
ទសី្នា ក់ការ: P.O.BOX 0193, Pennsauken, NJ 08110, USA, Tel:(856)655-3838, E-mail: info.dep@khmerkrom.org 

មេម ៀនខនតីធេ ៌............................................................................. ២ 

កណំត់មេតកុចិ្ចប្រជុុំ រស់សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ................ ៤ 

េន្តនតីសេព័នធខ្ខែ កេពជុាមប្ោេជរួពភាកាជាេយួ ..................... ៧ 

អាជាា ធ ម ៀតណាេគរំាេចារ់ប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេផ្សកឹ............... ៨ 

អង្គោ សមាគេខ្ខែ កេពជុាមប្ោេមៅកេពជុាមច្ញ ....................... ៩ 

ខ្ខែ មប្ោេច្ូល េួេហាសននិបាតជនជាតមិ ើេ ............................ ១២ 

ខ្ខែ មប្ោេកំណត់ខ្ផ្នោ ឆ្ន  ំ២០១៣ ......................................... ១៣ 

ប្កមេកមេើលកេពជុាមប្ោេ ឆ្ន  ំ២០១២ ....................................... ១៥ 

ប្ពះសង្ឃ តតម ើេមោន ២៨ អង្គ ប្រេង្រញ្ចរ់ថ្នន ក់ឯក  ............. ១៩ 

ប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេរដងឹ្អាជាា ធ ម ៀតណាេ ................................ ២០ 

អាជាា ធ ម ៀតណាេម ះខ្លង្មោក មៅ មេន .......................... ២២ 

ោ បា៉ា ន់ប្រមាណច្មំោះកចិ្ចប្រតិរតតខិ្ លយួនបាន និង្េនិ ....... ២៤ 

 តតសេប ួ ង្ស ី(សេប ួ) អាយុោល ១៦៤៩ ឆ្ន  ំ ............................ ២៧ 

(កប្េង្កំណាពយ ៖ សុ យិាបាងំ្ភ្ន)ំ ................................................ ២៨ 

មាតិកាព័ត៌មាន 

ឆ្ន ាំទី ១០ លេខ ៩១ - ខខមករា គ. ស. ២០១៣ - ព. ស. ២៥៥៦                   Vol.10  No.91 - Jan  2013 

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ក្រើកកិច្ចររជ ុំររចុំឆ្ន ុំ ២០១២ 

អង្ គប្រជ ុុំប្រច ុំឆ្ន ុំររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្ៅទបី្កងុ្ឆ្ឡតុ រដ្ ឋណតករូ  ឡូឡណា សហរដ្ ឋអាក្ម្រកិ ចរ់ពឡីង ៃទ ី១៥ ដ្ល ់១៦ ខ្មធ្ ន ូឆ្ន ុំ ២០១២ ។ (ទុំពរ័ ៤ ) 

ខ្មែរក្រោម្ច្ូលរួម្ហាសន្និបាតមួរក្លើកទី ២០  

នន្ជន្ជាតិក្ ើម្ភាគតិច្ពិភពក្ោក 

យវុជន្ខ្ម ែរក្ប្ោម្ចលូរមួ្ក នងុ្ម្ហាសន្ នបិាតជន្ជាតកិ្ដ្ ើម្ពភិពក្ោកក្ល ើកទ ី២០  
ក្ៅទបី្កងុ្ហសឺខ្ណវ ោលពឡីង ៃទ ី២៧ ន្ងិ្ ឡង ៃទ ី២៨ ខ្មវចិ ឆោិ ឆ្ន ុំ ២០១២ ។  



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ០២ 

ថ្ងៃទី ១៥ ខ្ខេករា ឆ្ន  ំ២០១៣ 

ម យ សឺន សមប្េច្ l VOKK 

ពិ 
ភ្ពមោកចារ់មផ្តើេឆ្ន ំ ២០១៣ បាន ១៥ ថ្ងៃ

មេើយ ។ ម ះជាេនសុសមាន កនុង្សកលមោក

បាន ឬ េិនបានស្វា គេន៍  ចារ់មផ្តើេ ឬេនិចារ់មផ្តើេឆ្ន ំងែ ីប្ពះ

សុ យិាក៏មៅខ្ត ះមៅមពលអ មុណាោ ទ័យ មេើយនឹង្លិច្មៅ

 ញិមៅរច្ចុសេ័យ ។ មនះជា ុំមណើ  មទៀង្ ត់េយួ ខ្ ល

 ញុសតតនិក កនុង្ច្ប្កវាេថ្នឲ្យប្តូ ខ្តទទលួយក ម យ

គ្មែ នជមប្េើសមេើយ ។ កនុង្រ យិាោសខ្ លគ្មែ នអាីជាមទៀង្

 ត់មនះ វាសនា រស់េនសុស មាន ក់ៗ នាថ្ងៃមនះ គជឺាផ្លថ្ន

អាី ខ្ លមគបានគតិគ ូ និង្បានមធាើពីថ្ងៃ-ខ្ខ-ឆ្ន ំេនុៗ មលើក

ខ្លង្ខ្តភាពថ្ច្ នយ ខលះៗខ្ លមកើតមេើង្ជាយថ្នមេត ុ    

ខ្តរ៉ាុមណាោ ះ ។ 

ជាប្ទឹសតីសកលេយួបានខ្ច្ង្ថ្ន ប្រសិនមរើមយើង្មធាើ

អាីៗ ខ្ លៗ មយើង្នឹង្បានទទលួលទធផ្ល ខ្ ល ។ មរើតាេ

ោ សមង្េតនិង្រទពិមស្វធន៍ថ្នជ ីតិ ោ ខ្ លមយើង្    មាន ក់ៗ

ច្ង្ប់ានអាីេយួ មនាះមៅថ្ន “ច្ណំង្ច់្ង្ប់ាន” ។ កនុង្  រ  ិ  រ

ងថ្នច្ណំង្ម់នះ ប្ទឹសតីពី មានលកខណ:គ ួពិចា ណា ។ េតិ

េយួយល់ថ្ន ច្ណំង្េ់នសុសគ្មែ នប្ពំខ្ នមទ ។  រារណា

មយើង្កមំ ើកខលួន គចឺ្ង្ម់ធាើអាីេួយច្ង្ប់ានអាីេយួ ។ ច្ង្ប់ានអាី 

េយួគឺ មានកង្ាល់កនុង្ច្តិត ។ េត ិខ្ លយល់ថ្ន មយើង្គ ួខ្ត

មច្ះសរាយ កីរាយជាេយួនឹង្អាីខ្ លមយើង្ មានេក

មេើយជាជាង្មច្ះខ្តច្ង្ប់ានគ្មែ នប្ពំខ្ នកំណត់ ខ្ លនាំឲ្យ

មានកង្ាល់ខាល់ខ្វា យេនិមច្ះច្រ់េនិមច្ះមេើយ ។ ច្ខំ្ណក

េត ិ េួយមទៀតថ្ន េនសុសខ្ លអស់ច្ំណង្ ់ គមឺប្រៀរបាន  

មៅនឹង្េនសុសស្វល រ់គ្មែ នោ  កីច្មំ ើនមទ ។ មយើង្ប្តូ ខ្តមាន 

ោ ប្សថ្េ មានសុរិនងែីៗ ជានិច្ច ។ 

 មយើង្ខាុំសូេទកុម ឿង្ “ច្ង្”់ ឬ “េិនច្ង្”់ មនះ ជូន

មោកអនកពិចា ណាច្ះុ មប្ោះេនសុសមាន ក់ៗ មានជ ីតិេយួ 

សប្មារ់ ស់មៅតាេ មរៀរ រស់ខលួន។  

រ៉ាុខ្នតសប្មារ់មយើង្ជាខ្ខែ មប្ោេ ខ្ លភ្ពាវាសនាេនិ

លអ បាន ញុឲ្យមយើង្មៅ ស់មៅមប្ោេនឹេប្តួតប្តា រស់     

ប្រមទសម ៀតណាេ មរើមយើង្េិនច្ង្ ់ ឬេិនមធាើអាីេយួមទ គឺ

មគច្េិនផ្តុពីស្វល រ់ផ្តុពូជខ្ខែ មេើយ ។ មោកអនកបាន

ប្ជារមេើយ ប្រ តតសិ្វន្តសតក៏ ចូ្ជាប្ពឹតតិោ ណ៍រច្ចុរបននខ្ ល

មកើតមេើង្នឹង្រនតមកើតមេើង្មៅអនាគត បានរមប្ង្ៀនមយើង្

អំពីទឹក ខី្ខែ បានបាត់រង្យ់ា៉ា ង្មប្ច្ើន  មេើយក៏មានសញ្ញា ថ្ន 

ម ះជាប្រមទសជតិខ្វង្ បានរង្ហា ញភាពញញឹេសនិទធស្វន ល 

កនុង្នាេេតិតភាពលអូកលអឺននាមពលលមនះកត ី ក៏គជឺាញញឹេ

កនុង្ផ្លប្រមយាជន៍ រស់មគ ខ្ លជានិច្ចជាោល ជាោ ខូច្

ខ្វបាត់រង្ ់រស់ខ្ខែ  ។ ោ  ញួតចូ្ថ្នមាតុភ្េូជិាទីមសនហា

មនាះ ក៏េិនប្បាក ជាឈរ់ប្តេឹមនះខ្   ។ ពិតខ្េនមេើយ 

ឈាេខ្ ល ត់មៅកនុង្ស ថ្សខ្ខែ មៅកេពុជាមប្ោេ និង្ខ្ខែ 

មៅកេពុជា គជឺាឈាេខ្ខែ ខ្តេយួ។ រ៉ាុខ្នតម ឿង្សុខទកុខ  រស់

ប្រជាពល  ឋខ្ខែ មៅកេពុជា និង្សុខទកុខ រស់ខ្ខែ មៅកេពុជា

ប្រជាពល  ឋខ្ខែ មប្ោេ គេឺិន ចូ្គ្មន មទ ។ ខ្ខែ មប្ោេខ្ ល

ប្តូ  ស់មៅកនុង្ោ ឃំុប្គង្ រស់រ មទសយួន មប្រៀរបានមៅ

នឹង្សេបុកឥតមេបា ឬក៏ជា “កនូមាន់” ខ្ លមានមេជា “មេ

 ” ។ ភាពខុសគ្មន មៅប្តង្ថ់្ន ម ះជា “មេ ” ប្ោរប្ច្េំពង្ 

ឬ រមណត ើ  ប្ច្េំកនូ ក៏វាមៅមច្ះប្សឡាញ់ និង្ោ ោ កនូ

 រស់វាខ្   ។ ច្ខំ្ណកមគ្មលរំណង្ រស់យួនច្មំោះខ្ខែ  ឬ

ខ្ខែ មប្ោេ ខ្ លថ្នមស្វែ ះឬេនិមស្វែ ះមនាះ  គជឺាម ឿង្គ ួ

ពិចា ណា ។ ម ឿង្េតិតភាព វាង្ប្ពះរាជាណាច្ប្កកេពុជាជា 

េយួប្រមទសម ៀតណាេ ជាម ឿង្េយួម យខ្េក។ ម ឿង្រាជ

  ឋ ភ្បិាលថ្នប្ពះរាជាណាច្ប្កកេពុជាឈឺឆ្អ ល ឬេិនឈឺ 

ឆ្អ លច្មំោះសុខទកុខ រស់ខ្ខែ មប្ោេ  ំង្មៅកនុង្ប្រមទស

កេពុជា  ំង្មៅកេពុជាមប្ោេជាម ឿង្េយួមទៀត ។ រ៉ាុខ្នតមរើ

និយាយពីខ្ខែ មប្ោេ មៅមលើអតតីខ្ ន ីអាណាច្ប្កកេពុជា 

គកឺេពុជាមប្ោេខ្ លមៅកនុង្កណាត រ់ថ្ យួនោន់ោរ់ ម យ 

មយាង្មៅមលើសញ្ញា  ំង្ឡាយ ខ្ ល  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ

បានមធាើពីអតីតោល និង្កពុំង្ខ្តអន ុតតន៍នាមពលមនះ បាន

ជប្េុញឲ្យយល់ ថ្ន មរើខ្ខែ មប្ោេេិនប្សុះប្សួលេូលេតិគ្មន

មេមរៀនខនតធីេ៌ 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ០៣ 

ប្ពតឹ តរិប្តក្ចញផ្សាយប្រច ុំខ្មររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ 
ឯកសារ PDF មាន្ក្ៅក នងុ្ក្េហទុំពរ័ www.khmerkrom.net ន្ងិ្ www.vokk.net 

ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

កនុង្ោ ោ ោ អតតសញ្ញា ណ  រស់ខលួនមទ ពូជខ្ខែ មៅមលើទឹក

 មីក  នូតាេហានគ មនះ អាច្នឹង្ឈាន ល់ោ  និាស

ស្វរសូនយ េនិខ្វនមេើយ  ។ 

បានន័យថ្ន អាីខ្ លខ្ខែ មប្ោេធ្លល រ់ខ្តមានេកមនាះ 

បានបាត់រង្ម់ៅមេើយ ។  មេើយច្ង្ ់ ឬេនិ ច្ង្ ់ មយើង្ ំង្

អស់គ្មន  ជាខ្ខែ មប្ោេមាន ក់ៗ ប្តូ ខ្តមធាើអាីេួយ កនុង្មគ្មលមៅ

 េួេយួ ជាេយួគ្មន  ។ 

គ្មែ នអាីខ្ លយឺតយា៉ា   សប្មារ់មយើង្ ំង្អស់គ្មន       

មេើយ ។ ឆ្ន ំ ២០១៣ ក៏ ចូ្ជាឆ្ន ំ ថ៏្ទមទៀត ខ្ លនឹង្េក

 ល់ផ្លូ ខ្ លមយើង្ ំង្អស់គ្មន ប្តូ ម ើ  មប្ោេឆ័ប្តសេព័នធ

ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ជាជមប្េើស ប៏្តឹេ ប្តូ ខ្តេយួគត់ ខ្ ល

ប្សរច្ារ់អនត ជាតិ ។ ោ មចាទប្រោន់ពីសំណាក់ប្រមទស

ម ៀតណាេខ្ លថ្ន មយើង្ជាប្កុេមានរំណង្រំខ្រកទឹក ី

មនាះ ប្គ្មន់ខ្តជាមលសេួយេនិសេមេតផុ្ល ម ើេបីរង្ហអ ក់

 ុំមណើ   តស ូេតមិ យសនតិភាព រស់មយើង្ខ្តរ៉ាុមណាោ ះ។ 

មយើង្ជាខ្ខែ មប្ោេ ំង្អស់គ្មន  ប្តូ ខ្តមានជុំេ  ងឹ្ពឹង្  ចូ្

ងែភ្នខំ្ លេនិអាច្ មង្គើ បាន ម យស្វ ខយល់ពយុះសង្ឃរា

មបាករក់មេើយ ។ ម ះជាយឺតឬមលឿនជុំហា ន រស់មយើង្ 

ប្តូ ខ្តមបាះមៅេខុជានិច្ច ។សុភាសិតបារាំង្េយួបានមោល

ថ្ន Qui n’ avance pas recule បានន័យថ្ន “ អនកេនិមៅេខុ គឺ

ងយមប្ោយ” ។ សុភាសិតបារាំង្េយួមទៀត ក៏បានខ្ច្ង្ថ្ន     

“ Qui va lent, va loin ” បានន័យថ្ន “ អនកមៅេខុម យយឺតៗ 

មៅបានឆ្ៃ យ “។ សប្មារ់ខ្ខែ មប្ោេ    “ មៅមសៃៀេ  គ ឺ  

ស្វល រ់” ។ លង្ល់ក់ម យស្វ សំមេង្ “យកសខ្កលង្ខលួន”  

មប្ច្ៀររំមព  គបឺ្បាក ជាមាន មប្គ្មះថ្នន ក់ ល់ជ ីតិ ។  

ឆ្ន ំងែគីំនិតងែី ។ ខ្ខែ មប្ោេមាន ក់ៗប្តូ ខ្តមានគំនិតថ្ន 

ខលួនប្តូ ខ្តជាច្ខំ្ណកេយួ    ថ្នោ តស ូជាប្រ តតិស្វន្តសតមនះ  

មេើយសំខ្វន់រំផ្ុតប្តូ ខ្តមានច្តិតខនតីអត់ធែត់ កុចំ្ង្ប់ានអាី

តាេរំណង្ ម យឆ្រ់  េ័សមពក។ ខ្វង្មប្ោេមនះ ជា    

មេម ៀនខនតីធេ ៌រស់មោកថ្ប្ពយិនអា េ៖  

Apply discipline to your thoughts when they 

become anxious over the outcome of a goal. 

Impatience breeds anxiety, fear, discouragement 

and failure. Patiencecreates confidence, 

decisiveness, and a rational outlook, which 

eventually leads to success. Brian Adams។  

មានន័យថ្ន៖ “យក ន័ិយមៅអន ុតតជាេយួោ នឹក 

គតិ រស់អនក មៅមពលខ្ លវាមៅជាមានោ ងរ់ បា េភ 

ច្មំោះផ្លខ្ លមច្ញេកពីមគ្មលមៅេយួ ។ ោ គ្មែ ន       

អំណត់ រមង្េើតោ ងរ់បា េភោ រាខ្ កេិន ច់្មប្សច្ោ ភ្យ័

ខ្វល ច្កតអីស់សង្ឃឹេ និង្ររាជ័យ ។ កតអីំណត់រមង្េើតទំនកុទកុ 

ច្តិតោ សមប្េច្ច្តិត និង្ទសសន ស័ិយប្រករម យ           

 ចិា ណញ្ញា ណ ខ្ លខ្តង្នាំមៅ កមជាគជយ័” ។ 

ង្ហកមៅពិចា ណាពីោ មពញច្តិត កីរាយជាេយួនឹង្  

“អាីខ្ លមយើង្មានមេើយ”  ខាុំសូេ ឭំកន ូសេដ ីរស់ខ្ខែ 

មប្ោេមាន ក់េកពីមនន   ងូ្ មខតតប្ពះប្តោំង្ កេពុជាមប្ោេ 

ខ្ ល ទិយុសំមេង្កេពុជាមប្ោេ បានមធាើោលពីម ើេខ្ខេករា

ឆ្ន ំ ២០១៣ មោក ថ្នច់្ សឺង្ បាននិយាយយា៉ា ង្ មូច្នះ           

“ ប្រសិនមរើគ្មែ ន សេព័នធខ្ខែ កេពជុាមប្ោេមធាើសកេែភាពមទ 

ពួកវា (យួន) ប្ច្បាច់្មយើង្(ខ្ខែ មប្ោេ)មខេច្ ចូ្មេៅ !” ។ 

ោកយ េួយឃ្លល មនះ មានន័យប្គរ់ប្គ្មន់សប្មារ់មលើកទឹកច្ិតត 

ច្មំោះសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ តំាង្ពីថ្នន ក់ កឹនាំ េូត

 ល់សមាជកិ-សមាជិោ និង្អនកគំ្មប្ទ ំង្អស់ច្មំោះសកេែ 

ភាពខ្ លបានរំមពញកនុង្ោលកនលង្េក ។ មយើង្ ំង្អស់

គ្មន ជាខ្ខែ មប្ោេក៏បានទទលួស្វគ ល់ថ្ន ជាប្រ តតសិ្វន្តសត មាន

ោ មប្ោកមេើង្តស ូជាមប្ច្ើន ុំណាក់ោល រ៉ាុខ្នតកំណត់ជា

ោ តស ូេតិថ្នន ក់អនត ជាតពំុិមាន ូច្មពលមនះ មេើយ ។ 

ជមយា ុំមណើ  តស ូប្ត ូទិស  រស់ខ្ខែ កេពជុាមប្ោេ ! 



ប្ពឹ 
កថ្ងៃមៅ  ៍ទី រ់ប្បាំេួយ ខ្ខធនូ ឆ្ន ំពី ោន់ រ់

ពី  ម ោ មមា៉ា ង្ ៨ និង្ ៣០ នាទី សេព័នធ

ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ បានម ៀរច្កំចិ្ចប្រជុុំ ុំណាច់្ឆ្ន ំ ២០១២ 

មៅទីប្កុង្ ឆ្េុត ថ្ន  ឋកូេូថ្េណា សេ  ឋអាមេ កិ មប្ោេ

ោ ម ៀរច្កំចិ្ចស្វា គេន៍ យា៉ា ង្កក់មតត ជាទីរំផ្តុ រស់មោក

ប្រធ្លន ថ្នច់្ គ្ម និង្សមាជិក-ោ ថ្នសេព័នធខ្ខែ កេពុមប្ោេ

ប្រចំាមៅតរំន់មនះ  ខ្ លោន់កេែ ធិមី យ អនកនាង្ េឹេ    

គេី និង្ មោក សុខ នីេ ។ 

កចិ្ចប្រជុុំបានប្រប្ពឹតតមៅតាេកេែ ធិ ី ខ្ លមប្ពៀង្ទកុ 

មានកេែ ធិមីគ្ម ពទង្ ់ជាតខិ្ខែ មប្ោេ និង្មគ្ម ពប្ពះ ញិ្ញា ណ

កខន័ធប្ពះ  ីរុ ស និង្  ីរុ សខ្ខែ ប្គរ់ជុំនាន់ មាន  ីរុ ស

ឧកញ៉ា  សឺង្ គយុ ជាម ើេ ជាពិមសស មៅកនុង្កចិ្ចប្រជុុំមនាះ 

មានប្ពះសង្ឃច្ំននួ ៩ ប្ពះអង្គសូប្តជយមនាត  ជនូព ជយ័ 

 ល់គណៈអធរិត ីនិង្សមាជកិ -ោ ថ្នអង្គប្រជុុំផ្ង្ខ្   ។ 

រនាេ រ់ពីមនាះ មោក ថ្នច់្ គ្ម ប្រ ធ្លន ស្វខ្វសេ

ព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្រចំា  ឋណតក ូ ៉ាឡូាញណា ក៏បានមេើង្

សខ្េតង្ន ូអភ្យ័កថ្ន និង្ឧមទេសនាេគណៈ អធរិត,ី គណៈ

កេែោ នាយក, ប្រធ្លនតរំន់, ប្រធ្លនស្វខ្វ និង្សមាជកិ-ោ 

ថ្នសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ  េួ ំង្មភ្ាៀ កតតយិស អនត 

ជាត ិ  េួមានមោក   Joseph Rees អតតីឯក  ឋទតូសេ  ឋ

អាមេ កិ ប្រចំាមៅប្រ មទសទីេ៉ា ខ្វង្មកើត និង្មោក Dr Scott 

Flipes នាយកអនត ស្វសនា ថ្នប្កសួង្ោ រ មទសេ  ឋ    

អាមេ កិ, មោក កកុ ស ប្រធ្លនសេគេន៍េ៉ាងុ្ថ្តញ៉ា  មៅ

មប្តរ មទស, មោករណឌ ិ ត Joshua Cooper ទីប្រឹកាជាន់

ខពស់ សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ និង្ មោកប្សី Sara Colm 

តណំាង្អង្គោ ឃលុំមេើលសិទធិេនសុសឯករាជយ (Indepen dent 

Human Right Analyst) ។ 

សេសភាពគណៈកេែោ នាយក៖ 

-មោក ថ្នច់្ ម ៀន អធរិត ីសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ  

-មោក មតា គឹេ ងងុ្ ទីប្រឹកាជាន់ខពស់  

-មោក មៅ ម ៀរ ប្រធ្លនសភាប្ពឹ ធ ចា យ  

-មោក ថ្នច់្ សិ  ប្រធ្លនសភាតំណាង្  

-មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ ប្រធ្លនប្រតរិតត ិ 

-មោក សឺង្ េួ  អគគមលខ្វធិោ   

-មោក ប្តងឹ្ មា៉ា ន់ និ នាយកខ្ផ្នោ   

-មោក ប្តងឹ្ យា៉ា រ នាយក  ឋ បាល  

-ប្ពះមតជប្ពះគណុ ធធី ីធមមាែ  នាយកអនត ស្វសនា  

-មោក មៅ មស  ីអគគមេ ញ្ាិ ក  

-អនកប្សី សឺង្ ធ ីណិត ប្រធ្លនន្តសតីខ្ខែ មប្ោេ  

-មោក មៅ មស  ីប្រធ្លនយុ ជន  

-មោក ថ្នច់្ ម ៀន អធរិត ីសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ 

បានខ្ងលង្មរើកកចិ្ចប្រជុុំ និង្ខ្ងលង្អំពីប្រ តតិសមង្ខរនេ ល់ខលួន 

 េួនឹង្សកេែភាព រស់មោកអធរិតមីៅទាីរអឺ ៉ារុ ។ 

មោក មៅ ម ៀរ ប្រធ្លនសភាប្ពឹ ធ ចា យ ថ្នសេព័នធ

កណំត់មេតុកិច្ចប្រជុបំ្រចឆំ្ា ំ ២០១២ ររស់សេព័នធខ្ខែរកេពុជាមប្កាេ 

អ នកចលូរមួ្កចិ ចប្រជ ុុំដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំងតររូអន្សុាវរយី ៍។  

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ០៤ 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ០៥ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ខ្ខែ មប្ោេបានម ៀរច្ ំ អំពីសកេែភាព យៈមពលេយួឆ្ន ំ 

ខ្ ល  ក់ទង្រញ្ញា   ឋ ភ្បិាលកេុែុយនិសតម ៀតណាេ            

  ំមោភ្សិទធិេនសុសខ្ខែ មប្ោេមៅកេពុជាមប្ោេ ។ 

មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ ប្រធ្លនប្រតរិតតិសេព័នធខ្ខែ 

កេពុជាមប្ោេបានមានប្រស្វសន៍សង្េត់ធៃន់ថ្ន  យៈមពល

េយួឆ្ន ំមនះ សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេបានសកេែភាពយា៉ា ង្

មប្ច្ើនជាេយួនឹង្សេគេន៍អនត ជាត ិ កនុង្មនាះ េួមានេន្តនតី

ជាន់ខពស់អនត ស្វសនា ថ្នប្កសួង្ោ រ មទសសេ  ឋ       

អាមេ កិ, ោណា , អូន្តស្វត លី និង្សេគេន៍ទាីរអឺ ៉ារុ  េួ

នឹង្រញ្ញច ំង្ រូភាព ជូនអង្គប្រជុុំទសសនាផ្ង្ខ្   ។ 

មោក កកុ ស ប្រធ្លនសេគេន៍ជនជាតេិ៉ាុង្ថ្តញ៉ា

មៅរ  មទស បានមានប្រស្វសន៍ថ្ន ប្រមទសម ៀតណាេ

នឹង្នល ស់រតូ មៅថ្ងៃខ្វង្េខុ មេើយមោក កុក ស បានមាន

ប្រស្វសន៍រខ្នែេថ្ន មយើង្នឹង្ េួសេោ គ្មន  មធាើោ ជាេួយ

គ្មន  ម ើេបី េ  សិទធិមស ភីាព រស់មយើង្មៅកនុង្ប្រមទស

ម ៀត ណាេ ។ 

មោក អតតីឯកអគគ  ឋទតូសេ  ឋអាមេ កិ ប្រចំា

ប្រមទសទីេ៉ា  ខ្វង្មកើត មោក Joseph Rees (Retired) បាន   

ផ្តល់អនសុ្វសន៍ជាមប្ច្ើន ច្មំោះោ តស ូ រស់សេព័នធខ្ខែ 

កេពុជាមប្ោេ ថ្នសិទធិមស ភីាព និង្សិទធិសមប្េច្វាសនាខលួន

ម យខលួនឯង្….។ 

មោក Scott Flipes នាយកអនត ស្វសនា ថ្នប្កសួង្

ោ រ មទស សេ   ឋអាមេ កិ និង្មោកប្សី Sara colm 

តណំាង្អង្គោ សិទធិេនសុសអនត ជាត ិ បានមានប្រស្វសន៍

ប្សម ៀង្គ្មន ថ្ន មៅកេពុជា និង្កេពុជាមប្ោេពំុ ន់មានោ  

មគ្ម ពសិទធិេនសុសមពញមលញមៅមេើយ ។  មូច្នះមយើង្ខាុំ 

នឹង្ពាយាេឱ្យអស់ពីសេតែភាព ម ើេបីជុំ ញុឱ្យប្រមទស

 ំង្ពី មនះ មគ្ម ពសិទធិេនសុស និង្មស ជីុំមនឿស្វសនាតាេ

សិទធិសញ្ញា អនត ជាត ិសតីអំពីច្ារ់សិទធិេនសុសខ្ លបានខ្ច្ង្

កនុង្មាប្តាថ្នអង្គោ សេប្រជាជាត ិ។ 

សូេរញ្ញា ក់ជូនថ្ន មៅកនុង្កចិ្ចប្រជុុំមនាះ មានមភ្ាៀ 

កតិតយិសអនត ជាត,ិ ថ្នន ក់ ឹកនាំជាន់ខពស់, សមាជកិ-ោ ថ្ន

សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ អមញ្ាើញមៅពី រណាត ប្រមទស និង្

  ឋេយួច្ំននួ ថ្នប្រមទសបារាំង្, ោណា  និង្សេ  ឋអា

មេ កិប្រមាណជតិ ២០០ អង្គនិង្ រូ ម ើេបីសខ្េតង្ោ ច្លូ

 េួគំ្មប្ទច្មំោះសកេែភាពសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ និង្

ស្វត រ់ខ្ផ្នោ យុទធស្វន្តសត ឆ្ន ំ ២០១៣ ថ្នសិទធិសមប្េច្

វាសនាខលួនម យខលួនឯង្ ពី ររប្គរ់ប្គង្ប្កុង្ហាណូយ

រច្ចុរបនន ។ 

កេែ ធិបី្រជុុំថ្ងៃទី ១ បានរញ្ចរ់មៅម ោមមា៉ា ង្ ៤ និង្ 

៣០ នាទីោៃ ច្មៅថ្ងៃ ខ្ លមប្ោេអធរិតីភាព មោក ថ្នច់្ 

ម ៀន អធរិតសីេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោយប្រករ  ម យ

ភាត ភាព និង្ស្វេគគភីាព  េួនឹង្មានសំណួ  និង្ច្មេលើយ 

ជាមប្ច្ើនពីអង្គប្រជុុំខ្ ល ក់ទិននិង្សិទធិេនសុស និង្ជុុំ ញិ

ោ តស ូ  រស់សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ។ 

-កចិ្ចប្រជុុំថ្ងៃទី ២ 

-មៅប្ពឹកថ្ងៃអាទិតយ ទី រ់ប្បាំេយួ ខ្ខធនូ ឆ្ន ំពី ោន់ រ់

ពី  ។ 

កេែ ធិបីានចារ់មផ្តើេពីមមា៉ា ង្ ១០ ប្ពឹក មប្ោេអធរិតី

ភាព មោក មតា គេឹ ងងុ្ អតតីអធរិត ីសេព័នធខ្ខែ កេពុជា

មប្ោេ ។ 

មោក មតា គេឹ ងងុ្ អធិរតភីាពអង្គប្រជុុំបានប្រ 

ោសមរើកកេែ ធិ ីម យមោតស មសើ   ល់សមាជកិ-ោអង្គ

ប្រជុុំខ្ លមានច្តិតតស ូ និង្លះរង្ខ់ពស់ច្មំោះផ្លប្រ 

មយាជន៍ជាតបិ្ពេ ំង្ខ្ងលង្អំណ គណុ ច្មំោះប្ពះមតជ    

ប្ពះគណុ លួន ស្វវា ត សកេែជនសិទធិេនសុសពីប្រមទស    

កេពុជា មេើយមោកអធរិតបីានសង្េត់ថ្ន ប្ពះមតជប្ពះ 

គណុ លួន ស្វវា ត គជឺា  ីសង្ឃេយួប្ពះអង្គជាគ ំ ូ។ 

មោក  ញ់ ឃុត ប្រធ្លនស្វខ្វសេព័នធខ្ខែ កេពុជា

មប្ោេ ប្រចំាប្កុង្េុង្រិច្ ថ្ន  ឋោលីេា័  ញ៉ា  បានមេើង្មធាើ

 បាយោ ណ៍ អំពីសកេែភាពកនុង្មនាះមានកេែ  ធិរីុណយ

បាត់រង្ទឹ់ក  ី និង្រុណយមផ្សង្ៗ ម ើេបីខ្សាង្ កង ោិ គំ្មប្ទ

 ល់នាយក ឋ នព័ត៌មាន កនុង្មនាះមាន ទិយុ, មគេទំព័  

KhmerKrom.net, KhmerKrom.net, VOKK,net. Preynokor 

news.info ជាម ើេ ។ 

មោក ថ្នច់្ ស្វ េុ ប្រធ្លនតរំន់សេព័នធខ្ខែ កេពុជា

មប្ោេ ប្រចំាប្រមទស ោណា  បានមេើង្មធាើ  បាយោ ណ៍

សំខ្វន់ៗ យៈមពលេយួឆ្ន ំ កនុង្មនាះមាន កស្វង្ តតខ្ខែ 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ០៦ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

មប្ោេ ប្កុង្ហាេនិងុន, មធាើទិវាខ្ខែ មប្ោេជនជាតមិ ើេ, មរើក

ស្វោម ៀនភាស្វខ្ខែ  និង្ខ្សាង្ កង ោិ គំ្មប្ទផ្តល់ ល់

សេព័នធ ម ើេបីមធាើសកេែ ភាព មេើង្ឆ្កអនត ជាត ិ ។ 

មោក ថ្នច់្ ម ៀន អធរិតី និង្តំណាង្ឱ្យសេព័នធ

ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្រចំាទាីរអឺ ៉ារុ បានខ្ងលង្អំពីសកេែភាព 

 រស់សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្រចំាទាីរអឺ ៉ារុខ្ ល ក់ទង្

ជា េយួនឹង្សេគេន៍អនត ជាត ិមានទីប្កុង្សសឺខ្ណ , សាីស 

និង្េូេង្ជ់ាម ើេ… ម ើេបីជុំ ញុឱ្យ  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ 

មគ្ម ពសិទធិខ្ខែ មប្ោេ និង្ម ះខ្លង្សកេែជនខ្ខែ មប្ោេ

ខ្ ល  ឋអំណាច្ម ៀតណាេ ចារ់ ក់គកុកនលង្េកកនុង្មនាះ

មានប្ពះសង្ឃ ៥ ប្ពះអង្គ មៅខ្ខប្តឃ្លល ំង្ជាម ើេ ។ 

អនកប្សី សឺង្ ធ ី ណិត ប្រធ្លនន្តសតីខ្ខែ មប្ោេបាន

មោតស មសើ ច្មំោះសេោ  ីរស់ខលួន  ខ្ លមានទឹកច្តិត 

គំ្មប្ទជាត ិ និង្មធាើ បាយោ ណ៍មផ្សង្ៗ ខ្ ល ក់ទិននឹង្កចិ្ច

ោ ន្តសតី ។ ជាពិមសសតណំាង្ន្តសតី មៅតាេទីប្កុង្ និង្តរំន់

នានា បានមេើង្ច្ំអា េែណ៍ និង្សខ្េតង្ោ មមាទនភាពយា៉ា ង្

ថ្ប្កខ្លង្ច្មំោះសកេែភាពសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ។ 

មោក មៅ មស  ី អគគមេ ញ្ាិ ក ថ្នសេព័នធខ្ខែ       

កេពុជាមប្ោេ បានមេើង្មធាើ បាយោ ណ៍ង ោិច្ណូំល និង្ច្ ំ

ណាយ កនុង្ ឆ្ន ំ ២០១២ សប្មារ់មធាើសកេែភាព ជុុំ ញិពិភ្ព

មោក  រស់សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេមលើឆ្កអនត ជាតិ

កនលង្េក ។ 

ប្ពះមតជប្ពះគណុ លួន ស្វវា ត សកេែជនសិទធិ

េនសុសមៅកេពុជា ខ្ លបាននិេនតច្លូ េួជាមភ្ាៀ កតិតយិស 

បានមានមង  ិោថ្ន ោ  រួ េួស្វេគគីគ្មន អាច្សមប្េច្ប្រ 

មយាជន៍ប្គរ់យា៉ា ង្ច្មំោះោ តស ូម ើេបី មំ ះជាត ិនិង្ មំ ះ 

ស្វសនា រស់ជាតមិយើង្ ។ ជាពិមសសេនសុសប្គរ់ រូប្តូ 

ខ្តសិទធិមសែើៗគ្មន  កនុង្ោ ខ្ង កា របធេ ៌ ប្រថ្ពណីទំមនៀេ

ទមាល រ់ និង្ោ ោ ជាត ិនិង្ទឹក  ីរស់ខលួន ។ 

ប្ពះមតជប្ពះគណុ ធធី ី ធមមាែ  នាយកអនត ស្វសនា 

ថ្នសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ បានមានមង  ិោ ជុុំ ញិរញ្ញា

  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ មៅខ្តរនតោ  មំោភ្សិទធិេនសុស

ខ្ខែ មប្ោេ និង្រញ្ញា ជាមប្ច្ើនមទៀតខ្ ល  ឋ ភ្បិាលម ៀត

ណាេសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្តូ រំមពញរខ្នែេមៅ    

កេពុជាមប្ោេ  េួ ំង្ោ ច្ង្ប្កង្ប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេមៅរ  

មទស ម ើេបីពប្ង្ងឹ្ពប្ង្កី ស័ិយ ប្ពះពុទធស្វសនាខ្ខែ មប្ោេ 

មៅមលើឆ្កអនត ជាត ិ។ 

ប្ពះមតជប្ពះគណុ ោន សុននណា ទិធិ ប្រធ្លនសមា 

គេប្ពះសង្ឃខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្រចំាមៅប្រមទសកេពុជាបាន

មានមង  ីោ អំពីោ កស្វង្ប្ពះពុទធ រូងែខ្ក  ច្នំនួ ១០០ 

អង្គ និង្ោ កស្វង្េហាស្វោមៅ តតស្វេគគ ីង្សី មាន 

កេពស់ពី ជាន់ ខ្ លកពុំង្ខ្ត ុំមណើ  ោ ស្វង្សង្…់ប្ពះ

មតជ ប្ពះគណុ ោន សុននណា ទិធិ បានមានមង  ោិសង្េត់ 

ធៃន់ថ្ន ប្ពះអង្គមានមមាទនភាពយា៉ា ង្ថ្ប្កខ្លង្ បានមកើតេក

ជាកនូខ្ខែ  មេើយបានច្ូល េួច្ខំ្ណកកស្វង្ជាត ិ។ 

មោក សឺង្ េួ  អគគមលខ្វធោិ ថ្នសេព័នធខ្ខែ   

កេពុជាមប្ោេ បានស រុកំណត់មេតថុ្នកចិ្ចប្រជុុំ យៈ មពល

ពី ថ្ងៃ និង្ប្រោសន ូមសច្កតសីមប្េច្ខ្ផ្នោ សប្មារ់ឆ្ន ំ 

២០១៣ ច្ំននួ ៣ ច្ណុំច្សំខ្វន់ៗគ៖ឺ 

-កចិ្ចោ ជាត ិ 

-កចិ្ចោ តរំន់ 

-កចិ្ចោ រ មទស 

កចិ្ចប្រជុុំបានរញ្ចរ់មៅម ោមមា៉ា ង្ ៥ ោៃ ច្ មៅថ្ងៃខ្ខ

 ខ្ ល មប្ោេអធរិតី ភាព មោក អតតីអធរិត ីសេព័នធ

ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ មតា គេឹ ងុង្ ប្រករម យ មសច្កតមីស្វេ 

នសស កីរាយរំផ្តុ ច្មំោះស្វែ  តមីសនហាជាតខិពស់ ជា

ពិមសសរនាេ រ់ ពីប្រោសរិទកេែ ធិីប្រជុុំ ប្ពះសង្ឃច្នំនួ ៩ 

អង្គក៏បានស្វា ធាយជយមនាត  ជនូព ជយ័  ល់គណៈអធ ិរត ី

និង្សមាជកិ-ោ ថ្នអង្គប្រជុុំមនាះ ផ្ង្ ខ្   ៕ 

ប្កងុ្ឆ្េតុ   ឋណតកេូថូ្េណា,  

ថ្ងៃទី ១៦ ខ្ខធន ូឆ្ន  ំ២០១២ 

អនកកណត់មេត ុ

សឺង្ សុជាត ិl VOKK 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ០៧ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ម្ន្តន្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ជួរពិភាកាជាម្ួយម្ន្តន្រីសភាអាក្ម្រិក                  

សដីពីោររំក្ោភសិទធិម្ន្ សស 

 ម្ន្តន្ តសីហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ោលពឡីង ៃប្ពហសបត ិ៍ ទ២ី៧ ខ្មកញ្ញា  បាន្ជរួពភិាកាជាម្យួម្ន្តន្ តជីាន់្ម ពស់ ឡន្សភាអាក្ម្រកិ 
ទទលួរន្ ទកុខ្ផ្ស នកេណៈកម្ ែោរសទិ ធមិ្ន្សុស ងុំ ខ្ឡន្ងសុ ៍(Tom Lantos Human Rights Commission of US Congress) 
ន្ងិ្ម្ន្តន្ តបី្កសងួ្ោរររក្ទសសហរដ្ ឋអាក្ម្រកិ សដពីសីាា ន្ភាពរ ុំក្ោភសទិ ធមិ្ន្សុស សទិ ធសិាសនា ន្ងិ្វរបធ្ម្ ៌ម្កក្ល ើប្ពះសង្ឃ ន្ងិ្ខ្ម ែរកម្ ពជុា
ក្ប្ោម្ ក្ៅក នងុ្ទកឹដ្កីម្ ពជុាក្ប្ោម្ ។ 

 ថ្ងៃទី ២៩ ខ្ខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១២ 

 នាយកខ្ផ្នោ  ថ្នសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ 

មោក ប្តាន់ មា៉ា ន់ និ មានប្រស្វសន៍ថ្ន កនុង្ជុំនរួមនាះ 

តណំាង្ប្រតភិ្ូខ្ខែ កេពុជាមប្ោេបានប្បារ់សមាជកិសភា និង្ 

េន្តនតីប្កសួង្ោ រ មទសសេ  ឋអាមេ កិ ពីប្ពឹតតិោ ណ៍ច្ងុ្

មប្ោយខ្ លអាជាា ធ ម ៀតណាេបានមធាើបារ និង្គ្មរសង្េត់

ប្ពះសង្ឃ និង្ប្រជាពល  ឋខ្ខែ មប្ោេកពុំង្ ស់មៅប្រមទស

ម ៀតណាេ ។ 

មោក ប្តាន់ មា៉ា ន់ និ៖      «មយើង្ប្បារ់មគពីស្វែ នភាព

ទមូៅងែីៗ  មៅខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ មានក ណី ៣  ងែីៗ  ។ ទី ១ 

ក ណីមោកមៅ តតតាមសក ប្តូ បានអាជាា ធ ម ៀតណាេ 

រង្ខុំឲ្យសឹក ខ្តមោកអត់ប្ពេសឹក។ ទី ២ មោក មង្ៀ សន 

ខ្ លយួនមចាទថ្នបាន មំោភ្យាយជមីាន ក់ អាយុជតិ ៧០ 

ឆ្ន ំ មៅ   តត ។ ទី ៣ មោក មៅ មេន ខ្ លមទើរ ចួ្ពីគកុ 

ម យស្វ មោកឈឺធៃន់ មទើរខ្វល ច្ស្វល រ់កនុង្គកុ មទើរខ្លង្

មោក» ។ 

 មោក ប្តាន់ មា៉ា ន់ និ រនតថ្ន មនះជាមលើកទី ១ 

មេើយ ខ្ លប្កុេ រស់មោកបានជរួជាេយួសេប្រធ្លន 

ថ្នគណៈកេែោ ខ្ផ្នកសិទធិេនសុស ងុំ ខ្េនងស៍ុ ពីខ្វង្គណ

រកសប្រជាធរិមតយយ និង្ស្វធ្ល ណ  ឋ។ មោកថ្ន គណៈ

កេែោ មនះបានទទលួស្វគ ល់សកេែភាព មំោភ្រំោន រស់

អាជាា ធ  ម ៀតណាេ ។ េន្តនតី ំង្មនាះ បានសនា នឹង្ជុំ ញុ

ឲ្យ  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ យកច្តិតទកុ ក់រខ្នែេមទៀត អំពី

ស្វែ នភាពលំបាក រស់ប្រជាពល  ឋខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ។ 

 មោក ប្តឹង្ មា៉ា ន់ និ៖ «មយើង្មៅសង្ឃឹេខ្  ថ្ន អនក

ប្សីតណំាង្ឲ្យខ្វង្គណរកសស្វធ្ល ណៈ គ្មត់ថ្នសពាថ្ងៃមនះ 

យួនម ើ រន្តញ្ញច សទិស មានន័យថ្ន រន្តញ្ញច សពីប្រជាធរិមត

យយ េកនត ច់្ោ  ញិ។ មោក ខ្ន្តេាន េា ូល (Frank Wolf) 

បានមផ្ាើលិខិតមៅ  ឋ ភ្បិាលប្កុង្ហាណូយ ម យស្វ ខ្ត

មធាើកចិ្ចោ េនិបានលអ។  ចូ្មនះមេើយ មគេនិសរាយច្ិតត

ម្ន្តន្ តសីហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ជរួពភិាកាជាម្យួម្ន្តន្ តជីាន់្ម ពស់ឡន្សភាអាក្ម្រកិទទលួរន្ ទកុខ្ផ្ស នកេណៈកម្ ែោរសទិ ធមិ្ន្សុស ងុំខ្ឡន្ងសុ ៍ន្ងិ្ម្ន្តន្ តបី្កសងួ្ោរររក្ទស
អាក្ម្រកិោលពឡីង ៃទ ី២៧ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១២ ។ (ពកី្វ េង្ក្ៅសាដ ុំ) ក្ោក ប្តងឹ្ មា ន់្ រនិ្ នាយកខ្ផ្សន្ោរសហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្, ក្ោក ប្តងឹ្ យ រ នាយក

ខ្ផ្ស នករដ្ ឋបាលសហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្, ក្ោក កកុ ស ប្រធាន្ម្លូន្ធិ្អិន្ តរជាតមិ្  ងុ្ឡតញ  ន្ងិ្ ក្ោក ហាេ ង្ ក្យឿង្ ។ 

http://vokk.net/?p=10176
http://vokk.net/?p=10176


ច្មំោះម ឿង្សភាពោ ណ៍សពាថ្ងៃ ខ្ ល  ឋ ភ្បិាលយួន

កពុំង្មធាើមៅមលើ ល់ជនជាតមិ ើេ ។ មគមានឱ្ោស មគនឹង្

ម ៀរច្ឲំ្យខ្វង្ជនជាតមិ ើេមធាើកចិ្ចប្រជុុំេយួ ម ើេបីជប្មារមៅ

  ឋសភា ឲ្យបាន ងឹ្ពីស្វែ នភាពោ  មំោភ្សិទធិ ំង្     

មនាះ» ។ 

កនុង្ជុំនរួោលពីថ្ងៃប្ពេសបតិ៍ ទី ២៧ ខ្ខកញ្ញា  មនាះ

ខ្   េន្តនតី ៤ នាក់ ថ្នសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ក៏បានមសនើសំុ

ឲ្យគណៈកេែោ ខ្ផ្នកង ោិ ថ្នសភាអាមេ កិ ថ្លលកខ្រង្

ខ្ច្កង ោិខ្ផ្នកសិកាធោិ  ល់ប្រជាពល  ឋខ្ខែ មប្ោេ កនុង្

គមប្មាង្ង ោិ ល់ប្រមទសម ៀតណាេ ។ េន្តនតីសេព័នធខ្ខែ 

កេពុជាមប្ោេ ក៏បានជរួពិភាកាផ្ង្ខ្  ជាេយួេន្តនតីប្កសួង្

ោ រ មទសសេ  ឋអាមេ កិ ។ 

 មោក ប្តងឹ្ មា៉ា ន់ និ មានប្រស្វសន៍រញ្ញា ក់ថ្ន 

ប្រោ ខ្ លប្កុេមោកជរួប្រជុុំមនះ គមឺ ើេបីជុំ ញុឲ្យប្កសួង្

ោ រ មទសសេ  ឋអាមេ កិ បាន ងឹ្ច្ាស់អំពីប្ពឹតតិោ ណ៍

ច្ងុ្មប្ោយ ខ្ លអាជាា ធ ម ៀតណាេមៅខ្តរនត មំោភ្សិទធិ

ពល  ឋខ្ខែ កេពុជាមប្ោេជាជនជាតមិ ើេ៖  «ប្កសួង្ោ រ  

មទសនឹង្ម ៀរច្មំៅប្កុង្ហាណូយ មៅច្ ចាខ្វង្សិទធិេនសុស

កនុង្េយួឆ្ន ំេតង្។ រ៉ាុខ្នតមលើកមនះ មគ ច់្ខ្វតនឹង្មលើកក ណី 

មៅ មេន េកនិយាយ គឺ  ឋ ភ្បិាលប្តូ ទទលួខុសប្តូ  ។ 

ម ឿង្េយួមទៀត គឺមោកមៅខ្វង្ តតតាមសកខ្ លមេគណ

ប្តូ បាន  ឋអំណាច្ រញ្ញា ឲ្យមោកសឹក» ។ 

 េន្តនតីឃ្លល ំមេើលសិទធិេនសុសអនត ជាត ិ (Human Rights 

W a t c h )  ក៏បានសខ្េដង្ោ ប្ពួយបា េភច្មំោះោ  មំោភ្

រំោនមនះខ្   ។ អង្គោ មនះចាត់ទកុថ្ន អំមពើមឃ្ល មៅ

 រស់អាជាា ធ ម ៀតណាេ ខ្ លបានមធាើមៅមលើប្រជាពល  ឋ

សលូតប្តង្ម់នាះ េនិប្តូ បានមគផ្ដនាេ ម សមេើយ។ មលើសពី

មនះមទៀត អង្គោ មនះបានចាត់ទកុប្រមទសម ៀតណាេ ជាប្រ 

មទសេយួ មំោភ្សិទធិេនសុសធៃន់ធៃ មៅអាសីុអាមគនយ៍ ៕ 

ស 
ហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្បាន្ក្ចញក្សចក ដខី្ង ែង្ោរណ៍ម្យួចះុឡង ៃទ ី១២ ខ្មវចិ ឆោិ ឆ្ន ុំ ២០១២ កន្ ែង្ក្ៅក្ន្ះ ក្ដ្ ើម្បីក្សនើច ុំក្ ះ

អង្ គទតូនានាក នងុ្ប្រក្ទសក្វៀតណាម្ ប្ពម្ទ ុំង្អង្ គោរសង្ គម្សុវីលិនានាក្ៅក នងុ្ពភិពក្ោក ជយួអន្ តរាេម្ន្ក៍្ៅរដ្ឋឋភបិាល

ក្វៀតណាម្ឲ្យផ្ស ដលក់្សរភីាពដ្លប់្ពះសង្ឃវត តសរិតីាក្សកខ្ដ្លកុំពងុ្ប្តវូបាន្អាជាា ធ្រក្វៀតណាម្េុំរាម្កុំខ្ហង្ចរ់ផ្សសឹក ។  

ខាង្ក្ប្ោម្ជាម ែមឹ្សារឡន្ក្សចក ដខី្ង ែង្ោរណ៍ក្ន្ះ ។  

អាជាា ធ ម ៀតណាេ បានមោះនិេនតប្ពះមតជប្ពះគណុ

ប្ពះនាេ លី  នី ថ្ន តតសិ តីាមសក ឃំុតាមសក ភ្ូេ ិញិ     

ហាយ ប្សុក ញិច្ ូ មខតតសុកប្តំាង្ ឲ្យមៅ េួប្រជុុំមៅ តត

ឃ្លល ំង្ មខតតសុកប្តំាង្ មៅថ្ងៃទី ១០ ខ្ខ ចិ្ឆោិ ឆ្ន ំ២០១២ ។ 

មៅកនុង្អង្គប្រជុុំមនាះ អាជាា ធ ម ៀតណាេបានម ៀរ

ខ្ផ្នោ  ឲ្យប្ពះសង្ឃ ខ្ លប្តូ បានចាត់តំាង្ ជាសមាជិក    

សមាគេប្ពះសង្ឃមសនហាជាត ិ ម ៀត   ណាេ ខ្ លជាអង្គ

ោ ចាត់ តំាង្ មប្ោេឆប្តពុទធស្វសនាេហាយានម ៀតណាេ 

ម ើេបីមធាើោ មចាទប្រោន់ ច្មំោះប្ពះ មតជប្ពះគណុ លី  នី 

ពីរទ មំោភ្ រំ ោនច្ារ់ពុទធស្វសនា ម យេិនប្ពេ ចារ់ 

ផ្សឹកប្ពះមតជប្ពះ គណុ ថ្នច់្ មធឿន ខ្ លអាជាា ធ ម ៀត    

ណាេ ច្ង្ច់ារ់ផ្សឹកេិនបានសមប្េច្ ោលពី ខ្ខកកេ  កនុង្

ឆ្ន ំមនះ ។  

មប្ោយខ្ លបានមចាទប្រោន់យា៉ា ង្អយុតតធិេច៌្មំោះ

ប្ពះមតជប្ពះគណុ លី  នី អនបុ្រធ្លនថ្ន ណ សិ សរិតា

មាតភុ្ូេមិ ៀតណាេ មខតតសុកប្តំាង្ មោក លី  ញិ ោង្ បាន

មសនើឲ្យប្ពះមតជ ប្ពះគុណ លី  នី ោតខំ្ណង្ជាមៅអធោិ  

។ ប្ពះមតជប្ពះគណុ លី  នី បានប្រខ្កកេិនប្ពេោ

តខំ្ណង្ មេើយបានមគច្ ចួ្ មច្ញពីអង្គប្រជុុំម ើេបីនិេនត    

ប្តេរ់មៅ តត ខ្ លប្ពះមតជប្ពះគណុគង្ម់ៅ ។ 

ឥេូ មនះ អាជាា ធ ម ៀតណាេបានមផ្ាើលិខិតមោះមៅ 

អាជាា ធរក្ ៀតណាម្គុំរាម្ចរ់រពះសង្ឃខ្មែរក្រោម្ផ្សឹក 

តមៅទព័ំរ ១១ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ០៨ 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ០៩ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

អតែរទ www.kkkhrda.org 

ខ្ខែ មប្ោេ មៅកេពុជាបានប្បា ពធអង្គប្រជុុំប្រចំាឆ្ន ំ និង្

ម ៀរច្ខំ្ផ្នោ ជាយុទធសប្មារ់ឆ្ន ំ ២០១៣  រស់ខលួនប្រ ករ 

ម យលទធផ្លគជួាទីមមាទនភាព មនាះគជឺាខ្ផ្នោ តស ូ 

ម យសនតិ ធិ ី និង្អេិង្ា ម ើេបីមលើកសេួយស្វែ នភាព ស់

មៅ រស់ជន េួជាតខិ្ខែ មប្ោេ ។ 

អង្គប្រជុុំបានប្រប្ពឹតតមៅអស់ យៈេយួថ្ងៃគថឺ្ងៃទី ២៥ 

ខ្ខធនូ មនះ មៅសេគេន៍រុ ថី្ប្ពនគ  កនុង្សង្ហេ ត់ ភ្នមំពញងែ ី

ខ័ណឌ  ខ្សន សុខ រាជធ្លនីភ្នមំពញ ។ អង្គប្រជុុំខ្ ល សែិត

មប្ោេអធរិតភីាពឯកឧតតេ យនត ថ្ន ៉ា ូជាសមាជកិសភាកេពុ

ជា ជាប្រធ្លនេជឈេណឌ ល របធេ៌ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ និង្មាន

តណំាង្អង្គោ  សមាគេខ្ខែ មប្ោេ  ំង្ប្ពះសង្ឃនិង្ ប្គ

េសតច្លូ េួច្នំនួ ៥០  រូមនាះ ក៏ប្តូ បានោ  អរ់អ ស្វទ័ 

ពីថ្នន ក់ កឹនាំសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេផ្ង្ខ្   ។ 

អង្គប្រជុុំប្រចំាឆ្ន ំ  រស់អង្គោ ស មាគេខ្ខែ កេពុជា

មប្ោេ មៅកេពុជាមនះ ប្តូ បានខ្ច្កមច្ញជាពី  ុំណាក់

ោល គឺមៅមពលប្ពឹក និង្មពលោៃ ច្ ។ ច្មំោះកេែ ធិី

មពលប្ពឹក គបឺ្បា ពធមរើកកេែ ធិមី យ ឯកឧតតេ យនត ថ្ន ៉ា ូ

ខ្ លកេែ ធិ ីចូ្តមៅ គោឺ ជប្មារ់ជូនន ូ បាយោ ណ៍

សមង្ខរ ប្រចំាឆ្ន ំ រស់មលធោិ  ឋ នម យមោក គឹេ សីុ  

សំណា ម យបានសមង្ខរ ន ូ បាយោ ណ៍សំខ្វន់ៗច្នំនួរី 

គ៖ឺ  

ទី ១. បានមធាើ បាយោ ណ៍ ក់ជនូអង្គោ សេប្រជា

ជាតទិទលួរនេុកសិទធិេនសុស មៅកេពុជា និង្មផ្ាើនេ ល់តណំាង្

ពិមសសគអឺនកប្សីណា  ី ភ្ឡីាយ ទទលួរនេុកសិទធិេនសុស

 រស់អង្គោ សេប្រជាជាត ិ។ 

២. បានមធាើមៅោន់មោកអគគមលខ្វរកសកេុែុនីសតម ៀ

តណាេ និង្មផ្ាើមៅោន់មោក មង្ាៀង្ តងឹ្យុង្ នាយក  ឋេន្តនតី

ម ៀតណាេ ម ើេបីមសនើអនតរាគេន៍ពីរញ្ញា ខ្ខែ មប្ោេ មៅម ៀត

ណាេ ។  

៣. ម ៀរច្រំុណយខួរនានា ក់ទង្ នឹង្ទិវាប្រ តត ិ     

ស្វន្តសត រស់ខ្ខែ មប្ោេ និង្  

៤. រញ្ញា  រស់ ខ្ខែ មប្ោេ ប្តូ បានផ្សពាផ្ាយ  ល់រ

ណាត ញពតម៌ានជាត ិនិង្អនត ជាតនិានា ។ 

សកេែភាពសំខ្វន់ៗ នាមពលប្ពឹកមនាះខ្   ក៏មានោ 

ប្រោសមផ្េ តខំ្ណង្ប្រធ្លនមលខ្វធិោ  ឋ ន និង្សមាស

ភាពគណកេែោ  រស់អង្គភាពមនះ កនុង្មនាះក៏មានប្រោស

ភា កចិ្ច និង្ោ ទទលួខុសប្តូ  រស់សមាជកិគណកេែោ 

នីេួយៗ ម យប្ពះមតជគណុ មកៀង្ សន ប្រសិទធតំណាង្ស

េពន័ធសេណនិសសិត និសសិតខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ។ 

សមាសភាពគណកេែោ មនះ  េួមាន៖  

១. មោក សឺន មយឿង្ ខ្ លជានាយកប្រតរិតត ិ ថ្ន

សមាគេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ម ើេបីសិទធិេនសុស និង្អភ្ ិឌ្ឍន៍ 

ប្តូ ទទលួតខំ្ណង្ជាប្រធ្លនមលខ្វធិោ  ឋ នងែ ី ។ 

២. មោក ថ្នច់្ ង្ កុ សួង្ ជាប្រធ្លនោ យិាល័យកចិ្ច

ោ ធេ ៌ន័ិយ ថ្នសមាគេប្ពះសង្ឃខ្ខែ កេពុជាមប្ោេប្តូ 

អង្គការសមាគេខ្ខែរកេពុជាមប្កាេមៅកេពុជាម ើកខ្ែនការណ៍សប្មារ់ឆ្ា ំ ២០១៣ 

ឡង ៃ ទ ី ២៥ ខ្មធ្ ន ូ ឆ្ន ុំ ២០១២ កន្ ែង្ក្ៅក្ន្ះ អង្ គោរ សមាេម្ររស់ខ្ម ែរក្ប្ោម្ក្ៅក នងុ្ប្រក្ទសកម្ ពជុាខ្ដ្លជាអង្ គោរក្ប្ៅ      
រដ្ឋឋភបិាលបាន្ក្រើកកចិ ចប្រជ ុុំប្រឆ្ន ុំររស់ម ែនួ្ ក្ដ្ ើម្បីក្ធ្ េើរបាយោរណ៍កចិ ចោរប្រច ុំឆ្ន ុំន្ងិ្ដ្ឋក់ខ្ផ្សន្ោរឆ្ន ុំ ២០១៣ ។  ខាង្

ក្ប្ោម្ជាម ែមឹ្ក្ដ្ ើម្ទ ុំង្ស្សកុឡន្របាយោរណ៍ររស់អង្ គប្រជ ុុំម្យួក្ន្ះខ្ដ្លបាន្ផ្ស ដលម់្កោរយិលយ័ សារពត័ម៌ាន្ ឡប្ពន្េរ ក្ដ្ឋយក្លខាធ្ោិ 
រដ្ឋឋ ឡន្អង្ គោរសមាេម្ខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ក្ដ្ ើម្បីផ្សសព េផ្សាយ ។   

អ នកចលូរមួ្កចិ ចប្រជ ុុំប្រច ុំឆ្ន ុំឡន្អង្ គោរសមាេម្ខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ក្ៅកម្ ពជុា 
 ោលពឡីង ៃទ ី២៥ ខ្មធ្ ន ូឆ្ន ុំ ២០១២ ។ 
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ទទលួតនួាទីជាអនបុ្រធ្លន មលខ្វធិោ  ឋ ន ។  

៣. មោក គឹេ សីុសំណា ជាអនបុ្រធ្លនរណាត ញ        

យុជនខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្តូ ទទលួតនួាទីជាមលខ្វធោិ 

ទទលួខុសប្តូ ខ្ផ្នកកចិ្ចោ   ឋបាល និង្មរឡា ។ 

៤. មោក សឺន សុធន ជាេន្តនតីមសុើរអមង្េត ថ្នសមា 

គេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ម ើេបីសិទធិេនសុសនិង្អភ្ ិឌ្ឍន៍ប្តូ 

ទទលួតនួាទីជាេន្តនតីមសុើរអមង្េត ។ 

៥. មោក ស ុន សុន ជាអគគមលខ្វធិោ  អង្គោ ន្តសតី

ខ្ខែ មប្ោេ ប្តូ ទទលួតនូាទីជាជុំនយួោ កចិ្ចោ  ឋបាល   ។ 

៦. មោក    ថ្នច់្ មភ្ឿន ជាអនបុ្រធ្លនេជឈេណឌ ល

 របធេ៌ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេប្តូ ទទលួតនួាទី ជាជុំនយួោ កចិ្ច

ោ   ឋបាល  និង្       

៧. មោក ថ្នច់្ យាំង្ មស  ីជាសមាជកិសកេែសេ

គេន៍ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ប្តូ ទទលួតនួាទីជុំនយួោ កចិ្ចោ  ឋ

បាល ។ 

 ឯីកេែ ធិីអង្គប្រជុុំមពលោៃ ច្ គបឺ្រោសមរើកកេែ ធិី

ម យមោក សឺន មយឿង្ ប្រធ្លនមលខ្វធិោ  ឋ នងែ ី និង្

 កឹនាំសប្េរសប្េួលម យមោក     សឺន ជុុំជនួ នាយក

កេែ ធិីសមាគេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ម ើេបីសិទធិេនសុស និង្

អភ្ ិឌ្ឍន៍ និង្ជាប្រធ្លនកេែ ធិរីណាត ញយុ ជន ។ ម ើេបី

សមាជកិអង្គប្រជុុំច្លូ េួពិភាកា មោក សឺន ជុុំជនួ បាន

មលើកយកច្ណុំច្ពី សំខ្វន់ៗគ ឺ 

១. ោ កណំត់រញ្ញា សនូល រញ្ញា ខ្ លរណាត ល និង្

រញ្ញា ខ្ លជាផ្លរ៉ាះោល់  ល់ប្កុេមគ្មលមៅ ជាពិមសស 

ខ្ខែ មប្ោេកពុំង្ប្រឈេ និង្ ះិ កខ្ផ្នោ យុទធស្វន្តសត

សប្មារ់ឆ្ន ំ ២០១៣ និង្ឆ្ន ំរនតរនាេ រ់ ។ 

មប្ោយពីបានពិភាកា េួ ម យសមាជកិអង្គប្រជុុំ

បាន កមឃើញន ូរញ្ញា សំខ្វន់ ចូ្ខ្វង្មប្ោេ៖ 

រញ្ញា សនលូ៖ 

•  គ ឺ សិទធិ និង្មស ភីាព រស់ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេកពុំង្

ប្តូ បាន តឹរនតឹង្ ។ រញ្ញា រណាត ល ខ្ លោក់ព័នធមៅនឹង្

ច្មំណះ ងឹ្ រស់ខ្ខែ មប្ោេគឺ៖ 

• ខាះច្មំណះ ងឹ្ខ្ផ្នកសិទធិេនសុស និង្ច្ារ់ ។ ពួក

គ្មត់េនិអាច្ទទលួពត៌មានបានប្គរ់ប្ជុង្មប្ជាយ ម យស្វ 

រណាត ញពតម៌ានច្មង្អៀត ។ ពួកគ្មត់ ស់មៅប្រឈេនិង្

ភាពប្កបី្ក ។ ក ំតិោ សិកាម ៀនសូប្តន ូមានក ំតិ រ ។ 

 ស់មៅម យពំុមានឯកស្វ ប្គរ់ប្គ្មន់ខ្ លអាច្រញ្ញា ក់ថ្ន

ពួកគ្មត់ជាខ្ខែ  ។ 

ោក់ព័នធមៅនឹង្ផ្ល ូច្ារ់៖ 

•  សេតែកចិ្ចេនិបានអន ុតតច្ារ់ និង្មានោ  មំោភ្

ផ្លូ ច្ារ់ ។ មានោ មធាសប្រខ្េសកនុង្ោ អន ុតតន៍ រស់     

េន្តនតីអន ុតតច្ារ់ ។ 

ោក់ព័នធនឹង្ោ មប្រើប្បាស់អណំាច្៖ 

•   មានអំមពើពុក លួយ ។ គ្មែ នគណុធេ ៌ខាះោ សេគគី

គ្មន  ។ មានភាពលំមអៀង្និង្និនាន ោ នមយាបាយ ។ មានោ 

អាង្អំណាច្ និង្មានោ គប្មាេគខំ្េង្ ។ 

ផ្លរ៉ាះោល់ គបឺ្រជាពល  ឋខ្ខែ មប្ោេអាច្ និង្ប្រ 

ឈេមៅនឹង្៖ 

•   បាត់រង្សិ់ទធិពល  ឋ មានោ ម ើសមអើង្ ោ ខ្រង្

ខ្ច្ករកសពួកនិយេ ពួកគ្មត់ ស់ម យឯមោ ពំុមានោ ង្ហ 

រំម ើអាជពីប្រចំាថ្ងៃ គ្មែ នេុខ រ  និង្គ្មែ នលំមៅឋានពិត

ប្បាក  ។ 

មឆលើយតរមៅនិង្ោ  កមឃើញរញ្ញា  ំង្មនះ អង្គប្រជុុំ

បានឯកភាពរមង្េើតន ូខ្ផ្នោ េយួច្នំនួ ខ្ លមាន ចូ្ខ្វង្

មប្ោេមនះ៖ 

១. ផ្សពាផ្ាយ និង្អរ់ សំនតិភាពសេគេន៍ ម យ

 េួរញ្ចូលន ូគនលឹះសំខ្វន់ៗ ថ្នោ កស្វង្សនតិភាពសេ  

គេន៍ ។ ខ្ លមានោ ផ្សពាផ្ាយ មសច្កតបី្រោសជាស

កល សតីពីសិទធិេនសុស មសច្កតបី្រោសជាសកល សតីសិទធិជន

ជាតមិ ើេភាគតចិ្ និង្ េួមានឯកស្វ ប្រ តតសិ្វន្តសតភ្ូេ ិ     

ស្វន្តសតខ្ខែ  ។ 

២. រមង្េើតរញ្ញត ញព័តម៌ាន ម ើេបីផ្សពាផ្ាយតាេ យៈ

ប្ពឹតតរិប្ត, ស្វ ពតម៌ាន ថ្ប្ពនគ  , មគេទំព័ នានា រស់ខ្ខែ 

មប្ោេ និង្ប្រព័នធផ្ាយសំមេង្ជាត ិនិង្អនត ជាត ិ។ 

៣. សិោខ ស្វោពិមប្គ្មះមយារល់ថ្នន ក់ជាត ិ ម យ

មានោ ច្ូល េួពីស្វែ   រ័នោក់ព័នធ ប្រជាពល  ឋ និង្អង្គោ 

ជាត ិ និង្អនត ជាតិនានា និង្តស ូេតតិាេ យៈ មសច្កតខី្ងលង្

ោ ណ៍ ញតិត  បាយោ ណ៍អនតរាគេន៍ និង្កបួន ខ្ង្ានានា ។ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ១០ 



៤. ផ្តល់មសវាកេែសមន្តង្ហគ ះរនាេ ន់ ល់សកេែជន ង្ 

មប្គ្មះម យស្វ ោ តវាម ឿង្ ធីល ី  របធេ ៌ ប្រថ្ពណី ជុំមនឿ

ស្វសនា ។ល។ 

៥. រមង្េើតរណាត ញេលូនិធិគំ្មប្ទតាេ យៈ េិរេលូ  

និធ ិសិលបៈតន្តនតីកសំ្វនត និង្ពីធរីុណយប្រថ្ពណីមផ្សង្ៗ ។ 

 មីពលម ោ ថ្នោ អន ុតតន៍ខ្ផ្នោ  ំង្ ៥      ខ្ ល    

បាន ក់មច្ញ គឺអង្គប្រជុុំបានសមប្េច្ថ្ន និង្អន ុតតជា

រមណដ ើ   ៗ តាេលទធភាពខ្ លអាច្មធាើមៅបាន ។ 

ជាច្ងុ្រញ្ចរ់ ថ្នអង្គប្រជុុំមៅកនុង្សុនេ កថ្ន ស រុលទធ

ផ្លនិង្រិទកេែ ធិ ីមោក តំាង្ ស្វ ៈ ប្រធ្លនស្វខ្វសេព័នធ

ខ្ខែ មប្ោេ ប្រចំាប្ពះរាជរាណាច្ប្កកេពុជា បានោំនាំន ូ

ោកយនដ ំមផ្ាើ និង្ស្វទ ច្មំោះអង្គប្រជុុំ  រស់មោក មតា គឹេ 

ងងុ្ ឧតតេទីប្រឹកាសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ។ មេើយមោក 

តំាង្ ស្វ ៈ ក៏បានមឆលៀតមពលនដ ំមផ្ាើឲ្យថ្នន ក់ ឹកនាំ និង្សកេែ

ជន ថ្នអង្គោ សមាគេ ំង្អស់ខិតខំរំមពញតនួាទីម ៀង្ៗ

ខលួន ម ៀង្ៗ អង្គភាព កុរំីមធាសប្រខ្េស ។  មោក តំាង្ ស្វ ៈ 

បានមសៃើច្ស មសើ  និង្ជនូព ជាអមនគករបោ   ល់ថ្នន ក់

 កឹនាំមលខ្វធោិ  ឋ ន ថ្នន ក់ កឹនាំ និង្សកេែជន ថ្នអង្គោ 

សមាគេខ្ខែ មប្ោេ ំង្អស់ កនុង្ោ ខិតខំរំមពញោ ង្ហ 

ម ើេបីប្រមយាជន៍ជាត ិ។ 

លទធផ្លអង្គប្រជុុំបានឯកភាពនិង្ មានសុឆនេៈមរតជាា

ច្លូ េួមធាើសកេែភាពមៅតាេខ្ផ្នោ  តាេសេតែភាព    

ម ៀង្ ៗ ខលួនម ៀង្ ៗ អង្គភាព ៕ 

ច្មំោះគណកេែោ  តតសិ តីាមសក ឲ្យេក េួប្រជុុំមៅថ្ងៃ ទី 

១៤ ខ្ខ ចិ្ឆោិ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ វាជាប្ពឹតត ិោ ណ៍គប្មាេកខំ្េង្ 

 គ៏ ួយកច្តិតទកុ ក់ ខ្ លអាជាា ធ ម ៀតណាេ អាច្នឹង្

មច្ញរញ្ញា ឲ្យ ភាន ក់ង្ហ មធាើោ មប្ោេ រង្ហគ រ់ រស់  ឋ ភ្បិាល 

ឲ្យមធាើរទមចាទប្រោន់ច្មំោះប្ពះ មតជប្ពះគណុ លី  នី ឲ្យ

ោចាកពីតខំ្ណង្ មេើយ ចារ់ផ្សឹក ប្ពះមតជប្ពះគណុ ថ្នច់្ 

មធឿន ។ 

កនុង្រ៉ាុនាែ នឆ្ន ំកនលង្មៅងែីៗ មនះ   ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ

បានមធាើឲ្យសមប្េច្ បានជារនតរនាេ រ់កនុង្ោ រង្ខុំឲ្យប្ពះសង្ឃ 

ខ្ខែ មប្ោេ ច្លូ េួជាេយួសមាគេប្ពះសង្ឃមសនហាជាត ិ ។ 

មប្ោយពីបាន ច្លូកនុង្សមាគេ មនះ ចួ្េក ប្ពះសង្ឃខ្ខែ 

មប្ោេ ំង្មនាះបានោល យមៅជា   េន្តនតី រស់  ឋ ភ្បិាល 

(ម យទទលួប្បាក់ខ្ខពី  ឋ ភ្ិបាល) មេើយក៏មធាើោ 

មឃ្លសនាកេែ ធិនីមយាបាយ រស់  ឋ ភ្បិាល កនុង្ទិសមៅ

គ្មរសង្េត់ច្មំោះប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេ ខ្ លមានមសច្កតីោល  

ហានហា នមធាើោ  តវា  េ  មស ភីាពស្វសនា ។ នាមពល

មនះ ប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេកំពុង្ខ្ត មធាើកិច្ចប្រតរិតតិប្ពះពុទធ

ស្វសនាម យោ ភ្យ័ខ្វល ច្ ។ 

ច្មំោះមេតុោ ណ៍មនះ មយើង្មសនើច្មំោះអង្គទតូនានា

កនុង្ប្រមទស ម ៀតណាេប្ពេ ំង្អង្គោ សង្គេ សីុ លិនានា

មៅកនុង្ពិភ្ពមោក សូេមេតាត ចាត់  ធិ្លនោ ជារនាេ ន់ ូច្ត

មៅមនះ ៖ 

ប្រញរ់មធាើោ ប្ពមាន  ល់ម ៀតណាេឲ្យរញ្ឈរ់រង្ខុំ 

ប្ពះមតជប្ពះគណុ  លី  នី ោពីតខំ្ណង្ជាមៅអធិោ  ។ 

ប្រញរ់មធាើោ ប្ពមាន  ល់ម ៀតណាេឲ្យឈរ់រង្ខុំចារ់

ផ្សឹក ប្ពះមតជ ប្ពះគណុ ថ្នច់្ មធឿន ។ 

ប្រញរ់មធាើោ ប្ពមាន ល់ម ៀតណាេ ឲ្យអនញុតច្ំ 

មោះខ្ខែ មប្ោេ អាច្ប្រតរិតតបិ្ពះពុទធស្វនាមង វាទបាន

ម យសនតិភាពគ្មែ នអនតរាគេន៍ ខំ្វនពី  ឋ ភ្បិាល ។ 

មធាើោ  ឭំកច្មំោះម ៀតណាេថ្ន ស្វសនាជាសិទធិេួយ 

េនិខ្េនជារុពាសិទធិផ្តល់ពី  ឋ ភ្បិាលមទ ៕ 

ប្ពះក្តជប្ពះេណុ ថាច់ ក្ធ្ឿន្ (ក្វ េង្) ន្ងិ្ប្ពះក្តជប្ពះេណុ លវី ន្ ី         
ប្ពះក្ៅអធ្ោិរ វត តសរិតីាក្សកប្តវូបាន្អាជាា ធ្រក្វៀតណាម្េុំរាម្កុំខ្ហង្ចរ់
ផ្សសឹកពរីទប្រឆ្ ុំង្រដ្ឋឋភបិាល ន្ងិ្ទក់ទង្ខ្ម ែរក្ប្ោម្ក្ៅក្ប្ៅប្រក្ទស ។  

តេកពទីព័ំរ ៨ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ១១ 



អង្គោ  សមាគេខ្ខែ មប្ោេបានសាះខ្សាង្ កប្គរ់េមធាបាយ 

ម ើេបីោ ោ សិទធិខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ  ស់មៅមលើទឹក កីមំណើ ត រស់

ខលួនមៅកនុង្ប្រមទសម ៀតណាេ ខ្ លពួកមគអះអាង្ថ្ន ខ្ខែ មប្ោេ

ទទលួ ង្ន ូោ គ្មរសង្េត់ និង្ោ ម ើសមអើង្ពីអាជាា ធ ម ៀតណាេ 

ខ្ លផ្េុយពីមសច្កដបី្រោស រស់អង្គោ សេប្រជាជាត ិ សដីពីជន

ជាតមិ ើេភាគតចិ្ ។ 

តណំាង្សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ បានមលើកពីរញ្ញា ប្រឈេ 

ច្នំនួ រស់ខ្ខែ មប្ោេមៅម ៀតណាេ មៅកនុង្េហាសននិបាតជន

ជាតមិ ើេភាគតចិ្មៅមលើពិភ្ពមោកខួរមលើកទី ២០ ថ្នប្កុេ

ប្រកឹាសិទធិេនសុស ខ្ លមគមធាើមេើង្មៅទីប្កុង្េសឺខ្ណ  (Genava) 

ប្រមទសសាីស មៅថ្ងៃទី ២៧ និង្ថ្ងៃទី ២៨  ចិ្ឆោិ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ ជាប្រធ្លនសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ 

មោកមានប្រស្វសន៍ថ្ន មៅកនុង្េហាសននិបាតខ្ លមានតណំាង្

ជនជាតមិ ើេភាគតចិ្ េកពីប្រមទសេយួច្នំនួ មៅមលើពិភ្ពមោក

បានេកច្លូ េួមនាះ គមឺោកបាន ក់លិខិត មៅប្កុេប្រកឹាសិទធិ

េនសុសថ្នអង្គោ សេប្រជាជាត ិ ម ើេបីឲ្យជយួម ះប្ស្វយន ូ

រញ្ញា េយួច្នំនួខ្ លខ្ខែ កេពុជាមប្ោេកពុំង្ជរួប្រទះ  េួមានោ 

សិកាអរ់  ំ សិទធិជុំមនឿស្វសនា និង្រញ្ញា មោក មៅ មេន ទទលួ

 ង្ន ូ  ណុកេែមៅកនុង្ពនធនាគ្ម  មេើយសពាថ្ងៃកពុំង្ឈឺធៃន់ 

មប្ោយមពលមគម ះខ្លង្មច្ញពីគកុ ញិ៖ «កនូសិសសជនជាតិ

ម ៀតណាេ េកម ៀនមៅអាមេ កិ ជាង្ ១ េុនឺ ៥ ោន់នាក់ ច្មំោះ

ខ្ខែ មប្ោេគ្មែ ន ។  មូច្នះ តលុយភាពច្មំោះខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ និង្ជន

ជាត ិំង្អស់ច្នំនួ ៥៤ េនឹ ង្»។ 

ម ះរជីាយា៉ា ង្ណាក៏ម យ ខ្វង្  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ ឲ្យ ងឹ្

កនលង្ េកថ្ន   ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ បានយកច្តិតទកុ ក់មលើខ្ខែ 

កេពុជាមប្ោេ  ចូ្នឹង្ប្រជាពល  ឋម ៀតណាេខ្  ពំុមានោ ម ើស 

មអើង្អាីមទ ។ 

មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ បានអះអាង្ថ្ន កនូមៅខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ 

េនិមានសិទធិមពញមលញ កនុង្ោ ទទលួបានោ អរ់  ំចូ្កនូមៅ        

ម ៀតណាេមនាះ គផឺ្េុយពីមសច្កដ ី ប្រោស រស់អង្គោ សេប្រជា

ជាត ិ សដីពីជនជាតភិាគតចិ្ ខ្ លមគអនេុត័ោលពីខ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០០៧ មនាះ ។ 

មាប្តា ១១ ខ្ច្ង្ថ្ន ជនជាតមិ ើេភាគតចិ្មានសិទធិប្រតរិតត ិនិង្

មធាើឲ្យ ស់មេើង្ ញិន ូប្រថ្ពណី និង្ទំមនៀេទមាល រ់ជា របធេ ៌រស់

ខលួន ។ សិទធិមនះ  េួមាន សិទធិខ្ង កាោ ោ  និង្អភ្ ិឌ្ឍន៍អាីៗ ខ្ ល

រង្ហា ញ ពីអតតសញ្ញា ណ របធេ ៌រស់ខលួន ខ្ លមានពីអតតីោល 

រច្ចុរបនន និង្អនាគត ។ 

មាប្តា ១៤ ជនជាតមិ ើេភាគតចិ្មានសិទធិរមង្េើត និង្ប្គរ់ប្គង្

ស្វែ រន័ និង្ប្រព័នធអរ់  ំរស់ខលួនម យនេ ល់ោ  អរ់ ជំាភាស្វ

 រស់ខលួននេ ល់ កនុង្លកខណៈសេប្សរនឹង្ ធិសី្វន្តសតតាេ របធេ ៌

ថ្នោ រមប្ង្ៀន និង្ម ៀនសូប្ត រស់ពួកមគ ។ រគុគលជនជាតមិ ើេ

ភាគតចិ្ប្គរ់ រូជាពិមសសកមុា  មានសិទធិទទលួបានោ អរ់ មំៅ

ប្គរ់កប្េតិ និង្ប្គរ់ រូភាពថ្នោ អរ់  ំ ម យគ្មែ នោ ម ើសមអើង្

មេើយ ។ 

មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ បានឲ្យ ងឹ្ថ្ន អង្គោ យូនីខ្សេា 

(UNICEF) បានរមង្េើតស្វោម ៀនមៅមខតតប្ពះប្តោំង្ឲ្យខ្ខែ មប្ោេ

ម ៀនអកស ខ្ខែ  ។ មោករញ្ញា ក់ថ្ន មោកបានមសនើសំុឲ្យអង្គោ     

យូនីខ្សេាជយួ ល់ខ្ខែ មប្ោេរខ្នែេមទៀតមលើ ស័ិយអរ់ ៖ំ «អង្គ

ោ យូនីខ្សេាេនឹ ង្ បានជយួ ល់កនូខ្ខែ  ១៦៥ នាក់ មៅមខតតប្ពះ

ប្តោំង្ បានម ៀន និង្គមប្មាង្មទៀតមគេនឹ ង្ រមង្េើតស្វោខ្ខែ មៅ

មខតតឃ្លល ំង្ មេើយខាុំបានមសនើឲ្យជយួរមង្េើតស្វោខ្ខែ  មៅប្គរ់មខតត

 ំង្អស់»។ 

តណំាង្សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ បានរញ្ញា ក់មទៀតថ្ន មៅ

កនុង្េហាសននិបាត យៈមពលពី ថ្ងៃមនាះ មគមនដ តសំខ្វន់ពីោ អរ់ ំ

 រស់កនូមៅ រស់ជនម ើេភាគតចិ្មៅមលើពិភ្ពមោក និង្រញ្ញា

ជុំមនឿស្វសនា រស់ជនជាតមិ ើេភាគតចិ្ ខ្ លកពុំង្ខ្តប្តូ បាន

មគ តឹ តបិត និង្គរំាេកខំ្េង្មៅកនុង្ប្រមទសេយួច្នំនួមលើពិភ្ព

មោក ៕  RFA 

ខ្មែរក្រោម្ច្ូលរួម្ហាសន្និបាតជន្ជាតកិ្ ើម្ភាគតិច្ក្ៅក្លើពិភពក្ោកមួរក្លើកទី ២០ 

ោរក្រៀន្អកសរខ្ម ែរក្ពលយរ់ររស់ស្រសតខី្ម ែរក្ប្ោម្ក្ៅស្សកុសាេ យទង្ 
ក្មត តមាត់ប្ជកូ ។ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ១២ 

http://preynokornews.blogspot.com/2012/12/blog-post_1956.html


ម យ ទីន េាោ យីា៉ា  l RFA 

ថ្ងៃទី ០៣ ខ្ខេករា  ឆ្ន  ំ២០១៣ 

អង្គោ  និង្សមាគេខ្ខែ មប្ោេមៅកេពុជា និង្មៅរ មទស

បានកណំត់ខ្ផ្ន ោ  រស់ខលួន ម ើេបីមធាើោ ង្ហ រនតមៅកនុង្ឆ្ន ំ 

២០១៣ កនុង្មគ្មលរណំង្ េ  ឲ្យសេគេន៍អនត ជាត ិ ឲ្យយក

ច្តិតទកុ ក់មលើខ្ខែ មប្ោេ  ស់មៅកនុង្ប្រមទសម ៀតណាេ ពិមសស

 េ  ឲ្យ  ឋ ភ្ ិ  បាលម ៀតណាេមគ្ម ពសិទធិ និង្ទទលួស្វគ ល់ខ្ខែ 

មប្ោេជាជនជាតមិ ើេ និង្ផ្ដល់សិទធិប្គរ់ប្គ្មន់ កនុង្ោ  ស់មៅ ចូ្

ប្រជាពល  ឋម ៀតណាេទមូៅខ្   ។ 

ឆ្ន ំ ២០១២ កនលង្ផ្តុមៅ គជឺាឆ្ន ំខ្ លខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ 

បានអះអាង្ថ្ន ពួកគ្មត់ ស់មៅមលើទឹក កីមំណើ ត រស់ខលួន េនិមាន

សិទធិមពញមលញមនាះមទ មេើយក៏ជាឆ្ន ំ ខ្ លតណំាង្សេព័នធខ្ខែ 

កេពុជាមប្ោេ ទទលួររាជយ័មលើោ ប្រកតួប្រខ្ជង្ម ើេបីជារ់ជា

សមាជកិ ថ្នប្កុេប្រកឹាមស ឋកចិ្ចសង្គេកចិ្ច និង្ របធេខ៌្   ។ 

រ៉ាខុ្នតយា៉ា ង្មនះកដ ី ឆ្ន ំ ២០១៣ បានច្លូេក ល់ អង្គោ 

សមាគេខ្ខែ មប្ោេ  ំង្មៅកេពុជា និង្មៅរ មទស បានម ៀរច្ំ

ខ្ផ្នោ ច្ាស់ោស់កនុង្ោ អន ុតតោ ង្ហ  រស់ខលួន កនុង្រពុាមេតុ

ជាតសិ្វសន៍ និង្ោ  េ  ឲ្យ  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ ទទលួស្វគ ល់

ខ្ខែ មប្ោេ គជឺាជនជាតមិ ើេ និង្ផ្ដល់សិទធិមពញមលញ ល់ជន

ជាតមិ ើេ ំង្អស់ កនុង្ច្មំណាេ ៥៤  ជនជាតមិៅម ៀតណាេ  ។ 

ប្រធ្លនសេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ 

មានប្រស្វសន៍ថ្ន សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ មានោ  ង្ហ ជាមប្ច្ើន

មទៀត សប្មារ់មធាើមៅកនុង្ឆ្ន ំ ២០១៣ ម ើេបីប្រមយាជន៍ខ្ខែ មប្ោេ

 ស់មៅមលើទឹក កីមំណើ ត រស់ខលួន ខ្ ល ង្ន ូោ មធាើទកុខរកុមេនញ 

ពីអាជាា ធ ម ៀតណាេ ។ 

មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ បានមលើកមេើង្ថ្ន មោកនឹង្មធាើយា៉ា ង្

ណាឲ្យមានោ គំ្មប្ទពីសេគេន៍អនត ជាត ិោន់ខ្តខ្វល ំង្មេើង្ ម ើេបី

មសនើឲ្យ  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ យកច្តិតទកុ ក់គតិគ ូ ល់ប្រជា

ពល  ឋខ្ខែ មប្ោេ ។ 

េា៉ា ង្ ញិមទៀត សប្មារ់មៅប្រ មទសកេពុជា ញិ អាខី្ លជា

រញ្ញា មចាទសប្មារ់អង្គោ សមាគេខ្ខែ មប្ោេមនាះ គមឺៅមពល

ពួកមគច្ង្ជ់រួ ឬមផ្ាើ បាយោ ណ៍ សដីពីោ  េ  ឲ្យមានោ មគ្ម 

 ពសិទធិេនសុសមៅប្រមទសម ៀតណាេ តាេ យៈស្វែ នទតូម ៀត  

ណាេមៅកេពុជាមនាះ ខ្រ ជាប្តូ បានស្វែ នទតូម ៀតណាេរ  ិ   

មសធ េនិទទលួយកជារនតរនាេ រ់មៅកនុង្ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

ោលពីច្ងុ្ខ្ខធនូ ឆ្ន  ំ២០១២ ត ំណាង្អង្គោ  សមាគេខ្ខែ 

មប្ោេ មៅភ្នមំពញបានជរួប្រជុុំប្រចំា រស់ខលួន និង្បានមប្ជើសម ើស 

ប្រធ្លនមលខ្វធោិ  ឋ ន ថ្នអង្គោ សមាគេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ 

ខ្ លជាស្វែ រន័េយួមធាើោ សប្េរសប្េួល និង្តណំាង្ឲ្យអង្គោ 

សមា គេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេមៅកេពុជា ។ 

មៅកនុង្អង្គប្រជុុំមនាះ តណំាង្អង្គោ សមាគេខ្ខែ កេពុជា

មប្ោេជាង្ ១០ ខ្ លបានច្លូ េួមនាះ បានកណំត់ខ្ផ្នោ េយួ

ច្នំនួ នឹង្ប្តូ មធាើមៅកនុង្ឆ្ន ំ ២០១៣ មនះ  េួមានអរ់ ផំ្សពាផ្ាយ 

កស្វង្សនតិភាពសេគេន៍ និង្មសច្កដបី្រោសជាស្វកល សដីពី

សិទធិេនសុស មសច្កដបី្រោសជាស្វកលសដីពីសិទធិជនជាតមិ ើេឯក

ស្វ ប្រ តតសិ្វន្តសត និង្ភ្េូសិ្វន្តសតខ្ខែ  ។ រមង្េើតរណាដ ញព័តម៌ាន

ម ើេបីផ្សពាផ្ាយតាេ យៈ ប្ពឹតតរិប្ត  ស្វ ព័តម៌ាន ថ្ប្ពនគ         

មគេទំព័ នានា រស់ខ្ខែ មប្ោេ និង្ប្រព័នធផ្សពាផ្ាយសំមេង្ជាត ិ

និង្អនត ជាត ិនិង្រញ្ញា ជាមប្ច្ើនមទៀត ។ 

 ក់ទង្នឹង្រញ្ញា មនះ ប្រធ្លនេជឈេណឌ ល របធេ ៌ ខ្ខែ           

កេពុជាមប្ោេ មោក យនត ថ្ន  ូ មានប្រស្វសន៍ថ្ន ជាោ សំខ្វន់

ណាស់ ម ើេបី េ  ឲ្យអាជាា ធ ម ៀតណាេ ផ្ដល់សិទធិមស ភីាព

ខ្មែរក្រោម្កុំណត់ខ្ផ្ន្ោរឆ្ន ុំ ២០១៣ ទាម្ទារឲ្យមាន្ោរក្ោរពសិទធិម្ន្ សស 

អង្ គប្រជ ុុំប្រច ុំឆ្ន ុំររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្ៅទបី្កងុ្ឆ្ឡតុ រដ្ ឋណតករូ  ឡូឡណា សហរដ្ ឋអាក្ម្រកិ ចរ់ពឡីង ៃទ ី១៥ ដ្ល ់១៦ ខ្មធ្ ន ូឆ្ន ុំ ២០១២ ។  

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ១៣ 



សិទធិជុំមនឿ ស្វសនា សិទធិទទលួបានោ អរ់ សំប្មារ់ខ្ខែ មប្ោេ ។ 

នាយកកេែ ធិ ី    ថ្នសមាគេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ម ើេបីសិទធិ

េនសុសនិង្អភ្ ិឌ្ឍន៍ មោក សឺន ជុុំជនួ បានសង្េត់ធៃន់ថ្ន ខ្ខែ 

មប្ោេខ្តង្ខ្តទទលួ ង្ន ូោ មធាើបារពីអាជាា ធ ម ៀតណាេ ម យ

ស្វ ខ្តោ  េ  ម ឿង្ ធីល ី ខ្ប្សច្មាេ  ខ្ ល ម ៀតណាេ រឹអសូ

យក រ៉ាខុ្នតោ  េ   រស់ពួកមគេនិមានលទធផ្លមទ ទីរ ំផ្តុ ពួក

មគ ត់មគច្ពីោ តាេចារ់ខលួនពីអាជាា ធ ម ៀតណាេ ។ 

មោក សឺន ជុុំជនួ បានអះអាង្ថ្ន រាល់សកេែភាព ខ្ ល

អង្គោ សមាគេខ្ខែ មប្ោេ បានមធាើគបឺ្សរមៅតាេច្ារ់ និង្មគ្មល

ោ ណ៍ សិទធិេនសុសអនត ជាត ិ ពីមប្ោះថ្ន មគ្មលរណំង្សំខ្វន់

ខ្ លអង្គោ សមាគេខ្ខែ មប្ោេមធាើ ម ើេបីោ  ោ សិទធិប្រជា

ពល  ឋខ្ខែ មប្ោេ  ំង្អនក ស់មៅកេពុជា និង្មៅប្រមទសម ៀត   

ណាេ ។ 

ម ះរជីាយា៉ា ង្ណាក៏ ម យ មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ បាន

ជុំ ញុឲ្យអង្គោ សមាគេខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ  ំង្អស់សេោ គ្មន មធាើ

ោ  ។ េា៉ា ង្ ញិមទៀត ប្តូ ផ្ដល់ព័តម៌ាន ឲ្យគ្មន មៅ ញិមៅេក  វាង្

អង្គោ សមាគេ ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ មៅកេពុជា និង្សេព័នធខ្ខែ           

កេពុជាមប្ោេ មៅោណា  ឬ មៅសេ  ឋអាមេ កិ ។ 

មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ បានអះអាង្ថ្ន មោកនឹង្ខំប្រងឹ្មធាើ

ោ ជា េយួសេគេន៍អ ឺ ៉ារុ រនតមទៀត ម ើេបីឲ្យមគគំ្មប្ទសេព័នធ

ខ្ខែ កេពុជាមប្ោេឲ្យជារ់ជាសមាជកិ ថ្នប្កុេប្រកឹាជាសមាជកិ

ប្កុេប្រកឹាមស ឋកចិ្ច និង្សង្គេកចិ្ច រស់អង្គោ សេប្រជាជាត ិ  

(អុកីសុូក = ECOSOC = Economic and Social Council) មៅឆ្ន ំ 

២០១៣ មនះ ។ 

សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេេនិបាន ជារ់ ជាសមាជកិប្កុេ

ប្រកឹាមស ឋកចិ្ច និង្សង្គេកចិ្ច  រស់អង្គោ សេប្រជាជាតោិលពី

ថ្ងៃទី ២៣ ខ្ខកកេ  ឆ្ន ំ២០១២ ម យស្វ ខ្តប្រមទសេយួច្នំនួ 

ពិមសសប្រមទសម ៀតណាេបានមបាះមឆ្ន តទមាល ក់ ។ 

ម ះរីជាយា៉ា ង្ណាក៏ម យ អនកប្រ តតសិ្វន្តសតបានពនយល់

ថ្ន សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេពិភ្ពមោក េនិជារ់ជាសមាជកិ

ប្កុេប្រកឹាមស ឋកចិ្ច សង្គេកចិ្ច ថ្នអង្គោ សេប្រជាជាតមិនាះ 

ម យស្វ ខ្តរញ្ញា  ប្រមទសម ៀតណាេ េនិ ន់មានទំនកុ ច្តិតមលើ

សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេមៅមេើយ ។ 

រ៉ាខុ្នតម ះរីជាយា៉ា ង្មនះកដ ី អនកប្រ តតសិ្វន្តសតបានជុំ ញុឲ្យ

សេព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ខិតខំតស ូរខ្នែេមទៀត ពិមសសមធាើយា៉ា ង្

ណារង្ហា ញ អពីំសកេែភាព រស់ខលួន  ល់ពិភ្ពមោក ថ្នរាល់ទមង្ាើ

 រស់សេព័នធកពុំង្មធាើមនាះ ប្គ្មន់ខ្តច្ង្ោ់ ោ សិទធិមស ភីាពជនូ

ប្រជាពល  ឋខ្ខែ មប្ោេ មៅកនុង្ប្រមទសម ៀតណាេ រច្ចុរបនន េនិ

ជារ់ោក់ព័នធនឹង្ោ ច្ង្ ់េ    ឋឯករាជយណាេយួមនាះមទ ៕ 

ក្ោក ថាច់ ក្វៀន្ អធ្រិតសីហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ខ្ង ែង្ក្ៅោន់្អ នកចលូរមួ្អង្ គប្រជ ុុំប្រច ុំឆ្ន ុំររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្ៅទបី្កងុ្ឆ្ឡតុ  
រដ្ ឋណតករូ  ឡូឡណា សហរដ្ ឋអាក្ម្រកិ ចរ់ពឡីង ៃទ ី១៥ ដ្ល ់១៦ ខ្មធ្ ន ូឆ្ន ុំ ២០១២ ។  

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ១៤ 



ម យ ថ្នច់្ ប្រជីា មគឿន  l ស្វ ព័តម៌ាន ថ្ប្ពនគ  

ខ្ខេករា  

មៅថ្ងៃពុធ ៣ មរាច្ ខ្ខរុសស ឆ្ន ំមថ្នះ ប្តស័ីក ព. ស. 

២៥៥៥ ប្តូ នឹង្ ថ្ងៃទី ១១ ខ្ខេករា ឆ្ន ំ ២០១២ មោកប្គូ 

េហា ថ្នច់្ មកញ អាចា យរមប្ង្ៀន ស្វោបាលី មៅមខតត

ប្តោំង្បាន ទទលួអនិច្ចកេែ ម យជរាោធ កនុង្ជនាែ យុ ៨៦ 

ឆ្ន ំ ។  មោក ប្គូ េហា   ថ្នច់្ មកញ បានច្ណំាយមពលជាង្ 

៥០ ឆ្ន ំ ម ើ រមប្ង្ៀនអកស ស្វន្តសតខ្ខែ  និង្ភាស្វបាលី មៅ

តាេ តតអារាេនានាកនុង្មខតតប្ពះប្តោំង្ ។  មោកប្គូ េហា    

ថ្នច់្ មកញ មកើតកនុង្ ព. ស. ២៤៦៩   គ. ស. ១៩២៥ មៅ

 តតប្កពំុឈូក (កនក) ប្សុកកំពង្ធ់ ំ (Chau Thanh) មខតត ប្ពះ

ប្តោំង្ ។ 

ថ្ងៃទី ២០ ខ្ខេករា អាជាា ធ យួនបានប្រមគនប្ស្វ  ល់  

េន្តនតីសង្ឃខ្ខែ មប្ោេថ្នមខតតប្ពះប្តោំង្ មៅកនុង្ពិធអីរអរ

ស្វទ ថ្ងៃច្ូលឆ្ន ំយួន ខ្ លបានម ៀរច្មំេើង្ម យគណៈ    

កមាែ ធិោ ប្រជាជនមខតតប្តា ញិ  នាេនេី គណៈកមាែ ធិោ 

ប្រជាជនមខតតប្តា ញិ ថ្ន  ឋ ភ្បិាលរកសកុេែុយនិសតយួន 

ឋិតមៅកនុង្ទី េួមខតតប្ពះប្តោំង្ ។  

ខ្ខកេុភៈ  

អាជាា ធ យួនកេុែុយនិសត មៅភ្េូកិូនខ្កអក ឃំុម ើេមោធិ៍ 

ប្សុកអណត ូង្ទឹក មខតតឃ្លល ំង្ កេពុជាមប្ោេ បានមធាើោ រារាំង្

េនិឲ្យពុទធរ ស័ិទមៅភ្ូេមិនះ ប្បា ពធមធាើពិធរីុណយពុ ធ ភ្ិ

មសក រច្ចយ័ ៤ មៅតាេទំមនៀេទមាល រ់ ប្ពះពុទធស្វសនាខ្ខែ 

មទ ម យបានមលើកមេើង្ពីេូលមេត ុថ្ន ថ្ងៃ ០៨ កុេភៈ គឺជា 

ថ្ងៃខ្ លសេណសិសសស្វោបាលីជាន់ខពស់ មខតតឃ្លល ំង្ 

មប្ោក មេើង្មធាើោ បាតុកេែ េ  សិទធិមស ភីាពជុំមនឿ

ស្វសនាោល ឆ្ន ំ ២០០៧ ។  

ខ្ខមេស្វ  

និសសិតខ្ខែ មប្ោេខ្ លកំពុង្សិកាមៅេហា ទិាល័យ

ឱ្សងស្វន្តសត ខ្ប្ពកឫសសី (Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ) ខ្ ន ីកេពុជាមប្ោេ បាន  ប្បាពធពិធអីរអររុណយ ច្ូល

ឆ្ន ំខ្ខែ  រស់ខលួនមប្ោេោ  ចាត់តំាង្ រស់ស្វោ ោលពីថ្ងៃ

ទី ០៦ ខ្ខមេស្វ ឆ្ន ំ ២០១២ (េនុច្លូឆ្ន ំខ្ខែ  ៧ ថ្ងៃ) ម យ

មានោ មលង្ខ្លបង្ប្រជាប្រីយ៍កេានតមផ្សង្ៗ។  

ពល  ឋខ្ខែ មប្ោេខ្ខែ មប្ោេជាមប្ច្ើន បានអះអាង្ថ្ន 

សិសសនិសសិតខ្ខែ មប្ោេមៅកេពុជា មប្ោេខ្ លកពុំង្សិកា

មៅតាេស្វោ  ឋម ៀតណាេនានា េនិប្តូ បានឈរ់

សប្មាក កនុង្ថ្ងៃរុណយច្ូលឆ្ន ំប្រថ្ពណីជាត ិរស់ខលួនមទ ។ 

ខ្ខឧសភា  

កមុា មសកខ តតខ្ខែ មប្ោេមឈាែ ះ មៅ  ៉ាយូា៉ា ល ប្តូ បាន

កនូយួនវាយសំពង្នឹង្កាល ខ្ខសប្កវាត់រណាដ លឲ្យខ្រក

កាលម យោ រ៉ាះទង្គចិ្សេដីគ្មន  ។ មេតោុ ណ៍មនះ បាន

មកើតមេើង្មៅម ោមមា៉ា ង្ ៣ និង្ ៤៥ នាទី  មសៀលថ្ងៃទី ១៩ 

ខ្ខឧសភា មនះ មៅតាេផ្លូ ច្េំខុ តតជមីកអង្មប្ោេ កនុង្ប្សុក

ស្វា យទង្ (Tri Ton) មខតតមាត់ប្ជូក (An Giang) ។ មប្ោយមេតុ

ោ ណ៍មនះ អាជាា ធ ម ៀតណាេបានេកសប្េរសប្េួល

រកក្េកក្ម្ើលកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ុំ ២០១២  

 ក នងុ្ ឆ្ន ុំ ២០១២ កន្ ែង្ក្ៅក្ន្ះ ក្ៅកម្ ពជុាក្ប្ោម្មាន្ប្ពតឹ តោិរណ៍សុំខាន់្ៗជាក្ប្ច ើន្បាន្ក្ក ើតក្ឡ ើង្ ក នងុ្ក្នាះ មាន្ករណី
អាជាា ធ្រក្វៀតណាម្រ ុំក្ោភសទិ ធមិ្ន្សុស ន្ងិ្ក្រ ើសក្អ ើង្ក្ល ើពលរដ្ ឋខ្ម ែរក្ប្ោម្ោន់្ខ្តក្ក ើន្ក្ឡ ើង្ ។ សារពត័ម៌ាន្ 

ឡប្ពន្េរ សមូ្សក្ង្ េរពត័ម៌ាន្ទ ុំង្ក្នាះខ្ដ្ល មាន្ម ែមឹ្សារដ្ចូខាង្ក្ប្ោម្ ។ 

ក្ោក ក្ៅ ក្ហន្ ប្តវូអាជាា ធ្រក្វៀតណាម្ដ្ឋក់ក្ ន្ ះក្ជ ើង្ទ ុំង្កុំពងុ្មាន្ជុំង្ ឺ។ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ១៥ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

http://preynokornews.blogspot.com/2013/01/blog-post_2097.html


ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ១៦ 

ម យ មលើកមេើង្ថ្ន មនះជាម ឿង្មកែង្ៗ មេើយប្គ្មន់ខ្តជួយ

ថ្នន ំពាបាលជុំង្ ឺល់ជន ង្មប្គ្មះ រនតិច្រនតួច្ខ្តរ៉ាុមណាោ ះ ។ 

ខ្ខេងិនុា  

អាជាា ធ ម ៀតណាេ ហាេពល  ឋខ្ខែ មប្ោេ មៅកេពុជា

មប្ោេប្បា ពធពិធរីុណយ នមផ្សង្ៗច្ ំ ឬ ជតិថ្ងៃទី ០៤ ខ្ខ     

េងិនុា ខ្ លជាថ្ងៃពល  ឋខ្ខែ មប្ោេមៅមប្តប្រមទស  

ប្បា ពធពិធរីុណយ «បាត់រង្ខ់្ ន ខី្ នកេពុជាមប្ោេ» ម ៀង្

រាល់ឆ្ន ំ ។ 

ពុទធរ ស័ិទខ្ខែ មប្ោេ មៅភ្ូេបិ្កស្វំង្ ច្ណុំះមជើង្ តត

ច្េា៉ា អង្គ ជយ័ (ច្ំោ )ឋិតមៅកនុង្ទី េួមខតតប្ពះប្តោំង្ ប្តូ  

អាជាា ធ ម ៀតណាេ ហាេមធាើពិធរីុណយកេានតប្សុក មៅថ្ងៃ

ទី ០៥ ខ្ខេងិនុា កនលង្មៅមនះ ម យមលើកមេតុផ្លថ្ន ថ្ងៃ

មនាះជតិនឹង្ថ្ងៃទី ០៤ ខ្ខេងិនុា ខ្ លខ្ខែ មប្ោេមៅមប្តប្រ 

មទសប្បា ពធពិធរីុណយ«បាត់រង្ខ់្ ន ីកេពុជាមប្ោេ» ។  

ខ្ខកកេ   

សមេដច្សង្ឃរាជ មទព  ង្ស ថ្នប្រ មទសកេពុជា រំមពញ

ទសសនកចិ្ច ោន់ប្រ មទសម ៀតណាេ  យៈមពល ១០ ថ្ងៃ គឺ

ចារ់ពីថ្ងៃទី ១០  ល់ទី ១៩ ខ្ខកកេ  ម ើេបីអាីេយួខ្ លមគ

មៅថ្ន “ តឹរនតឹង្ច្ណំង្េតិតភាព  វាង្  ឋ ភ្បិាលកេពុជានិង្

ម ៀតណាេ និង្ វាង្ប្ពះពុទធស្វសនាខ្ខែ  និង្ម ៀតណាេ ។ 

កនុង្ ុំមណើ  រំ មពញទសសនកិច្ចមនះ មប្តពីរំមពញទសសនកចិ្ច

មៅស្វែ រ័ន  ឋ ថ្នរកសកុេែុយនិសតម ៀតណាេប្រតភិ្ូសង្ឃខ្ខែ 

បានច្លូមៅទសសនកចិ្ច មៅតាេ តតខ្ខែ នាខ្ ន កីេពុជា

មប្ោេ កនុង្មនាះ មាន តតច្នេ ង្សី   ទីប្កុង្ថ្ប្ពនគ , មៅ ជិាា

ស្វែ នប្ពះពុទធស្វសនាមង វាទខ្ខែ  ឋិតមៅកនុង្ តតមោធិ

សំមរាង្ ប្សុកអូ េលល (Ô Môi) មខតតខ្ប្ពកឫសសី (Cần Thơ) , 

មៅស្វោេធយេ សិការំមពញ ជិាា  របធេប៌ាលីណាេរូ ឬ 

អតតីស្វោបាលីជាន់ខពស់មខតតឃ្លល ំង្ ខ្ លមានេូល ឋ ន

មៅកនុង្ តតឃ្លល ំង្ ,និង្ស្វោគណមខតតប្ពះប្តោំង្ ឋិតមៅ

កនុង្ តតមោធិោលរាជ (កំពង្)់ ខ្ លជាេជឈេណឌ លកចិ្ចោ 

សង្ឃខ្ខែ មប្ោេថ្នមខតតេួយមនះ ។ 

ខ្ខសីហា  

មៅប្ពឹកថ្ងៃទី ០១ ខ្ខសីហា ប្កុេេន្តនតីសង្ឃខ្ខែ មប្ោេ

ខ្ លជាកមាែ ភ្បិាលរកសកុេែុយនិសតម ៀតណាេ បានច្ូល

មៅ តតមស តីាមសក ម ើេបីចារ់ប្ពះមតជប្ពះ គណុ ថ្នច់្    

មធឿន ផ្សឹក មប្ោយពីពួកមគបានមច្ញមសច្កដបី្រោស េួយ

ច្ះុ ថ្ងៃទី ២៨ ខ្ខកកេ  ឆ្ន ំ ២០១២ ថ្ន នឹង្ចារ់ប្ពះអង្គផ្សឹក

ឲ្យបានកនុង្អំេុង្មពល ០៣ ថ្ងៃចារ់ពីថ្ងៃ ច្ះុេតែមលខ្វ ។ 

តាេលិខិតេយួច្ារ់មច្ញម យគណៈកេែោ ប្រតរិតតិ

ប្ពះពុទធស្វសនាម ៀតណាេមខតតឃ្លល ំង្ ច្ះុថ្ងៃទី ២៨ ខ្ខ       

កកេ  បានសមប្េច្ថ្ន "េិនទទលួស្វគ ល់ ប្ពះភ្កិខុ ថ្នច់្ មធឿន 

ប្រសូតឆ្ន ំ ១៩៨៥ មៅ តតតាមសក ឃំុ ញិហាយ (Vinh Hai ) 

ប្សុកមប្ជាយញ  មខតតឃ្លល ំង្ ថ្ន ជាប្ពះសង្ឃ ថ្នសមាគេ

ប្ពះពុទធស្វសនាម ៀតណាេមទៀតមទ " ។ 

លិខិតមនះបានរញ្ញា ក់ អំពីេូលមេតខុ្ លចារ់ប្ពះភ្កិខុ 

ថ្នច់្ មធឿន ផ្សឹកថ្ន " បានរំោនធេែនញុ្ា និង្លកខនតិកៈថ្ន

សមាគេប្ពះពុទធស្វសនាម ៀតណាេ និង្បានរំោនឱ្វាទ, 

ប្ពះ ន័ិយថ្នប្ពះពុទធស្វសនាគណៈមង វាទវាទខ្ខែ " ។ 

ប្ពះ ហិា  តតខ្ខែ ច្នំនួ ៣ ប្តូ បានមឆះម យមភ្លៀង្

 សាកនុង្ខ្ខសីហា ។  តត ំង្មនាះ េួមាន ទីេយួ ប្ពះ ហិា  

េយួមៅមខតតខ្ប្ពកឫសសី ( ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang) ប្តូ មឆះមៅថ្ងៃទី ០៨ ខ្ខសីហា  ទី ២  តត

ប្បាស្វទគង្ជ់ា តតរុរាណ  រស់ខ្ខែ មប្ោេខ្ លមានអាយុ

ោល ៧៨៨ ឆ្ន ំ គបឺានកស្វង្មេើង្  ព. ស. ១៧៦៨          

គ. ស. ១២២៤ មឆះ មៅថ្ងៃទី ១៣ ខ្ខសីហា និង្ប្ពះ ហិា 

 តតរឹង្កក់ ឋិតមៅកនុង្ភ្េូរិឹង្កក់ ប្សុកពង្ទឹក មខតតឃ្លល ំង្ 

ប្តូ មឆះមៅថ្ងៃទី ២៥ ខ្ខសីហា ។ 

សូេរញ្ញា ក់ថ្ន ោលពីថ្ងៃទី ១៥ ខ្ខសីហា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ប្ពះ ហិា  តតមស មីតមជាេហាទរុ ឋិតមៅកនុង្មខតតឃ្លល ំង្ប្តូ  

បានមឆះម យក ណី ចូ្គ្មន ផ្ង្ខ្   ។  

ប្ពះវហិារវត តប្បាសាទេង់្ មាន្អាយោុល ៧៨៨ ឆ្ន ុំ ប្តវូក្វះ 
ឡង ៃទ ី១៣ ខ្មសហីា  ឆ្ន ុំ ២០១២ ។ 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ១៧ 

ខ្ខកញ្ញា   

ប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេេយួអង្គ គង្ចំ់ាប្ពះ សាមៅ តត

ច្នេ ង្សី, ប្កុង្ថ្ប្ពនគ  បានស មស លិខិតេួយច្ារ់ជប្មារ

មៅអាជាា ម ៀតណាេ ប្គរ់លំ រ់ថ្នន ក់ឲ្យជួយខ្សាង្ ក

 ុំមណាះប្ស្វយរញ្ញា   ល់ប្ពះអង្គអំពីក ណីប្ពះសង្ឃយួន 

បានហាេប្ពះអង្គនិយាយភាស្វខ្ខែ  មៅកនុង្ទីស្វធ្ល ណៈ ។  

មតជប្ពះគណុ យ័ញ បា តិន ប្ពះជនែ ២៣ ប្ពះ សា 

ប្សុកកមំណើ តមៅមខតតប្កេួនស (Xa Vinh Thanh, huyen 

Giong Rieng, Tinh Kien Giang) រច្ចុរបនន គង្ចំ់ាប្ពះ  សាមៅ

 តតច្នេ ង្សី ប្កុង្ថ្ប្ពនគ  បានមផ្ាើលិខិតេយួច្ារ់ ច្ះុថ្ងៃទី 

០៩ ខ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ មៅអាជាា ធ ម ៀតណាេប្គរ់

លំ រ់ថ្នន ក់ ម ើេបីខ្សាង្ កយុតតធិេ ៌  ល់ប្ពះអង្គ មប្ោះប្ពះ

សង្ឃយួន ពី អង្គគ ឺទីេយួមឈាែ ះ មទៀង្  ក់ និង្ ទីពី មឈាែ ះ 

ហាា ង្ េនិ បានហាេ ប្ពះមតជប្ពះគណុ យ័ញ បា តនិ 

និយាយភាស្វខ្ខែ មៅកនុង្ទីប្កុង្ថ្ប្ពនគ  ។ េក ល់មពល 

មនះ អាជាា ធ ម ៀតណាេ េិនបាន ក់ម សប្ពះសង្ឃយួន

 ំង្ពី អង្គមនះ ខ្ លរំ ោនមលើ  ឋធេែនញុ្ា ថ្នប្រមទសម ៀត  

ណាេមៅមេើយ ។  

ប្ពះមតជប្ពះគណុ ឡាំ យា៉ា ន សំណាក់អាប្ស័យ មៅ តត

ច្េា៉ា  អង្គ ជយ័ (ច្ំោ ) ទី េួ មខតតប្ពះប្តោំង្ បាននិេនតមៅ

ពាបាលជុំង្ ឺ មៅកនុង្េនេី មពទយពេុរមច្ចក ជិាា  មខតតប្ពះ

ប្តោំង្ ប្តូ បានប្កុេម ជាោ យួីនម ើសមអើង្េិនអនញុ្ញា តឲ្យ

ប្ពះអង្គសប្មាក មៅកនុង្រនេរ់ រស់អនករួស មេើយបានឲ្យ

ប្ពះអង្គមៅសឹង្ មៅកនុង្រនេរ់ រស់អនកសប្មាលកូន មេើយ

បានឲ្យជនជាតិយួនមៅម កសប្មាក់ មៅកនុង្រនេរ់សប្មារ់

ប្ពះសង្ឃមៅ ញិ ។  

ថ្ងៃទី ១៧ ខ្ខកញ្ញា  មោក មៅ   មេន ប្តូ បានអាជាា ធ  

ម ះខ្លង្មច្ញពីពនធនាគ្ម  ឲ្យមៅមប្តឃំុ  ំង្ខលួនមោក

មានជុំង្ធឺៃន់ធៃ និយាយសដីអាីេិនបាន ។ ភ្ យិាមោក មៅ 

មេន គមឺោកប្សី នាង្ ធនួ បានឲ្យ ងឹ្មៅថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា  

ថ្ន ងាតីបិតខ្តស្វា េ ីរស់គ្មត់បានមច្ញេកមៅមប្តេនេី ឃំុ

ឃ្លំង្កដ ី ខ្តមោក មៅ មេន េនិមានសភាព ចូ្ោលពីេនុ

ជារ់គកុមនាះមេើយ ។ មោក មៅ មេន មានខ្តមធាើោយ

 ោិ បានខលះៗមៅមពលគ្មត់ច្ង្ប់ានអាី ។  

ថ្ងៃទី ២០ ខ្ខ កញ្ញា  គណៈកេែោ េូលធនរប្ត (SSC) ថ្ន

ប្កសួង្េិ ញ្ា តែុម ៀតណាេ ោលពីបានសមប្េច្ ក់

ពិន័យមលើកក ណីទិញ និង្លក់  ូភាគេ ុនខុសច្ារ់េួយ

ថ្នធនាគ្ម  Sacom bank ខ្ លមានោ  ក់ទិននឹង្មោក 

ប្តេឹ ថ្គ ហាា  (Trầm Khải Hòa) ។ 

មោក ហាា  កនូប្រុស រស់ មោក ប្តេឹ មរ បានទិញ

ទំនិញភាគេ ុនច្ំននួ ៥៤០.០០០ ោលពីខ្ខេងិុនា និង្ម ើេ

ខ្ខកញ្ញា  ឆលង្ោត់តាេ យៈប្កុេេ ុនេូលធនរប្តមភ្ឿង្    

ណាេ (PNS) មេើយបានលក់មច្ញទំនិញភាគេ ុនច្ំននួពី 

ោន ។ ោ មនដ ះរដូ ទំនិញ ំង្ពី  មនះ ប្តូ បានព័ត៌មានរាយ

ោ ណ៍ថ្ន “េិនបានរាយោ ណ៍ និង្ច្ះុរញ្ាី ប្សរតាេច្ារ់ 

ខ្ លបានកណំត់” ។  

ខ្ខតោុ 

ប្ពះសង្ឃ និង្ពល  ឋខ្ខែ មប្ោេមៅកេពុជាមប្ោេ ោន់

ទកុខច្មំោះោ មស្វយទិ ង្គត រស់ប្ពះ ក ណុាបាទ សមេដច្    

នមរាតដេ សីេន ុ ខ្ លបានមស្វយទិ ង្គតោលពីថ្ងៃទី ១៥ 

ខ្ខតោុ មៅទីប្កុង្មរ៉ាោំង្ ប្រមទសច្ិន ម យមាន តតខលះ

បានរង្ាូតទង្ជ់ាតមិ ៀតណាេច្ះុោក់ កណាដ ល ង្ និង្ តតខលះ

មទៀតបាន  រង្សុកលូឧទេិសកសុល ល់ ញិ្ញា ណកខនធ រស់

ប្ទង្ ់ផ្ង្ខ្   ។ 

ខ្ខ ចិ្ឆោិ  

មៅថ្ងៃទី ១០ ខ្ខ ចិ្ឆោិ កេែក ខ្ខែ មប្ោេ និង្ ជនជាតិ

យួន រារ់ ោន់នាក់ថ្នមរាង្ ច្ប្កខ្សបក មជើង្េីផ្ងុ្ (My 

Phong) ឋិតមៅកនុង្ប្សុកកមញ្ញច ង្ មខតតប្ពះប្តោំង្ បានមធាើ

ក ូកេែម ើេបី សំុ ុំមេើង្ប្បាក់ខ្ខ ។ ប្រភ្ពព័ត៌មាន បានរាយ

ោ ណ៍ថ្ន ក ូកេែមនះ មានោ  រន្តង្ហេ រ ពីរ៉ាូលិសតម ៀត     

ប្ពះក្តជប្ពះេណុ ឡ ុំ យ ន្ ពាបាលជុំង្ ឺក្ៅក នងុ្ម្ន្ ទរីក្ពទយ  
ពហរុក្ច ចកវជិាា  ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ ។ 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ១៨ 

ណាេរណាដ លឲ្យកេែក ខ្ខែ មប្ោេមាន ក់ ង្ រួស ។  

ថ្ងៃទី ១៤ ខ្ខ ចិ្ឆោិ អាជាា ធ ម ៀតណាេ បានមឡាេព័ទធ តត

មស តីាមសក ឋិតមៅកនុង្មខតតឃ្លល ំង្ ម ើេបីចារ់ប្ពះមតជ ប្ពះ

គណុ ថ្នច់្ មធឿន ផ្សឹក មចាទពីរទថ្ន ប្ពះអង្គបាន ក់ទង្

ពល  ឋខ្ខែ  មប្ោេមៅមប្តប្រមទស ។ 

ខ្ខធន ូ 

កនុង្ខ្ខធនូ  រូងត ប្ពះមតជប្ពះគណុ យ័ញ េុង្ ប្ពះ

មៅអធិោ  តតច្នេ ង្សី មៅទីប្កុង្ថ្ប្ពនគ  ោក់ នូមបាម យ

យួន ប្តូ បានរមង្ហា ះមេើង្ោសមពញតាេរណាដ ញ          

Facebook មធាើឲ្យពល  ឋខ្ខែ  ះិគន់យា៉ា ង្ខ្វល ំង្ ។  រូងតប្ពះ

មតជ ប្ពះគណុ យ័ញ េុង្ និេនតជាេយូប្ពះសង្ឃេហាយាន

យួនមនះ ប្តូ បាន ប្កុេអនកមប្រើ Facebook ផ្ាយរនតពីមគេ

ទំព័  ណសិ សតភុ្ូេមិ ៀតណាេ ខណៈខ្ លប្ពះសង្ឃ        

 ំង្មនះមធាើ ុំមណើ  មៅទសសនកចិ្ចមៅប្រជុុំមោះ Spratly ឬ 

មោះ វា ង្ ស្វ និង្ មប្តឿង្ ស្វ ខ្ លកពុំង្មានជមមាល ះ          

នឹង្ ច្ិន ។  

ប្ពឹកថ្ងៃទី ១១ ខ្ខធនូ   ឋ ភ្ិបាលម ៀតណាេ មខតតប្ពះ

ប្តោំង្ បានមោះនិេនតប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេថ្នប្សុក ំង្ពី  

គ ឺ ប្សុកកមញ្ញច ង្ និង្ប្សុកកំពង្ស់្វព ន ម ើេបីច្ូល េួ គគរំោ

ក់រំរ៉ានេមនាគេ ជិាា កុេែុយនិសតម ៀតណាេ មៅស្វលប្រជុុំទី

 េួប្សុកកពំង្ស់្វព ន ម ើេបីរង្ហា ញពីមគ្មលជុំេ  រស់ម ៀត

ណាេថ្ន ខ្ ន កីេពុជាមប្ោេខ្ លភាស្វយួន មៅថ្ន   

“ណាេរូ” មនាះ ជាកេែសិទធិ រស់ជនជាតិយួន ៕ 

ប្ពះសង្ឃ និង្ ពុទធរ ស័ិទខ្ខែ មប្ោេថ្ន តតច្នេ ង្ស ីទីប្កងុ្

ថ្ប្ពនគ  ខ្ ន កីេពជុាមប្ោេ រង្ាតូទង្ប់្ពះពុទធពុទធស្វសនា 

និង្ ទង្ជ់ាតមិ ៀតណាេច្ះុ ម ើេបចី្លូ េួោន់ទកុខច្មំោះ ោ 

មស្វយទិ ង្គតថ្ន ប្ពះបាទសមេដច្ នមរាតដេ សីេន ុ។ 

ររូងត ប្ពះក្តជប្ពះេណុ យ័ញ ឡងុ្ ប្ពះក្ៅអធ្ោិរវត តចន្ ទរង្សី ក្ៅទបី្កងុ្ឡប្ពន្េរ  ក់ដ្នូ្ក្បាក្ដ្ឋយយនួ្ ប្តវូបាន្រក្ ហ្ ះក្ឡ ើង្ សក្ពញតាម្រណាដ ញ     
Facebook ោលពខី្មធ្ ន ូឆ្ន ុំ ២០១២ ក្ធ្ េើឲ្យពលរដ្ ឋខ្ម ែររះិេន់្យ ង្ខាែ ុំង្ ។ ររូងតប្ពះក្តជប្ពេណុ យ័ញ ឡងុ្ ន្មិ្ន្ តជាម្យូប្ពះសង្ឃម្ហាយន្យនួ្ក្ន្ះ ប្តវូបាន្
ប្កមុ្អ នកក្ប្រ ើ Facebook ផ្សាយរន្ តពកី្េហទុំពរ័រណសរិសតភុមូ្កិ្វៀតណាម្    មណៈខ្ដ្លប្ពះសង្ឃទ ុំង្ក្ន្ះក្ធ្ េើដ្ុំក្ណើរក្ៅទសសន្កចិ ចក្ៅប្រជ ុុំក្ោះ Spratly ឬ 

ក្ោះ វ ង្ សា ន្ងិ្ ក្ប្តឿង្សា ខ្ដ្លកុំពងុ្មាន្ជក្មាែ ះ ន្ងឹ្ចនិ្ ។  



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ទុំពរ័  ១៩ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

រពះសង្ឃ តរក្ ើម្ក្ោន្ ក្មតរពលោ  ២៨ អង្គ ររេង្រញ្ចរ់ថ្នន ក់ឯក 

 ថ្ងៃទី ០៩ ខ្ខ េករា ឆ្ន  ំ២០១៣                

 ម យ ថ្នច់្ ប្រជីា មគឿន l ស្វ ព័តម៌ាន ថ្ប្ពនគ  

 ប្ពះមតជប្ពះគណុ ថ្នច់្ សុខ ប្ពះមៅអធោិ  តត

សុ ណោ ស្វគ សិ មី ើេមោន បានមានមង  ោីប្បារ់ ស្វ 

ព័តម៌ាន ថ្ប្ពនគ  ថ្ន ប្ពះសង្ឃ ំង្ ២៨ អង្គខ្ លបាន

និេនតច្លូេកប្រេង្ថ្នន ក់ឯកមនះ  េួមាន ពី  តត គ ឺ  តត

សុ ណោ ស្វគ សិ មី ើេមោន មខតតពលោ  និង្សិ តីាមសក 

ឋិតមៅកនុង្ប្សុកមប្ជាយញ មខតតឃ្លល ំង្។ 

 ប្ពះមតជប្ពះគណុ ថ្នច់្ សុខ មានមង  ោីថ្ន៖         

” េនឹ ង្មានខ្តពី  តត  តតម ើេមោន និង្  តតតាមសក ២៨ អង្គ 

។ េយួ តត ១៤ អង្គ”។    

 ប្ពះមតជប្ពះគណុ ថ្នច់្ សុខ  មានមង  ោីរនត

មទៀតថ្ន កេែ ធិសិីកាថ្នន ក់ធេែ ន័ិយមៅមខតតពលោ  មនះ 

សិកា យៈមពល ៧ ខ្ខ គឺចារ់ពីខ្ខ សិ្វខ ល់ថ្ងៃ ១៥ មកើត

ខ្ខេគិសិ  ម ៀង្រាល់ឆ្ន ំ ។ ប្ពះអង្គ បានរនតមទៀតថ្ន េុខ

 ញិ្ញា ស្វខ្ លសេណសិសសសិកាមនាះមានមប្ច្ើន ខ្តមលើក

យកេកប្រេង្  ុំណាច់្ឆ្ន ំសិកា មានខ្ត ៦ រ៉ាុមណាោ ះ កនុង្

មនាះមាន ញិ្ញា ស្វ  ស មស តាេអានភាស្វខ្ខែ  និង្ ពុទធ 

ប្រ តតជិាម ើេ ។  

សូេរញ្ញា ក់ថ្ន កេែ ធិសិីកាធេែ ន័ិយ ជាកេែ ធីមី ៀន

ខ្វង្ផ្លូ ប្ពះពុទធស្វសនា រស់ប្ពះសង្ឃមៅ តាេ តតអារាេ

នានាមៅកនុង្មខតតពលោ  មខតតឃ្លល ំង្ មខតតប្កេូនស និង្ 

មខតតមាត់ប្ជូកជាម ើេ ។ កេែ ធិមីនះ មាន ៣ ថ្នន ក់ គ ឺ ថ្នន ក់

 ុំរូង្មៅថ្ន ថ្នន ក់ប្តី  ថ្នន ក់ទីពី មៅថ្ន ថ្នន ក់ម  និង្ថ្នន ក់

រញ្ចរ់មៅ ថ្ន ថ្នន ក់ឯក ។ ច្ខំ្ណកមៅមខតតប្ពះប្តោំង្ កេែ

 ធិសិីកាថ្នស្វោពុទធកសិកាមនដ តមលើភាស្វបាលី ខ្ ល

ប្ពះសង្ឃប្តូ ច្ណំាយមពល ៧ ឆ្ន ំមទើរច្រ់ថ្នន ក់ ទិាល័យ ៕ 

  

  ប្ពះ សង្ឃន្ងិ្ពទុ ធររសិទ័ច ុំណុះក្ជ ើង្វត តសវុណណសាេរសរិកី្ដ្ ើម្ក្ ន្ឋតិ ក្ៅក នងុ្ទរីមួ្ក្មត តពលោវ  ក្ទ ើរខ្តបាន្រញ្ចរ់កម្ ែវធិ្ ី
ប្រឡង្ថាន ក់ឯកឡន្កម្ ែវធិ្សីកិាថាន ក់ធ្ម្ ែ វនិ្យ័ររស់ប្ពះសង្ឃរយៈក្ពល ៣ ឡង ៃ ក្ដ្ឋយមាន្សម្ណសសិសសររុ ២៨ អង្ គ ។ 

កម្ ែវធិ្បី្រោសលទ ធផ្សល ន្ងិ្ប្រេលស់ញ្ញា រប្តដ្លស់ម្ណសសិសប្រប្ពតឹ តក្ៅចរ់ពកី្មា ង្ ៧ យរ់ ក្ៅវត តសវុណណសាេរសរិកី្ដ្ ើម្ក្ ន្ ោលពឡីង ៃ       
ទ ី៦  ខ្មម្ករា កន្ ែង្ក្ៅក្ន្ះ ។  

សម្ណសសិសរង្ច ុំេណៈកម្ ែោរប្រោសលទ ធផ្សលប្រឡង្ក្ៅវត តសវុណណសាេរសរិកី្ដ្ ើម្ក្ ន្  រាប្តឡីង ៃទ ី៦ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ក្ន្ះ ។  

http://vokk.net/?p=11206


ម យ ថ្នច់្ ប្រជីា មគឿន l ស្វ ព័តម៌ាន ថ្ប្ពនគ  

ទីប្កងុ្ថ្ប្ពនគ ៖ ប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេេួយប្ពះអង្គ គង្់

ចំាប្ពះ សាមៅ តតច្នេ ង្សី នាទីប្កុង្ ថ្ប្ពនគ  បានស មស  

លិខិតេួយច្ារ់ ជប្មារមៅអាជាា ម ៀតណាេប្គរ់លំ រ់

ថ្នន ក់ឲ្យជយួខ្សាង្ ក ុំមណាះប្ស្វយរញ្ញា  ល់ប្ពះអង្គ អំពី

ក ណីប្ពះសង្ឃយួន បានហាេប្ពះអង្គនិយាយភាស្វខ្ខែ 

មៅកនុង្ទីស្វធ្ល ណៈ ។ 

មយាង្តាេលិខិត ខ្ លប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេបានមផ្ាើ

មៅអាជាា ធ ម ៀតណាេ បានមចាទប្រោន់ប្ពះសង្ឃម ៀត

ណាេថ្ន ទមង្ាើមនះបាន មំោភ្រំោនមលើ  ឋធេែនញុ្ាថ្នប្រ 

មទសស្វធ្ល ណ  ឋសង្គេនិយេម ៀតណាេនិង្ធេែនញុ្ា ថ្ន 

សមាគេប្ពះពុទធស្វសនាម ៀតណាេ ។ 

ប្ពះមតជប្ពះគណុ យ័ញ បា តនិ ប្ពះជនែ ២៣ ប្ពះ

 សា ប្សុកកមំណើ តមៅមខតតប្កេនួស (Xa Vinh Thanh, 

huyen Giong Rieng, Tinh Kien Giang) រច្ចុរបនន គង្ចំ់ាប្ពះ

 សាមៅ តតច្នេ ង្សី ប្កុង្ថ្ប្ពនគ  បានមផ្ាើលិខិតេយួច្ារ់ 

ច្ះុថ្ងៃទី ០៩ ខ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ មៅអាជាា ធ ម ៀតណាេ

ប្គរ់លំ រ់ថ្នន ក់ ម ើេបីខ្សាង្ កយុតតធិេ ៌  ល់ប្ពះអង្គមប្ោះ

ប្ពះសង្ឃយួនបានហាេប្ពះអង្គនិយាយភាស្វខ្ខែ មៅកនុង្ទី

ប្កុង្ថ្ប្ពនគ  ។ ស្វែ រ័ន  ឋខ្ លប្ពះសង្ឃខ្ខែ មប្ោេអង្គមនះ

បានមផ្ាើលិខិតជនូមនាះ េួមាន  ណសិ សមាតុភ្េូមិ ៀតណាេ

ទីប្កុង្ថ្ប្ពនគ , គណៈកេែោ ប្រតរិតតបិ្ពះពុទធស្វសនាម ៀត

ណាេទីប្កុង្ថ្ប្ពនគ , គណៈស្វសនាទីប្កុង្ ថ្ប្ពនគ ,          

គណៈជនជាតទីិប្កុង្ថ្ប្ពនគ , េន្តនតីសង្ឃខ្ខែ មប្ោេខ្ ល

មានតខំ្ណង្ មៅកនុង្សមាគេប្ពះពុទធស្វសនាម ៀតណាេ 

មាន ូច្ជា ប្ពះមតជប្ពះគុណ    ញឺ, ប្ពះ មតជប្ពះគណុ 

យ័ញ មញឿង្ និង្ ប្ពះមតជប្ពះគណុ យ័ញ េុង្ ប្ពះមៅអធី

ោ  តតច្នេ ង្សី ជាម ើេ ។ 

មយាង្តាេលិខិតមនះ ប្ពះមតជប្ពះគណុ យ័ញ បា    

តនិ បានម ៀររារ់ ុំមណើ  ម ឿង្ថ្ន "មៅម ោ មមា៉ា ង្ ១១ ថ្ងៃ

ប្តង្ ់ ថ្ងៃទី ០៩ ខ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ នាកហីាា ង្ (Ky Quang) 

ខណឌ ភ្ញូឹង្ ម យមាន ូនជយួីនមាន ក់មឈាែ ះ ងតិ ណឺ     

មយ៉ា  ហាា  (Thich Nu Dieu Hoa) បានមធាើសង្ឃ នមៅ តត      

កហីាា ង្ ខ្ លកនុង្មនាះ ប្ពះសង្ឃមង វាទខ្ខែ  និង្យួន េួគ្មន

ច្នំនួ ៨ អង្គ " ។ 

លិខិតមនះបានរនតមទៀតថ្ន "កនុង្មពលមនាះ អាតាែ

ភាពបាននិយាយមៅោន់ប្ពះសង្ឃេយួអង្គ ជាភាស្វខ្ខែ  

ប្ស្វរ់ខ្តប្ពះមតជប្ពះគណុ មទៀង្  ក (Thien Dat ) ប្ពះ

មៅអធិោ  តត យា៉ា ក ហាា ង្ (Giac Quang) ខណឌ ទី ៨ បានេក

ហាេអាតាែ ភាពនិយាយភាស្វខ្ខែ  ។ អាតាែ ភាពបានមឆលើយ 

មៅថ្ន ប្ពះមតជប្ពះគណុ មានសិទធិអាីេកហាេខាុំប្ពះក ណុា

និយាយភាស្វមាដ យ រស់ខាុំប្ពះក ុណា ? មពលមនាះ ប្ពះ

មតជ ប្ពះគណុ ហាា ង្ េិន (Quang Minh) ប្ពះមៅអធិោ  តត 

ពឹក បា  (Phat Bao) សង្ហេ ត់ តងឹ្ រិន បាននិយាយថ្ន ប្ពះ

អង្គច្ង្អ់ាី មរើច្ង្និ់យាយភាស្វខ្ខែ  (Mien) ច្ ូ មៅមៅភាគ

និ តមីៅ កុំេកនិយាយមៅទីមនះ ...." ។ 

ប្ពះសង្ឃខ្ខែរមប្កាេរដងឹ្អាជាា ធរម ៀតណាេពរីទរ ំមោភរពំានសិទធ ិ 
កាុង្ការមប្រើប្ាស់ភាស្ន 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ២០ 



មយាង្តាេោ ម ះខ្ទង្ោកយសេដខី្វង្មលើមនះ ប្ពះ 

មតជប្ពះគណុ យ័ញ បា តិន បានជប្មារមៅអាជាា ធ ម ៀត

ណាេ តាេ យៈលិខិតមនះថ្ន "មនះជាសកេែភាពេយួផ្េុយ

នឹង្ ន័ិយ ប្ពះសង្ឃ,ផ្េុយនឹង្ធេែនញុ្ាថ្នសមាគេប្ពះពុទធ

ស្វសនាម ៀតណាេ,  មំោភ្រំោនមលើសិទធិថ្នោ មប្រើ

ប្បាស់ភាស្វ រស់ជនជាតិនីេយួៗ,  មំោភ្រំោនមលើសិទធិ

 រស់េនសុសថ្នជនជាតិនីេួយៗ , ខ្រង្ខ្ច្កកមាល ំង្ ស្វេគគី

ថ្នជនជាតនិានា កនុង្ប្រមទសម ៀតណាេ និង្ រំោនមលើ  ឋ

ធេែនញុ្ាថ្នប្រមទសស្វធ្ល ណ  ឋ សង្គេនិយេម ៀតណាេ 

ប្តង្ជ់ុំពូក ១ មាប្តាទី ៥ " ។ 

ច្ងុ្មប្ោយ ប្ពះមតជប្ពះគុណ យ័ញ បា តនិ បាន

អំោ នា ឲ្យសេតែកចិ្ចម ៀតណាេប្គរ់ជាន់ថ្នន ក់ ខ្ លោក់

ព័នធជយួោត់មសច្កដឲី្យប្តូ តាេច្ារ់ជាធ មាន និង្ប្សរ

តាេធេែនញុ្ា ថ្នសមាគេប្ពះពុទធស្វសនាម ៀតណាេ 

មេើយសំុឲ្យោត់ម សជនខ្ លប្តូ បានមគរដឹង្ ឬ តវា មនាះ 

ប្រករម យយុតតធិេរ៌ំផ្តុ ៕ 

ប្ពះក្តជប្ពះេណុ ហាេ ង្ ម្និ្ (Quang Minh ) ប្ពះក្ៅអធ្ោិរវត តផ្សកឹបាវ ( Phat Bao ) (ក្វ េង្ ) ន្ងិ្ប្ពះក្តជប្ពះេណុ ក្ទៀង្ ដ្ឋក ប្ពះក្ៅអធ្ោិរវត តយ ក  
ហាេ ង្ ( Giac Quang ) ប្ពះសង្ឃយនួ្ទ ុំង្ពរីអង្ គក្ន្ះ បាន្ហាម្ប្ពះសង្ឃខ្ម ែរក្ប្ោម្ន្យិយភាសាខ្ម ែរក្ៅទសីាធារណៈ េជឺាោររុំ ន្ក្ល ើរដ្ ឋធ្ម្ ែន្ញុ្ ាឡន្ប្រក្ទស

ក្វៀតណាម្ ន្ងិ្បាន្ក្រ ើសក្អ ើង្ពជូសាសន្ក៍្ល ើខ្ម ែរក្ប្ោម្មាច ស់ស្សកុឡន្ខ្ដ្ន្ដ្កីម្ ពជុាក្ប្ោម្ ខ្តអាជាា ធ្រម្និ្បាន្ចត់ោរប្ពះសង្ឃទ ុំង្ពរីអង្ គក្ន្ះក្ឡ ើយ ។ 

ររូងតរាហចូរ់ចន្ ទ ឆ្ន ុំ ២០១៣ ។ ររូងត៖http://5khmer.wordpress.com 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ២១ 



ម យ ទីន េាោ យីា៉ា  I RFA 

សកេែជន ធីលមីៅប្រមទសម ៀតណាេ មោក មៅ   

មេន ប្តូ បានអាជាា ធ ម ះខ្លង្មច្ញពីពនធនាគ្ម  ញិ

មេើយ  ំង្ខលួនមោកមានជុំង្ធឺៃន់ធៃ និយាយសដីអាីេនិបាន 

ោលពីថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

ភ្ យិាមោក មៅ មេន គឺមោកប្សី នាង្ ធនួ បាន

ឲ្យ ងឹ្មៅថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា  ថ្ន ងាីតបិតខ្តស្វា េី រស់គ្មត់បាន

មច្ញេកមៅមប្តេនេី ឃំុឃ្លំង្កដ ីខ្ត មោក មៅ    មេន េិន 

មានសភាព ចូ្ោលពីេនុជារ់គកុមនាះមេើយ ។ មោក 

មៅ មេន មានខ្តមធាើោយ ោិ បានខលះៗមៅមពលគ្មត់ច្ង្់

បានអាីេយួ ឬប្បារ់ថ្ន គ្មត់ឈឺមៅកនុង្ខលួនមនាះ៖«គ្មត់

និយាយេិនមច្ញលំបាកណាស់។ មេើយ ខាុំសួ គ្មត់ថ្ន ច្ង្់

មៅមពទយមទ ? គ្មត់ង្ក់កាលថ្នច្ង្ម់ៅ ខ្តខាុំគ្មែ នលុយមទ 

លំបាកណាស់ចំា កលុយបាន ចំាខាុំយកលុយមៅមពទយ» ។ 

សកេែជនោ ោ  ធីល ី មោក មៅ មេន ប្តូ បាន

អាជាា ធ ម ៀតណាេ ចារ់ខលួនោលពីខ្ខធនូ ឆ្ន ំ ២០១០ ខណៈ

ខ្ លមោកបាន លិប្តលរ់មៅ ល់ផ្េះ ញិ មៅមខតតមាត់ 

ប្ជូកប្រមទសម ៀតណាេប្រមាណជា ១ មមា៉ា ង្ មប្ោយមពល

អង្គោ សេប្រជាជាតិទទលួរនេុកជនមភ្ៀសខលួន យូ .អិន.

មអច្ឆ.សីុ.អ  (UNHCR) មៅប្រមទសថ្ង េនិផ្ដល់សិទធជាជន

មភ្ៀសខលួន ល់មោក ។ 

មប្ោយពីោ ចារ់ខលួន តោុោ ម ៀតណាេ បានមចាទ

ប្រោន់មោក មៅ មេន ពីរទរង្េអសនតិសុខជាត ិ ខណៈ

ខ្ លមោក បាន កឹនាំប្រជាពល  ឋមធាើក ូកេែអេិង្ា 

ោលពីឆ្ន ំ ២០០៨ ម ើេបី េ  សិទធិោន់ោរ់ ខី្ប្សច្មាេ  

ខ្ លអាជាា ធ ម ៀតណាេ មំោភ្យក ។ តោុោ យួនបាន

ផ្ដនាេ ម សមោក មៅ មេន ឲ្យជារ់គកុជាង្ ២ ឆ្ន ំ ។ 

មោក មៅ មេន មៅកនុង្គកុេនិ ន់ប្គរ់ច្នំនួម ស

ខ្ លតោុោ បានផ្ដនាេ ម សមោកមនាះមទ អាជាា ធ ម ៀត

ណាេបានម ះខ្លង្មោកមៅេនុមពលកណំត់ ។ 

 ក់ទង្មៅនឹង្រញ្ញា មនះ េន្តនតីសិទធិេនសុសអនត ជាត ិ

បានមថ្នេ លម ស  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ ខ្ លបានមធាើេក

មលើមោក មៅ មេន ម យមគចាត់ទកុថ្ន ជាទមង្ាើ មំោភ្

សិទធិេនសុស និង្ម ើសមអើង្េកមលើខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ។ មេើយ

ោ ម ះខ្លង្មោក មៅ មេន មៅេុនមពលកណំត់មនះ 

ប្កុេេន្តនតីអង្គោ សិទធិេនសុសអនត ជាតបិានឲ្យ ងឹ្ថ្ន ម យ

ស្វ ខ្តមោក មៅ មេន មានជុំង្ធឺៃន់ធៃ  ម យស្វ ខ្តោ 

មធាើទកុខរុកមេនញមៅកនុង្គកុ ។ 

នាយក ង្អង្គោ ឃ្លល ំ មេើលសិទធិេនសុសអនត ជាតិ 

(Human Rights watch) មោក មេាៀល  ៉ារូឺតសុន (Phil Rob-

ertson) មានប្រស្វសន៍ថ្ន មោក មៅ មេន បានមប្រើប្បាស់

សិទធិ រស់ខលួន  កឹនាំប្រជាពល  ឋមធាើក ូកេែ េ   ធីលី

 រស់ខលួនម យសនតិ ធិ ី ម ើេបីជុំ ស់មៅនឹង្ោ  រឹអូស ធីល ី

និង្ោ ម ើសមអើង្ប្រឆំ្ង្នឹង្ប្រជាពល  ឋខ្ខែ មប្ោេជារនត

រនាេ រ់ ។ រ៉ាុខ្នត តោុោ ម ៀតណាេបានចារ់ខលួនមោកតាេ

រញ្ញា  រស់  ឋ ភ្បិាលម យមចាទពីរទឧប្ក ិឋ មេើយតោុ 

អាជាា ធរម ៀតណាេម ះខ្ ង្សកេែជនដធីលមីោក មៅ មេន 

វត តអង្ គតាម្ញិ ,ប្កងុ្ភ នុំក្ពញ ទ ី២៣ ធ្ ន ូ២០០៩៖ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន្ រ ហ្ ញ
ឯកសារខ្ដ្លអាជាា ធ្រក្វៀតណាម្ររឹយកដ្ធី្ ែរីរស់ម ែនួ្ក្ៅកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ។ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ២២ 



ោ េនិបានផ្ដល់ភាពយុតតធិេ៌ជនូមោកមនាះមទ ។ 

មោក មេាៀល  ៉ារូឺត សុន៖ «ជានិច្ចោល   ឋ ភ្បិាល

ម ៀតណាេ ខ្តង្ មំោភ្ច្ារ់សដីពីសិទធិអនត ជាត ិ មេើយ

ប្រមទសជាមាច ស់ជុំនយួកនលង្េក ខ្តង្ខ្តមលើកមេើង្ពីកដី

កង្ាល់អំពីស្វែ នភាព មំោភ្សិទធិេនសុសមៅប្រមទសម ៀត

ណាេ។ មេើយមៅមពលមនះ អាជាា ធ ម ៀតណាេ ប្តូ ទទលួ

ខុសប្តូ ច្មំោះទមង្ាើអាប្កក់ ខ្ លខលួនបានមធាើមៅមលើអនក

ម សមៅកនុង្ពនធនាគ្ម  ។ េា៉ា ង្មទៀត អាជាា ធ ម ៀតណាេ 

គ ួផ្ដល់ោ ឧរតែេភខ្ផ្នកេិ ញ្ា តែុ ខ្ លជាតប្េូ ោ ចំាបាច់្ 

និង្ផ្គត់ផ្គង្ោ់ ផ្សះផ្ាផ្លូ ច្តិតសង្គេ ឲ្យបានប្គរ់ប្គ្មន់ជាជាង្

ោ មធាើទកុខ  ណុកេែ និង្មធាើទកុខរុកមេនញមៅមលើអនក

ម ស» ។ 

ភាា រ់មៅនឹង្រញ្ញា មនះ ភ្ យិាមោក មៅ មេន បាន

អះអាង្ថ្ន ស្វា េី រស់គ្មត់មប្តពីនិយាយេនិបាន មោក 

មៅ មេន ឈឺម ើេប្ទូង្មេើយកអកជាញឹកញរ់ ។ មោកប្សី 

នាង្ ធនួ សង្ស័យថ្ន ស្វា េី រស់គ្មត់ប្តូ បានឆ្ែ ំគកុមធាើ

  ណុកេែ៖ «គ្មត់ឈឺច្កុម ើេប្ទូង្ មេើយកអកមខះៗ កអកមៅ

មពលយរ់មប្ច្ើនជាង្ថ្ងៃ។ អាម ឿង្មគវាយគ្មត់េនឹ ង្ គឺមជៀស

េនិ ចួ្មទ» ។ 

មឆលើយតរមៅនឹង្ោ មចាទប្រោន់មនះ អនបុ្រធ្លននគ  

បាលប្សុកស្វា យទង្ មខតតមាត់ប្ជូក អនកប្សី មង្ាៀន ធមីសឿង្ 

បានពនយល់ថ្ន តោុោ បានអនញុ្ញា តឲ្យមោក មៅ មេន 

ប្តលរ់មៅ ស់មៅជរួជុុំប្គួស្វ គ្មត់ មៅេនុមពលកណំត់ 

ម យស្វ គ្មត់មគ្ម ព ន័ិយបានលអ កនុង្មពលជារ់ពនធនា  

គ្ម  ។ អនកប្សីអះអាង្ថ្ន ប្រសិនមរើប្គួស្វ គ្មត់ជរួោ លំ 

បាកខ្ផ្នកជ ីភាព   ឋ ភ្បិាលនឹង្ជយួទំនកុរប្េុង្ ។ 

អនកប្សី មង្ាៀន ធមីសឿង្ បានរ មិសធថ្ន មោក មៅ 

មេន េិនប្តូ បានមគមធាើ  ណុកេែមៅកនុង្គកុមទ ម យអនក

ប្សីសំអាង្ថ្ន ច្ារ់ម ៀតណាេេិនអនញុ្ញា តឲ្យមធាើ  ណុកេែ 

ឬមធាើទកុខរុកមេនញអនកម សមៅកនុង្ពនធនាគ្ម មទ៖  «មយើង្

អន ុតតតាេច្ារ់ ។ រនាេ រ់ពីគ្មត់មច្ញពីពនធនាគ្ម  គ្មត់ប្តូ 

យកលិខិតមច្ញពីពនធនាគ្ម មៅជប្មារអាជាា ធ េលូ ឋ ន។ 

មយើង្ក៏េនិបាន ងឹ្ថ្ន គ្មត់មានជុំង្អឺាីខ្  ។ មប្ោយមពល

ជប្មារ ល់អាជាា ធ  ចួ្រាល់ មយើង្ក៏ជនូគ្មត់មៅផ្េះ ។ មនះគឺ

ជាេមនាសមញ្ចតនា។ អនកណាជរួោ លំបាក គឺមយើង្ជយួ។ 

 ចូ្អស់មោកបាន ងឹ្ប្ស្វរ់មេើយ ម ៀតណាេ មាន ររ

សប្មារ់ឧរតែេភ ល់ប្គរ់ជនជាត ិ ក៏ ចូ្ជានឹង្ជនជាតមិ ៀត

ណាេខ្  » ។ 

ម ះរីជាមានោ អះអាង្យា៉ា ង្មនះកដ ី តណំាង្សេ

ព័នធខ្ខែ កេពុជាមប្ោេមៅកេពុជា មោក តំាង្ ស្វ ៈ បានរំភ្លឺ

ថ្ន ប្រមទសម ៀតណាេ ជាប្រមទសេិនមគ្ម ពសិទធិេនសុស 

មេើយប្រជាពល  ឋខ្ខែ កេពុជាមប្ោេ ជាជនម ើេមៅមលើទឹក

 កីមំណើ ត រស់ខលួនមនាះ ជាប្រជាពល  ឋង្ហយ ង្មប្គ្មះជាង្

មគ៖ «វាមានធ ូប្ស្វលខលះមៅ ញិ មប្ោយមពលមានោ តវា 

 រស់សេព័នធខ្ខែ មប្ោេមៅមលើឆ្កអនត ជាត ិ រ៉ាុខ្នតោលពី

ខាុំមៅម ៀតណាេ គឺមានោ លំបាកណាស់ មគមធាើបារខ្ខែ 

កេពុជាមប្ោេ មេើយមគង្ហយនឹង្មចាទប្រោន់ថ្ន ច្លូ

ជាេយួប្កុេច្លនាប្កុេមនះ ប្កុេមនាះថ្ន ជាម ឿង្នមយា 

បាយ» ។ 

មៅេនុមពលអាជាា ធ ម ៀតណាេ ម ះខ្លង្មោក 

មៅ មេន ពីពនធនាគ្ម មនាះ តណំាង្សេព័នធខ្ខែ កេពុជា

មប្ោេពិភ្ពមោក មោក ថ្នច់្ ង្ កុ ថ្នច់្ បាន ក់លិខិតមៅ

  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ និង្ ក់មៅអង្គោ សេប្រជាជាតិ

ទទលួរនេុកខ្ផ្នកសិទធិេនសុស ម ើេបីឲ្យមធាើអនតរាគេន៍ម ះ

ខ្លង្មោក មៅ មេន និង្អនកប្សី ប្តាន់ សីុច្ ូ ខ្ លអាជាា

ធ ម ៀតណាេ បានចារ់ ក់គកុោលពីថ្ងៃទី២២ ខ្ខមេស្វ 

ឆ្ន ំ ២០១០ ម យស្វ ខ្តអនកប្សីបានមច្ញេខុ េ  ម ឿង្

កេែសិទធិ ខី្ប្ស ចូ្មោក មៅ មេន ខ្   ។ ម យខ្េកេក

ទល់មពលមនះ អនកប្សី ប្តាន់ សីុច្ ូ   ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ 

េនិ ន់ម ះខ្លង្ ញិមៅមេើយ ។ 

ម ះរីជាយា៉ា ង្ណាក៏ម យេន្តនតីឃ្លល ំមេើលសិទធិេនសុស

អនត ជាត ិ បានសខ្េដង្ោ ប្ពួយបា េភអំពីរញ្ញា  មំោភ្សិទធិ

េនសុសមៅប្រមទសម ៀតណាេ ខ្ លេនិមានោ ងេងយ

មៅមេើយមនាះ មេើយថ្នអំមពើមឃ្ល មៅ រស់អាជាា ធ ម ៀត

ណាេ ខ្ លបានប្រប្ពឹតតិមៅមលើប្រជាពល  ឋសលូតប្តង្ម់នាះ 

េនិប្តូ បានមគផ្ដនាេ ម សមេើយ ។ មលើសពីមនះមទៀត អង្គ

ោ មនះ បានចាត់ទកុប្រមទសម ៀតណាេជាប្រមទសេួយ

 មំោភ្សិទធិេនសុសធៃន់ធៃ មៅអាសីុអាមគនយ៍ ៕ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័ ២៣ 



ោរបា៉ា ន្់ររមាណច្ុំក្ោះកចិ្ចររតិរតរិ ខ្ លររក្ទសក្ ៀតណាម្

បាន្ន្ិង្ម្ិន្បាន្ក្ធវើ ក្ៅោកក់ណារ លក្ពលកុំណត់ក្ោយ UPR 

ខ្ប្រសប្ម្លួក្ដ្ឋយ  
សឺង សលរមច 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ២៤ 

 ទិយុជា 
ត ិខ្ លប្តូ មគស្វត រ់មប្ច្ើនជាង្មគ

មនាះ ប្តូ បានប្គរ់ប្គង្ម យទី

សតីោ នាយក  ឋេន្តនតីនិង្រកសកេុែុយនិសតេជឈិេ ។   ឋ ភ្ិ    

បាលម ៀតណាេប្រខ្កកេនិប្ពេ អន ុតតមាប្តា ១៩ ថ្ន

កតោិសញ្ញា អនត ជាត ិ ខ្ ល ក់ទង្មៅនឹង្សិទធិសីុ លិនិង្

នមយាបាយ ។ អនកោ ោ លិទធិប្រជាធរិមតយយបានប្តូ ចារ់

ខលួន មេើយប្តូ ទទលួ ង្សកេែភាពវាយប្រហា  ខ្ លៗ ។ 

ោ ចារ់ខលួនអនកស្វ ព័ត៌មាន និង្អនកច្ះុរលក់ខ្ លប្រោន់    

ជុំេ ប្រជាធរិមតយយ ោ ប្តួតប្តាយា៉ា ង្តឹង្ ងឹ្ និង្ោ         

ពិនិតយស្វ ព័តម៌ានជាេខុសញ្ញា  កនុង្ោ រន្តង្ហេ រថ្ន ររប្កុង្

ហាណូយ ។ មគេទំព័  បានប្តូ រិទេិនឱ្យមេើលមឃើញោ 

ខ្វរយកព័ត៌មានឱ្យ ត់ឆលង្ោត់ោ ប្តួតពិនិតយ បានមកើន

មេើង្ មេើយ ររមនះបានប្រោន់យករញ្ាតតិច្ារ់ ខ្ ល    

ផ្តល់លទធភាព ល់ោ កណំត់ប្ពំខ្ នយា៉ា ង្តងឹ្ ងឹ្ ច្មំោះ

ោ  រមញ្ចញេត ិតាេInternet ។ 

អនសុ្វសសន៍មលខ ១២៣ ផ្តល់ម យប្រមទស Nor-

way ឬ ន័កខ្ េសៈ 

ឱ្យម ៀតណាេធ្លនាថ្ន ច្ារ់ស្វ ព័ត៌មានប្តូ បានខ្ក

ខ្ប្រឱ្យសេប្សរមៅតាេ ICCPR និង្មធាើ គមប្មាង្ច្ារ់

ម យអនញុតឱ្យមានស្វ ព័តម៌ានឯកជន។ 

កណំត់ រស់ ជិាា ស្វែ នសិទធិេនសុសៈ ម ៀតណាេេិន

បានប្រតរិតតតិាេមស្វះមទ។ 

ោ មឆលើយតរ រស់អង្គោ  UNPO: មានខលឹេស្វ  ចូ្គ្មន

នឹង្ោ មឆលើយតរអនសុ្វសន៍មលខ៤៤ខ្  ។ 

ោ មឆលើតរ រស់ អនកយកោ ណ៍គ្មែ នប្ពំខ្ នRSF: 

  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេបានខ្កខ្ប្រច្ារ់ស្វ ព័ត៌មាន

មៅខ្ខេករាឆ្ន ំ ២០១១ មេើយបាន កាទកុន ូប្កតិយខ្ ល

ប្តួត     ពិនិតយមស ភីាពរមញ្ចញេត។ិ ខលឹេស្វ ប្កតិយបាន

ហាេឃ្លត់អតែរទអនាេកិ ហាេប្បាេោ ផ្ាយណាខ្ ល

មប្រើ  េសសនាេ។ ប្កតិយមនាះមធាើមេើង្សប្មារ់ ក់ទណឌ កេែ

ច្មំោះអនកនិពនធខ្ លផ្ាយ ’’ព័តម៌ានគ្មែ នអនញុត’’ ឬ 

’’េនិសេប្សរជាេយួផ្លប្រមយាជន៍ រស់ប្រជាជន ’’។ 

និយេន័យ ទ៏លំូទោូយ បានមរើកផ្លូ ឱ្យមានោ  

រកប្ស្វយេិនច្ាស់ោស់ មេើយនិង្ោ មកើនមេើង្ន ូ

ច្នំនួអនកប្តូ ចារ់ខលួន។  

មលើសពីមនាះមៅមទៀត ប្កិតយមនាះ បាន ក់កិច្ច

ោ ោ ឋិតកនុង្ភាពមប្គ្មះថ្នន ក់ និង្ប្រភ្ពសមាៃ ត់ខ្ ល

ពិន័យជាប្បាក់៣ោន ងុ្ (មសែើនឹង្ ១៥៥  ោុល ) ច្មំោះ

(តពមី ខេុន) 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ២៥ 

ោ ផ្ាយខ្ លអនកស មស  េនិបានរញ្ញា ក់ពីប្រភ្ពទី

កខ្នលង្ និង្អតតសញ្ញា ណ រស់ខលួន និង្២០ោន ងុ្ (មសែើនឹង្

១០០០ ោុល ) ច្មំោះោ ផ្ាយន ូឯកស្វ ខ្ ល ក់ទង្នឹង្

ោ មសុើរអមង្េត រស់  ឋ ភ្ិបាល។  

មប្តពី មនាះ គ្មែ នអាីប្តូ បានមធាើ ម ើេបីអនញុតឱ្យមាន

ស្វ ព័ត៌មានឯកជនមេើយ   ឋ ភ្បិាលប្រោន់យកោ ប្តួត

ពិនិតយ រាល់ោ ផ្ាយព័ត៌មាន ំង្អស់កនុង្ប្រមទស ។ ស្វ 

ព័តម៌ាន ំង្អស់ ប្តូ បាន ក់មៅមប្ោេោ ប្តួតប្តា រស់ 

អាជាា ធ  ។ 

អនសុ្វសន៍មលខ ១២៤  ផ្តល់ម យប្រមទស  

Norway ឬ ន័កខ្ េសៈ 

 ឱ្យម ៀតណាេធ្លនាថ្ន ស្វ ព័តម៌ានអាច្ ុំមណើ  ោ 

ម យមស និីង្ឯករាជ ។ 

 កណំត់ រស់ ជិាា ស្វែ នសិទធិេនសុសៈ ម ៀតណាេេិន

បានប្រតរិតតតិាេមស្វះមទ ។ 

 ោ មឆលើយតរ រស់អង្គោ  UNPO:  

មានខលឹេស្វ  ចូ្គ្មន នឹង្ោ មឆលើយតរអនសុ្វសន៍មលខ

៤៤ ខ្   ។ 

ោ មឆលើយតរ រស់ អនកយកោ ណ៍គ្មែ នប្ពំខ្ ន(RSF): 

  ឋ ភ្បិាលមានមច្តនាពប្ង្ងឹ្ោ ប្តួតប្តា រស់ខលួន

មៅមលើព័តម៌ាន ។ ោខ្សត  ទិយុផ្ាយសំមេង្ និង្ទ ូទសសន៍ 

សុទធខ្តប្តូ បានប្តួតប្តាម យ អាជាា ធ ប្កុង្ហាណូយ ំង្  

អស់។ េនិខ្ លមានស្វ ព័តម៌ានឯករាជមទ មៅម ៀតណាេ 

មលើកខ្លង្ខ្តោ ផ្ាយ រស់អនកប្រឆំ្ង្។ ស្វ ព័ត៌មានមៅ

ខ្តឋិតមប្ោេោ គ្មរសង្េត់ រស់អាជាា ធ  មានជាអាទិ៍ រកស

កេុែុយនិសត កង្ទ័ព ភាន ក់ង្ហ ស្វ ព័ត៌មាន  ឋ ភ្បិាល ឬ   ឋ   

ធ្លនី ។ មលើសពីមនាះមៅមទៀត ស្វ ព័ត៌មានប្តូ ខ្តបានប្តួត

ពិនិតយម ើេបី កឱ្យមឃើញន ូ ’”ោ  មំោភ្ធៃន់ធៃ  មៅមលើ

ច្ារ់ស្វ ព័តម៌ាន’’ ។   ទិយុជាត ិប្តូ បានប្តួតប្តាម យទីសតី

ោ នាយក  ឋេន្តនតី និង្ម យរកសកេែុយនិសតេជឈិេ ។    ទិយុ

អនត ជាតជិាភាស្វម ៀតណាេ អាច្ស្វត រ់បានខ្តតាេ លក

ធ្លតុអាោសខលី ឬ កណាត ល   ឋ ភ្បិាលប្រខ្កកេិនប្ពេមច្ញ

អាជាា រណោ  ឱ្យតមេលើង្កពំស់ លកធ្លតអុាោសមទ ។   ឋ ភ្ ិ  

បាលក៏បានពប្ង្ងឹ្ោ លរ់រំបាត់អនកច្ះុរលក់ និង្ោ ប្តួត     

ពិនិតយ Internet ។ 

អនសុ្វសន៍មលខ ១៣៣ ផ្តល់ម យប្រមទស រ៉ាេូញូៈ 

ឱ្យម ៀតណាេប្តូ ខ្តខិតខំប្រឹង្ខ្ប្រង្ កនុង្ោ ធ្លនាឱ្យ

មានោ មគ្ម ពយា៉ា ង្មពញមលញ ច្មំោះមស ភីាពស្វសនា 

និង្មគ្ម ពរូជា រារ់រញ្ចូល ំង្ោ មសើម ើពិនិតយច្ារ់និង្

ធ មានមៅប្គរ់លំ រ់ថ្នន ក់ ខ្ ល ក់ទង្មៅនឹង្ មស ភីាព

ស្វសនា ម ើេបីឱ្យច្ារ់ ំង្មនាះបានសេប្សរជាេយួនឹង្

មាប្តា ១៨ ថ្ន ICCPR ។ 

ោ មឆលើយតរ រស់អង្គោ   UNPO:  

មានខលឹេស្វ  ចូ្គ្មន នឹង្ោ មឆលើយតរអនសុ្វសន៍មលខ

៣៨ ខ្   ។ 

អនសុ្វសន៍មលខ ១៣៦ ផ្តល់ម យ  

ស្វធ្ល ណ  ឋក ូ ៉ាៈ 

ម ៀតណាេប្តូ ខ្តពប្ង្ងឹ្ោ ខិតខំប្រឹង្ខ្ប្រង្ រស់ខលួន 

កនុង្រ មិ ណថ្នមស ភីាពសីុ លិនិង្នមយាបាយ  ំង្មស ី

ភាព រមញ្ចញេត ិនិង្ស្វ ព័តម៌ាន និង្មស ភីាពស្វសនា។ 

កណំត់ រស់ ជិាា ស្វែ នសិទធេិនសុសៈ 

ម ៀតណាេេិនបានប្រតរិតតិតាេមស្វះមទ ។ 

ោ មឆលើយតរ រស់អង្គោ   UNPO: 

អង្គោ ោ ោ សិទធិេនសុស ៏មប្ច្ើន បានមធាើោ កត់

សំគ្មល់អំពី ុំមណើ  ច្ះុងយថ្នមស ភីាពរមញ្ចញេតមិៅ      

ម ៀតណាេ ។ កនុង្ បាយោ ណ៍ រស់សេព័នធអនត ជាតិ

ម ើេបីសិទធិេនសុស (FIDH) ឆ្ន ំ២០១០និង្២០១១បាន សមង្េត

មឃើញ ’’ោ មកើនមេើង្ថ្នោ គ្មរសង្េត់មៅមលើរុគគល និង្

ប្កុេអនកតស ូេតមិ ើេបីសិទធិេនសុសជាសកល មៅមពល

ខ្ លមាន’’ ោ មកើនច្នំនួអនកោ ោ សិទធិេនសុស អនកស្វ 

ព័តម៌ាន អនកច្ារ់ និង្សកេែជនស្វសនា បានប្តូ គប្មាេ

កខំ្េង្ ប្តូ ចារ់ឃំុឃ្លំង្តាេអំមពើច្តិតប្តូ មចាទប្រោន់ ជារ់ 

ពនធនាគ្ម  ឬជារ់ឃំុឃ្លំង្កនុង្ផ្េះ’’។ 

 មៅកនុង្ បាយោ ណ៍ រស់ពិភ្ពមោកឆ្ន ំ ២០១១

អំពីប្រមទសម ៀតណាេ អង្គោ ឃ្លល ំមេើលសិទធិេនសុសអនត 

ជាត ិបានសមង្េតមឃើញោ ប្តួតប្តាយា៉ា ង្តងឹ្ ងឹ្មៅមលើមស ី

ភាពរមញ្ចញេត ិ រារ់ ំង្ោ យាយី ខំ្វន ោ ចារ់ខលួន និង្ 

ោ  ក់គកុ អនកនិពនធជាមប្ច្ើន ា ទសកៈ សកេែជននមយា 



ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ២៦ 

អាន្អត ារទក្ន្ះមាន្ទ ុំង្ស្សងុ្ជា ភាសាខ្ម ែរ ន្ងិ្ អង់្ក្េ ែសក្ៅក្ល ើក្េហទុំពរ័ 
www.vokk.net ឬ www.preynokornews.blogspot.com 

បាយនិង្អនក ះិគន់ម យសនតិភាព ។  ចូ្ជាបានកត់ 

សមាគ ល់កនុង្អនសុ្វសន៍មលខ ៣៨, ៨៦, ៩៣ និង្ អនុ

ស្វសន៍មលខ ១៣៣   ឋ ភ្ិបាលម ៀតណាេេនិបានមេើល 

ថ្នមស ភីាពស្វសនាជាសិទធិ ខ្ លប្តូ ខ្តមានេិនអាច្យក

 ញិបានមនាះមទមេើយខ្តង្ទកុឯករាជយស្វសនា ជាប្រ តតិ

ស្វន្តសតជាម ឿង្ ក់ទង្ជាេួយសកេែភាពនមយាបាយ ជា

ពិមសសជាោ គប្មាេកខំ្េង្ច្មំោះរកសកេុែុយនិសត មេើយ

ខ្តង្ទទលួោ មឆលើយតរយា៉ា ង្មឃ្ល មៅយង្ឃ់នង្ ។ 

ោ មឆលើយតរ រស់ អង្គោ ស្វេគគភីាព    

អនកប្គសិេស្វសនាអនត ជាត ិ(CSW): 

   ឋ ភ្បិាលប្រមទសម ៀតណាេរង្ហា ញន ូោ មគ្ម ព

 ត៏ចិ្តចួ្រំផ្តុច្មំោះ  ំង្មស ភីាពស្វសនា  ំង្ច្មំោះ 

មស ភីាពោ រមញ្ចញេត ិ ជាន់ពនលិច្ប្កុេស្វសនាជនភាគ

តចិ្ សកេែជនសិទធិេនសុស និង្សកេែជនInternet។ 

អនសុ្វសន៏មលខ១៣៧ ផ្តល់ម យសេព័នធ  ៉ាសូ សៈី 

  ឋ ភ្បិាលប្រមទសម ៀតណាេ រនតោ រំរិទអង្គោ 

សិទធិេនសុសឯករាជ។ រកសកុេែុយនិសតេនិអត់ឱ្នច្មំោះោ  

រ៉ាុនរ៉ាង្ រស់អង្គោ  ឬរុគគល កនុង្ោ មធាើអតាែ ធរិាយជាស្វ

ធ្ល ណៈ អំពីកចិ្ចប្រតរិតតិសិទធិេនសុស មេើយបានមប្រើ េមធា

មយាបាយប្គរ់សពាខ្ររយា៉ា ង្ ម ើេបីរំបាត់ោ  ះិគន់។ 

េមធាបាយ ំង្មនាះ មាន ំង្ោ ប្តួតប្តា ត៏ងឹ្ ងឹ្ 

និង្ោ ប្តួតពិនិតយព័តម៌ានោ តាេ ន និង្អនតរាគេន៍

ច្មំោះទំនាក់ទំនង្ វាង្រុគគល និង្ោ ចារ់ឃំុឃ្លំង្ខលួន ។      

ជា ទមួៅ ពល  ឋស្វេញ្ាេនិអាច្ ក់ទង្ជាេយួអង្គោ សិទធិ

េនសុសអនត ជាតបិានមទ ។   ឋ ភ្បិាលរនតប្រខ្កក េនិប្ពេ

ឱ្យមានអនកសមង្េតោ ណ៍សិទធិេនសុស ខ្ លេកពីអង្គោ 

មប្ត  ឋ ភ្បិាលអនត ជាតមិទ(មនះមរើមយាង្តាេ  បាយ

ោ ណ៍  រស់នាយក ឋ នសិទធិេនសុសសេ  ឋអាមេ កិ ឆ្ន ំ

២០១០) ។ 

អនសុ្វសន៍មលខ ១៤៦ ផ្តល់ម យប្រមទស  

Sweden ឬ ស ុយខ្អ ៈ 

ឱ្យម ៀតណាេខិតខំប្រឹង្ខ្ប្រង្ ម ើេបីធ្លនាឱ្យមានោ 

មគ្ម ពយា៉ា ង្មពញមលញ ច្មំោះមស ភីាពោ រមញ្ចញេតិ 

រារ់ ំង្ Internet ប្តូ បានរញ្ចូលមៅកនុង្មសច្កតមីប្ពៀង្ច្ារ់

ស្វ ព័ត៌មាន នាមពលមនះ ។ 

 កណំត់ រស់ ជិាា ស្វែ នសិទធេិនសុសៈ  

ម ៀតណាេេិនបានប្រតរិតតិតាេមស្វះមទ ។ 

 ោ មឆលើយតរ រស់អង្គោ UNPO:  

មានន័យ ូច្គ្មន ន ឹឹង្ោ មឆលើយតរអនសុ្វសន៍មលខ 

១១២ ខ្   ។ 

 ោ មឆលើយតរ រស់អង្គោ   

ស្វេគគភីាពអនកប្គសិេស្វសនាអនត ជាត(ិCSW): 

មស ភីាពស្វ ព័ត៌មានប្តូ បានទទលួ ោ  មំោភ្

រំោនជារនត ម យ  ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ, ឆ្ន ំ ២០១១ បាន

មេើលមឃើញោ ចាត់ ធិ្លនោ រំបាត់សកេែជន Internet 

មេើយអនោរាយោ ណ៍គ្មែ នប្ពំខ្ នបាន ក់មឈាែ ះឱ្យ  ឋ ភ្ិ

បាលម ៀតនាេ ជា ’’ សប្តូ ច្មំោះ Internet’’។ 

 ោ មឆលើតរ រស់ អនកយកោ ណ៍គ្មែ នប្ពំខ្ នRSF: 

   ឋ ភ្បិាលម ៀតណាេ បានខ្កខ្ប្រច្ារ់ស្វ 

ព័តម៌ានមៅខ្ខេករាឆ្ន ំ ២០១១      មេើយបានអនេុត័យក

ប្កតិយេយួ ខ្ លមានន័យវាយប្រហា មៅមលើមស ភីាពស្វ 

ព័តម៌ាន។ ខលឹេស្វ កនុង្ប្កតិយមនាះ បានហាេឃ្លត់ច្មំោះ 

អនកស មស អនាេកិ ហាេប្បាេោ ផ្ាយម យមប្រើ

 េសសនាេ។ ប្កតិយក៏បានតាក់ខ្តង្ម ើេបីប្តួតពិនិតយអនក     

និពនធច្មំោះ ’’ព័ត៌មានគ្មែ នោ អនញុត’’ ឬ ’’េិនប្សរ

ជាេយួផ្លប្រមយាជន៍ប្រជាជន’’។ និយេន័យទលំូទោូយ 

មរើកផ្លូ ឱ្យមានោ រកប្ស្វយេិនច្ាស់ោស់ នាំឱ្យមាន

ោ ចារ់ខលួនោន់ខ្តមប្ច្ើនមេើង្ ។ មលើសពីមនាះមៅមទៀត     

ប្កតិយមនាះ បាន ក់ោ ោ ោ និង្ោ សំង្ហត់ថ្នប្រភ្ព កនុង្

ភាពមប្គ្មះថ្នន ក់ ម យពិន័យរីោន ងុ្ (១៥៥  ុោល  )  

ច្មំោះោ ផ្ាយឯកស្វ  ឬ លិខិត ខ្ លអនកនិពនធេិនបាន

រញ្ញា ក់ពីប្រភ្ព ឬពីអតតសញ្ញា ណ រស់ខលួន និង្ ២០ ោន  

 ងុ្ (១០០០  ុោល   ) ច្មំោះឯកស្វ ខ្ លជារ់ ក់ទង្ និង្ 

ោ មសុើរអមង្េត រស់  ឋ ភ្ិបាល ។  

(មានមៅតម ខមប្កាយ) 



ម យ សឺន ខ្ច្ង្ មច្ើន l ស្នរព័ត៌មាន ព្ប្ពនគរ 
ចមាៃយពទីរីមួ្ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ ប្រ មាណ ៤០ េឡីខូ្ម្  ប្ត កុំពង់្សាព ន្ េជឺាស្សកុ

ម្យួខ្ដ្លមាន្ប្រជារាស្រសត ខ្ម ែរក្ប្ោម្រស់ក្ៅយ ង្កះុករ  មាន្វត តខ្ម ែរទ ុំង្អស់ ២២ វត ត 
ក នងុ្ច ុំក្ណាម្ ១៤១ វត តឡន្ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ ។ វត តទ ុំង្ក្នាះមាន្ដ្ចូជា វត តម្ហាក្ ធ្វិន័្ 
ក្ៅ វត តតាក្ធ្ៀវ កសាង្ឆ្ន ុំ េ. ស. ១៣៦៧ វត តរទមុ្សាេរ ក្ៅ វត តក ុំពង់្សាព ន្ កសាង្
ឆ្ន ុំ េ. ស.១៨១៨  វត តរតនាទបីារាម្ក្ោះខ្កវ ក្ៅ អរូម្ចិកសាង្ឆ្ន ុំ េ. ស. ១៦៥៧ វត ត
រទមុ្ប្កព ុុំរត័ នក្កសររបុាផចម្ាមាស ក្ៅវត ត សុំណឹង្ធ្ ុំ កសាង្ឆ្ន ុំ    េ. ស. ១៣៦៤ ជា
ក្ដ្ ើម្  ។  

ក្ដ្ឋយខ្ឡក វត តសម្បូររង្ស ីក្ៅ វត តសម្បួរ បាន្សាា រនាក្ឡើង្ក នងុ្ េ. ស. ៣៧៣ 
សាតិក្ៅភមូ្តិាក្ៅ (Trà Kháo) ឃុុំប្កសា ុំង្ (Hòa Ân) ស្សកុកុំពង់្សាព ន្ (Câu 
Kè) ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ សាា រនាក្ឡើង្ក នងុ្ ព. ស. ៩១៧ េ. ស. ៣៧៣ ក្រ ើេតិម្កទលន់្ងឹ្
ឆ្ន ុំ ២០១៣ វត តក្ន្ះ មាន្អាយោុល ១៦៤០  ឆ្ន ុំក្ហើយ  ក្រ ើក្យើង្ពនិ្តិយក្ៅក្ល ើរញ្ា ីន្ងិ្
សាតិវិត តខ្ម ែរ ក្ៅកម្ ពជុាក្ប្ោម្ក្ឃើញថា   វត តសម្បួរង្សី េជឺាវត តម្យួ ខ្ដ្លបាន្កសាង្ក្ឡើង្
ម្នុ្ក្េរង្ អស់ក នងុ្ច ុំក្ណាម្វត តខ្ម ែរ ខ្ដ្លបាន្កសាង្ក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ ពជុាក្ប្ោម្  ។  

វត តសម្បួរង្សី មាន្ឡផ្ស ទដ្ទីុំហុំប្រ    មាណជាង្ ១១.១៧០  ខ្ម្  ប្តប្កឡ វត តក្ន្ះ
ប្តវូបាន្ជសួជលុក្ឡ ើង្វញិអស់  ៤ ក្ល ើកម្កក្ហើយ  ។ ោររះុក្រ ើក្ល ើកទ ី៤ ប្តវូបាន្កសាង្
ប្ពះវហិារជាង ែ ីដ្កឹនា ុំក្ដ្ឋយប្ពះក្ៅអធ្ោិរវត តប្ពះនាម្ ថាច់ យ ងួ្    ន្ងិ្បាន្រញ្ចុះមណ័ឌសី
មាក្ៅឆ្ន ុំ ១៩៩៨ កន្ ែង្ក្ៅក្ន្ះ ។ ក នងុ្ក្ពលជសួជលុន្ងិ្កសាង្ក្ឡើង្ម្ តង្ៗ ប្តវូបាន្ប្ពះ
ក្ៅអធ្ោិរវត តយកចតិ តទកុដ្ឋក់ន្ងិ្រចនា ក្ៅតាម្កបូរកាច់លុំនា ុំវរបធ្ម្ខ៌្ម ែរ ។ ក្ប្ៅពបី្ពះ
វហិារ ខ្ដ្លបាន្កសាង្ចុំ    កណាត លទធីាែ វត តក្នាះ ក្យើង្ប្រទះក្ឃើញកដុ្សិាោតចូធ្ ុំជា
ប្ចនី្ ដ្ចូជា      សម្ណកដុ្,ិ កដុ្រិរស់ប្ពះក្ៅអធ្ោិរ,កដុ្សិប្មារ់អាេន្ តកុៈ, សាកោ
វទន្ ន្ងិ្សាោក្រៀន្ ជាក្ដ្ ើម្ ។ 

ជាក្រៀង្រាល់ឆ្ន ុំ វត តខ្តង្ក្រើកសាោក្រៀន្អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ ន្ងិ្ភាសាបាល ី
សប្មារ់កនូ្ក្ៅខ្ម ែរក្ប្ោម្ក្ៅជ ុុំវញិ វត តន្ងិ្សម្ណសសសិនានាក្ៅក នងុ្ ន្ងិ្ក្ប្ៅក្មត ត
សកិាក្រៀន្សបូ្ត ម្និ្ខ្ដ្លអាក់ខាន្ ។  

រច ចរុបន្ ន វត តសម្បួរង្សីកុំពងុ្ខ្តរកាន្វូវត ារុរូាណពរីេទឺ ី ១ ររូសុំណាកប្ពះពទុ ធ
រដ្មិា ខ្ដ្លបាន្រកក្ឃើញក្ប្ោម្     ជក្ណើត រប្ពះវហិារ ន្ងិ្ទពីរីេ ឺផ្ទ ុំង្សោិចរកឹម្យួ 
ខ្ដ្លមាន្ប្រខ្វង្រក្ណាត យ ១.៧  ខ្ម្  ប្ត ទទងឹ្ ៤.៨ សា ុំង្ទខី្ម្  ត កប្មាស់ ០.៩ សា ុំង្ទ ី
ខ្ម្  ប្ត ន្ងិ្មាន្ទម្ ៃន់្ប្រខ្ហល ៥០០ េឡីបូ្ោម្ ។ សោិចរតឹក្ន្ះ មាន្ចរជាអកសរខ្ម ែរ
ររូាណម្យួរនាទ ត់  រ  ខុ្ន្ តក្ៅខ្តម្និ្ទន់្មាន្អ នកណាមាន ក់យល់ក្សចក ត ី ន្ងិ្អាន្បាន្ក្ឡើយ 
។ ផ្ទ ុំង្សោិចរកឹក្ន្ះ ក្េបាន្ប្រទះក្ឃើញ ក្ៅក្ប្ោម្ក្មឿន្ប្ពះវហិារ ក នងុ្មណៈខ្ដ្លប្ពះ

សង្ឃ ន្ងិ្ពទុ ធររសិទ័ច ុំណុះក្ជ ើង្វត តរះុក្រ ើប្ពះវហិារ ក្ដ្ ើម្បីកសាង្ក្ឡើង្វញិក្ៅឆ្ន ុំ     
១៩៩៧ ។ 

ក្យង្តាម្ឆ្ន ុំកសាង្វត តសម្បួររង្សីក្ន្ះ ន្ងិ្តាម្ឯកសារប្រវត តសិាស្រសតយនួ្ថា 
ក្សដចប្តកលូ ក្ង្ េៀង្ ររស់យនួ្បាន្ចលូម្កោន់្ោរ់ទកឹដ្ឡីប្ពន្េរ ក្ៅចងុ្សតវតសរទ៍ ី១៧ 
នាឆ្ន ុំ ១៦៩៨ ក្ឃើញថា ជន្ជាតយិនួ្ បាន្ចលូម្កវតទខី្ដ្ន្ដ្កីម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្ប្ោយខ្ម ែរ
ក្ប្ោម្    កសាង្វត តសម្បួររង្សី ១៣១៦ ឆ្ន ុំ ៕ 

 តតសេបរួរង្សី (សេបរួ) មៅមខតតប្ពះប្តពាងំ្ មានអាយុកា  ១៦៤០ ឆ្ា  ំ
វត តសម្បួររង្សី (សម្បួរ) ជាវត តប្ពះពទុ ធសាសនាក្ងរវទខ្ម ែរម្យួ ឋតិក្ៅក នងុ្ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ បាន្កក្ក ើតក្ឡ ើង្ ក នងុ្ ព. ស. ៩១៧ េ. ស. ៣៧៣   

ក្រ ើេតិម្កទលឆ់្ន ុំ ២០១៣ ក្ន្ះ វត តមាន្អាយោុល ១៦៤០ ឆ្ន ុំក្ហើយ ។ ក្រ ើក្យង្តាម្ឆ្ន ុំកសាង្វត តសម្បួររង្សីក្ន្ះ ន្ងិ្តាម្ឯកសារប្រវត តសិាស្រសតយនួ្
ថា ក្សដចប្តកលូ ក្ង្ េៀង្ ររស់យនួ្បាន្ចលូម្កោន់្ោរ់ទកឹដ្ឡីប្ពន្េរ ក្ៅចងុ្សតវតសរទ៍ ី ១៧ នាឆ្ន ុំ ១៦៩៨ ក្ឃើញថា ជន្ជាតយិនួ្បាន្ចលូម្កវត   
ទខី្ដ្ន្ដ្កីម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្ប្ោយខ្ម ែរក្ប្ោម្កសាង្វត តសម្បួររង្សី ១៣១៦ ឆ្ន ុំ ។   

តអួកសរក្ៅក្ល ើផ្ទ ុំង្សោិចរកឹ វត តសម្បួររង្សី (សម្បួរ) ។ 

ប្ពះវហិារវត តសម្បួររង្សី ( សម្បួរ ) ខ្ដ្លបាន្ដ្កឹនា ុំសាង្សង់្ជាង ែ ី 
ក្ដ្ឋយប្ពះក្តជប្ពះេណុ ថាច់ យងួ្ ន្ងិ្បាន្រញ្ចុះមណឌសមីាោលពឆី្ន ុំ ១៩៩៨ ។  

ឯកស្នរ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ២៧ 



ស រិយាបាុំង្ភនុំ 

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១២ 

ម យ សឺន សមប្េច្ 

ប្ពតឹ តរិប្តររស់សហពន័្ ធខ្ម ែរកម្ ពជុាក្ប្ោម្ ក្លម ៩១ ខ្មម្ករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ ទុំពរ័  ២៨ 

១. សរុយិាបន្ទា បររៀបចាកទឋីាន   ររប្រាណបំភ្លពិឺភ្ពទទីទ 
    បការប្ររៀងហួរគរួន្ទបំកស ី   រពលដលឃ់្មា តខ្ មវីលិទវប្រទន ំ ។ 
២. ដូរកលឆ្ន ំចាស់ ផ្លល ស់តាមតប្រា   ដំរណើ រសរុយិា យាប្រតាបងំភ្ន ំ
    រ ោះរងច់ាបរ់មឃ រតេកឲ្យរលំ   រៅរលំាយភ្ន ំកព៏ ុំទបប់ន  ។ 
៣. មួយឆ្ន ំកនលងរងភ្ជា បខ់្នធប្រា ំ   រតឹរួតរប្ររោះស្រ ំចាតំាមរខំាន 
    អ្នកានសតខិ្រំរ ើររោះខាន   អ្នករតិ េក្លលហានបនប្រតឹមររក្ល ។ 
៤. រកើតជាតជិាមនសុស ប្ររុសស្សកីនុងរលាក   ររឿងសខុ្ររឿងររក ផ្លល ស់រវនធមមតា 
    ររឿងរគ ររឿងរយើង សខុ្ទកុ ខខ្សុគ្នន    គរួតាយរមតាេ រកាកសុល   ។ 
៥. ខ្កំរងលអ បនេកនួរៅ     សង្ខខ រសូនយរៅរៅកមមតាមតេល ់
    ករំណើ តថ្មរីទៀតមិនឃ្មល តពីតល   ជីវតិមកដល ់ខ្ វលរ់រឿងទកឹដី  ។ 
៦. សង្ខខ រជាតរិនោះ រប្ររោះអាសូរខ្ខ្ ារ   ររឿងរ៉ាវហរូខ្ហ ខ្ខ្ឆ្ន ំចាស់ថ្ម ី
    ររររលិរួមតរូ បតប់ងរ់សរើ    សងសយ័ជាតថិ្មទីលររឿងដខ្ដល  ។ 
៧. ជួយឲ្យខ្ខ្ ាររប្រក្លមរួរពីបំពាន   កមពុជាសខុ្រនេលោុះខ្តខ្ហំហល 
    ក ុជំានដ់ានចាស់បតរ់ករដំហណល   យួនតាមប្ររខ្វលរលបពូជអ្ងគរ  ។៚ 

រណឌិត Joshua Cooper រក្ប្ង្ៀន្សទិ ធមិ្ន្សុសដ្លព់លរដ្ ឋខ្ម ែរក្ប្ោម្ក្ៅវត តសាម្េ គរីង្សី ទបី្កងុ្ភ នុំក្ពញ ោលពឡីង ៃទ ី១៣ - ១៤ វចិ ឆោិ ឆ្ន ុំ ២០១២ 



នារខី្ម ែរក្ប្ោម្ក្ៅវត តក្ ធ្សិាលរាជ (កុំពង់្) ទរីមួ្ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ ។ 

ប្ពះវហិារវត តសម្បួររង្សី (សម្បួរ) ឋតិក្ៅក នងុ្ស្សកុកុំពង់្សាព ន្ ក្មត តប្ពះប្ត ុំង្ ។ ឆ្ន ុំកក្ក ើតវត ត ព. ស. ៩១៧ េ. ស. ៣៧៣ 


