក៏ប្តូវយួេ

ប្បថ្កកថា  ថ្ែែរលប្កាមលយើងមិេថ្មេជាម្ចា ស់ប្សុកថ្ដ្រ ។ លៅ

កាុងសេាិ សីទលវទិកាអច្ថិ្ស្តេតយ៍ថ្េសហប្បជាជាតសិតីពីជេ

ជាតលិដ្ើម   (The United Nations Permanent forum on 

Indigenous Issues)  តណំាងអាជាា  ធរយួេ Nations 

Permanent Forum on Indigenous People Issues)  នាបូរេីីវ

យាក សហរដ្ឋអាលមរកិ  កាល្ពី ថ្ថៃ ១៧ ថ្ែឧសភា ឆ្នា  ំ

២០០៦ មស្តេតីទតូយួេប្បចំាអងគការសហប្បជាជាត ិបាេថ្ថែង

ការមួល្បង្វក ច់្ លហើយកហុក់មតជិាត ិេិងអេតរជាតិថា    លៅ

កាុងប្បលទសយួេាែ េជេជាតិលដ្ើម (Indigenous People) លទ 

គមឺ្ចេថ្តជេជាតិភាគតចិ្(Ethnic Minorities) ច្េំេួ ៥៤ ជាតិ

ស្នសេ៍ថ្ដ្ល្ម្ចេប្បជាជេប្បថ្ហល្ ១០ ោេនាក់កាុងច្ ំ

លណាមប្បជាជេយួេ ៨០ ោេនាក់ ។  លៅកាុងលពល្ជាមយួ

ាា លនាះថ្ដ្រមស្តេតីទតូយួេបាេវាយប្បហារដ្ល់្ សហព័េធថ្ែែរ

កមពជុាលប្កាម លដាយលចាទថា  សហព័េធជាប្កុមបះលបារទាម 

ទារថ្បងថ្ច្កទឹកដ្កីាុង បណាត ជេជាតិភាគតចិ្ ។ 

កាល្ពីលដ្ើម ឆ្នា ំ ២០០៧ (០៨ កមុភៈ) អាជាា ធរយួេបាេ

ចាប់ផ្សឹកប្ពះសងឃថ្ែែរលប្កាម រចួ្ញាត់គកុ លហើយកាត់លទាស

យាា ងអយុតតធិម ៌ ។ កាល្ពីថ្ថៃទី ១០ ថ្ែឧសភា លដាយលចាទ

ថាប្ពះសងឃទំាងលេះបាេបងកភាពអសេតិសុែកាុងសងគម ។ 

ដ្ល់្ថ្ែមិថនុា ប្ពះលៅអធិការវតតនាដំ្េិ នាម ទឹម ស្នែេ    

ប្តូវអាជាា ធរថ្ែែរចាប់ផ្សឹក រចួ្បញ្ាូេឱយយួេញាត់គកុលៅ

លែតតម្ចត់ប្ជូក លហើយកាត់លទាសលៅថ្ែវចិ្ឆិកា លដាយលចាទថា

លធវើឲ្យែូច្មតិតភាពថ្ែែរ-យួេ ។ លប្ោះថ្តប្ពះអងគបាេ          

ជយួសលស្តង្វគ ះថ្ែែរលប្កាមថ្ដ្ល្បាេរត់មកពីកមពុជាលប្កាម

លនាះឯង ។ 

ពីរឆ្នា ំលប្កាយមក ប្ពះសងឃខាងលល្ើប្តូវយួេលដាះ

ថ្ល្ងឲ្យម្ចេលសរភីាព  លហើយក៏បាេរត់លនៀសែែួេមួយស្ន

លទៀតមករស់លៅប្បលទស សីុថ្អត ថ្ថៃទី ០២ ថ្ែកញ្ញា  ឆ្នា ំ 

២០០៩  ។ ដ្ល់្ថ្ែលមស្ន ២០១០    សហព័េធបាេអលញ្ាើ ញអ

េទិតទំាងបី មកលធវើជាស្នកសីរស់ លៅកាុងសេាិសីទលវទិកាអ

ច្ថិ្ស្តេតយ៍ថ្េសហប្បជាជាតិសតីពីជេជាតលិដ្ើម លៅបូរេីីវយាក 

សហរដ្ឋអាលមរកិ ។ ថ្តប្តូវបាេមស្តេតីទតូយួេបដ្លិសធ មេិ

ប្ពមទទលួ្ការពិតលទៀត ។ ល្។ 

ប្បឈម េឹងកល្ល្បិច្មួល្បង្វក ច់្ខាងលល្ើការរឭំក 

ទិវា ៤ មថិនុា ជាការសំខាេ់ណាស់សប្ម្ចប់លយើងទំាងអស់ាា

ជាថ្ែែរ ។ ពិធរីឭំកែួបទី ៦៣ ថ្េទិវាបាត់បងទឹ់កដ្ ី    គកឺារ

ប្បកាសយាា ងមលហាឡារកិឱយមតជិាតិេិងអេតរជាតបិាេដ្ងឹ

បាេយល់្ថា កេូលៅជិេវងស   លបតជាា លរ ើបំរះេនាល្តសូ៊ មិេរា

ថយ លហើយហ៊ាេបូជាកាយ  ថាវ យជវីតិលដ្ើមបីការោរ េវូកមែ

សិទធិជាវជិាម្ចេរបស់ដ្ូេ ោលយើងគ ឺ សិទធិជាម្ចា ស់ទឹកម្ចា ស់ដ្ ី   

កមពជុាលប្កាមជាេិច្ា  លុ្ះប្ោថ្តបាេលជាគជយ័ជាអវស្នេត ។ 

០៤ មថិនុា  ជាថ្ថៃរឭំកេវូប្បវតតតិសូ៊អងអ់ាច្កាែ ហាេ 

របស់វរីសមណៈ វរីបុរស វរីនារថី្ែែរប្គប់សមយ័កាល្ ថ្ដ្ល្

បាេពលី្កមែជវីតិ លដ្ើមបីការោរេវូលករ ត៍ដ្ថំ្ណល្ ឲ្យបាេគង់

វងរ់ហូតមកដ្ល់្ សពវថ្ថៃ ។ 

០៤ មថិនុា ជាទិវាបងកល្កខណៈស្នមគគជីាត ិ លដ្ើមបីប

ស្តង្វក ប់រាល់្មហិច្ឆោលល្បទឹកដ្ថី្ែែរពីបរលទសនាបច្ាុបបេា េិង 

អនាគត  ម្ចេយួេេិងលសៀម។ល្។ 

ឆ្នា ំលេះ ជាែួបទី ៦៣ (១៩៤៩-២០១២) ថ្េការ

បាត់បងក់មពុជាលប្កាម  ស្នខាសហព័េធថ្ែែរលប្កាមប្បចំារដ្ឋអុី

លី្ែណយ  ស . រ. អា. បាេលរៀបច្ពិំធលីេះ លៅថ្ថៃទី ០៩ មថិុ

នា ២០១២ ប្តូវេឹងថ្ថៃ  ០៤ លរាច្ ថ្ែលជសឋ ឆ្នា លំរាងច្ោវ ស័ក        

ព. ស. ២៥៥៦ លៅសម្ចគមថ្ែែរ    Cambodian Association 

of Illinois  2831 W. Lawrence Ave. Chicago.IL.60625. 

  កាុងស្នែ រតជីាតដិ្ប៏រសុិទធ  េិងកាុងឧតតមគតជិាតដិ្ែ៏ពង ់

ែពស់បំផ្តុ សូម ប្ពះគុណប្គប់អងគ អស់លោក លោកប្សី យុ

វជេ យុវតទំីាងឡាយលមោត ជួយឧបតថមភាំប្ទ  ទំាងកាយវាចា 

ច្តិតេិងធេធាេោមល្ទធភាព ថ្ដ្ល្អាច្ជយួបាេ លដាយមិេ

លរ ើសលអើងថា ថ្ែែរលប្កាម ថ្ែែរកណាត ល្ ឬ ថ្ែែរលល្ើគ ឺ ថ្ែែរថ្ត

មយួ លដ្ើមបីញំុាងពិធលីេះឱយម្ចេប្បសិទធិភាពសមោម     

អតថេ័យ ០៤ មថិនុា ផ្ងច្ះុ ។  

សូមលមោត ទទលួ្េវូការលារពរាប់អាេដ្ល៏ស្នែ ះពីលយើង 

ែាុំប្ពះករណុា ែាុំបាទទំាងឡាយ ៕ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ៣០ 



ម ហាសេាិបាតថ្ថៃវសិ្នែបូជាថ្េអងគការសហប្បជាជាតលិល្ើកទី ៩  ព. ស. ២៥៥៥ គ. ស. ២០១២ [ថ្ែែរ         

ព. ស. ២៥៥៦]  ថ្ដ្ល្បាេប្បារពធល ើងរយៈលពល្ ៣ ថ្ថៃ ចាប់ពីថ្ថៃទី ៣១ ថ្ែឧសភា េិង ដ្ល់្ទី ២            

ថ្ែមថិនុា លទើបថ្តបាេបញ្ាប់លៅលពល្ថែលីេះ  ។ មហាសេាិបាតលល្ើកទី ៩ លេះ  ម្ចេលឈ្លែ ះថា «ពុទធជយេតិ» លដ្ើមបី ឧទទិសដ្ល់្

ែួប  ២.៦០០ ឆ្នា  ំ ថ្ថៃប្ពះសម្ចែ សមពទុធប្ោស់ដ្ងឹ េិងអាកច្លូ្រមួបាេពិភាកាលផ្ទត តលល្ើប្បធាេបទ «ការប្ោស់ដ្ងឹរបស់ប្ពះពុទធ

នាមំកេវូសុែុម្ចល្ភាពដ្ល់្មេសុសជាត»ិ េិង មហាសេាិបាតលល្ើកទី ២ របស់បណឌ ិ តសភាថ្េពុទធិកៈសកល្វទិ៉ល័្យអេតរ

ជាតលិផ្ទដ តលល្ើប្បធាេបទ «ការប្បតបិតតេិិងទសសេវជិាា ប្ពះពុទធស្នសនា» ។ កមែវធិលីេះ ក៏ប្បារពធល ើងលដ្ើមបីឧទទិសដ្ល់្ថ្ថៃែួប 

៨០ ប្ពះវសាថ្ថៃប្បសូតរបស់ម្ចា ស់កសប្តសិីរកិតិយ េិងែួប ៦០ ប្ពះវសាថ្ថៃប្បសូតរបស់រាជបុប្ត វជរីៈ ុងករណ៍ថ្េប្បលទស

ថ្ថ ផ្ងថ្ដ្រ ។  កមែវធិ ី៣ ថ្ថៃលេះ ប្បប្ពឹតតលិៅលៅមណឌ ល្ទំាង ៣ គ ឺលៅសកល្វទិ៉ល័្យមហាច្ឡុា ងុករណ៍រាជវទិ៉ល័្យ 

កាុងលែតតអយុធ៉ , ពុទធមណឌ ល្ កាុងលែតតេគរបឋម េិង លៅមជឈមណឌ ល្សេាិបាតអងគការសហប្បជាជាត ិអាសីុអាលគាយ៍ កាុងទី

ប្កុងបឹងកក់ ។ មហាសេាិបាតលេះ ម្ចេមេសុសច្ូល្រមួប្បម្ចណ ៥.០០០ របូ មកពី ប្បលទសច្េំេួ ៨៥ កាុងពិនពលោក រមួម្ចេ

ប្ពះសងឃរាជ, ប្ពះមហានាយកៈជា ប្ពះប្បមែុសងឃតំណាងប្បលទសនានា,ប្ពះមហាលថរ,ប្ពះលថរៈ េិងអាកប្បាជាជាបូជេី

យបុគគល្ ម្ចេវសាចាស់ទុំ ម្ចេលករ ត៍លឈ្លែ ះល្បីថ្ដ្ល្ប្តូវបាេលគលារពបូជា េិងប្កុមពុទធិកបណឌ ិ តសភាអេតរជាតថិ្េសកល្

វទិ៉ល័្យនានាកាុងលោក ។ ពិធលីេះបាេប្បារពធល ើងលដាយម្ចេការឧបតថមភពីរដាឋ នបិាល្ថ្ថ ។ 

មហាសន្និបាតវិសាខបូជាសហប្បជាជាតិល ើកទី ៩ លៅថៃ 

ថ្ថៃទី ១ - ២ លៅសកល្វទិ៉ល័្យមហាច្ឡុា ងុករណ៍រាជ

វទិ៉ល័្យ  ប្សុកវង័ណយ  លែតតអយុធ៉៖ 

ចាប់លផ្ដើមលបើកកមែវធិលីៅលវោលម្ចា ង ៩ ប្ពឹក លដាយម្ចេ

មេសុសច្លូ្រមួប្បម្ចណ ៥.០០០ នាក់ កាុងលនាះ ២.០០០ នាក់ជា    

ប្បតនិមូកពីប្បលទសនានា េិងប្បម្ចណ ៣.០០០ នាក់ជាពុទធបរស័ិទ

ថ្ថ ។  ពិធលីេះម្ចេរាជបបុ្ត ីលៅហាវ  ច្ឡុានណ័ឌ  វល័្យល្កខណ៍ អគគ

រាជកមុ្ចរជីាប្ពះរាជតណំាងថ្េប្ពះអងគម្ចា ស់ កសប្តយិាេីថ្ថ  ។  

ម្ចេលថរដ្កីាកាេ់អាកច្លូ្រមួកាុងអងគប្បជុ ំ សលមដច្រាជមងគ 

ោចារយតណំាង សលមដច្សងឃរាជថ្េប្បលទសថ្ថ បាេថ្ថែងអំពីថាប្ប 

វតតបិណុយវសិ្នែបជូាថា «លដ្ើមបីរឮំកដ្ល់្ថ្ថៃប្ពះពុទធប្បសូត, ប្ោស់ 

ដ្ងឹេិងបរោិវ េ ។ 

ថ្ថែងលបើកកមែវធិបីណុយវសិ្នែបូជាលេះ ប្ពះបណឌ ិ តធមែលឃ្ល 

ស្នចារយ ប្បធាេគណៈកមែការលរៀបច្បំណុយ េិងជាចាងហាវ ង

សកល្វទិ៉ល័្យមហាច្ឡុា ុងករណ៍រាជវទិ៉ល័្យបាេថ្ថែងកាេ់

អងគប្បជុអំពីំមលូ្លហត ុថ្េការប្បារពធមហាសេាិ បាតវសិ្នែបជូាលេះ

ថា “ប្ពឹតតកិារណ៍ដ្ធ៏លំេះ លធវើល ើងកាុងលាល្បំណងបលងកើតេវូការ

យល់្ដ្ងឹកាុងសហគមេ៍ប្ពះពុទធស្នសនាពិនពលោក េិងទីបំផ្តុ

េឹងនាំមកេវូសេតិភាពលសថរភាពដ្ល់្ពិនពលោកប្សបលពល្ ថ្ដ្ល្

ពិនពលោកបច្ាុបបេាកពុំងប្បឈមេឹងវបិតតេិិងឧបស័គគ យាា ងធៃេ់ 

ធៃរ” ។ 

ថ្ថៃទី ២  ជាមហាសេាិបាតលល្ើកទី ២ របស់បណឌ ិ តសភាថ្េ

ពុទធិកសកល្វទិ៉ល័្យអេតរជាតលិផ្ទដ តលល្ើប្បធាេបទ «ការប្បតិបតត ិ

េិងទសសេវជិាា ប្ពះពុទធស្នសនា»ថ្ដ្ល្ម្ចេប្បធាេបទធំៗ  ៤ គ ឺប្ពះ 

ពុទធស្នសនា េិងការប្បតបិតតសិម្ច ធិ, ឯកភាពទសសេវជិាា ប្ពះពុទធ

ស្នសនា , ការបលប្ងៀេប្ពះធមល៌ៅកាុងថ្ដ្េដ្ថីែ ីេិងែែឹមស្នរប្ពះពុទធ

ស្នសនាលៅកាុងអតថបទវភិាគោមបរបិទជាប្បថ្ពណី ថ្េសម័យ

េីមយួៗ ។ 

ថ្ថៃទី ៣ លៅអងគការសហប្បជាជាតបិ្បចំាអាសីុអាលគាយ៍៖ 

លៅលវោលម្ចា ង ៩ ប្ពឹក ថ្ថៃទី ២ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា ំ ២០១២  លេះ 

ជាថ្ថៃទី ៣ េិងជាថ្ថៃច្ងុលប្កាយ ថ្េមហាសេាិបាតវសិ្នែបជូាថ្េ

អងគការសហប្បជាត ិ លល្ើកទី ៩ ថ្ដ្ល្បាេលរៀបច្លំ ើងលៅអាារ

អងគការសហប្បជាជាតបិ្បចំាអាសីុអាលគាយ៍ នាទីប្កុងបាងកក់ ។ ពិធី

ថ្ែែរលប្កាមច្លូ្រមួវសិ្នែបជូា អ.ស.ប. ថ្ដ្ល្លរៀបច្លំៅប្បលទសថ្ថ 

ចាប់ពីថ្ថៃទី ៣១ ថ្ែឧសភា — ២ មថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ។ 

របូថត៖ ថាច់្ ប្បជីា លគឿេ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ៣១ 

ពុទ្ធសាសនា 



លេះម្ចេប្បតនិបូ្បម្ចណជាង ២.០០០ នាក់ ប្តូវបាេលគអលញ្ាើ ញ មក

ជាផ្ែូវការពីប្បលទសច្េំេួ ៨៥ លៅកាុងពិនពលោក ។ 

មហាសេាិបាតលេះ បាេចាប់លផ្ដើមលបើកកមែវធិ ី លដាយម្ចេ

ការកចិ្ាេមស្នក រប្ពះរតេប្ត័យរបស់ប្ពះសងឃ ប្ពះពុទធស្នសនា

លថរវាទ េិងមហាយាេ ។ 

លោកប្សី យីងល្កខណ៍ ជេីវប័្ត នាយករដ្ឋមស្តេតីថ្ថ , លោក 

មហិេទៈ រាជបកា ប្បធានាធបិតី ប្បលទសប្សីល្ង្វក , តណំាងអងគការ

សហប្បជាជាត,ិ ត ំ  ណាង អងគការ UNESCO ក៏បាេអលញ្ាើ ញមក

ច្លូ្រមួផ្ងថ្ដ្រ ។ ប្ពះបណឌ ិ ត ធមែលឃ្លស្នចារយ ប្បធាេគណៈកមែ

ការបណុយវសិ្នែបជូាអងគការសហប្បជាជាតលិល្ើក ទី ៩ លេះ ជាអធ ី

បតថី្េអងគមហាសេាិបាត ។ 

លោក Shun-ichi Murata អេលុល្ខាធកិារ ថ្េគណៈកមែការ

លសដ្ឋកចិ្ា េិងសងគមលដ្ើមបីអាសីុ េិងបាា សីុហវិ កថ្េអងគការសហប្បជា

ជាត ិបាេល ើងអាេស្នរលិ្ែិតរបស់លោក បាេ គមីេូ ។ 

ស្នរលិ្ែិតរបស់ លោក បាេ គមីេូ ម្ចេែែឹមស្នរថា លៅកាុង

ពិធលីេះ ពីបរុញីីវយាក (New York ) សហរដ្ឋអាលមរកិ លោក បាេ គី

មេូ អគគលល្ខាធកិារថ្េ អងគការសហប្បជាជាត ិ បាេលផ្ាើស្នរមក

កាេ់អាកច្លូ្រមួលដ្ើមបីសថ្មដង េវូលសច្កដអីបអរស្នទរថ្ដ្ល្ម្ចេែែឹម

ស្នរថា “ែាុំម្ចេបតីលិស្នមេសស សូមច្លូ្រមួអេ ុ លម្ចទនា ជាមយួ

េឹងអាករាល់្ាា កាុងពិធបីណុយវសិ្នែ បជូាអងគការសហប្បជាជាត ិ

េិងសូមថ្ថែងអណំរគណុដ្ល់្រដាឋ នបិាល្ថ្ថ េិង សកល្វទិ៉ល័្យ

មហាច្ឡុា ុងករណ៍រាជវទិ៉ល័្យថ្ដ្ល្បាេលរៀបច្កំមែវធិដី្ម៏្ចេ

ស្នរៈសំខាេ់លេះ ។  

ប្បធាេបទរបស់អាកឆ្នា ំលេះគ ឺ «ការ ប្ោស់ដ្ងឹរបស់ប្ពះពុទធ 

ជាសុែុម្ចល្ភាពរបស់មេសុសជាត»ិ  ថ្ដ្ល្បាេផ្ារភាា ប់េឹង

ប្បថ្ពណីពុទធស្នសនា ប្បកប លដាយលមោត ធម ៌េិងយកច្តិតទកុដាក់

ដ្ល់្អាកដ្ថ្ទ អសូបនាែ យរាប់សហសវតសរម៍កលហើយ ។ 

អងគការសហប្បជាជាត ិ ម្ចេការជក់ច្តិតយាា ងខាែ ំង ច្លំោះ

ោកយលប្បៀេប្បលៅដ្ប៏្ជាល្លប្ៅរបស់ប្ពះសម្ចែ សមពុទធ ។ ប្ពះពុទធ

ធាែ ប់ម្ចេប្ពះបេទូល្ថា “វធិលីដ្ើមបីផ្ទែ ស់បដូរពិនពលោក គចឺាប់លផ្ដើម

ពីការផ្ទែ ស់បដូរអតតច្រតិរបស់មេសុស” បាេផ្ដល់្ ជាការលឈវងយល់្

មយួយាា ងប្ជាល្លប្ៅ េិងម្ចេស្នរៈសំខាេ់ខាែ ំងណាស់លដ្ើមបី

បស្តញ្ញា ប ច្លូ្លៅកាុងសនាដ េច្ិតតរបស់មេសុសទទូាំងសកល្លោក 

ថ្ដ្ល្អាច្លធវើការជាមយួាា  លដ្ើមបីជប្មុញឲ្យច្ប្ក   វា  េិងមេសុស

ម្ចេស្នថ េភាពប្បលសើរល ើង ។ 

ការគរំាមកថំ្ហងដ្ធ៏រំបស់ពិនពលោក ថ្ដ្ល្លយើងកពុំងថ្ត

ប្បឈមមុែ , ភាពលកើេល ើងថ្េអាវធុប្បល័្យ លោកលដាយាែ េ

ប្បណី េិងអយុតតធិម ៌ , ឧបស័គគថ្េការផ្ទែ ស់បដូរប្តូវឆែងកាត់ដ្ំណាក់ 

កាល្ដ្យូ៏រអថ្ងវង េិងការលបើកគេិំតថែរីបស់លយើងកាុងការគតិេិង

ការលធវើ ។ លប្ៅពីលេះក៏ម្ចេលប្ាះធមែជាតដិ្ធ៏ៃេ់ធៃរថ្ដ្ល្ បាេបណដ

ល្ល ើងលដាយកហុំសរបស់មេសុសេិងទំលេើបកមែ ។ 

វាជាគរំដូ្សំ៏ខាេ់េិងចំាបាច់្បផំ្តុថ្ដ្ល្លយើងប្តូវថ្តច្លូ្រមួ 

កាុងការអនវិឌឍលដាយលសថរភាព ។ កាុងអ ំុង មេិលពញ ពីរថ្ែសហ

គមេ៍អេតរជាត ិបាេជបួជុាំា លៅ Rio de Janeiro [ប្បលទសលប្បសីុល្] 

លដ្ើមបីលធវើមហាសេាិបាតរបស់អងគការសហប្បជាជាត ិ សដីអពីំការ

អនវិឌឍលដាយលសថរភាព ។ លនាះជាឱកាសកាុងប្សទាប់ ថ្េការស្នដ រ

ពិនពលោកឲ្យម្ចេយុតតធិមថ៌្ថមលទៀត េិងលសថរភាពកាុងការអនិវឌឍ 

។ ប្ពះពុទធស្នសនាម្ចេឱកាសលប្ច្ើេលដ្ើមបីច្លូ្រមួកាុងការង្វរលេះ 

េិងលយើងសងឃឹមថា សំល ងរបស់អាកេឹងប្តូវបាេលគស្នដ ប់” ។ 

បណឌ ិ ត Gwang-Jo Kim ប្បធាេអងគការ UNESCO ប្បចំាអាសីុ

អាលគាយ៍ថ្ដ្ល្ម្ចេទីស្នា ក់ការលៅទីប្កុងបាងកក់ បាេល ើងអាេស្នរ 

លិ្ែិតរបស់ លោកប្សី Irina Bokova ប្បធាេអងគការ UNESCO ។  

ស្នរលិ្ែិតរបស់ លោកប្សី Irina Bokova ម្ចេែែឹមស្នរថា 

«សមដរីាប់ោេ់ម្ចា ត់ថ្ដ្ល្ាែ េេ័យ មេិ ប្បលសើរជាងសមដមីយួម្ចា ត់ 

ថ្ដ្ល្នាមំកេវូសេតិភាពល ើយ» ។ លេះជាប្ពះបេទូល្ប្បកប លដាយ

គតបិណឌ ិ តថ្េប្ពះពុទធជាម្ចា ស់ ។  នាងែាុំ សូមច្លូ្រមួអេលុម្ចទនា

ច្លំោះពុទធបរស័ិទទទូាំងសកល្ លោកថ្ដ្ល្បាេប្បារពធពិធបីុណយ

វសិ្នែបជូាអងគការសហប្បជាជាតលិេះ...។  នាងែាុំ សូមសថ្មដងេវូ 

កតញ្ាូោធមយ៌ាា ងប្ជាល្លប្ៅច្លំោះអាក ថ្ដ្ល្បាេលរៀបច្បំុណយ

លេះ លៅលែតតអយុធ៉ េិងទីប្កុងបងឹកក់ លដ្ើមបីបេតការចាត់ោំង

របស់ ពួកលគជា មយួេឹងអងគការ UNESCO ។ កចិ្ាការលេះ លយើងេឹង

ម្ចេឱកាស លឈវងយល់្លដ្ើមបីលធវើឲ្យម្ចេសេតិភាព ដ្ល់្ជវីតិប្បចំា

ថ្ថៃរបស់អាករាល់្ាា ” ។  

លោកប្សី យីងល្កខណ៍  ជេីវប័្ត នាយករដ្ឋមស្តេតីទី ២៨ េិង

ជានាយករដ្ឋមស្តេតីស្តសតីដ្បំងូថ្េប្បលទសថ្ថ បាេល ើងថ្ថែងការណ៍ 

កាុងឱកាសដ្សំ៏ខាេ់មយួលេះ ។ លោកប្សី យីងល្កខណ៍     ជេី  វប័្ត 

បាេថ្ថែងថា លោកប្សីម្ចេបតីិលស្ន មេសស ថ្ដ្ល្ម្ចេកតិតយិស

បាេអលញ្ាើ ញមកច្លូ្រមួលៅកាុងកមែវធិដី្ម៏្ចេស្នរៈសំខាេ់មយួលេះ 

កាុងនាមជាពុទធបរស័ិទ ។ 

លោកប្សី យីងល្កខណ៍ បាេថ្ថែងកថាស្នវ គមេ៍ េិងលធវើកចិ្ា

ារវៈច្លំោះប្បមែុលមដ្កឹនាំសងឃថ្េប្បលទសេីមយួៗ  េិងគណៈ

ប្បតនិ ូថ្ដ្ល្បាេអលញ្ាើ ញមកច្លូ្រមួពីប្បលទសនានាកាុងលោក ។ 

លោក មហិេទៈ រាជបកា ប្បធានា ធបិត ី ប្បលទសប្សីល្ង្វក  

បាេថ្ថែងថា លោកម្ចេបតីលិស្នមេសស ថ្ដ្ល្បាេម្ចេវតតម្ចេលៅ

កាុងឱកាសលេះ កាុងនាមជាពុទធបរស័ិទ ។ លោកបាេថ្ថែងថា ការ

ល្ះបងដ់្ធ៏លំធងថ្ដ្ល្ប្ពះសម្ចែ សមពុទធបាេបលំពញរយៈលពល្ ៤៥ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ៣២ 

ពុទ្ធសាសនា 



ប្ពះវសា លប្កាយពីប្ពះអងគបាេប្ោស់ដ្ងឹគលឺដ្ើមបីផ្ល្ប្បលយាជេ៍

មេសុសជាត ិេិងលសច្កដសុីែរបស់សតវលោក ។ 

លោកប្បធានាធបត ី បាេថ្ថែងថា៖ «ែួប ២.៦០០ ឆ្នា ំ ថ្េ

ប្ពះសម្ចែ សមពុទធបាេប្ោស់ ។ ពួកលយើងជាពុទធបរស័ិទប្តូវែិតែំនាំ

យកលសច្កដបី្សឡាញ់ េិងសេតិភាពដ្ល់្មេសុសប្គប់ាា  បបំាត់េវូ

គេំុំគគំេួរស់កាុងសុនមងគល្ េិងលសច្កដសុីែច្ប្មុងច្លប្មើ់េ ។ លប្ៅ

ពីលេះ ក៏ប្តូវផ្ដល់្េវូកដសុីែដ្ល់្មេសុសប្គប់ាា លៅកាុងលោក ។ 

លប្ៅពីលេះ តណំាងថ្េប្កុមមកពីប្ប លទសនានាបាេល ើង

អាេេវូស្នររបស់អាកេលយាបាយ , អាកដ្កឹនាំស្នសនា ថ្េប្បលទស

នានា ថ្ដ្ល្បាេលផ្ាើ់មកមហាសេាិបាតវសិ្នែបជូាលេះ ។ 

លៅលពល្រលសៀល្គណៈកមែការចាត់ោំងមហាសេាិបាត

បាេល ើងបកូសរបុល្ទធផ្ល្ថ្េកចិ្ាប្បជុ ំេិងពិភាកាបថ្េថមេវូបញ្ញហ

ទាក់ទងប្បធាេបទមួយច្េំេួ ។ 

លៅលវោលម្ចា ង ៤ រលសៀល្ ប្ពះពុទធ ច្រយិា ប្បធាេចាត់ោំង

គណៈកមែការ  មហាលថរសម្ចគមថ្េប្បលទសថ្ថតណំាង សលមដច្

សងឃរាជថ្ថបាេបទិអងគប្បជុ ំ ។ 

ថ្ថែងបទិកមែវធិបី្ពះពុទធច្រយិា បាេ ម្ចេលថរដ្កីាថា "លទាះបី

វបបធមែុ៌សាា  ពួកលយើងសុទធថ្តជាអាកប្បតបិតត ិ ោមឱវាទថ្េប្ពះ

សម្ចែ សមពុទធ  ។ លទាះបលីៅទីណា េិងលទាះបបី្បថ្ពណីែុសាា យាា ង

ណាេិងលទាះបីលថរវាទ ឬ មហាយាេ លយើងប្តូវថ្តជយួាា លៅវញិ

លៅមក ។ នាំាា ប្បតបិតតោិមឱវាទរបស់ប្ពះពុទធថ្ដ្ល្ ប្ពះអងគ បាេ

ទនូាែ េលប្បៀេប្បលៅដ្ល់្លយើង ។ បទពិលស្នធេ៍លេះ វាេឹងជារបស់

លយើង លហើយជាេិច្ាកាល្លដ្ើរោមលយើងជាលរៀងរហូត ។ 

លៅលវោយប់ ប្បតនិទូាំងអស់បាេនាំាា លៅអជុលទៀេបជូា

ប្ពះពុទធបដ្ ិម្ចលៅពុទធមណឌ ល្ កាុងលែតតេគរបឋម ជាកចិ្ាបញ្ាប់វធិី

ទាំង ៣ ថ្ថៃ ។ 

សូមបញ្ញា ក់ថា កមែវធទីាំង ៣ ថ្ថៃលេះ ប្ពះសងឃេិងពល្រដ្ឋ

ថ្ែែរលប្កាមប្ប ម្ចណជាង ១០០ អងគេិងរបូលៅលប្ៅប្ប លទស បាេ

អលញ្ាើ ញមកជាប្បតនិ ូ េិងជាអាកសលងកតការណ៍  អាកលធវើការសែប្គ

ច្តិតលៅកាុងកមែវធិលីេះ ថ្តប្ពះសងឃថ្ែែរលប្កាមលៅកមពុជាលប្កាម 

ថ្ដ្ល្ប្ពះលមគណ េិងប្បធាេសម្ចគមសងឃថ្េលែតតេីមយួៗមេិ

ម្ចេវតតម្ចេលទ ម្ចេថ្តប្ពះសងឃេិងពុទធបរស័ិទយួេថ្តបាលុណាោ ះ ។ 

បញ្ាប់មហាសេាិបាតទាំង ៣ ថ្ថៃលេះ គណៈកមែការវសិ្នែ 

បជូាអងគការស ហប្បជាជាត ិ បាេលច្ញលសច្កដបី្បកាសមយួថ្ដ្ល្

លៅ «លសច្កដបី្បកាសរបស់ទីប្កុងបាងកក» ម្ចេែែឹមស្នរថា “ថ្ថៃទី 

១៥ ថ្ែធាូ ឆ្នា ំ ១៩៩៩ តណំាងថ្េប្បលទសទាំង ៣៤ បាេលសាើដ្ល់្

អងគការសហប្បជាជាតឲិ្យទទលួ្ស្នគ ល់្ េិងរឭំកដ្ល់្ វសិ្នែបូជា  

លៅថ្ថៃប្ពះច្េទលពញវង ់ ថ្េថ្ែឧសភា នាទីស្នា ក់ការកណាដ ល្ របស់

អងគការសហប្បជាជាត ិេិងលៅោមតបំេ់េីមយួៗ” ។ គណៈកមែការ 

ក៏បាេលដាះប្ស្នយេវូរលបៀបវារៈប្តងច់្ណុំច្ ១៧៤ ថ្េកចិ្ាប្បជុំ

លល្ើកទី ៥៤ េិងប្សបថ្ថៃ   វសិ្នែបជូាអងគការសហប្បជាជាតថិ្ដ្ល្

បាេបលងកើតកាុងឆ្នា ំ ២០០០ ថ្ដ្ល្ម្ចេការាំប្ទពីប្បលទសថ្ដ្ល្កាេ់

ប្ពះពុទធស្នសនា ។ មហាសេាិបាតឆ្នា ំលេះ ម្ចេប្បលទសច្េំេួ ៨៥ 

ច្លូ្រមួកាុងពិធពុីទធជយេតិ លដ្ើមបីឧទទិសដ្ល់្ែួប ២.៦០០ ឆ្នា ំ ថ្ថៃប្ពះ

ពុទធបាេប្ោស់ ។ 

លប្កាយពីកចិ្ាពិភាកាថ្េមហាសេាិបាតលេះ គណៈកមែការ

បាេលច្ញ«លសច្កដបី្បកាសប្កុងបាងកក» ម្ចេ ៨ ច្ណុំច្ កាុងលនាះ 

ម្ចេការយល់្ដ្ងឹយាា ងប្ជាល្លប្ៅអពីំបញ្ញហ ជវីតិ េិងឥទធិពល្របស់

ប្ពះពុទធស្នសនា លៅលល្ើមេសុសជាតទិទូាំងពិនពលោក កាុងអំ ុង

លពល្ ២.៦០០ ឆ្នា ំ ថ្េប្ពះពុទធបាេប្ោស់ ។ គណៈកមែការសលប្មច្

ថា េឹងប្បតិបតតលិដ្ើមបីការប្ោស់ដ្ងឹេឹងបាេលទសនាេវូស្នរសេតិ

ភាពរបស់ប្ពះ ពុទធដ្ល់្មេសុសជាតកិាុងលោក ជាលដ្ើម ។  

សូមបញ្ញា ក់ថា «វសិ្នែបជូា» ជាកមែវធិបីណុយមយួប្តូវបាេ

ពុទធស្នសេិកប្បា រពធល ើងលៅថ្ថៃបណ៌ូម ី ថ្ែវសិ្នែលៅោមប្បតិទិេ

ច្េទគតថិ្េប្បលទសេីមួយៗ ជាលរៀងរាល់្ឆ្នា ំ ។ ពិធបីុណយលេះប្តូវ

បាេលគប្បារពធល ើងលដ្ើមបីឧទទិសដ្ល់្ថ្ថៃ ថ្ដ្ល្ប្ពះពុទធសមណលាតត

មជាស្នថ បេិក ប្ពះពុទធស្នសនាប្ទងប់្បសូត, ប្ទងប់ាេបរម្ចន ិ

សលម្ចព ធ ិ (បាេប្ោស់) េិងប្ទងរ់ល្ត់ែេធច្លូ្កាេ់បរេិិោវ េ (អស់

ប្ពះជេែ) លៅកាុងតថិ ី “បុណោ ម”ី ម្ចេលសច្កដថីា “ថ្ែលពញបណ៌ូម”ី 

ថ្េថ្ែវសិ្នែ ៕ ក្ោយ ថាច់ ព្បជីា ក្េឿន្ l សាររត័្ម៌ាន្ ថ្ព្រន្េរ 

ប្ពះសងឃេិងពល្រដ្ឋថ្ែែរលប្កាមច្លូ្រមួវសិ្នែបជូា អ.ស.ប. លៅថ្ថ កាល្ពីថ្ថៃទី ២ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ។  របូថត៖ ស្នរព័តម៌្ចេ ថ្ប្ពេគរ 

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ៣៣ 

ពុទ្ធសាសនា 



សិក្ខា សាលាសដ ីព ី«ពុទ្ធសាសនា នងិ ក្ខរអប់រ»ំ របស់ខ្មែរក្រក្ខមក្ៅថៃ 
ក្ោយ ថាច់ ព្បជីា ក្េឿន្  I សាររត័្ម៌ាន្ ថ្ព្រន្េរ 
បងឹកក់, ប្បលទសថ្ថ៖ លៅលវោលម្ចា ង ៩ ថ្ថៃទី ៣ ថ្ែ

មថិនុា ឆ្នា ំ ២០១២ សមព័េធសមណេិសសិតេិសសិតថ្ែែរលប្កាម 

លៅប្បលទសថ្ថ (KKBSU) បាេចាប់លផ្ដើមលធវើសិកាខ ស្នោ សដីពី 

«ប្ពះពុទធស្នសនា េិង ការអប់រ»ំ លៅសកល្វទិ៉ល័្យធមែ

ស្នស្តសត នាទីប្កុងបឹងកក់ ថ្ដ្ល្ម្ចេអាកច្ូល្រមួប្បម្ចណជាង 

១០០ អងគ េិង របូ ។ 

សិកាខ ស្នោលេះ ម្ចេប្ពះលតជប្ពះគណុ កាេ សុផ្ទ

ណារទិធ ជាអធបិត ីេិងម្ចេប្ពះលតជប្ពះគណុ  ធធី ីធលម្ចែ  មក

ពីកាណាដា, លោក ោំង ស្នរៈ ប្បធាេសហព័េធថ្ែែរកមពុជា

លប្កាមលៅកមពជា,ប្ពះលតជប្ពះគណុ លយឿង ោរា ប្បធាេ    

សមព័េធសមណេិសសិតេិសសិតថ្ែែរកមពុជាលប្កាម លៅកមពុជា , 

លោក សឺេ ជុជំេួ ប្បធាេបណាក ញយុវជេថ្ែែរកមពុជាលប្កាម, 

ប្ពះលតជប្ពះគណុ សឺេ ទី សមណេិសសិតថ្ែែរលប្កាមលៅថ្ថ , 

ប្ពះលតជប្ពះគណុ លយឿង សោថ  សមណេិសសិតថ្ែែរលប្កាម

លៅថ្ថជាវាគែេិ ។ 

ប្ពះលតជប្ពះគណុ កាេ សុផ្ទណារទិធ ចាប់លផ្ដើមលបើកមែ

វធិលីដាយម្ចេកិច្ាេមស្នក រប្ពះរតេប្តយ័ េិងសែឹងស្នែ ធ៍

លារព ច្លំោះវញិ្ញា ណកខេធវរីបុរសជាតថិ្ែែរថ្ដ្ល្បាេពលី្

ជវីតិកលដ្ើមបីបុពវលហតជុាតលិៅថ្ដ្េដ្កីមពុជាលប្កាម ។ 

អងគសិកាខ ស្នោបាេប្បប្ពឹតតលៅលដាយវាគែេិល ើងលធវើ

បទបង្វហ ញោមប្បធាេបទេីមយួៗទាក់ទងេឹង «ប្ពះពុទធ

ស្នសនា េិងការអប់រ»ំ លហើយម្ចេការសួរលៅកាេ់វាគែេិពី

អាកច្លូ្រមួ ។ 

អងគសិកាខ បាេបញ្ាប់លៅលវោលម្ចា ង ៥ រលសៀល្ 

លប្កាយពីអងគប្បជុបំាេសរបុការង្វរកាុងមយួថ្ថៃលេះ េិងបាេ

ឯកភាពថា េឹងលធវើសិកាខ ស្នោថ្បបលេះលៅឆ្នា ំលប្កាយ   

លទៀត ៕ (អាេតទំព័រ ៣៥) 

ទិដ្ឋភាពអងគសិកាខ ស្នោសដអីពីំ “ប្ពះពុទធស្នសនា េិង ការអប់រ”ំ ថ្ដ្ល្បាេលរៀបច្លំ ើងលដាយ សមពេ័ធសមណេិសសតិ - េិសសតិ

ថ្ែែរលប្កាមលៅប្បលទសថ្ថ (KKBSU) កាល្ពីថ្ថៃទី ០៣ ថ្ែមថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ លៅសកល្វទិ៉ល័្យធមែស្នស្តសត  ។  

របូថត៖ ថាច់្ ប្បជីា លគឿេ l ស្នរព័តម៌្ចេ ថ្ប្ពេគរ  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ៣៤ 

ពុទ្ធសាសនា 



សរមង់សមដសំីខាន់ៗរបស់វាគានិខែេបានខថែងលៅកាងុសិោា សាលាសដី អំព ី“រពះពុទ ធសាសនា និង ោរអប់រ”ំ 
ខ្ដលក្រៀបចំក្ោយសមព័នធសមណនិសសិត-និសសិតខ្មែរក្ព្ក្ខមក្ៅថៃ ក្ខលរីថៃៃទ្ី ០៣ ខ្មមិៃុនា ឆ្នា  ំ២០១២ 

ក ិ
ចចក្ខរអភិវឌ្ឍអការសាស្តសរជាតិរបស់មលួនក្យើង

វាមិនរិបាកក្ទ្ ខ្តសំខាន់គឺ ព្រះក្ៅ អធិក្ខរ

ក្នះ ព្តូវក្ចះក្មើលសមុទ្ុកាចកំ្ោះព្រះសងឃខ្ដល

បួសៃែីឬក៏បសួចាសក់្ោររ តាមធម៌អាៃ៌វិន័យ 

សាមគគីោា ដូចបងបអនូបក្ងកើត ។ ព្រះក្ត្ជព្រះេណុ ថាច់ តារា 

មញុំ 
ព្រះករុណាបានឮោកយមួយចំនួន

បានបដិក្សធចំក្ោះកមែវិធីសិកា

តាមវតរអារាមរបស់ក្យើងបដិក្សធ 

ចំក្ោះសមាគមព្រះសងឃក្ទ្ៀត   

ផង ។ ក្គមិននឹកក្ ើញថា វតរអារាមរបស់ 

ក្យើង ក្ខលណាក្យើងធ្លល ប់បួសក្រៀន ក្ចះដឹងទាងំរីអកសរក្ ើងក្ៅ  ថៃៃ

មួយ ក្យើងបានក្រៀនបានដល់ថាា ក់បណឌ ិត អនុបណឌ ិត ក្េើយខ្បរជា

បដិក្សធវតរអារាមក្ៅវិញ ។ ក្យើងក្ចញរីវតរអារាមរបស់ក្យើង ថៃៃ

មួយ ក្យើងបានក្ជាគជ័យខ្បរជាក្យើងបដិក្សធវិញ ។ កមែវិធីសិកា

របស់ក្យើង កខ្នលងណាក្ៅអន់ៃយ ក្យើងព្តូវរកវិធីសាស្តសរ ក្ោះព្សាយ

ក្ដើមបីឲ្យបានក្ជឿនក្លឿនដូចក្គ ។ ព្រះក្តជព្រះគណុ ង៉ ូតងឹ ណាម 

សមណនសិសតិខ្មែរក្ព្ក្ខមថនវជិាាសាា នព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរក្ៅទ្ពី្កងុខ្ព្រកឫសស ី 

ព្ប 
ក្ទ្សនីមួយៗខ្ដលមានក្ខររីកចក្ព្មើន

បានក្នាះ ព្តូវមានធនធ្លនមនុសសជា     

ចមបង ។ មនុសសមាា ក់ៗខ្ដល ចាត់ទ្ុកថា

ជា “ធនធ្លនមនុសស” មាន ៥ ព្បក្ខរគឺ 

ទ្ីមួយចកំ្ណះដឹង  ទ្ីរីរសីលធម៌ ទ្ីបីក្ខយសមបទា ទ្ីបួនក្ខរ

អនុវតរសិទ្ធិ និងក្សរីភាររបស់មលួន និងទ្ីព្បា ំក្ខរបំក្រញក្ខតរវកចិចរបស់មលួនក្ដើមបីបកំ្រីជាតិ ។  

ព្រះក្តជព្រះគណុ ក្យឿង តារា 

ព្ប 
ធ្លនបទ្ក្នះរិតខ្មនខ្តក្លើកក្ ើងមកកាងុ

សម័យទ្កំ្នើប  ក៏ប៉ុខ្នរវាសមព្សបក្ៅនឹង

ោកយ ចាស់បរមបុរាណរបស់ក្យើងខ្ដល

ក្លាកបានក្លើកមក។ ព្បធ្លនបទ្នាក្រល 

ក្នះ មានព្បធ្លនបទ្ថា “ព្រះរុទ្ធសាសនា និងក្ខរអប់រំ” ។ 

ចំខ្ណកបុរាណាចារយក្លាកក្លើកក្ ើងថា “បួសក្រៀន” ដូចោា  គឺអាកបួសព្តូវខ្តក្រៀន ។ 

ក្េតុដូចក្មេចបានជាចាស់បុរាណក្លាកថា អាកបួស ព្តូវខ្តក្រៀន ក្ព្ោះថា  ក្ព្ក្ខយក្រល

ខ្ដលលាចាកសិក្ខា បទ្រីបួសក្េើយ មាា ក់ៗ នឹងក្ខល យក្ៅជា បណឌ ិត  ក្េើយខ្ដលក្ៅក្ខល យ

មកជាអនទិត ក្េើយក្បើនិយាយរីបណឌ តិគជឺាអាកព្បាជញ ក្ចះដឹង ក្ចះសរវ ក្ចះព្គប ់ ។ ក្េតុ

ដូក្ចាះ បានន័យថា កាងុសម័យបុរាណ ក្ខលណាខ្តបួសព្តូវខ្តក្រៀន ក្បើក្ខលណាបួសក្េើយ

មិនក្រៀន ព្តូវនឹងោកយទ្ំក្នៀមមួយឃ្លល ថា “កមាិលក្អៀនក្ព្បៀន បួសក្េើយមិនក្រៀន បក្នាទ ស

ថាក្លល ” ។  ក្លាក តាងំ សារៈ  

ភា 
រជាអាកដឹកនាំ

វាមុសោា នឹង

អាកដឹកនា ំ ។ 

អាកដឹកនាគំឺជា

បុគគល បុគគលខ្ដលដឹកនាអំវីមួយក្ៅកាងុសាា    

ប័នមួយ ឬ ក៏ក្ៅកាងុព្គួសារមួយក្នះគឺជាអាកដឹកនា ំ  ។ ក៏ប៉ុខ្នរភារជា

អាកដឹកនា ំគឺវាមុសោា  ។ ភារជាអាកដឹកនា ំវាផុសក្ចញរីគំនិត វាផុស

ក្ចញរីក្ខរថចៃព្បឌិ្ត  ភារជាអាកដឹកនាកំ្យើងមិនអាចក្មើលក្ ើញបាន

ក្ទ្ ចឹងវាបងកប់ក្ៅកាងុមលួនរបស់ក្យើង វាបងកប់ក្ៅកាងុបញ្ញា របស់ក្យើង  

និងវាបងកប់ក្ៅកាងុភារឈ្លល សថវរបស់ក្យើង ។  

ក្លាក សនឺ ជុជំនួ 

សូ 
មក្្លើយចំក្ោះព្រះក្តជព្រះគុណមករីព្សកុ

ខ្មែរខ្ដលសរួថា ចុះក្េតុអវី ខ្មែរក្ព្ក្ខម

ក្ខន់ព្រះរុទ្ធ សាសនាមករាបោ់ន់ឆ្នា កំ្េើយ 

ចុះក្េតុអវីបានជាក្គ [គណៈកមែក្ខរ

 វិសាមបូជា អ.ស.ប. ក្ៅថៃ ] មិនអក្ ា្ ើញ មិនក្ៅមកក្ធវើ

អតាា ធិបាយ ? ។  ក្យើងមិនមានព្បក្ទ្សមាននរណាក្គទ្ទ្ួលសាគ ល់ ក្េើយក្យើងក្ៅតូច

ចិតរអុ ី ។ ក្យើងបានមកក្នះ  ក្យើងគួរនាគំាីោា  ព្បាប់ក្គថា ក្យើងជាខ្មែរក្ព្ក្ខម ក៏ប៉ុខ្នរអាក

សិកាមួយចំនួន ក្យើងបណឌ ិតទាងំមូល ក្យើងមិនហ៊ា នព្បាប់ក្គថា ខ្មែរក្ព្ក្ខម ផង ក្តើអាក 

ណាក្គឈឺឆ្នអ លក្យើង ។ ចឹងក្ទ្ ក្យើងព្តូវខ្តមានមតិតវាា  ក្ដើមបីក្ៅថៃៃក្ព្ក្ខយបានក្គទ្ទ្ួល

សាគ ល់ក្យើង ។  ព្រះក្តជព្រះគណុ ក្ខន សុផាណារទិ្ធ 

យុ 
ទ្ធសាស្តសរ នក្យាបាយ

ព្តូវមាន ៣ ធំៗ គឺ ទី្

មួយ ព្តូវមាន ្នទៈ  , 

ទ្ីរីរ ព្តូវមានសកមែ 

ភារ និងទ្ីបី ក្ទ្ើបក្ចញជាលទ្ធផលលអ  ។  

ចឹងក្ទ្ ក្យើងចង់ឲ្យក្គសាគ ល់ ក្យើងព្តូវបក្ងកើតមិតរឲ្យក្ព្ចើន  ក្េើយ

ក្យើងព្តូវមាន្នទៈ និងទ្ិសក្ៅព្តឹមព្តូវ ។ ដូចជាក្ខរសិកាក្រៀនសូព្ត

ជាក្ដើម ព្បសិនក្បើ ករុណាព្គប់អងគមិនមានទ្ិសក្ៅ ក៏មិនអាចប ច្ប់

ក្ខតរវកិចចសិការបស់ក្យើងបានខ្ដរ ។ ព្រះក្តជព្រះគណុ ធធី ីធក្មាែ  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័ ៣៥  

ពុទ្ធសាសនា 



  ស្រណោះណោះណេរខ្ម ែរ   ដូនតាខ្ែពីយូរលង ់
  ណមត្តណោះណមែ ះខ្ស្រក្រុង  អសារបងប់បេឃ្លា ត្ចាេ ។ 
  ចបំែេខ្បែេណលើណក្ោម   នាមាណោមក្រវត្តោិា េ ់
  ណមត្តក្រុងថ្ែាអនឃ   ពិត្ក្រត្យេសមានហរូខ្ហរ ។ 
  អូរោប ់ថ្ក្ពនគរ   ឃ្លា ងំលងណ់ោរជាណមែ ះខ្ម ែរ 
  រពវថ្ែៃយួនវាខ្ក្រ   បំភានប់េខ្ម ែរមាា រ់ស្រុេ ។ 
  ណមរណោងដំរ ី    ខ្ក្ពេឫរសទីលួតាណមាេ 
  ទេឹណមែ ពាមមាត្ក់្រូេ   យួនរក្មុេយេឥត្រល ់។ 
  ពលលាវក្ពះរួគ៌ា    ោៃ យេកំ្ពាគណឺោះក្ត្ល ់
  ក្ត្ឡាចណោះទញួម វល ់   ណក្ពាះខ្លងយលពី់ភាពពិត្ ។ 
  ណោះគងក្រមួនរ   មិនខ្ដលអរររាយចតិ្ត 
  ណក្គ៌ះក្ពះក្ត្ពំាងពិត្   ផ្សារខ្ដេរនិទ ធយណំសាេសាា យ ។ 
  េពំងឫ់រសណីមត្ត   ចារ់ក្រខ្ែត្យួនេចំាយ 
  េណំទចវត្តទាងំឡាយ   ខ្ម ែររំថ្ចសាងរោា រ ។ 
  េពំងណ់គ៌ែៃូរយំ    ណសាះមិនរមឃ្លា ត្ោយា 
  ពាមបាោររីមា   នងិចង្វវ ក្ត្ពំាងណេរ ។ 
  ណមត្តក្រុងនងិខ្ដនណោះ   រលាយណមាះអរ់បផ្សនទ ី
  ពះុខ្ញេខ្បេគ៌ា គា ី   ខ្ម ែរថ្ទទេីោា លណក្ោម ។ 
  គក្មបហ់េុរឹបបី   ខ្ម ែរក្រុរស្ររីរ់ក្រឈម 
  េាុងនមឹអនានគិម   យួនក្រហមណរាចណៅដាយ ។ 
  ខ្ម ែរណក្ោមយំស្រណោះ   ណមត្តនងិណោះជាងថ្មៃប្លា យ 
  បាត្ប់ងណ់ដាយសាន ថ្ដ   បាោងំថ្ននោត្ឧ់្យយួន ។ 
  នាថ្ែៃបួនមាសា    មិែនុាខ្រក្ប្លបួំន 
  ខ្ម ែរណក្ោមទទលួផ្សទួន   ទេុ ខណពញម ានួរាីបលងរួច ៕ 

មួប ៦៣ ឆ្នន  ំទិវា ០៤ ម្ិថុនា 

ថៃៃទ្ី ១៤ ខ្មមិៃនុា ឆ្នា  ំ២០១២ 

ក្ដ្ឋយ សឺន្ ថាយ ធន្  

ព្រតឹ្ តបិព្ត្របស់សហរន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ព្ោម្ ក្េម ៨៨ ខ្មម្ថិនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ទរំរ័  ៣៦ 



រលរដឋខ្មែរក្ព្ក្ខមក្ៅភាំក្រញព្បាររធទ្ិវាក្ខន់ទ្កុាជាតិខ្មែរ មួប ៦៣ ឆ្នា  ំថៃៃបារាងំក្ខត់ខ្ដនដីកមពជុាក្ព្ក្ខមព្បគល់ឲ្យក្វៀតណាមព្គប់ព្គង         

(០៤ មិៃុនា ១៩៤៩ - ០៤ មិៃនុា ២០១២) ក្ៅថៃៃទ្ី ១៧ ខ្មមិៃនុា ឆ្នា  ំ២០១២ ក្ៅផទះរបស់ ក្លាក គង់ ោ ំព្បធ្លនសេ ីទ្គីណបកស         

សម រងសុ ី។ គណៈកមែក្ខរក្រៀបចំរិធីបុណយបានអះអាងថា រោឋ ភិបាលខ្មែរបានរារាងំរកួក្គព្បាររធកមែវធិីក្នះ ក្ៅទ្សីាធ្លរណៈខ្ដលក្ធវើឲ្យរួកក្គ 

រនាថៃៃដល់ក្ៅរីរក្លើក ។ រូបៃត៖ សឺន ខ្ចង ក្ចើន  

សេរ័នធខ្មែរកមពជុាក្ព្ក្ខម (KKF) ព្បាររធមួប ៦៣ ឆ្នា  ំថៃៃបារាងំក្ខត់ខ្ដនដីកមពជុាក្ព្ក្ខមព្បគល់ឲ្យក្វៀតណាមព្គប់ព្គង  (០៤ មិៃនុា ១៩៤៩ - 

០៤ មិៃុនា ២០១២) ក្ៅថៃៃទ្ី ២៤ ខ្មមិៃុនា ឆ្នា  ំ២០១២ នាទ្ីព្កងុទ្ូលូ ព្បក្ទ្សបារាងំ ។ រធីីក្នះ មានក្ខរចូលរួមរី ក្លាក ថាច់ ង៉កុ ថាច់ 

ព្បធ្លនព្បតិបតរសិេរ័នធខ្មែរកមពជុាក្ព្ក្ខម និង ក្លាក ថាច់ ក្វៀង ព្បធ្លនសេរ័នធខ្មែរកមពជុាក្ព្ក្ខមព្បចាទំ្វីបអុឺរាុប និងសមាជកិ សមាជិក្ខមករី

រដឋ និង ព្បក្ទ្សនានាផងខ្ដរ ។ របូៃត៖ VOKK  


