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េឡើងៗជានិច្ចនិរន្តរ។៍ ការអភវិឌ ន៍របស់មនសុ
ជាត ិបានឈានដល់ករំតិមយួដគរួឱ កត់សមា្គ ល់ 
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រកទីផ រថ្មេីទៀត េដើម ីលក់ដរូផលិតផលរបស់
ខ្លួន េហើយចនំនួមនសុ ែដលមនិមានការងារេធ្វើ 
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េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៣ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

សហការគា្ន ខាងវស័ិយទំាងពីរេនះ យ៉ាងជតិស្និទ្ធ
ជាទីបំផតុ បានចះុកចិ្ច្រពមេ្រពៀងនានាេដើម ី
ផា្ល ស់ប្ដូរមេធ បាយផលិត និងមេធ បាយែចក
ចាយផលិតផល។ ករណីែដលេគេដាះដរូ គា្ន េនះ 
្រតូវបានសួរថា េតើវាអាចមានតលុ ភាពែដរឬេទ? 
តាមធម្មតាវាមនិមានតលុ ភាពេឡើយ។ អតលុ
ភាពេនះ វាឋិតេ េលើកតា្ត េផ ងៗជាេ្រចើន ែត
កតា្ត ែដលេលចេធា្ល ជាងេគេនាះ គវឺស័ិយសមត្ថ
ភាពកមា្ល ងំពលកម្មរបស់្របេទសនីមួយៗេនះឯង។ 

ដចូបានជរាបខាងេលើមកេហើយថា សមយ័
េនះជាសមយ័ថាមពលកុពំ ូទ័រ។ សមត្ថភាពៃន
ចេំណះទេូ   ជាពិេសសចេំណះវជិា្ជ ខាងវទិ សា្រស្ត
បេច្ចកេទ្ទស គជឺាកមា្ល ំងផលិតដសំខាន់ក្នុង
សមយ័េនះ េបើ្របេទសណាមយួមនិេរៀបចឱំ
មានចេំណះវជិា្ជ ខាងវស័ិយេនះ ឱ បានទាន់េពល
េវលាេទ កមា្ល ំងពលកម្មៃន្របេទសេនាះ នឹង្រតូវ
េ សល់េ្រពាះពលករខ្វះសមត្ថភាព។ 

ការសហ្របតបិត្តកិារខាងវស័ិយេសដ្ឋកចិ្ច 
អាចបណា្ដ លឱ មានភាពអេនា្ដ បេវសន៍ ៃនបណា្ដ
្របជាជាតេិផ ងៗគា្ន ក្នុង្របេទសនិមួយៗ។ ការេធ្វើ
អេនា្ដ បេវសន៍ៃន្របជាជាត ិ ពី្របេទសមួយេ
្របេទសមយួេនះ បាននាំចលូមកកាន់្របេទសថ្ម ី
នវូទំេនៀមទមា្ល ប់្របៃពណីរបស់ខ្លួនជាមយួផងែដរ 
េហើយការេនះ វាអាចបណា្ដ លឱ មានផលប៉ះ
ពាល់ដល់វស័ិយវប ធមេ៌នាះផង។ ភាពទីៃទពីគា្ន
ខាងវស័ិយវប ធមេ៌នះ    ក៏ជាេដើមចមនាំឱ មាន
អេស្ថរភាពសង្គមផងែដរ ឧទាហរណ៍េ កម្ពុជា
េ្រកាម ្របវត្តសិា្រស្ដបានប ្ជ ក់ថា ចតិ្តសប ុរស
របស់ែខ្មរទំាងេស្ដចទំាងម្រន្តី (េស្ដចបានប ្ជ េ

ម្រន្តីគយ មិនឱ យកពន្ធដារពីជនអេនា្ត ្របេវសន៍
យួន តាមការទលូសំុរបស់មេហសីរបស់្រពះអង្គ) 
បានបណា្ដ លឱ មានជនអេនា្ដ បេវសន៍យួន ហូរ
ចលូមក្របេទសែខ្មរជាហូរែហ េដាយេដើមេឡើយ
្រកាន់ែតមានពពួកខ្ញុំកដំររបស់្រពះនាង ងកុ វាន 
ជាមេហសីរបស់េស្ដចជយេជដា្ឋ ទីពីរ ែដលតាម
ែហរ្រពះនាងចលូមក្របេទសែខ្មរេយើង េ្រកាយ
េពលែដល្រពះនាង បានេរៀបការជាមយួេស្ដច
ជយេជដា្ឋ ទីពីររចួមក។ ខាងេ្រកាយមក េង្វ ន អាញ 
(Nguyen Anh) តណំេ្រកាយរបស់ េង្វ ន ហា្វ ង
(Nguyen Hoang) េ េពលែដលេធ្វើកលយុទ្ធជា
មយួពួកៃតសឺន ក៏បានមកសំុ្រជកេកានេ ឯ
េកាះ្រតឡាច និងែដនដកីម្ពុជាេ្រកាមម្ដុែំខ្រត្រពះ
្រតពំាងេនះផងែដរ។ េ ទីបផំតុ ជនអេនា្ដ បេវសន៍ 
យួនដេ្រចើនេលើសលុប បានេធ្វើឱ មហាណាច្័រក
ែខ្មរមយួភាគធ ំ កា្ល យជាែដនដកីម្ពុជាេ្រកាម ជា
ែដនដែីដលក្នុងបច្ចុប ន្នេនះ ជនបរេទសេគ
សា្គ ល់ថា្របេទសេយៀតណាម ឫេយៀតណាម
ខាងត ូង(កាលែដលេយៀតណាម្រតូវ បានែបង
ែចកជាពីរ តាមកចិ្ច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងហ ឺែណវឆា្ន ំ
១៩៥៤) េទាះបីេ េលើទឹកដេីនះ េ មានែខ្មររាប់
លាននាក់កពុំងែតរស់េ  េហើយមានវត្តអារាម
ែខ្មររាប់រយ ែដលជាទីបួសេរៀន និងជាទីរក ទកុ 
ជាទីផ ព្វផ យទំេនៀមទមា្ល ប់្របៃពណី ែដលជា
េ្រគឿងសមា្គ ល់ៃន្របជាជាតែិខ្មរក៏េដាយ។ េពាល
គ ឺ េទាះបីេយើងជាែខ្មរកពុំងែតរស់េ ក្នុង្របេទស
របស់េយើងក៏េដាយ ែតថាេបើវប ធមអ៌ារ ធម៌
របស់េយើង ធា្ល ក់ចះុកាន់ភាពទន់េខ យេហើយ  វា
នឹង្រតូវវប ធមម៌យួេទៀតមក

តេទទំព័រ១០ 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៤ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ៃនកចិ្ច្របជ្ុរបចាំឆា្ន ំ េដើម ីផ្តល់នវូផល
្រប េយាជន៍ចម ង និងប ្ហ ទំាងឡាយណា ែដល
េកើតមានេឡើងចេំពាះែខ្មរេ្រកាមេ ក្នុង្រសុក។ 

ឆា្ន ំម ញ់បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៥៧ បាន
ចលូមកដល់េហើយេយើងបានដងឹ និងកណំត់ែផន
ការ ផល្របេយាជន៍ែដលសហព័ន្ធមានចេំពាះ
ែខ្មរេ្រកាមេ ក្នុង្រសុក េដើម ីែស្វងរកសិទ្ធិសំេរច
វាសនាខ្លួនេដាយខ្លួនឯងេនាះមនិផា្ល ស់ប្តូរេឡើយ។ 

      ជាពិេសស សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
និងបន្តែផនការទំាង៣ដចូមានខាងេ្រកាម េដើម ី 
បញ ប់នវូរាល់អំេពើរេំលាភសិទ្ធិមនសុ  ែដល
គរំាមកែំហងជវីតិ្របចាៃំថ្ងទទំូាងកម្ពុជាេ្រកាម។ 

១. ករងរអន្តរជតិ  
បន្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាត ិ េដាយផ្តល់ព័ត ៌

មានេលើរាល់ការរេំលាភសិទ្ធិមនសុ  មានេសរី
ភាព ក្នុងការបេញ្ចញមត ិសិទ្ធិកមុារ សិទ្ធិ្រស្តី សិទ្ធិ
សិក អប់រ ំ្របកាន់ពូជសាសន៍ ជេនឿសាសនា ដី
ធ្ល ី និងការែ្រប្របួលធាតអុាកាស ែដលកពុំងែត
គរំាមកែំហងនាេពលបច្ចុប ន្ន េដាយេចតនាៃន
ការអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកចិ្ច បង្ហូរទឹកសម្ុរទចលូដែី្រស
ចកំារែខ្មរ។ 

ផ្តល់ឯកសារជូន្រកសួងអន្តរសាសនា  
របស់សហរដ្ឋអាេមរកិ េ ែខមករា ២០១៣។ 

ផ្តល់ឯកសារ្របវត្តសិា្រស្ត ជនូអង្គការេ្រ
រដា្ឋ ភបិាលេ ្របេទសស្វិស េ ែខមករា ឆា្ន ំ
២០១៣។ 

េធ្វើកា រ ទំទាក់ទងជាមួយ្រកសួងការ
បរេទស និងពាណិជ្ជកម្ម អូ្រសា្ត លី េ ែខកមុ្ភៈ
២០១៣។ 

ចលូរមួកចិ្ច្របជយុុវជនពិភពេលាកេ បូរ ី
ញ៉ូវយក េ ែខកមុ្ភៈ ២០១៣។ 

ចលូរមួ្របជេុវទិកាជនជាតេិដើម េ ែខ
កមុ្ភៈ ២០១៣។ 

េធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដា្ឋ ភបិាលនានា 
េដើម ីដាក់ពាក សំុចលូជាសមាជកិ្រកុម ្របឹក
េសដ្ឋកចិ្ច និងសង្គមកចិ្ច។ 

២. ករងរេនកមពុជ  
បន្តទំនាក់ទំនងជាមយួរដា្ឋ ភបិាល ្រគប់គណៈ

បក នេយាបាយ ្រគប់អង្គការេ្រ រដា្ឋ ភបិាល ក្នុង
បំណងេអាយបានសា្គ ល់ច ស់ និងយល់ដងឹនវូ
បណំងពិត រៗបស់ែខ្មរេ្រកាម និងពីសកម្មភាពអហឹង
របស់សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។ 

បន្តេធ្វើទាក់ទងជាមយួសមាគមែខ្មរេ្រកាម និង
្រកមុយុវជនែខ្មរេ្រកាម េ ្របេទសកម្ពុជា េដើម ី
សហការេលើការងារទំាងឡាយ ែដលែខ្មរេ្រកាម
មានេ ្របេទសកម្ពុជា។ 

បន្តការផ ព្វផ យដល់ជនរមួឈាមែខ្មរ និង
ែខ្មរេ្រកាមេ កម្ពុជា អំពី្របវត្តសិា្រស្តៃនការបាត់
បងទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាម និងសកម្មភាពរេំលាភសិទ្ធិ
មនសុ  មេធ បាយបំបាត់ែខ្មរេ្រកាមែបបឃាត
កម្ម វប ធម ៌ និងសង្គមរបស់រដា្ឋ ភបិាលយួនេ
កម្ពុជាេ្រកាម។ 

៣. ករងរកនងុ្រសុក  
បន្តការផ ព្វផ យច ប់សិទ្ធិមនសុ  ដល់

ជនរមួឈាមេ ក្នុង្រសុក និងផ្តល់របាយការណ៍
ជនូសង្គមអន្តរជាត ិ រាល់អំេពើរេំលាភសិទ្ធិមនសុ
េដាយវធិសីា្រស្តបំបាក់សា្ម រត ី គរំាមកែំហង 
្របមាថទទំូាងកម្ពុជាេ្រកាម។ 

តពីទំព័រ១ 
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តាមសេង្កតប ្ហ េលាក េ  េហន សកម្មជនធ្ីល។
តាមសេង្កត ប ្ហ  េលាក្រសី ្រតងឹ ធ ីចវូ សកម្ម
ជនដធី្ល។ី តាមសេង្កត ប ្ហ ្រកុមយុវជន យួន
វាយ្រពះសង ែខ្មរេ្រកាមេ េខត្ត្រពះ្រតពំាង  
តាមសេង្កតប ្ហ  ្រពះសង េ វត្តេសរតីាេសក 
និងវត្តៃ្រពជាប់។ តាមសេង្កតប ្ហ  ្រពះសង ពី
កម្ពុជាេ កម្ពុជាេ្រកាម។ តាមសេង្កតប ្ហ េលាក 
វញិ បា សកម្មដធី្ល។ី សហព័ន្ធេ ែតបន្តែផនការ
របស់ខ្លួនេដើម ីេអាយែខ្មរេ្រកាមេ ក្នុង្រសុកមាន
សិទ្ធិេសរភីាព េលើេសចក្តសំីេរចវាសនាអនាគត 
របស់ខ្លួន ដចូែដលមានែចងក្នុងេសចក្ត្ីរបកាស
ៃនអង្គការសហ្របជាជាត ិ និងេសចក្ត្ីរបកាស
សិទ្ធិជនជាតេិដើម។ 
 ៃថ្ងេនះែខ្មរេយើងទទលួេទវតាឆា្ន ំថ្ម ី រលឹំក
េឡើងនវូអ្វីែដលេកើតមានកាលឆា្ន ំចាស់ រចួនាំគា្ន
បងួសួងសូមសីរសួីស្ត ីនិងសុភមង្គលឆា្ន ំថ្មផីងែដរ។ 

 េដាយែឡកែខ្មរេ្រកាម បានបេង្ហើសំេឡង
ឈឺចាប់ទទំូាងកម្ពុជាេ្រកាម េយើងខ្ញុំជាកនូេ ែខ្មរ 
េ្រកាម សូមេអាយេទវតាឆា្ន ំថ្ម ី េមតា្ត ្របទាននវូ
សំេឡងេសរភីាព និងសំេឡងយុត្តធិម។៌ 
 េយើងខ្ញុំ សូមេធ្វើគារវកិច្ចចំេពាះ្រពះភិក្ខុ
សង  បុរស ្រស្តី យុវជន យុវត ីទំាងេ ក្នុង្រសុក 
កម្ពុជា និងេ ្របេទសទី៣ ែដលបានបូជាជវីតិ 
កមា្ល ំងកាយចតិ្ត ថវកិា ប ្ញ  េដើម ីជាត ិ និង
សាសនា ក្នុងបុព្វេហតសិុទ្ធិេសរភីាព សិទ្ធិសំេរច
វាសនាខ្លួនេដាយខ្លួនឯង បានជបួ្របទះែតនិងពុទ្ធ
ពរទំាងឡាយ៤្របការគឺ អាយុ  វណ្ណ ៈ  សុខៈ  
និងពលៈ កបំីេឃ្ល ងឃា្ល តេឡើយ៕ 

ទី្រកុងឡុនដនុ េខត្តអនធារយូ៉ី កាណាដា 
ៃថ្ងទី៤ ែខេមសា ឆា្ន ំ២០១៣ 

សូមអរគណុ 
ថាច់ ងកុ ថាច់  

ពីៃថ្ងទី២៥ ែខមនីា ឆា្ន ំ២០១៣ េ
សាល្របជរុបស់សមាគមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម េដើម ី
សិទ្ធិមនសុ  និងអភវិឌ ន៍ េ រាជធានីភ្នេំពញ។  
រយៈេពលមយួៃថ្ងេពញ អង្គការសមាគមែខ្មរកម្ពជុា

្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម 
ចូលរមួអងគសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្ដីពី េសរភីពកនុង
ករបេញចញមតិ និងទទួលបនព័ត៌មន េរៀបចំេឡើងេ យ
េលខធិករ ្ឋ ន ៃនអងគករ សមគមែខមរកមពុជេ្រកម 

តពីទំព័រ១ 

េ្រកាមចនំនួ១២ ែដលមានមលូដា្ឋ នេ ្រពះរាជា
ណាច្រកកម្ពុជា បានេបើកសិកា្ខ សាលាពិេ្រគាះ
េយាបល់មយួស្តពីី “សិទ្ធិេសរភីាពក្នុងការបេញ្ចញ
មត ិ និងទទលួបានពតម៌ាន” េដាយមានការអេញ្ជើញ
ចលូរមួជាវាគ្មនិពីេលាកេមធាវ ី សុក សំេអឿន 
នាយក្របតបិត្ត ិ ្រកុមអ្នកច ប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា 
និងេលាក សឺន សាលី ម្រន្តីែផ្នកេលើកស្ទួយៃន
ការយិាល័យ ឧត្តមស្នងការ អង្គការសហ្របជា
ជាតទិទលួបន្ទុកសិទ្ធិមនសុ ្របចាំ។ េយាងេ
តាមការឱ ដឹងក្នុងឱកាសសិកា្ខ សាលាកាលពី
ៃថ្ងចន័្ទម ិលមញិេនះថា សិកា្ខ សាលាមានេគាល 
បំណងចនំនួ៤គ៖ឺ អ្នកចលូរមួទំាងអស់នឹងបាន
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្រជាបបែន្ថមពី្របភពប ្ហ      និងឬសគល់ែដល
បណា្ត លឱ េកើតមានេឡើងចំេពាះបងប្អូនែខ្ម រ
េ្រកាម  អ្នកចលូរមួទំាងអស់នឹងបាន្រជាបបែន្ថម
ពីការវភិាគសា្ថ នភាព្រសប ច ប់ៃនការរស់េ
របស់បងប្អនូែខ្មរេ្រកាម អ្នកចលូរមួទំាងអស់នឹង
បាន្រជាបបែន្ថមពីការវភិាគផ្លូវច ប់ពាក់ ព័ន្ធនិង
ប ្ហ របស់ែខ្មរេ្រកាម្របឈម និងនីតវិធិៃីនការ
េដាះ្រសាយ និង៤.អ្នកចលូរមួនឹងបាន្របមលូទិន្ន
ន័យែដលជាប ្ហ  បច្ចុប ន្នៃនែខ្មរេ្រកាមកពុំង្រប
ឈម និងបានព្រងាងរបាយការណ៍ដាក់ជូន
សន្នបិាតអង្គការសហ្របជាជាតនិាេពលខាងមខុ។ 
 ្របភពរបាយការណ៍ែដលអានេដាយ
េលាក សឺន េយឿង នាយក្របតបិត្តសិមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម េដើម ីសិទ្ធិមនសុ  និងអភវិឌ ន៍ និង
ជា្របធានេលខាធកិារដា្ឋ នៃនអង្គការសមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម បានេលើកេឡើងពីសា្ថ នភាពរស់េ
របស់្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម ែដលកពុំងរស់្រពះ
រាជាណាច្រកកម្ពុជា និងរស់េ ឯែដនដកីម្ពុជា
េ្រកាមថា៖ “េយាងតាមបទពិេសាធន៍េធ្វើការ
ជាមយួែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមផា្ទ ល់និងែផ្អកេ  តាម
ការ្រសាវ្រជាវ និង្របមលូព័តម៌ាន អង្គការ
សមាគមែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម បានកណំត់នវូប ្ហ
ជាក់លាក់មយួចនំនួ ែដល្របឈមេ នឹងការរស់
េ របស់ែខ្មររកម្ពុជាេ្រកាម បច្ចុប ន្នកពុំងរស់េ
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ប ្ហ ទំាងេនាះដចូជា៖ 
ការរស់េ  េដាយគា្ម នអត្តស ្ញ ណ្រសបច ប់ 
រស់េ តាមតបំន់សំណងបេណា្ត ះអាសន្ន (តបំន់
អាណាធបិេតយ  ដចូជាភ្ឺល្របឡាយភ្លអឺាងជាេដើម) 
េដាយគា្ម នដសីាងសងលំេ  សា្ថ ន និងេធ្វើែ្រសចំ

ការ ្រក្ីរកគា្ម នជនាញ និងចេំណះដងឹស្រមាប់្រប
កបមខុរបរចញិ្ចឹ មជវីតិ រកចណូំលបានតចិជាងចំ
ណាយ ប ្ហ អំេពើហិង ក្នុង្រគួសារ និងខ្វះការរបួ
រមួសាមគ្ីគគា្ន មានទំនាស់ក្នុងសហគមន៍ និងអ្នក
មានអំណាច េក្មងមនិបានេ សាលា ខ្លះេបាះបង
េចាលសាលា និងខ្លះមនិេចះអក រ”។ ក្នុងរបាយ
ការណ៍ែដលបានអានេនាះ បានប ្ជ ក់េទៀតថា 
្របជាពលរដ្ឋែខ្មរែដលកពុំងេ ឯកម្ពុជាេ្រកាមវញិ 
ពួកគាត់កំពុង្របឈមេ និងប ្ហ េស្ទើរែត្រគប់
វស័ិយទំាងអស់ ក្នុងេនាះមានប ្ហ ការរេំលាភ
សិទ្ធិមនសុ ៃនជេុនឿ និង្របតបិត្តសិាសនា សិទ្ធិ
ទទលួបានការសិក អប់រ ំ សិទ្ធិេសដ្ឋកចិ្ច សង្គម 
និងវប ធម ៌ និងសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងនេយាបាយ។ 
ទាក់ទងនិងសិទ្ធិជេនឿ និង្របតបិត្តសិាសនា 
េលាក សឺន េយឿង បានេលើកបែន្ថមេទៀតថា វត្ត
អារាម្រពះពុទ្ធសាសនាជាកែន្លងស្រមាប់្រពះសង
គងេ បួសេរៀនេគារព ្របតបិត្តនិវូពុទ្ធវចនៈ គឺ
ជាកែន្លងរក នវូអត្តស ្ញ ណជាតអិរយិធម ៌ និង
វប ធម ៌ ទំេនៀមទំលាប់ ្របៃពណីរបស់ែខ្មរ។ 
ដេូច្នះបច្ចុប ន្នេនះ មានកចិ្ចការ្រពះពុទ្ធសាសនា
េ តាមវត្តនីមយួៗេ ទទំូាងែដនដកីម្ពុជាេ្រកាម 
អាជា្ញ ធរេវៀតណាម បានលូកៃដចលូកចិ្ចការៃផ្ទ
ក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផតុ ដចូជាសរេសរអក រ
េវៀតណាមេ េលើជ ្ជ ំង្រពះវហិារ និងេកា្ល ងទា្វ រ
វត្ត្រពមទំាង្រតា្រពះេ អធកិារៃនវត្តនីមយួៗ ែដល
ពីេដើមមកពំុធា្ល ប់មានទាល់ែតេសាះ។ សព្វៃថ្ងេនះ 
អាជា្ញ ធរេវៀតណាមេខត្តឃា្ល ំង ឬេខត្ត SocTrang 
បានប៉ុនប៉ងចាប់ផ ឹក្រពះសង ែខ្មរេ្រកាមបួន្រពះ
អង្គ្រពះនាម ្រពះេតជគណុ លី ចនិា្ត  ្រពះេតជ



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៧ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

គណុ សឺន ថាញ់ ្រពះេតជគណុ ថាច់ ធា និង្រពះ
េតជគណុ សឺន ខាយ គងេ វត្តវត្តេទពា្វ រាមៃ្រព
ជាប់ ភមូៃិ្រពជាប់ ឃំុទឹកសាប ្រសុកេ្រជាយញរ 
េខត្តឃា្ល ំង េដាយសារ្រពះសង ទាំងបួន្រពះអង្គ
េនាះបានេ្រកាកេឡើងេធ្វើបាតកុម្ម្របឆាំង ជាមយួ
្រពះេ អធកិារវត្ត ្រពះនាម ថាច់ ហូន ែដលបាន
េបើកៃដឱ អាជា្ញ ធរេវៀតណាម្រគប់្រគងតាមចតិ្ត 
និង្របឆាំងនវូទេង្វើរេំលាភបំពាន និងេ្រជៀតែ្រជត
កចិ្ចការសាសនា្រពះសង ក្នុងវត្ត។ 
 េលាកេមធាវ ី សុក សំេអឿន បានេផ្តើម
េលើកេឡើងថា៖ កម្ពុជាេ្រកាម គជឺាែដនដែីដល
មានមនុេគបង្អស់ៃនកម្ពុជា មនុ្រពះនាងលីវយី 
េ្រកាយតមកមានភាពរកីចេំរ ើនតេរៀងមកេដាយ
្រពះបាទជយវរ ្មន័។ ែខ្មរេ្រកាមគជឺា្របជាពលរដ្ឋ 
ែដលជាជនជាតេិដើមេ េលើទឹកដៃីនកម្ពុជាេ្រកាម 
េវៀតណាមខាងត ូង។ ែខ្មរេ្រកាមេ កម្ពុជាគជឺា
ែខ្មរ្រសប ច ប់តាមរដ្ឋធម្មនញុ្ញៃន្រពះរាជាណា
ច្រកកម្ពុជា ដេូច្នះែខ្មរេ្រកាមគជឺាែខ្មរ េយើងគរួេ្របើ
ពាក ថា “ែខ្មរ” បានេហើយមនិចាំមានពាក ថា 
“េ្រកាម” េទ។  រឯីេលាក សឺន សាលី េដើម ីការ
ងារឈានេ រកភាពេជាគជយបាន េលាកបាន
េផ្តើមេដាយពាក ថា “េយើង្រតូវែតសាមគ្ីគគា្ន ” ការ
សាមគ្គីែបបអ្រង្កង  មនិែមនសាមគ្គែីបបសា្វ េទ 
អ្រង្កងេទាះបីគា្ន វាបាក់ៃដេជើងក៏េដាយ ក៏វាព
យាមទាញគា្ន វាេ រកកែន្លងណាមយួ រឯីពពួក
សា្វ វញិ េ េពលបានេឃើញសត្វខា្ល មកដល់ ក៏
រត់េឡើងេដើមេឈើរេរៀងខ្លួន។ ទាក់ទងេ និង
្របធានបទ េលាកបានេលើកេឡើងថា មា្រតា៥៩ 
ៃនេសចក្ត ី ្របកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនសុ  

មា្រតា៣១ ៃនរដ្ឋធម្មនញុ្ញៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ពុជា មា្រតា១៩ ៃនកតកិារស ្ញ ស្តីសិទ្ធិ
ពលរដ្ឋ និងនេយាបាយបានែចងច ស់ណាស់
អំពីសិទ្ធិេសរភីាពក្នុងការទទលួបានព័តម៌ាន និង
ការបេញ្ចញមត។ិ ទាក់ទងេ នឹងសិទ្ធិេនះ គមឺនិ
មាន្រពំែដនកណំត់េទ េទាះបី្របជាពលរដ្ឋរស់
េ ទីណាក៏េដាយ េតើេយើងមានសិទ្ធិចាំបាច់េ
្រតងណា? គ្ឺរតូវបានទទលួបានការគាំពារេដាយ
ច ប់។ ដេូច្នះេសចកត្្ីរបកាសជាសាកលស្តីពី
សិទ្ធមិនសុ របស់អង្គការសហ្របជាជាត ិ និងេសចក្តី
្របកាស ជាសាកលនានាេទៀត ែដលបេង្កើតេឡើង
េដាយអង្គការសហ្របជាជាត ិទំាងេនាះគជឺាច ប់
្របៃពណី ែដល្របេទសទំាងឡាយជាសមាជកិៃន
អង្គការេនះ្រតូវេគារពេដាយស្វ័យ្របវត្ត ិ េដាយ
មនិចាំបាច់ទទលួចះុហត្ថេលខាេឡើយ។ េលាក
បានបន្តថាេ ឆា្ន ំ២០០៧ មានែខ្មរេ្រកាមជាេ្រចើន
បានេភៀសខ្លួនមកពីកម្ពុជាេ្រកាម មកសំុសិទ្ធិ
្រជកេកានេ កម្ពុជា តាមរយៈការយិាល័យឧត្តម
ស្នងការអង្គការសហ្របជាជាតទិទលួបន្ទុកជន
េភៀស ខ្លួន ប៉ុែន្តកាលេនាះអង្គការេនះ បានេស្នើ
ដល់្របសួងការបរេទសៃន្របេទសកម្ពុជា េដើម ី
ប ្ជ ក់េរឿងេនះ េ េពលេនាះ្រកសួងេនះ បាន
ប ្ជ ក់ថា ែខ្មរេ្រកាមគជឺាែខ្មរ ដេូច្នះែខ្មរេ្រកាម
មនិែមនជនេភៀសខ្លួន ឬអេនា្ត ្របេវសន៍េ កម្ពុ
ជាេទ គជឺា្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ្រសបច ប់េ កម្ពុជា 
អាចទទលួបាននវូអត្តស ្ញ ណេផ ងៗក្នុងនាមជា
ែខ្មរ។ ជាចងុេ្រកាយៃនកម្មវធិ ីសិកា្ខ កាមទំាងអស់
សំេណើនវូនីតវិធិមីយួចនំនួ េដើម ីេដាះ្រសាយ
ប ្ហ ែដលបានរកេឃើញ និងបានជនូេ អនុ



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៨ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

សាសន៍ខ្លះៗដចូខាងេ្រកាមេនះ៖     
 េស្នើេ រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ចេំពាះបូជនី

យដា្ឋ នរម្មនីយដា្ឋ ន បរូាណរបស់ែខ្មរ សូម
្របគល់ឱ ែខ្មរអភវិឌ ន៍ និង្រគប់្រគងេដាយ
ខ្លួនឯង។ 

 វស័ិយសង្គមកចិ្ច េសដ្ឋកចិ្ច ែខ្មរេ្រកាម្រតូវ
ែតទទលួបានការបណ្ត ុះបណា្ត លមខុជនាញ
្រគប់្រគាន់ េដើម ីចញិ្ចឹ មជវីតិ។ 

 ្រតាេ្របើ្របាស់េ តាមវត្តអារាមនានា រដា្ឋ ភិ
បាល េវៀតណាម្រតូវែតអនុ ្ញ តឱិ មាន
ការេ្របើ្របាស់ ជាភាសាែខ្មរ។ 

 វស័ិយសាសនា ្រតូវែតឯករាជ ។ 
 ្រតូវមានការទទលួសា្គ ល់ជាផ្លូវការ ែផ្នកកចិ្ច

ការសិក អប់ររំបស់ែខ្មរ េ តាមវត្តអារាម 
និងមានសា លាេរៀនជាសាធារណៈ។ 

 រដា្ឋ ភបិាល មនិ្រតូវបំបិទសិទ្ធិេសរភីាពក្នុង
ការទទលួបានព័តម៌ាន និងបេញ្ចញមតិ
របស់ែខ្មរេ្រកាម មនិ្រតូវមានការតាមដាន 
ការឃា្ល ំេមើល ការេ សួរនំា េ េពលមាន
្រពះសង  និង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម បាន
េ េលង្រសុកកេំណើត។ 

 រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ្រតូវទទលួសា្គ ល់
ស ្ញ ប័្រតរបស់្រពះសង េរៀនតាមវត្ត
អារាមនានាឱ បានជាផ្លូវការ ដចូជាការ
សិក េ តាមសាលារដ្ឋនានា។ 

 រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ្រតូវមានឱកាសផ្តល់
អាហារបូករណ៍ដល់និស ិតែខ្មរេ្រកាម បាន
េ សិក េ េ្រ ្របេទស។ 

 រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម មនិ្រតូវេ្រជៀតែ្រជក

ៃផ្ទក្នុងៃនកចិ្ចការសាសនា និងវត្តអារាម្រពះ

ពុទ្ធសាសនាែខ្មរ។ 

 តសូ៊មត ិ និងអន្តរាគមន៍ដល់អង្គការសហ

្របជាជាត ិ ជរញុឱ រដា្ឋ ភបិាលេគារពសិទិ្ធ

ចេំពាះែខ្មរេ្រកាម។ 

 រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ្រតូវែតផ ព្វផ យរដ្ឋ

ធម្មនញុ្ញ និងច ប់ពាក់ព័ន្ធដល់ែខ្មរេ្រកាម

បាន្រជាប និងយល់ច ស់។ 

 វប ធម ៌ ្របៃពណី និងសិល ៈៃនជាតិ

សាសន៍និមួយៗ រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាមមនិ

្រតូវហាមឃាត់។ 

 ការទំនាក់ទំនងរវាងែខ្មរេ្រកាមេ ្រគប់ទិសទី 

រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម មនិ្រតូវតាមដាន 

ហាមឃាត់ជាដាច់ខាត់។ 

 អង្គការសមាគមែខ្មរេ្រកាមទំាងអស់ ្រតូវ

ព្រងងឹបែន្ថមការទំនាក់ ការសហការ និងព្រងកី 

ការផ ព្វផ យការអប់រដំល់ែខ្មរេ្រកាមបាន

្រជាប និងយល់ច ស់ពីសិទ្ធិមនសុ  និង

ច ប់ពាក់ព័ន្ធ ជាពិេសសឱ ដល់កម្ពុជា

េ្រកាម និងព្រងងឹសកម្មជនេ តាមមលូដា្ឋ ន។ 

 អង្គការសមាគមែខ្មរេ្រកាម គរួមានរបាយ

ការណ៍ជាេរៀងរាល់ឆា្ន ំ ស្តីពីសា្ថ នភាពែខ្មរេ្រកាម 

ដាក់សា្ថ នទតូនានា អង្គការសហ្របជាជាត ិ អង្គ

ជាត ិ អន្តរជាតេិធ្វើការេលើវស័ិយសិទ្ធិមនសុ  វប

ធម ៌កមុារ និង្រស្តី៕ 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ០៩ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

បញជូនជនសង យ័ ៦ នក់េទពនធនគរេចទពីបទ្របឆងំរ ្ឋ ភិបលែខមរ 

ជនសង ័យទំង៦នក់េនះ្រតូវបនរ ្ឋ ភបលកមពុជេចទថបេងកើតែផនករេ្រគងនឹងផ្តួលរលំំរ ្ឋ ភិបល។ របូថត CEN 

 សាលាដបូងរាជធានីភ្នេំពញ បានបញ្ជូន
ជនេភៀសខ្លួន៦នាក់ែដលភាគេ្រចើនជាែខ្មរកម្ពុជា
េ្រកាម េ ឃំុខ្លួនបេណា្ដ ះអាសន្នេ ពន្ធនាគារ
ៃ្រពស បនា្ទ ប់ពីបានសាកសួររចួមក។ អាជា្ញ ធរៃថ 
សហការជាមយួអាជា្ញ ធរកម្ពុជា បានចាប់ខ្លួនអ្នក
ទំាង៦េនាះ បញ្ជូនមក្របេទសកម្ពុជាភា្ល មៗេដាយ
សង ័យថា ពួកេគជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងេរឿងបេង្កើត
្រកុមេភរវកម្ម និងេរៀបចំកមា្ល ំង្របដាប់អាវធុ
ខុសច ប់្របឆាំងរដា្ឋ ភបិាលកម្ពុជា។ 
 អគ្គស្នងការនគរបាលជាត ិ បានឲ ដងឹេ
ៃថ្ងទី១៩ មនីា ថាសមត្ថកចិ្ចកម្ពុជា កពុំងែស្វងរក
ចាប់ខ្លួនជនសង ័យបែន្ថមេទៀត ែដលជាប់ពាក់
ព័ន្ធេរឿងបេង្កើតកមា្ល ំង្របដាប់អាវធុខុសច ប់ ្រប
ឆាំងរដា្ឋ ភបិាលមយួចនំនួេទៀត។ 
 អ្នកនាំពាក អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ 
េលាក េគៀត ចន័្ទថារទិ្ធិ បានអះអាងថា រដា្ឋ ភបិាល
កម្ពុជាមានភស្តុតាង្រគប់្រគាន់ ចេំពាះការចាប់ខ្លួន
មខុស ្ញ មយួចនំនួេទៀត៖ «េយើង នឹងបន្តេសុើប
អេង្កតបែន្ថម ពាក់ព័ន្ធនឹងរណសិរ រេំដាះជាតែិខ្មរ 
ហ្នឹ ង។ េយើងមានបញ្ជី េឈា្ម ះមខុស ្ញ េផ ងៗ
េទៀតេយើងមានឯកសារមខុស ្ញ  មយួចនំនួ
េទៀតេយើងនឹងបន្តេធ្វើការងារហ្នឹ ងបន្តេទៀត»។ 

ការបន្តែស្វងរកចាប់ខ្លួនជនសង ័យបែន្ថមេទៀត
េនះបនា្ទ ប់ពីសមត្ថកចិ្ចកម្ពុជា បានសហការគា្ន ជា
មយួសមត្ថកចិ្ចៃថបានចាប់ខ្លួនមនសុ ចនំនួ៦នាក់
បញ្ជូនមកកម្ពុជា កាលពីៃថ្ងទី១៤ មនីា តាមដកីា
ចាប់ខ្លួនរបស់តលុាការេចាទ្របកាន់ពីបទេភរវកម្ម
បាចខិត្តប័ណ្ណ  េហើយនិងពាក់ព័ន្ធការដាក់េ្រគឿង
ផ្ទុះកសាងកមា្ល ំង្របដាប់អាវធុខុសច ប់ និង
បេង្កើតរណសិរ រេំដាះជាតែិខ្មរ។ អ្នកទំាងេនាះ្រតូវ
បានបញ្ជូនមកសាលាដបូងរាជធានីភ្នេំពញ សាក
សួរកាលពីៃថ្ងទី១៥ និងៃថ្ងទី១៦ មនីា។ 
 វទិ ុអាសីុេសរ ីមនិអាចទាក់ទងម្រន្តីសាលា
ដបូងរាជធានីភ្នេំពញេដើម ីបំភ្លទឺាក់ទងេ នឹងការ
ចាប់ខ្លួនេនះបានេទ េ ៃថ្ងអងា្គ រទី១៩ មនីា។ 
 ជនសង ័យទំាង៦នាក់ មាន្រពះសង  ៣
អង្គ និង្រគហស្ថ៣នាក់ ្រតូវអាជា្ញ ធរៃថចាប់ រមួ
មានេឈា្ម ះ យ៉ន គមឹ្រសុ៊ន េ  យ៉ាញ់ គមឹ្រសុ៊
ននិងេ  ែកវ យ៉ាន អាយុ ២៧ឆា្ន ំ េឈា្ម ះ យ៉ាញ់ 
េយឿប េ  តក់ អាយុ ២៥ឆា្ន ំមាន្រសុកកេំណើត
េ េខត្តតាែកវ េឈា្ម ះ ថាច់ កងុភងួ េ  ថាច់ 
វាង និងេ ថាច់ កសុល  អាយុ៣៧ឆា្ន ំ មាន
កេំណើតជាែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម និង៣នាក់េទៀត 
មានេឈា្ម ះ េខមា េ  េខមរា អាយុ ២៨ឆា្ន ំ ជា



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១០ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ពលរដ្ឋែខ្មរចែំណកេឈា្ម ះ យិន យ៉ាវ អាយុ ៣៤
ឆា្ន ំ និងេឈា្ម ះ ថាច់ ទឺ ជាែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។ 
 ទាក់ទងប ្ហ េនះ ភរយិារបស់ជនសង ័យ
េឈា្ម ះ ថាច់ ទឺ គេឺលាក្រសី ថាច់ថា បានែថ្លងថា 
សា្វ មគីាត់្រតូវអាជា្ញ ធរៃថចាប់ខ្លួន តាំងពីៃថ្ងទី៨ មី
នា។ សា្វ មគីាត់មនិបាន្រប្រពឹត្តដចូការេចាទ្រប
កាន់ និងចលូរមួរណសិរ រេំដាះជាតែិខ្មរេនាះេទ។ 
េលាក្រសីបន្តថា ្រកុម្រគួសារគាត់េភៀសខ្លួនេ
្របេទសៃថ េដើម ីជវីភាព្រគួសារ និងេដើម ីេគចពី
ការេធ្វើបាបពីសំណាក់អាជា្ញ ធរេវៀតណាម។ 
 ្របធាន សាខាសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
ពិភពេលាក្របចាំេ កម្ពុជា េលាក តាំង សារៈ 
មាន្របសាសន៍ថា ជនសង ័យែដលអាជា្ញ ធរមាន
សមត្ថកចិ្ចៃន្របេទសទំាងពីរ ចាប់ខ្លួនគមឺនិបាន
ផ្ដល់ដណឹងពីគនិំតផ្ដួចេផ្ដើមណាមយួ ដល់សហ
ព័ន្ធ ឬសហគមន៍ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមេនាះេទ។ ទន្ទឹម
នឹងគា្ន េនះ សំុឲ តលុាការេធ្វើការេសុើបអេង្កត
្របកបេដាយភាព្រតមឹ្រតូវ និងយុត្តធិម។៌ 

 េលាក តាំង សារៈ៖ «អង្គការ សមាគមែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម េហើយនិងសហព័ន្ធចាតំាមដាន
េមើល ថាេតើពួកគាត់វាមានេធ្វើអុចីងឹែមន ឬយ៉ាង
េមច៉? េបើេធ្វើែមន មានែតឲ ច ប់េគចាត់ការ។ 
េបើសិនជាគា្ម នេទ ទទលួការេចាទមលួបងា្ក ច់អុីចងឹ
ក៏សំុឲ មានការផ្ដល់យុត្តធិមឲ៌ ពួកគាត់េ តាមហ្នឹ
ង។ ទី៣េបើគាត់មានែដរ ្រគាន់ជាអ្នករងេ្រគាះ
េដាយសារការទាក់ទាញពីេមេខា្ល ង ក៏សំុឲ អាជា្ញ
ធរ គជឺយួស្រមាលេទាសេ តាមសា្ថ នភាព
េទាស»។ 
 យ៉ាងណាក៏េដាយ មា្ន ក់ក្នុងចេំណាម ៦
នាក់េនាះ គមឺានេឈា្ម ះ េខមា េ េខមរា ធា្ល ប់
ជាប់ពន្ធនាគារេខត្តតាែកវ ចនំនួ ២ឆា្ន ំពាក់ព័ន្ធ
ក្នុងេរឿងបាចខិត្តប័ណ្ណ ្របឆាំងការដកឹនាំរបស់
េលាក ហុ៊ន ែសនេទើបេចញពីពន្ធនាគារកាលពី
ៃថ្ងទី២៩ មករា ឆា្ន ំ២០១៣ក៏្រតូវចាប់ខ្លួនេ
្របេទសៃថ ែដរ៕ 
្របភព៖ RFA (ែខ សុណង ) 2013-03-19   

្រគបលុបេលើ េពលេនាះពំុមាននរណា
េគសា្គ ល់ថា េយើងជាែខ្មរេទៀតេឡើយ។ 

ដេូច្នះក្នុងឆា្ន ថំ្មគីនិំតថ្មេីនះ ែខ្មរេយើងគរួែត
េមើលឱ េឃើញច ស់ថា ជាតេិយើងមានផលវបិត្តិ
យ៉ាងណា េយើងគរួេដាះ្រសាយតាមែបបណា 
េយើង្រតូវេធ្វើអ្វីខ្លះ េដើម ីរមួចែំណកក្នុងការក
ជាត ិ ឱ េ មានជវីតិ្រប្រពិត្តេ តាមការវវិត្តន៍
របស់ពិភពេលាកេនះ។ កចិ្ចការទំាងអស់េនះ 
ភាគេ្រចើនគពឹឺងេ េលើបញ្ញវន្ដែខ្មរ ជាអ្នកមាន
ប ្ញ  េ្រពាះថាប ្ញ េនះ អាចចាត់ទកុថាជាែភ្នក
េមើលេឃើញសព្វសារេពើ(ប ្ញ ចក្ខុ)។ 

េបើអស់េលាកអ្នកមានប ្ញ  មានស ្ញ ប្័រត
ជាបណ្ឌ ិ ត(Ph.D.) ជាអាចារ មហាខាងសាសនា 
ែដលមិន្រតឹមែតបួស្របតបិត្តធិមវ៌ន័ិយេនាះេទ 
ែត្រពះអង្គធា្ល ប់ែតយកចតិ្តទកុដាក់ ក្នុងការរក
ជាត ិ ខាងវស័ិយវប ធមេ៌នះផងែដរ េហើយជា
ពិេសសគអឺ្នកដកឹនាំ សង្គម ្រតូវែតេរ ើសរកវធិាន
ការដល្អមយួ េដើម ជីយួដល់្របជាជាតែិខ្មរេយើង 
េ្រពាះថា្របជាជាតែិខ្មរ្រក្ីរកល្ងិតល្ងង មនិមានឱ
កាសបានេរៀនសូ្រតេនាះ េលាកពឹងេ េលើ
អស់េលាកេហើយ។ េបើមនិដេូចា្ន ះេទ ្របជាជាតិ
េយើងនឹងសា្ល ប់ គសឺា្ល ប់គនិំតមនិខានេឡើយ៕ 

តពីទំព័រ៣ 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១១ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

សហព័នធែខមរេ្រកមពិភពេ ក្របតិកមមនឹងករចប់មនុស ៦នក់ឃុ ំ

្របធន្របតិបត្តិៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ ផ្ដល់បទសមភ សន៍ដល់វទិយុ សីុេសរ ី

េនរដ្ឋធនី ៉សីុនេ ន ឌីសីុ សហរដ្ឋ េមរកិ។  
RFA Photo  

 េមដកឹនាែំខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមេ ឯនាយសម្ុរទ 
បាន្របតកិម្មចេំពាះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋែខ្មរ និង
ែខ្មរកម្ពុជាចនំនួ៦នាក់បញ្ជូនេ ពន្ធនាគារៃ្រពស 
កាលពីេពលថ្មីៗ េនះ ថាជាការេធ្វើេឡើងេដាយមនិ
បានែផ្អកេលើភស្តតុាង ឬមលូដា្ឋ នច ប់្រគប់្រគាន់។ 
ប៉ុែន្តសមត្ថកចិ្ចកម្ពុជាអះអាងថា ្រកុមមនសុ ទំាង
េនាះធា្ល ប់បាច្រតាក់ក្នុងេគាលបំណងចងរលំំ រដា្ឋ
ភបិាលកម្ពុជា។ 
 ្របធានសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមពិភពេលាក 
ែដលមានមលូដា្ឋ នក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ េលាក 
ថាច់ ងកុ ថាច់ អះអាងថា ពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាម និង
ពលរដ្ឋែខ្មរទំាង៦នាក់ ែដលរដា្ឋ ភបិាលែខ្មរសហ
ការជាមយួរដា្ឋ ភបិាលៃថ ចាប់ខ្លួនបញ្ជូនេ ពន្ធ 
នាគារៃ្រពសេនាះ មនិមានសមត្ថភាពែផ្នក
្របដាប់អាវធុអាចផ្ដួលរលំំរដា្ឋ ភបិាលេលាក ហុ៊ន 
ែសន បានេនាះេឡើយ។ 
 េលាកប ្ជ ក់ថា ការបាច្រតាក់រះិគន់រដា្ឋ ភិ
បាលទី្រកុងភ្នេំពញ កន្លងមក គជឺាសិទ្ធិេសរភីាព

ក្នុងការបេញ្ចញមតរិបស់ពលរដ្ឋប៉ុេណា្ណ ះ៖ «សួរ
ថា េតើ្រពះេតជ្រពះគណុ កងុផងួ និងមនសុ ដៃទ
មយួចនំនួេទៀត មានសមត្ថភាពរលំំរដា្ឋ ភបិាល
ែខ្មរេនាះេទ? ខ្ញុំេជឿថា េទាះបីមានបញ្ជី ក៏េដាយ 
មានការេបាះ្រតាក់េនាះក៏េដាយ ក៏េយើងមនិអាច
េ រលំំរដា្ឋ ភបិាលគា្ម នអ្វីជា្រគះឹេនាះែដរ»។ 
 ្របតកិម្ម របស់េមដកឹនាំសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុ
ជាេ្រកាម េធ្វើេឡើងេ្រកាយពីសមត្ថកចិ្ចកម្ពុជា 
សហការគា្ន ជាមយួសមត្ថកចិ្ចៃថ បានចាប់ខ្លួន
មនសុ ចនំនួ៦នាក់ បញ្ជូនមកកម្ពុជា កាលពីៃថ្ងទី
១៤ មនីា តាមដកីារបស់តលុាការែដលេចាទ្រប 
កាន់ពីបទេភរវកម្មបាចខិត្តប័ណ្ណ  និងពាក់ព័ន្ធការ
ដាក់េ្រគឿងផ្ទុះ កសាងកមា្ល ំង្របដាប់អាវធុខុស
ច ប់ និងបេង្កើតរណសិរ រេំដាះជាតែិខ្មរ។ 
 ជនសង ័យទំាង៦នាក់ មាន្រពះសង ៣
អង្គ និង្រគហស្ថ៣នាក់ែដលមានេឈា្ម ះ យ៉ន គមឹ
្រសុ៊ន, េខម ម៉ា, យ៉ន េយឿប, យ័ញ យ៉ាវ ជា
ពលរដ្ឋែខ្មរ និងេឈា្ម ះ ថាច់ កងុផងួ និង ថាច់ ទឺ 
ជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម។ 
 សមត្ថកចិ្ចែខ្មរឲ ដងឹកាលពីៃថ្ងទី១៩ ែខមី
នា ថា សមត្ថកចិ្ចកម្ពុជាកពុំងែស្វងរកចាប់ខ្លួនជន
សង ័យបែន្ថមេទៀត ែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធេរឿង 
បេង្កើតកមា្ល ំង្របដាប់អាវធុខុសច ប់  ្របឆាំង
នឹងរដា្ឋ ភបិាលទី្រកុង ភ្នេំពញ។ 
 អ្នកនាំពាក អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ 
េលាក េគៀត ចន័្ទថារទិ្ធិ អះអាងថា រដា្ឋ ភបិាលកម្ពុ
ជា មានភស្តុតាង្រគប់្រគាន់ក្នុងការចាប់ខ្លួន



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១២ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

មនសុ មយួចនំនួេទៀត៖ «េយើងនឹងបន្តេសុើប
អេង្កតបែន្ថម ពាក់ព័ន្ធនឹងរណសិរ រេំដាះជាតែិខ្មរ 
ហ្នឹ ង។ េយើងមានបញ្ជី េឈា្ម ះមខុស ្ញ េផ ងៗ
េទៀត េយើងមានឯកសារមខុស ្ញ មយួចនំនួ
េទៀត េយើងនឹងបន្តេធ្វើការងារហ្នឹ ងបន្តេទៀត»។ 
 េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ េលាក ថាច់ ងកុ
ថាច់ អះអាងថា ពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម និង
ពលរដ្ឋែខ្មរទំាង៦នាក់ ែដលសមត្ថកចិ្ចទី្រកុង
ភ្នេំពញ បានបញ្ជូនខ្លួនេ កាន់ពន្ធនាគារៃ្រពស
េនាះ សុទ្ធសឹងែតជាពលរដ្ឋ្រក្ីរក េហើយតលុាការ
្រតូវែតែស្វងរកយុត្តធិម ៌ ឲ បាន្រតមឹ្រតូវពិត្របា
កដជនូជនជាប់េចាទ។ 
 េលាក ថាច់ ងកុ ថាច់៖ «កាលពីឆា្ន ំ១៩៩៧ 
ែដលគណបក ហ្វ៊ ុនសិុនបិុច ែដលដកឹនាំេដាយ
្រពះអង្គមា្ច ស់ នេរាត្តម រណឫទ្ធិ និងអស់េលាក
មយួចនំនួេទៀត មានទំាងរថេ្រកាះ ពលទាហាន 
និងសពា្វ វធុ្រគប់ធនុ េ ែតគា្ម នសមត្ថភាពអាច

ផ្ដួលរលំំេលាក ហុ៊ន ែសន ផង ចះុទ្រមំាមនសុ
ទំាងេនះ ដចូជា្រពះេតជ្រពះគណុ កងុផងួ ែដល
ជាសង រកកែន្លង្រជកេ ក្នុងវត្តៃថ សឹងែតេគ
មនិឲ ្រជកផង រកចងា្ហ ន់ឆាន់ខ្លួនឯងមនិចងបាន
ផង េហើយេតើមានកមា្ល ំងឯណាេ ផ្ដួលរលំំរដា្ឋ ភិ
បាលែខ្មរេនាះ?»។ 
 េលាកបន្តថា េលាកមនិអាចទទលួយក
បានេទចេំពាះសមត្ថកចិ្ចកម្ពុជា ែដលចាប់ផ ឹក
បកស ង្រពះសង ែខ្មរេ្រកាម មនុការកាត់េសចក្ដី
េនាះ។ េលាកក៏បានអំពាវផងែដរថា ពលរដ្ឋែខ្មរ 
ឬែខ្មរកម្ពុជាទំាងអស់    មនិ្រតូវមានគនិំតផ្ដួលរលំំ
រដា្ឋ ភបិាលៃន្របេទសមួយតាមរយៈការេ្របើ អំេពើ
ហិង េនាះេទ េហើយថាពលរដ្ឋទំាងអស់គរួចលូ
រមួជាមយួគណបក នេយាបាយ េដើម ី្របកតួ
្របែជងគា្ន  តាមរយៈការេបាះេឆា្ន តែបប្របជាធបិ
េតយ េនាះវញិ េទើបជាដេណាះ្រសាយសន្តភិាព៕ 
្របភព៖ RFA ( ំង ៉ ) 2013-03-20  

េវៀត មចប់ែខមរេ្រកម២នក់ 
 ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមពីរនាក់ ្រតូវបានអាជា្ញ ធរ
េវៀតណាម ចាប់ខ្លួនេ ៃថ្ង្រពឹកៃថ្ងទី២៤ មនីា 
េដាយសារពួកេគចូលរមួ្របឆាំងនឹងការ្របកាស
ដក្រពះេ អធកិារស្ដទីីវត្តៃ្រពជាប់ េ ែខ្រតឃា្ល ងំ។ 
ការប៉នុប៉ងចាប់ផ ឹក្រពះេ អធកិារវត្តេនះ មនិ
ែមនជាេលើកទី១េទ ែដលអាជា្ញ ធរេវៀតណាម 
សហការនឹងសមាគមសាមគ្ីគ្រពះសង េស្នហាជាត ិ
េដើម ីចងចាប់ផ ឹក្រពះេ អធកិារវត្តេនាះ។ 
 សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមែស្វងរកអន្តរាគមន៍
ពីអង្គការសិទ្ធិមនសុ អន្តរជាត ិ និងអង្គការសហ

្របជាជាតទិទលួបន្ទុកែផ្នកសិទ្ធិមនសុ  េដើម ីសំុ
ឲ អន្តរាគមន៍រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម បញ ប់ការ
យាយីេលើ្រពះសង  និង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជា
េ្រកាមេ ្របេទសេវៀតណាម។ 
 ការអំពាវនាវេនះ េធ្វើេឡើងភា្ល មៗេ បនា្ទ ប់
ពីអាជា្ញ ធរេវៀតណាម បានចាប់ខ្លួន្របជាពលរដ្ឋ
ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមចនំនួពីរនាក់ េ ្រពឹកៃថ្ងទី២៤ 
មនីា គេឺឈា្ម ះ លី េមឿន (Ly Muon) អាយុ៣០ឆា្ន ំ 
និងេឈា្ម ះ តាំង មញិ (Tang Minh) អាយុ២៨ឆា្ន ំ។ 
ការចាប់ខ្លួនអ្នកពីរ េ ខណៈែដលពួកគាត់បាន



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៣ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ចលូរមួជាមួយ្របជាពលរដ្ឋជាេ្រចើនេទៀត េ
ភមូៃិ្រពជាប់ ឃំុទឹកសាប ែខ្រតឃា្ល ំង តវាេរឿង
ផ ឹក្រពះសង ។ 
 ្របធានសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម េលាក 
ថាច់ ងកុថាច់ មាន្របសាសន៍ថា គណៈកម្មការ
្រពះសង ែខ្រត និងជាសមាជកិសភា្របជាពល
រដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមេ ទី្រកុងហាណូយ ្រពះេតជ
គណុ ថាច់ ហ៊ន សហការនឹងអាជា្ញ ធរេវៀតណាម 
បានេចញេសចក្ដ្ីរបកាស បេណ្ដ ញ្រពះេតជ្រពះ
គណុ លី ចនិា្ដ  ែដលជា្រពះេ អធកិារវត្តៃ្រព
ជាប់ស្ដីទី េចញពីតនួាទី និងឲ ្រពះអង្គវលិមក
្រសុកែខ្មរវញិ េដាយេគេចាទ្រពះអង្គថា ជា្រពះ
សង មកពីកម្ពុជា។ 
 េលាក ថាច់ ងកុថាច់ ប ្ជ ក់ថា ្រពះេតជ
្រពះគណុ លី ចនិា្ដ  មាន្រសុកកេំណើតេ ែខ្រត
ឃា្ល ំង ប៉ុែន្ត្រពះអង្គធា្ល ប់មកេរៀនេ ទី្រកងុភ្នេំពញ 
កាលពីឆា្ន ំ២០១០ មនិែមន្រពះអង្គជា្រពះសង
េ កម្ពុជាេនាះេទ ដេូច្នះេហើយបានជា្របជាពល
រដ្ឋមានការ្របតកិម្មចេំពាះប ្ហ េនះ។ 
 េឆ្លើយតបេ នឹងប ្ហ េនះ វទិ ុអាសីុេសរី
មនិអាចទាក់ទង្រពះេតជ្រពះគណុ ថាច់ ហ៊ន ជា
សមាជកិគណៈកម្មការសង ែខ្រត និងជាតណំាង
រា្រស្ត្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមៃនបក កមុ្មុយ
នីស្តេវៀតណាម េដើម ីសំុបភំ្លអឺំពីប ្ហ េនះបានេទ 
េ ៃថ្ងទី២៤ មនីា េដាយអ្នកេលើកទរូស័ព្ទរបស់
្រពះេតជ្រពះគណុថា្រចឡំេលខ។ 
 េដាយែឡកេ ឃំុវញិហាយ (Vinh Hai) 
ែខ្រតឃា្ល ំង ្របជាពលរដ្ឋពីរនាក់េផ ងេទៀត អាជា្ញ

ធរេវៀតណាមកពុំងតាមចាប់ខ្លួន។ 
 ្រពះសង សំុមនិបេញ្ចញ្រពះនាម េ វត្ត
សិរតីាេសក ែខ្រតឃា្ល ំង មានេថរដកីាថា កាលពី
ៃថ្ងទី២១ មនីា ប៉លិូសសមា្ង ត់េវៀតណាមបានេ
ែហកទងសាសនាេចាល ែដលដាក់េ ជាប់របង
វត្តេនាះ េហើយេឈា្ម ះ ថាច់ ភមូរនិ្ទ លួចថតសកម្ម
ភាពនគរបាលេវៀតណាម ែហកទងសាសនា
េចាលេនាះ ែតេ្រកាយមកអាជា្ញ ធរេវៀតណាម 
ដងឹេរឿងេនះ។ េហើយកាលពីៃថ្ងទី២៣ មនីា េគ
បានេកាះេ េឈា្ម ះ ថាច់ ភមូរនិ្ទ និង្របជាពល
រដ្ឋមយួចនំនួេទៀតេ សាលាឃំុ េដាយសួរអំពី
មលូេហតដុាក់ទងជាតសិាសនាេនាះ។ 
 ្រពះេតជ្រពះគណុឲ ដងឹថា ឥឡូវេនះ
អាជា្ញ ធរេវៀតណាម ែស្វងរកចាប់ខ្លួនេឈា្ម ះ ថាច់ 
ភមូរនិ្ទ និងេឈា្ម ះ សឺន ណា បនា្ទ ប់ពីសាកសួរ
កាលពីៃថ្ងទី២៣ មនីា េនាះ។ 
 ទាក់ទងនឹងប ្ហ េនះ េលាក ថាច់ ងកុថាច់ 
បានពន ល់ថា អាជា្ញ ធរេវៀតណាម បានេ្របើ
មេធ បាយ្រគប់ែបបយ៉ាង េដើម ីគាបសង្កត់្រពះ
សង  និង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ពិេសស
េគបានេ្របើសមាគម្រពះសង េស្នហាជាត ិ ែដល
ជាសមាជកិគណបក កមុ្មុយនិស្តេវៀតណាមេនាះ 
េដើម ីេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចេផ ងៗ ពិេសសការចាប់
ផ ឹក្រពះសង  និង្រពះេ អធកិារវត្ត េដាយេគ
េចាទ្របកាន់ថា ្រពះសង ទំាងេនាះបានេធ្វើខុស
នឹងវន័ិយសង  ដចូជា្រពះសង េ វត្តសិរតីា
េសកជាេដើម៕ 
្របភព៖ RFA (ទីន ហ ករយ៉ី) 2013-03-24  



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៤ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
របស់ ខសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របចទំី្រកុងមូែដសតូ 

េ ក្របក់សិរវីឌុ  អនុ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
ែថ្លងសុនទរកថកនុងកិចច្របជំុេនទី្រកុង Longbeach  

ៃនរដ្ឋ California សហរដ្ឋ មរកិ 

 េយើងខ្ញុំទំាងអស់គា្ន  ែដលជា្របធានគណៈ
កម្មការបុណ  និងជា្របធាន សមាជកិ-កា ៃន
សហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ្របចាំទី្រកុងមែូដសត ូ
ៃនរដ្ឋកាលីហ្វ័ រញ៉ា សូមែថ្លងអំណរគណុយ៉ាង
្រជាលេ្រ បំផតុ ចេំពាះេលាក េលាក្រសី និង
ញាតមិតិ្តជតិឆា្ង យ ែដលមានអេញ្ជើញេ ចលូរមួ
គាំ្រទក្នុងពិធបុីណ  រលឹំកវិ ្ញ ណក្ខន័្ធវរីជនអ្នក
េស្នហាជាត ិ កាលពីៃថ្ងេ រ ៍ ទី១៦ ែខមនីា ឆា្ន ំ
២០១៣ កន្លងេ ថ្មីៗ េនះ។ វត្តមានរបស់េលាក 
េលាក្រសី និងញាតមិតិ្តជតិ-ឆា្ង យ បានញុាំងកម្ម
វធិបុីណ ្រប្រពឹត្តេ  ្របកបេដាយភាពេជាគជយ
គរួជាទីេមាទនៈ ជាពិេសសសូមែថ្លងអំណរគណុ 
ចេំពាះេលាក ចនា្ថ  មា្ច ស់អង្គរហល (Angkor Hall) 
ែដលបានផ្តល់ទីកែន្លងស្រមាប់េធ្វើបុណ េដាយ
ឥតគតិៃថ្ល និងសប ុរសជនបានចលូកសុល 
បុណ ែដលមានរាយនាមដចូតេ ៖ 
១- េព្រជ អាន                        $20 
២- ស្តុកតនុ                           $40 

៣- លី មុងឹ                           $50 
៤- សីុផាន និង្រគួសារ  $25 
៥- ស៊ាន ជបួ                         $10 
៦- រដា្ឋ  ( Rotha)                   $10 
៧- សាន េរត                             $40 
៨- េហៀង េឈឿង                    $20 
៩- ននួ ធ ី                            $50 
១០- ប៊នុណង                        $30 
១១- ៃណ ណាក                     $20 
១២- ឆាយ ឈួយ                   $10 
១៣- ឌី វង                            $30 
១៤- ទី ហីុម                          $40 
១៥- ឈី នី                           $30 
១៦- សម ម៉ាច                       $20 
១៧- េ ៉  មឌីី                         $50 
១៨- មយុ សុផល                    $30 
១៩- េឈើត គ ី                       $20 
២០- ជបួ ដារ៉ា និងតាំទយុ          $40 
២១- គមឹែកវនិងទយុតាក់            $30 
២២- ចន័្ទថា និងផល្ីល                $30 
២៣- ចនា្ថ  គាង                       $60 
២៤- ែសនគមី និងផល្ីល ននួ       $20 
២៥- ជ ុតាប់                          $30 
២៦- យាយ េហើ ម                   $20 
២៧- គមឹ រ៉ាន និងេ រទិ្ធី            $50 
២៨- ណារងុ ជបូ                     $20 
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២៩- សំេអៀត ននួ                  $20 
៣០- ែកម េសង និង្រគួសារ        $50 
៣១- ែកម េនឿង                     $50 
៣២- ែកម េធឿននិង្រគួសារ        $50 
៣៣- ែកម នីមនិង្រគួសារ          $50 
៣៤- ហឹុម មុ ី                        $40 
៣៥- េជឿន សុភណ្ឌ                     $20 
៣៦- គា រ ីនិងន ូផល្ីល               $50 
៣៧-ឡឹម េទៀង                     $40 
៣៨- ថាច់ េគឿន                     $50 
៣៩- ថាច់ នី                         $50 
៤០- មុនឺ អ៊ចុ                         $20 
៤១- ថាច់ មលីូណា                 $50 
៤២- ថាច់ ម៉ារ៉ានី                    $30 
៤៣- ឈួយ ដារនិ                   $20 
៤៤- ឈារនិ ឌីេបត                  $35 
៤៥- េឈៀង ឡាយ                  $30 
៤៦- លឹម សុ៊ង និងលឹម សូនី     $50 
៤៧- ្រតងឹ ខាន់ និងសារាយ        $35 

៤៨- សារន៉ េសម            $20 
៤៩- អុិន យ៉ន និងជមិ លីវា        $50 
៥០- កន មនីុេជាត ិ                 $20 
៥១- យិម េគឿម និង្រគួសារ       $60 
៥២- ជាច ផល                      $10 
៥៣- គមី េសាន និង្រគួសារ        $60 
៥៤- ផង េភឿន                       $50 
៥៥- Bat Dom Bons Marbet    $50 
៥៦- Albaraham S Som          $20 
៥៧- កកុ ពិសី និងឃុនណា       $30 

សូមជនូពរទំាងឡាយ៤្របការគ៖ឺ អាយុ វណ្ណ ៈ 
សុខៈ និងពលៈ ចរូេកើតមានដល់េលាក េលាក្រសី 
និងសប ុរសជនជតិឆា្ង យ ្រគប់េពលេវលា កុបំី
េឃ្ល ងឃា្ល តេឡើយ។ 

េធ្វើេ ទី្រកងុមែូដសត,ូ ៃថ្ងទី១៧ ែខមនីា ឆា្ន ២ំ០១៣ 
តណំាងគណៈកម្មការបុណ  

េលាក លី យ៉ាង 
េលាក ថាច់ ម៉ងួ 

ទិដ្ឋភពអងគ្របជំុរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក េនទី្រកុងឡង់បិ៊ច ៃនរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ សហរដ្ឋ េមរកិ 
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េវៀត ម្របប់ពីមូលេហតុមិនឲយេ ក សនឺ ស៊ែូប៊រ ្ដិ៍ ចូល្រសុក  
 កលពីៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ កន្លងេទេនះ េ ក សឺន សូ៊ែប៊រ ្តិ៍ ែដលមនេដើមកំេណើ តជ
ែខមរេ្រកម និងបចចុបបននជសមជិកឧត្តម្រកុម្របឹក ្រពះម ក ្រត ្រពមទំងសមជិក្រគួ រែដមនគន ៥
នក់ ្រតូវបនម្រន្ដីអេន្ត ្របេវសន៍យួន ងំមិនឲយចូលេទទឹកដីកមពុជេ្រកមវញិេឡើយ។ករ មឃត់
េនះ ម្រន្ដីអេន្ត ្របេវសន៍យួន្របចំ្រចក្រពំែដនអន្តរជតិបវតិមិនបន្របប់ពីមូលេហតុេឡើយ។ េ ក 
សឺន សូ៊ែប៊រ ្តិ៍ និង្រកុម្រគួ រទទួលបនករយល់្រពមពី ថ នទូតយួន េនទី្រកុងភនំេពញេ យមន
ទិ ្ឋ ករ ឬវ ី  និងទទួលបនករអនុញញ តចបប់េ្របើ្របស់រថយន្ដផទ ល់ខ្លួនេបើកចូលេទទី្រកុងៃ្រពនគរ 
ៃនទឹកដីកមពុជេ្រកម បុ៉ែន្ដែបរជ្រតូវបនបុ៉លីសយួនដកយកលិខិតឆ្លងែដននិងឃត់ខ្លួនេ ក ំងពី
េម៉ង២រេសៀលរហូតដល់េម៉ង៨យប់។ ទីបំផុតេគបន្របប់ឲយេ កនិង្រកុម្រគួ រ្រតឡប់វលិមកកមពុ
ជវញិ។ 
 េនៃថងទី២៨ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ កន្លងេទេនះ ថ នទូតយួន្របចំកមពុជ បនេឆ្លើយ្របប់ពីមូល
េហតុែដលបុ៉លីស្រពំែដនយួនមិនអនុញញ តឲយេ ក សឺន សូ៊ែប៊រ ្តិ៍ ចូលទឹកដីកមពុជេ្រកម។ ្រពឹត្តិប្រតៃន
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ កសូមដក្រសង់ព័ត៌មនេនះពីវទិយុ សីុេសរ ី ែដល យករណ៍េ យ
េ ក ទីន ហ ករយ៉ី ដូចតេទ៖ 

េ ក សឺន សូ៊ែប៊រ ្តិ៍ ផ្តល់បទសមភ សន៍េនបនទប់ផ យ 
ៃនវទិយុ សីុេសរ ី

 ម្រន្តីជាន់ខ្ពស់ៃនសា្ថ នទតូេវៀតណាម្របចាំ
េ កម្ពុជា បានេឆ្លើយតបចេំពាះមលូេហតែុដល
អាជា្ញ ធរេវៀតណាម មនិអនុ ្ញ តឲ េលាក សឺន 
សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ ជាឧត្ដម្របឹក ្រពះមហាក ្រត និងជាសា
្រសា្ត ចារ ែផ្នកបុរាណវទិ  ចលូេ ្របេទសេវៀត
ណាម កាលពីៃថ្ងទី ២២ ែខមនីា។ 
 ម្រន្តីនាំពាក សា្ថ នទតូេវៀតណាម ្របចាំ
េ កម្ពុជា បានឲ ដងឹេ ៃថ្ងទី២៨ មនីា ថា អាជា្ញ

ធរេវៀតណាម មនិអនុ ្ញ តឲ េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ 
ចលូេ ្របេទសេវៀតណាម េដាយសារសមត្ថ
កចិ្ច្រពំែដនេវៀតណាម គតិពីសុវត្ថភិាពេលាក សឺន 
សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ ជាេរឿងសំខាន់ក្នុងនាមេលាកជាម្រន្តីកម្ពុ
ជាមយួរបូ។ 
 ការេឆ្លើយតបរបស់សា្ថ នទតូេវៀតណាមេនះ 
្រសបេពលេលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ បានដាក់លិខិត
េ ្រកសួងការបរេទសែខ្មរ េ ៃថ្ងទី២៨ មនីា េនះ 
សំុឲ េធ្វើអន្តរាគមន៍េ រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ឲ
ជយួស្រមួលដល់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា េ េពល
ពួកគាត់ចងេ េលងេ ្របេទសេវៀតណាមេនាះ។ 
 េលាក េឡ មញិ ងកុ (Le Minh ngoc) ជាម្រន្តី
នាពំាក សា្ថ នទតូេវៀតណាម ្របចាេំ ទី្រកងុភ្នេំពញ។ 
េលាកបានពន ល់ពីមលូេហតពីុរសំខាន់។ ទី១ 
េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ ជាឧត្ដម្របឹក ្រពះមហាក ្រត 
េ េវៀតណាមេនាះ មនិបាន្របាប់ពីេគាល
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បំណងច ស់លាស់ និងមនិដងឹថា េលាកចងេ
កែន្លងណាខ្លះ។ ម ៉ ងវញិេទៀត េលាកគា្ម នទីភា្ន ក់
ងារេទសចរណ៍ណាជូនេលាកេ េពលេលាក
ចលូេ េវៀតណាមេនាះ ដេូច្នះេលាកប ្ជ ក់ថា 
ប ្ហ េនះមានការលំបាកក្នុងការធានានវូសន្តិសុខ 
និងសុវត្ថភិាពជនូេលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដី ៍ និងគណៈ
្របតភិរូបស់េលាក។ 
 ប ្ហ ទីពីរ រដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ែតងែត
គតិពីប ្ហ សន្តិសុខ និងសុវត្ថភិាពស្រមាប់
មនុស ្រគប់គា្ន ែដលចលូេ ទស នកចិ្ចេ េវៀត
ណាមេនាះ ដេូច្នះមនិអាចនិយាយថា ប ្ហ សមត្ថ
កចិ្ច្រពំែដនឃាត់េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ ចលូេ េវៀត
ណាមេនះ មនិែមនជាការរេំលាភសិទ្ធិមនសុ អ្វី
េទ។ 
 េទាះបីជាយ៉ាងេនះក្ដ ីឧត្ដម្របឹក ្រពះមហា
ក ្រត េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ និងជាសា្រសា្ត ចារ ែផ្នក
បុរាណវទិ បានេឆ្លើយតបថា េវៀតណាមរារំាង
េលាកមនិឲ ចលូេ េវៀតណាមេនះ មនិែមនជា
េរឿងគតិពីសុវត្ថភិាពរបស់េលាកេនាះេទ េហើយ
េវៀតណាម ក៏មនិែមនជា្របេទសមានអសន្តិសុខ
េនាះែដរ។ 
 េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ បានអះអាងថា មនុ
េលាកេ េវៀតណាមេនាះ េលាកបានរាយ
ការណ៍្របាប់សា្ថ នទតូេវៀតណាមរចួរាល់ អំពី
េគាលបំណងរបស់េលាក និងទីតាំងែដលេលាក
្រតូវេ េនាះេ ទី្រកុងៃ្រពនគរ ឬហូជមីញិ។ 
េលាកប ្ជ ក់ថា េគាលបំណងចងេ េនាះ គេឺ
េលងមតិ្តភក័្ដ ិនិងចងទស នាសារមន្ទីរ។ 
 េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ ្រតូវបានម្រន្តី

នគរបាលអេនា្ត ្របេវសន៍េវៀតណាម ឃាត់ខ្លួន 
កាលពីៃថ្ងទី២២ មនីា េ ្រចកតាយនិញ អស់រយៈ
េពលជាេ្រចើនេម៉ាង េទាះបីជនយួការរបស់េលាក
បានព យាមទាក់ទងមកសា្ថ នទូតេវៀតណាម  
េដើម ីឲ ជយួស្រមួលឲ េលាក និងអ្នកេ ជាមយួ
េលាក្របមាណ៥នាក់ ឲ អនុ ្ញ តេ េវៀតណាម 
េហើយម្រន្តីសា្ថ នទតូ្របាប់ថា អនុ ្ញ តឲ េ ក្ដ ី
ែតទីបំផុតម្រន្តីនគរបាលអេនា្ត ្របេវសន៍េ ែត
រារំាងមនិអនុ ្ញ តឲ  េលាកេ ទី្រកុងហូជមីញិ 
េនាះេទ។ 
 េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ អះអាងថា េលាកបាន
កាន់លិខិតឆ្លងែដនការទតូ និងបានជះិរថយន្ត
ផា្ទ ល់ខ្លួនេ េពលចលូេ ្របេទសេវៀតណាម
េនាះ។ េលាកប ្ជ ក់ថា ប ្ហ សំខាន់េវៀតណាម 
ខា្ល ចេលាកេ េលងទឹកដកីេំណើ តរបស់េលាកេ
េវៀតណាម ភមូភិាគខាងត ូង។ េលាកប ្ជ ក់ថា 
េនះជាការរេំលាភសិទ្ធិមនសុ ។ 
 ្របជាពលរដ្ឋែខ្ម រកម្ពុជាេ្រកាមេ េវៀត
ណាម ែតងែតរាយការណ៍អំពីអាជា្ញ ធរេវៀតណាម 
ឃាត់ខ្លួន ឬេ េ សួរនំាេ េពលពួកគាត់មក
េលងេ កម្ពុជា េហើយ្រតឡប់េ េវៀតណាម វញិ
េនាះ។ 
 ទាក់ទងនឹងប ្ហ េនះ អន្ុរបធានអង្គការ
ឃា្ល ំេមើលសិទ្ធិមនសុ  (Human Rights Watch) 
េលាក ហ្វីល រ ៉បូឺតសុន (Phil Robertson) មាន
្របសាសន៍ថា ប ្ហ េនះរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម គរួ
ែតពន ល់ឲ បានច ស់ជាងេនះ េហតអុ្វីបានជា
ផា្ល ស់ប្ដូរគនិំតភា្ល មៗ ចេំពាះការបដេិសធមនិឲ
េលាក សឺន សូ៊ែប៊រ ្ដិ៍ ចលូេ ្របេទសេវៀតណាម



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៨ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េនាះ។ េលាកប ្ជ ក់ថា ្របសិនេបើេវៀតណាម 
េ ែតរងឹរសូក្នុងការពារសិទ្ធិែខ្មរេ្រកាមេនាះ េតើ
មានអ្វីេ េ្រកាយខ្នងេរឿងេនះ។ 
េលាកបែន្ថមថា តាមការ្រសាវ្រជាវរបស់អង្គការ
របស់េលាករកេឃើញថា េវៀតណាមមានការ
េរ ើសេអើងជា្របព័ន្ធមកេលើែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 
េហើយម្រន្តីរដា្ឋ ភបិាលេវៀតណាម ែតងរេំលាភ
បំពានសិទ្ធិែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម ប៉ុែន្តរដា្ឋ ភបិាលកម្ពុ

ជា េ េស្ង មសា្ង ត់ចេំពាះប ្ហ េនះ េហើយរដា្ឋ ភិ
បាលកម្ពុជា េ ែតរក ទំនាក់ទំនងល្អជាមយួរដា្ឋ
ភបិាលទី្រកុងហាណូយ រដា្ឋ ភបិាលមនិេដាះ
្រសាយចេំពាះប ្ហ ្របឈមែដលែខ្មរេ្រកាម
កពុំងរងនវូ ការរេំលាភបំពានេ ្របេទសេវៀត
ណាម េនាះេទ៕ 
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ទស នៈអនកវភិគ៖ េនតំបន់ សុី េគនយ៍ ចមនករែ្រប្របួលនេយបយដ៏កំហុគ 

 មាន្របេទសពីរក្នុងសមាគមអាសីុអាេគ្នយ៍ 

កពុំងេធ្វើដេណើ រេ រកការែ្រប្របួលនេយាបាយ 

ដកំហុគតាមរយៈការេបាះេឆា្ន តេ្រជើសេរ ើសតំ

ណាងរា្រស្ត ឬេមដកឹនាំរដា្ឋ ភបិាល េ ៃថ្ងទី២៧

មថិនុា និងៃថ្ងទី២៨ កក្ដដា ឆា្ន ២ំ០១៣។ ្របេទស

ពីរេនាះគ ឺ រាជាណាច្រកម៉ាេឡសីុ និងរាជាណា

ច្រកកម្ពុជា។ 

 រាជរដា្ឋ ភបិាល្របេទសម៉ាេឡសីុ សព្វៃថ្ង

េនះដកឹនាំេដាយ គណបក ្រកុមចរំះុបារសីាន់

ណាស់សូណាល់(UMNO) របស់នាយករដ្ឋម្រន្តី 

ណាជបិ រ៉ាហ ក់ េហើយសា្ថ បនិករបស់គណបក

េនះ គេឺលាកបណ្ឌ ិ ត មហាេធៀ មហាេមដ ។ គណ

បក  ្រកុមចរំះុបារសីាន់ណាស់សូណាល់ បានដកឹ

នាំ្របេទស តាំងពីចប់ការ្រគប់្រគងរបស់ អាណា

និគមន៍អងេគ្លស េ ឆា្ន ១ំ៩៩៥៧។ 

 េបើគតិមកដល់់េពលេនះ UMNO បានដកឹ

នាំ្របេទស មានរយៈេពល៥៥ឆា្ន េំហើយ។ ប៉ុែន្ត 

សំេឡងេឆា្ន តរបស់គណបក ចាស់វស េនះ បាន

ធា្ល ក់ចះុជាលំដាប់ ចាប់តាំងពីឆា្ន ំ២០០៣ មក 

េហើយគណបក  ែដលេចះែតេកើនសំេឡងគាំ្រទ 

គគឺណបក ្របឆាំងចរំះុ ែដលដកឹនាំេដាយអតតី

ឧបនាយករដ្ឋម្រន្តី អាន់វា អុី្របាហិុម។ 

 ការេបាះេឆា្ន តសភាៃថ្ងទី២៧ មថិនុា េ

ម៉ាេឡសីុ ្រតូវបានអ្នកវភិាគេមើលេឃើញថា ជាការ

េធ្វើដេណើ រេឆា្ព ះេ រកការែ្រប្របួលនេយាបាយដ

កហុំគ េហើយ្របសិេបើគណបក ្របឆាំងកាន់ែត

ទទលួបានការគាំ្រទ ឬអាចឈ្នះេឆា្ន តេទៀតទំនង

ជាមានការែ្រប្របូលការដកឹនាំកាន់ែតខា្ល ំង។  



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ១៩ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

 ្រកុមអ្នកវភិាគបានព ករណ៍ថា ការេបាះ

េឆា្ន តេ ម៉ាេឡសីុេលើកេនះ គជឺាអាយុជវីតិរបស់

គណបក ្រកុមចរំះុ បារសីាន់ណាស់សូណាល់ 

UMNO េ្រពាះេពលេនះ គជឺាដណាក់កាលចងុ

េ្រកាយែដលUMNO អាចសា្ដ រខ្លនួេឡើងវញិ េហើយ

មនិអាចេ រចួ គ៥ឺឆា្ន ំេទៀត គអឺ្វីៗវាហួសេពល

េហើយ។ វាមានន័យថា UMNO េបើបានអំនាច្រតូវ 

ការពារអ្នក្រក្ីរក ្របឆាំងអំេពើពុករលួយ បក ពួក

និយម និងេលើកដេកើងយុត្តធិមស៌ង្គម ែដលែតង

ែតរៈិគន់ថា UMNO អសមត្ថភាពេនាះ ។ 

េ ខណៈការេបាះេឆា្ន តជតិចលូមកដល់ នាយក

រដ្ឋម្រន្តី ណាជពិ បានព ករណ៍ UMNO នឹងកាន់អំ

នាចបានមកដងេទៀត។ េបើ UMNO កាន់អំណាច

ម្ដង៤ឆា្ន េំទៀតគ ឺ គណបក ចាស់វស េនះ នឹង

មានអាយុ៦០ឆា្ន ំ។ ែតអ្នកវភិាគបារម្ភពីការែបក

បាក់សង្គមម៉ាេឡសីុ េ្រកាយការេបាះេឆា្ន ត េ្រពាះ

្របព័ន្ធេបាះេឆា្ន តរបស់្របេទស ្រតូវបានេចាទថា 

ជាសា្ថ ប័នលំេអៀងេ រករដា្ឋ ភបិាល ែដលជយួ

ទប់សា្ក ត់សំេឡង របស់គណបក ្របឆាំង។ 

 ជាមយួគា្ន េនះ រាជាណាច្រកកម្ពុជា ក៏មាន

ការេបាះេឆា្ន តជាតដិសំខាន់ែដរ។ ្របេទសែដល

បានសន្តិភាព និង្របជាធបិេតយ តាមរយៈកចិ្ច

្រពមេ្រពៀងសន្តិភាព ២៣ តលុា ១៩៩១ មាន

្របព័ន្ធេបាះេឆា្ន តសមា្រត គដឺចូការេបាះេឆា្ន តេ

ម៉ាេឡសីុែដរ។ ការេបាះេឆា្ន តេ កម្ពុជា ្រតូវបាន

អ្នកវភិាគខ្លះ យល់ថាជាបរបិទថ្មមីយួ ែដលកមា្ល ំង

្របឆាំងពីររមួគា្ន  េហើយមានតលុ ភាពជាមយួ នឹង

គណបក កាន់អំណាច ែដលជាស ្ញ មយួថា 

កម្ពុជាពិតជា កពុំងេធ្វើដេណើ រេឆា្ព ះេ រកែ្របស

្របួលនេយាបាយដកហុំគ គសូឺម ីែតេលាក

នាយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ក៏បានេចញេឃាសនា 

របស់សំេឡងេឆា្ន ត មនុទំលាប់របស់េលាកែតង

ែតយកៃថ្ងទី១ ឧសភា ជាការចាប់េផ្ដើមេ្របើយុទ្ធ

សា្រស្ត េដើម ីេគៀងគរសន្លឹកេឆា្ន ត។ 

 ្រកុមអ្នកវភិាគកម្ពុជា បានេ ការេបាះ

េឆា្ន តជាតកិម្ពុជា ៃថ្ងទី២៨ ែខកក្កដា ឆា្ន ំ២០១៣ 

ក៏ជាអាយុជវីតិរបស់គណបក ្របឆាំងកម្ពុជាផង

ែដរ។ អ្នកវភិាគ បានផ្ដល់ជាទស នៈថា ្របសិនេបើ

បក ្របឆាំងធពីំរេនះ រងឹមំាជាលំដាប់គ ឺ កម្ពុជា 

នឹងមានការែ្រប្របួលេពាលគ្ឺរបួលែ្របទំាងសា្ថ ប័

ននិតបិញ្ញត្ត ិសា្ថ ននិត្ិរបតបិត្ត ិ និងសា្ថ បន័តលុាការ

។ អ្នកវភិាគចងមានន័យថាការែ្រប្របួលេ បាន

លុះ្រតាគណបក ្របឆាំង មានសំេឡង្រគប់្រគាន់ 

ក្នុងការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន េ ក្នុង្រកម

ខណ្ឌ ជាគណបក ្របឆាំង ែដលមានអាសនៈេ

ក្នុងរដ្ឋសភា េហើយេបើអាចេ រចួ គអឺាចជះឥទ្ធិ

ពលនេយាបាយក្នុងតបំន់ក៏ថាបាន៕ 
្របភព៖ VOD 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២០ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ម សននបិតជនជតិេដើមភគតិចេនេលើពិភពេ កខួបេលើកទី២០ 

សកមមភពម សននិបតជនជតិេដើមភគតិចពិភពេ ក
េលើកទី២០ េនទី្រកុងហ ឺែណវ ្របេទសស្វីស 

កលពីៃថងទី២៧ និងៃថងទី២៨ វចិឆិក  

 អងគករសមគមែខមរកមពុជេ្រកម បនស្វះ
ែស្វងរក្រគប់មេធយបយ េដើមបកីរពរសិទធិែខមរកមពុ
ជេ្រកម រស់េនេលើទឹកដីកំេណើ តរបស់ខ្លួនេនកនុង
្របេទសេវៀត មែដលពួកេគអះ ងថ ែខមរកមពុ
ជេ្រកម ទទួលរងនូវករគបសងកត់ និងករេរ ើស
េអើងពី ជញ ធរេវៀត ម ែដលផទុយពីេសចក្ដី្រប
កសរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្ដពីីជនជតិ
េដើមភគតិច។  

 តណំាងសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម បាន
េលើកពីប ្ហ ្របឈមចនំនួរបស់ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 
េ ្របេទសេវៀតណាម េ ក្នុងមហាសន្និបាតជន
ជាតេិដើមភាគតចិេ េលើពិភពេលាក ខួបេលើកទី
២០ ៃន្រកុម្របឹក សិទ្ធិមនសុ  ែដលេគេធ្វើេឡើង
េ ទី្រកុងហ ឺែណវ (Genava) ្របេទសស្វីស េ
ៃថ្ងទី២៧ និងៃថ្ងទី២៨ វចិ្ឆកិា។ 
 េលាក ថាច់ ងកុថាច់ ជា្របធានសហព័ន្ធ
ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម េលាកមាន្របសាសន៍ថា េ
ក្នុងមហាសន្និបាតែដលមានតណំាងជនជាតេិដើម
ភាគតចិ មកពី្របេទសមយួចនំនួេ េលើពិភព
េលាកបានមកចលូរមួេនាះ គេឺលាកបានដាក់
លិខិតេ ្រកុម្របឹក សិទ្ធិមនសុ ៃនអង្គការ សហ
្របជាជាត ិ េដើម ីឲ ជយួេដាះ្រសាយនវូប ្ហ មយួ

ចនំនួែដលែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាមកពុំងជបួ្របទះ រមួ
មានការសិក អប់រ ំសិទ្ធិជេនឿ សាសនា និងប ្ហ
េលាក េ  េហន ទទលួរងនវូទារណុកម្មេ ក្នុង
ពន្ធនាគារ េហើយសព្វៃថ្ងកពុំងឈឺធ្ងន់ េ្រកាយ
េពលេគេដាះែលងេចញពីគកុវញិ៖ «កនូសិស
ជនជាតេិវៀតណាមមកេរៀនេ អាេមរកិ ជាង ១
មុនឺ ៥ពាន់នាក់ ចេំពាះែខ្មរេ្រកាមគា្ម ន។ ដេូច្នះ 
តលុ ភាពចេំពាះែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម និងជនជាតិ
ទំាងអស់ចនំនួ៥៤ ហ្នឹ ង»។ 
 េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ខាងរដា្ឋ ភបិាល
េវៀតណាមឲ ដងឹកន្លងមកថា រដា្ឋ ភបិាលេវៀត
ណាម បានយកចតិ្តទកុដាក់េលើែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម 
ដចូនឹង្របជាពលរដ្ឋេវៀតណាមែដរ ពំុមានការ
េរ ើសេអើងអ្វីេទ។ 
 េលាក ថាច់ ងកុថាច់ បានអះអាងថា កនូ
េ ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម មនិមានសិទ្ធិេពញេលញ
ក្នុងការទទលួបានការអប់រដំចូកនូេ េវៀតណាម 
េនាះ គផឺ្ទុយពីេសចក្ដ្ីរបកាសរបស់អង្គការសហ
្របជាជាត ិ ស្ដីពីជនជាតភិាគតចិ ែដលេគអនមុត័
កាលពីែខក ្ញ  ឆា្ន ២ំ០០៧ េនាះ។ 
 មា្រតា១១ ែចងថា ជនជាតេិដើមភាគតចិ 
មានសិទ្ធិ្របតបិត្ត ិ និងេធ្វើឲ រស់េឡើងវញិនវូ្របៃព
ណី និងទំេនៀមទមា្ល ប់ជាវប ធមរ៌បស់ខ្លួន។ សិទ្ធិ
េនះរមួមាន សិទ្ធិែថរក ការពារ និងអភវិឌ ន៍អ្វីៗ
ែដលបងា្ហ ញពីអត្តស ្ញ ណវប ធម៌របស់ខ្លួន 
ែដលមានពីអតតីកាល បច្ចុប ន្ន និងអនាគត។ 
 មា្រតា១៤ ជនជាតេិដើមភាគតចិមានសិទ្ធិ
បេង្កើត និង្រគប់្រគងសា្ថ ប័ន និង្របព័ន្ធអប់ររំបស់
ខ្លួនេដាយផា្ទ ល់ ការអប់រជំាភាសារបស់ខ្លួនផា្ទ ល់ 
ក្នុងលក្ខណៈសម្រសបនឹងវធិសីា្រស្ត តាមវប ធម៌ 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២១ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

ៃនការបេ្រងៀន និងេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ។ 
បុគ្គលជនជាតេិដើមភាគតចិ្រគប់របូ ជាពិេសស
កមុារ មានសិទ្ធិទទលួបានការអប់រេំ ្រគប់ក្រមតិ 
និង្រគប់របូភាពៃនការអប់រ ំ េដាយគា្ម នការេរ ើស
េអើងេឡើយ។ 
 េលាក ថាច់ ងកុថាច់ បានឲ ដងឹថា អង្គ
ការយូនីែសហ្វ  (UNICEF) បានបេង្កើតសាលាេរៀន
េ េខត្ត្រពះ្រតពំាង ឲ ែខ្មរកម្ពជុាេ្រកាមេរៀន
អក រែខ្មរ។ េលាកប ្ជ ក់ថា េលាកបានេស្នើសំុឲ
អង្គការយូនីែសហ្វ  ជយួដល់ែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម
បែន្ថមេទៀតេលើវស័ិយអប់រ៖ំ “អង្គការយូនីែសហ្វ  
ហ្នឹ ង បានជយួដល់កនូែខ្មរ ១៦៥នាក់ េ េខត្ត

្រពះ្រតពំាងបានេរៀន និងគេ្រមាងេទៀតេគហ្នឹ ង 
បេង្កើតសាលាែខ្មរេ េខត្តឃា្ល ំង េហើយខ្ញុំបានេស្នើ
ឲ ជយួបេង្កើតសាលាែខ្មរេ ្រគប់េខត្តទំាងអស់”។ 
 តណំាងសហព័ន្ធែខ្មរកម្ពុជាេ្រកាម បាន
ប ្ជ ក់េទៀតថា េ ក្នុងមហាសន្និបាតរយៈេពល
ពីរៃថ្ងេនាះ េគេផា្ដ តសំខាន់ពីការអប់ររំបស់កនូ
េ របស់ជនេដើមភាគតចិ េ េលើពិភពេលាក 
និងប ្ហ ជេនឿ សាសនា របស់ជនជាតេិដើមភាគ
តចិ ែដលកពុំងែត្រតូវបានេគរតឹត ិត និងគរំាម
កែំហងេ ក្នងុ្របេទសមយួចនំនួេលើពិភពេលាក៕  
្របភព៖ RFA (ទីន ហ ករយ៉ី) 2012-11-30  

េគលបញ្ហ សខំន់ៗគបបយីកចិត្តទុក ក់ពិចរ  
 បញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនេសទើ ប់មិនអស់ ខណៈ
ែដលែខមរេ្រកមកំពុងរស់េនេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យ
រ ្ឋ ភិបលយួន េនេលើទឹកដីេដើមកំេណើ តរបស់ខ្លួនឯ
ង។ ែតបញ្ហ ទំងេនះ្រតូវបនអងគសិកខ របស់
អងគករ សមគមែខមរកមពុជេ្រកមេនកមពុជ កលពីៃថង
ទី២៥ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ បនេលើកេឡើងែតេគល
បញ្ហ សំខន់ៗចំនួន៤ ែដលេផ្ត តេទេលើវស័ិយទំង៤
មកពិចរ ជមុន។ វស័ិយទំងេនះមន ១. វស័ិយ
អប់រ។ំ ២. វស័ិយ សន។ ៣. វស័ិយវបបធម៌។ ៤. វ ិ
ស័យេសដ្ឋកិចច និងសងគម។ សូម ម នពិចរ
បញ្ហ ្របឈមកនុងវស័ិយទំង៤េនះដូចតេទ៖ 

១. វិសយ័អប់រ ំ
១.១ ្រស្ដែីខមរេ្រកមភគេ្រចើនមិនេចះអក រែខមរែដល

ជអក រ ្រស្ដជតិរបស់ខ្លួន។ 
១.២ អក រ ្រស្ដ និងភ ែខមរមិន្រតូវបនេ្របើ

្របស់ជផ្លូវករេនកមពុជេ្រកម។ 
១.៣ គម ន្រប ព័នធ អ ប់ រ ំ មួយជផ្លូវករស្រមប់

ែខមរេ្រកមែដលទទួល គ ល់ពីរ ្ឋ ភិបលេវៀត
ម។ 

១.៤ សញញ ប្រតពុទធិកសិក េនកមពុជេ្រកមមិន
្រតូវបនទទួល គ ល់ពី្រកសួងធមមករ និង

សន ឬ្រកសួងអប់រយុំវជន និងកី េន
កមពុជ។ 

១.៥ សិស  និស តិែខមរេ្រកមមិន្រតូវបនផ្តល់កមមវធីិ
របូករណ៍េចញេទសិក េនបរេទស។ 

២. វិសយ័ សន 
២.១ វស័ិយ្រពះពុទធ សនែខមរ ្រតូវបន ក់ឲយ

ឋិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់សមគម្រពះពុទធ
សនេវៀត ម។ 

២.២ ករ្របរពធពិធីបុណយបញចុ ះខណ្ឌ សីម្រតូវបន
កំណត់ចំនួនជ្របចំឆន ំ។ 

២.៣ ករលូកៃដចូលៃផទកនុង កនុងវត្ត ម្រពះពុទធ
សនែខមរពីសំ ក់ ជញ ធរេវៀត ម 

េហើយបងកឲយមនអធិករណ៍េកើតេឡើងរ ង
្រពះសងឃ និង្រពះសងឃ ឬ្រពះសងឃ និងគណៈ
កមមករវត្តជេដើម។ 

២.៤ បចចុបបនន ្រពះសងឃែខមរេ្រកមភគេ្រចើនែដល
គង់េនកមពុជ េពល្រតឡប់េទ្រសុកកំេណើ ត
េនកមពុជេ្រកមម្តងៗ ែតងែត្រតូវបន ជញ
ធរ មបំផិតបំភ័យ េ សួរចេម្លើយ គ្រមម
កំែហង បំភិតបំភ័យ។ 

២.៥ េសៀវេភ កបួនចបប់្រពះពុទធ សនមួយ
ចំនួន ្រតូវបនេវៀត មកម្ល យឲយមនករ
ែ្រប្របួលខុសពីភព្របកតីេដើម។ 

៣. វិសយ័វបបធម៌ 
៣.១ បូជនីយ ្ឋ ន រមមណីយ ្ឋ ន និងពិធីបុណយ



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២២ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ស្ដពីី ជញ ធរយនួេ្រជៀតែ្រជកៃផទកនងុវត្តៃ្រពជប់ 

ជតិមួយចំនួនរបស់ែខមរ ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបល
េវៀត ម ទីអភិវឌ ន៍េដើមបីជផល្របេយជន៍
របស់ខ្លួន។ 

៣.២ ពិធីបុណយ្របៃពណីជតិ ្របៃពណី្រពះពុទធ
សនមួយចំនួន្រតវូបន ជញ ធរេវៀត ម 
មឃត់មិនឲយេធ្វើកនុងេពលេវ មួយែដល

េគបន ក់កំហិត។ 
៣.៣ សិលបៈ បុ ណវតថែុខមរ ្រតវូបនរ ្ឋ ភិបលេវៀត

មកម្ល យ និង្របមូលយក ក់ ងេដើមបី
ែតផល្របេយជន៍ខ្លួន។ 

៣.៤ ែខមរេ្រកម មិនមន ថ ប័នស្រមប់្រ វ្រជវ 
និងអភិវឌ ន៍វស័ិយវបបធម៌។ 

៤. វិសយ័េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច 
៤.១ ទឹកៃ្របប៉ះពល់ដល់ដំ ំ កសិផល និង

ជលផលរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម។ 
៤.២ តៃម្លដំ ំ កសិផល និងជលផលរបស់ែខមរ

កមពុជេ្រកម ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម
បញចុ ះតៃម្ល រហូតដល់ករ្របមូលផលេនះ
មនតៃម្លទបជងៃថ្លេដើម ប ្ដ លឲយប៉ះ
ពល់ដល់ ថ នភពរស់េនរបស់ែខមរកមពុជ
េ្រកម។ 

៤.៣ ែខមរេ្រកមមិនមនឱកស្រគប់្រគន់ កនុងករ
ទទួលបនជំនញ្របកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ។ 

៤.៤ ែខមរេ្រកមខ្វះទីផ រេដើមបីេ ះដូរទំនិញ ឬ
ផលិតផលែដលខ្លួនផលិតបន។ 

៤.៥ ែខមរេ្រកមមិនទទួលបនសិទធិ និងេសរភីព
េពញេលញកនុងករចូលរមួអភិវឌ ន៍សងគម។ 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៣ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៤ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

បុណយចូលឆន ថំមី្របៃពណីជតិែខមរបុណយចូលឆន ថំមី្របៃពណីជតិែខមរ  

 បុណ ចលូឆា្ន ំថ្ម ី គជឺាបុណ ្របៃពណីជាតិ
ដមានសារៈសំខាន់គរួឲ សប យរកីរាយ និងគរួ
ឲ ចាប់ចតិ្តជាងេគក្នុង១ឆា្ន  ំ និងជាបុណ ដ
មេហាឡារកិទទំូាង្របេទស។ ក្នុងមយួឆា្ន ំៗ មនសុ
ភាគេ្រចើន សេ្រមចចតិ្តេធ្វើជវីតិរបស់ខ្លួនឲ រតឹែត
្របេសើេឡើង។ ្រតូវបានេគពិចារណាេឃើញថា េនះ
គជឺាេពលែដល្របជាពលរដ្ឋ្រគប់ជាន់ថា្ន ក់ ចំ
ណាយ្របាក់កាសទិញរបស់របរេពារពាស េដើម ី
្របារព្ធពិធចីលូឆា្ន ំថ្មឲី បាន្រតមឹ្រតូវ។ អ្វីៗទំាង
អស់ ្រតូវបងា្ហ ញឲ េឃើញមានភាពសមរម  
ស្រមាប់ពិធចីលូឆា្ន ំថ្ម។ី េគេបាសសមា្អ តផ្ទះ
សែម ងយ៉ាងសា្អ ត តាក់ែតង្របទីប និងផា្ក ភ្ញចី្រមុះ
ព័ណ៌េ ក្នុងេគហដា្ឋ ន និងតាំងតាមបង្អួចហាង
នានា។ 
 េ ៃថ្ងបុណ ចលូឆា្ន ំថ្មមី្តងៗ ែខ្មរេយើងែតង
េ ជបួជបុងប្អូន ញាតមិតិ្តេ តាមវត្តអារាមក្នុង
ភមូកិេំណើ តរបស់ខ្លួន និងបួងសួងសំុេសចក្ដសុីខ
តេ អនាគត។ េនះក៏ជាឱកាសល្អមយួស្រមាប់
េគនំាគា្ន េលងែល ង្របជា្របិយ៍ និងសែម្ដងរបំា
្របៃពណីេផ ងៗផងែដរ។ 
 បុណ ចលូឆា្ន ំថ្មឆីា្ន ំេនះ ្រប្រពឹត្តេ រយៈ
េពល៣ៃថ្ង គេឺ ៃថ្ងទី១៤, ១៥ និង១៦ ែខេមសា 
ឆា្ន ំ២០១៣ ្រតូវនឹងៃថ្ងទី៤, ៥ និង៦េកើត ែខែច្រត
េហើយៃថ្ងនីមយួៗមាននាមបញ្ញត្ត ិ និងសកម្មភាព
េផ ងៗគា្ន ដចូតេ េនះ ៖ 

 ៃថ្ងទី១៖ េ ៃថ្ងមហាស្រងា្ក ន្ត ជាៃថ្ងចលូឆា្ន ំ

ដបូង។ 
 ៃថ្ងទី២៖ េ ៃថ្ងវនបត ជាៃថ្ងកណា្ដ ល ែចក

ឆា្ន ំចាស់ និងឆា្ន ំថ្ម។ី 
 ៃថ្ងទី៣៖ េ ៃថ្ងេឡើងស័ក ជាៃថ្ងចាប់េផ្តើម

ចលូសករាជថ្ម។ី 
ៃថងម ស្រងក ន 
 េ តាមេគហដា្ឋ ននីមយួៗ សមាជកិ
្រគួសារមា្ន ក់ៗេស្ល កពាក់សា្អ តបាត មកអង្គុយជុ
គា្ន េ ពីមខុអាសនៈ្រពះ មានេរៀបេ្រគឿងបូជា រង
ចាំសា្ដ ប់សេម្លងស្គរជយ ពីវត្តឯនាយឲ ស ្ញ ថា
ចលូឆា្ន ំថ្មនឹីងមកដល់ឥឡូវេហើយ ពិធក៏ីចាប់េផ្តើម
្រប្រពឹត្តេ ។ េទៀន និងធបូក៏្រតូវបានដតុេឡើង។ 
សមាជកិ្រគួសារ្រគប់របូ ថា្វ យបង្គពុទ្ធបដមិាបីដង
េដើម ីរឭំក្រពះពុទ្ធគណុ និងចាប់េផ្តើមនមសា្ក រ
ថា្វ យបង្គ្រពះរតន្រតយ័ ្រពមទំាងនាំគា្ន សូមសា្វ
គមន៍ចេំពាះេទវតាឆា្ន ំថ្ម ី ែដលជាអ្នកទទលួបន្ទុក
ែថរក សុខមាលភាពមនសុ ជាត ិ ក្នុងរយៈេពល
មយួឆា្ន ំ។ េ ក្នុងឱកាសេនាះ មា្ន ក់ៗសំុេសចក្ដី
សុខចេ្រមើន្រគប់្របការអំពីេទវតាឆា្ន ំថ្ម ី េដាយ
យកទឹកមង្គលមកេ្រសាច្រសពេលើក ល និងខ្លួន
្របាណតាមជេនឿរបស់ខ្លួន។ 
 បនា្ទ ប់មក ្រគួសារនីមួយៗយកម្ហបូអាហារ
ែដលបានតាក់ែតងរចួេហើយេនាះ េ ្របេគន្រពះ
សង េ ឯវត្តក្នុងេវលាមនុៃថ្ង្រតង និងនិមន្ត្រពះ
សង បង ុកលូ ឧទ្ទិសបុណ កសុលជនូដល់បុព្វ
ការជីន។ 
 េគអាចដងឹេឈា្ម ះេទវតា សំេលៀកបំពាក់
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េ្រគឿងអលងា្ក រ ្រកយាេសា្ង យ អាវធុ រាជទីនាំង ឬ
កាលបរេិច្ឆទ (ឫក ) ែដលេទវតាប្ដូរេវនគា្ន  កាល
បរេិច្ឆទផា្ល ស់សករាជថ្ម ី អាកាសធាត ុ ផលិតផល
កសិកម្ម។ល។  េដាយការគន់គរូតាមក ួនមហា
ស្រងា្ក ន្តែបបបុរាណ។ 
 ក្នុងៃថ្ងទីមយួេនះ ពួកពុទ្ធបរស័ិទនិយមនាំ
គា្ន ្របារព្ធពិធពូីនភ្នខំ ច់េ ក្នុងបរេិវណ្រពះវហិារ។
េគពូនភ្នធំមំួយេ ចកំណា្ដ ល ែដលជាតណំាង 
“ចឡូាមណីេចតយិ” េ ឯឋានៃ្រត្រតងឹ  ជាទី
ែដលពួកេទវតាសាងេឡើង េដើម ីបញ្ចុះ្រពះេមាលី
(្រពះេកសធាត)ុ និង្រពះទាឋាធាត ុ(្រពះចង្កូមែកវ)
របស់្រពះសម្ពុទ្ធជាមា្ច ស់។ 
 មានមត្ិរតមឹ្រតូវមយួ ែដលដក់ជាប់យ៉ាង
មំាក្នុងដងួចតិ្ត និងវប ធមែ៌ខ្មរថា ភ្នធំមំយួេ ចំ
កណា្ដ ល េនាះគជឺាតណំាង ្រពះសាក មនីុេចតយិ 
ជាទីបញ្ចុះ ្រពះសាររីកិធាត ុ្រពះសម្ពុទ្ធ។ េពល្រពះ
ពុទ្ធ្រទងបរនិិពា្វ នេ  ្រពះសររីៈ្រតូវបានបូជាតាម
ែបបេស្ដចច្រកពត្ត ិ េហើយ្រពះសាររីកិធាតក៏ុ្រតូវ
បានែចកក្នុងចេំណាមក ្រត ែដលជាពុទ្ធបរស័ិទ
និងបានតម្កល់ទកុបូជាក្នងុ្រពះស្ដូប៨ ជាេលើកដ
បូង (ក្នុងមហាបរនិិពា្វ នសូ្រតបានប ្ជ ក់យ៉ាង
ច ស់ពី្របភពេរឿងេនះ)។ 
 រឯីភ្នបំួនេទៀតេនាះ គជឺាតណំាងេចតយិ
បញ្ចុះ្រពះអដ្ឋធិាត ុ ្រពះសារបី្ុរត ្រពះេមាគ្គលា្ល ន 
្រពះអានន្ទ និង ្រពះមហាកស ប ែដលជាសាវក
សំខាន់ៗរបស់្រពះអង្គ។ 
 ភ្នខំ ច់ទំាងអស់េនាះ មានេធ្វើរាជវត ិ (េវទិកា) 
ព័ទ្ធជវុញិែដលមានេកា្ល ងទា្វ រ៤ អាចេចញចលូ

បានទំាងបួនទិស និងមានផ្លវូស្រមាប់េដើរ្របទក ិណ
ព័ទ្ធពីខាងេ្រ េទៀតផង។ 
 ក្នុងន័យ្របតិបត្តិការសាង្រពះសាររីកិធាតុ
េចតយិអាចជាឱកាសល្អឲ ពុទ្ធបរស័ិទេធ្វើអភវិន្ទន
កចិ្ច េគារពបូជាេដាយ្របារព្ធពិធដីែង្ហ្របទក ិណ។
េគនំាគា្ន េដើរ្របទក ណិភ្នខំ ច់េនះចនំនួ៣ជ ុ េដើម ី
ជានិមតិ្តរបូរឭំកនឹកដល់គណុ្រពះរតន្រតយ័ គឺ
្រពះពុទ្ធ ្រពះធម ៌ និង្រពះសង ។ ការេធ្វើសទា្ធ ែបប
េនះនំាឲ េគមានជេនឿថា េគនឹងបានផលានិសង
េ្រចើនផង បានរចួរេំដាះពីេ្រគាះចៃ្រងក្នុងឆា្ន ំចាស់
េចញ្រសឡះផង និងបានសិរសួីស្ដីក្នុងឆា្ន ថំ្មជីា
េរៀងរហូតេ ផង។ 
 ម៉ ងេទៀត ែខ្មរេយើងែតងមានជេនឿថា 
្រគាប់ខ ច់មយួ្រគាប់ៗ ែដលបានចាក់ពូនជាភ្នំ
េនាះ ឲ រចួរេំដាះនវូកម្មេពៀរេវរា និងអពមង្គល
ទំាងពួង។ 
 ដេូច្នះ្រពះសាររីកិធាតេុចតយិ ពិតជាមាន
លក្ខណៈសមឥតេខា្ច ះេ នឹងមខុងាររបស់ខ្លនួែដល
ជារចនាសម្ព័ន្ធសា្ថ បត កម្មដ្របណិតៃន្រពះពុទ្ធ
សាសនា។ 
ៃថងវនបត 
 មា្ន ក់ៗភា្ញ ក់ពី្រពលឹមខុសពីៃថ្ងធម្មតា។ កនូ
េ េរៀបចេំទយ វត្ថុជាេ្រចើនមខុយ៉ាងសមរម  មាន
សេម្ល កបំពាក់ថ្មេីថា្ម ង និងចណីំអាហារយកេ
ជនូជដីនូជតីា មាតាបិតា និង្រគូបាធ យន៍។ ការ
េធ្វើរេបៀបេនះបងា្ហ ញឲ េឃើញនវូការេគារព និង
ដងឹគណុរបស់កនូេ ចេំពាះអ្នកមានគណុ។ 
 ្រគួការបរចិា្ច គលុយកាក់ដាក់ទានដល់ជន
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្រក្ីរក ដល់អ្នកបេ្រមើ និង្រគួសារទគុត៌ទំាងឡាយ
បនា្ទ ប់មកេគនំាគា្ន េ វត្ត េដើម ីេធ្វើបុណ ឧទ្ទិស
កសុលជនូដល់បុព្វការជីន។ ក្នុងៃថ្ងទី២េនះ ពុទ្ធ
បរស័ិទនំាគា្ន ពូនភ្នខំ ច់បន្តេ េទៀត។ 
 ក្នុងគម្ពរីមហាសំការសូ្រតដែដល បានអធិ
ប យអំពីអានិសង  ៃនការពូនភ្នខំ ច់េនះថា 
េពលមហាស្រងា្ក នថ្មចីលូមកដល់ ្រពះបាទប
េសនទិ ្រពះេ នគរេកាសល បានចលូេ សួរ
្រពះពុទ្ធថា “បពិ្រត្រពះអង្គដចេ្រមើន! េ េពល
្រពះអង្គ្រទងបរនិិពា្វ នេ  ដល់រដវូមហាស្រងា្ក ន្ត
ចលូឆា្ន ំថ្មមី្តងៗ េតើទលូ្រពះបង្គគរួបំេពញបុញ្ញកម្ម
អ្វីខ្លះ?” ្រពះពុទ្ធ្រទង្រតាស់ថា “បពិ្រតមហារាជ! 
គរួសាងវាលុកេចតយិេ េឆ្នរស្ទឹង និងនាំយក
េ្រគឿងសកា្ក រៈមកបូជាចះុ”។ 
 ្រពះសម្ពទុ្ធ្រទង្រតាស់ប ្ជ ក់អពីំផលានិសង
ៃនការកសាងវាលុកេចតយិដេូច្នះថា ៖ “នរនារី
ណាែដលបានសាងវាលុកេចតយិ េហើយបាន
យកបាយទឹក នំចណីំ សំពត់ ផា្ក  េ្រគឿង្រកអូប
េ្រគឿងលាបជាេដើម េ បូជា្រពះេចតយិេនាះ
េដាយចតិ្តសទា្ធ ្រជះថា្ល  នរនារេីនាះ រែមងបាន
ទទលួនវូផលានិសង េ្រចើនរែមងបានេ េកើតក្នុង
្រតកលូពីរគ៖ឺ ខត្តយិ្រតកលូ និង្រពាហ្ម្រតកលូ 
មនិេ េកើតេ ក្នងុ្រតកលូេថាកទាបេឡើយ”។ េនះជា
ផលៃនការកសាងវាលុកេចតយិ។ 
 បនា្ទ ប់មក ្រពះរាជា្រទងសាងេចតយិខ ច់
មយួ្របបេឆ្នរស្ទឹង េហើយនាំយកេ្រគឿងសកា្ក រៈ
េផ ងៗេ បូជា។ 
 ចលូឆា្ន ំម្តងៗ ែខ្មរេយើង្របារព្ធពិធពូីនភ្នំ

ខ ច់ដចូតេ ៖  
 សូ្រតធមន៌មសា្ក រ និងអារាធនាខ ច់ជាភា

សាបាលី ៖ ឧកាស មយំ បថវយំី វាលុក ំ េចតយំិ
អារាធនំ កេរាម។ិ ទតុយិម ។ិ តតយិម ។ិ 

 លុះពូនភ្នរំចួេហើយ េធ្វើរាជវត ិ សងរាន
េទពា្ត ទំាង៨ទិសព័ទ្ធជវុញិ និងនាំេ្រគឿងសកា្ក រៈ
េផ ងៗមកបូជា ដចូជាឆ្័រត បដា ទង េ្រគឿង
្រកអូប ផា្ក ក្រមង ធបូ េទៀន និងតរូ ត្រន្តីជាេដើម។ 

 អាចារ សូ្រតព័ទ្ធសីមាជាបាលីគាថាថា ៖ 
សេព្វ ពុេទា្ធ  ពលប តា្ត  បេច្ចកានញ្ចយម្ភលំ 
អរហនា្ត នញ្ច េតេជន រក្ខ ំពទា្ធ ម ិសព្វ េសា។ 
ែ្របថា ៖ េដាយេតជៈបារមៃីន្រពះពុទ្ធ ្រពះបេច្ចក
ពុទ្ធ និង្រពះអរហន្តទំាងឡាយ ទំាងពួង ខ្ញុំសូមព័ទ្ធ
សីមាបងា្ក រក្ដអីន្តរាយេដាយ្របការទំាងពួង។ 

 សូ្រតធមអ៌ធដិា្ឋ នឆ្លង ឬបំបួសភ្នខំ ច់ជា
បទបាលី៖ ឧកាស មយំ ភេន្ដ ឥម ំវាលុកេចតយំិ
គរិបីព្វជ្ជ បរមិណ្ឌ លំ បកាសិត ឧទ្ទិស  ចឡូាមណី
េចតយំិ មង្គលំ អធដិា្ឋ ម(ីម)។ ទតុយិម ។ិ តតយិម ។ិ 

 សូ្រតធមផ៌ កឹភ្នខំ ច់ថា៖ ឥម ំវាលុកេចតយំិ
បច្ចកា្ខ ម(ិម)។ រចួេដើរ្របទក ិណ៣ជ ុ េចៀសេចញ
េ ។ 
ៃថងេឡើងសក័ 
 តាំងពី្រពលឹម េពលពុទ្ធបរស័ិទចលូមក
ដល់សាលាឆាន់កាន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ និងបនា្ទ ប់ពី
បានេរៀបចចំងា្ហ ន់បិណ្ឌ បា្រត តម្កល់េលើតែុវងរចួ
េហើយ អាចារ ក៏ចាប់្របកាសឲ ពុទ្ធបរស័ិទ
ស្រមួលឥរយិាបថ ្រកាបថា្វ យបង្គ្រពះពុទ្ធរបូចនំនួ
៣ដង រចួេហើយក៏ចាប់េផ្តើមតាំងនមសា្ក រ ថា្វ យ



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៧ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

បង្គ្រពះរតន្រតយ័ សមាទានសីល៥ និង្របេគន
ចងា្ហ ន់ចេំពាះ្រពះសង ។ ្រពះសង ្រគប់អង្គ្រតូវ
បានវេ្រមើេដាយយកចតិ្តទកុដាក់បំផតុ េហើយពុទ្ធ
បរស័ិទក៏រក ការេស្ង មសា្ង ត់ េ េពល្រពះសង
កពុំងឆាន់ផងែដរ។ េ្រកាយមកពុទ្ធបរស័ិទនិមន្ត
្រពះសង បង ុកលូឆ្លងភ្នខំ ច់ វាលុកេចតយិ។ 
 េ េវលារេសៀល ពុទ្ធបរស័ិទនំាគា្ន ្រសង
្រពះវារ្ីរពះពុទ្ធបដមិា ្រសងទឹក្រពះសង  ជដីនូ 
ជតីា និងមាតា បិតា។ ការ្រសង្រពះពុទ្ធបដមិា ជា
និមតិ្តរបូថា ទឹកគជឺាេសចក្ដ្ីរតូវការចាំបាច់ចេំពាះ
រកុ្ខជាត ិ និងជវីតិសព្វសត្វ។ េនះក៏្រតូវបានគតិថា 
ជាអំេពើល្អែដលនាំឲ មានអាយុយឺនយូរ ភព្វ
សំណាងល្អ សុភមង្គល និងវបុិលសុខក្នុងជវីតិ។ រ ី
ឯការងតូទឹកជ្រមះកាយជដីនូជតីា និងមាតាបិតា 
កនូេ ែតងទទលួបាននវូសព្ទសាធកុារពរ និងដ
បូនា្ម នល្អៗស្រមាប់អប់រខំ្លួនតេ អនាគត។ 
 មហាសំការសូ្រត គម្ពរីសុត្តជាតក បាន
ប ្ជ ក់អំពីអានិសង  ៃនការ្រសងទឹក្រពះសង  
និងមនសុ ចាស់ទុំថា “កាលៃនស្រងា្ក នចលូមក
ដល់ ្រពះបាទបេសនទិ បានេរៀបចប៉ំារំាយ៉ាង
សា្អ តេ េឆ្នរស្ទឹងមយួ រចួ្រទងនិមន្ត្រពះពុទ្ធ និង
្រពះសង សាវកេដើម ីឆាន់។ េ ទីេនាះ្រពះ
សាសា្ដ ជាមា្ច ស់ និង្រពះសង សាវកទទលួ
ភតា្ត ហារ ែដលបានតាក់ែតង េរៀបចេំឡើងេដាយ
ផ្ចតិផ្ចង រចួមកេទើប្រពះរាជា្រទង្រសង្រពះវារ ី
ថា្វ យ្រពះពុទ្ធ និង្របេគន្រពះសង សាវកជាកចិ្ច
បេង្ហើយ”។ 
 ពុទ្ធបរស័ិទេជឿថា ការេធ្វើអំេពើែបបេនះ េគ

នឹងទទលួបាននវូសុភមង្គលក្នុងជវីតិ េកើនេឡើង
ជាេ្រចើនអេនក។ 
 ក្នុងគម្ពរីដែដលបានប ្ជ ក់បែន្ថមថា “អ្នក
ែដលបាន្រសងទឹក្រពះសង  ជដីនូជតីា មាតា
បិតា និង្រគូឧបជ យ៍ បានទទលួនវូអានិសង
េ្រចើនណាស់។ លុះដល់អនាគតជាត ិ នឹងបានេ
េកើតេ ក្នុងេទវេលាកដា្ឋ ន និងបានជាេស្ដចច្រក
ពត្ត ិ មានបុណ បារមេី្រចើន មានរបូសម ត្តលិ្អ 
មាន្រទព ស្ដុកស្ដម និងមានេសចក្ដសុីខ្រគប់ែបប
យ៉ាង”។ 
 ្របេទសែខ្មរេយើង កាលពីសម័យបុរាណ 
ក្នុងរជ្ជកាល្រពះបាទជយវរ ្មន័ទី៧ េពលចលូឆា្ន ំថ្មី
ម្តងៗ ពុទ្ធបរស័ិទែតងែតនិមន្ត្រពះពុទ្ធរបូដមាន
បារម២ី៥អង្គ ែដលជាតណំាងអាណាេខត្តនីមយួៗ
ក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា មក្រសង្រពះវារេី
្របាសាទ្រពះខាន់ (្របាសាទជយ្រសី) រចួក៏ដែង្ហ
្រពះពុទ្ធរបូ្រគប់្រពះអង្គ ជាក ួនយ៉ាងមេហាឡារកិ
គ្រគកឹគេ្រគង មនុនឹងតម្កល់ទកុេ កែន្លងេដើមវញិ។ 
ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភ “បុណយចូលឆន ំែខមរ” 

េរៀបេរៀងេ យេ ក ឆឹង ផន់សុផុន 

ករ្របគំុត្រន្តីអបអរ រទរកនុងឱកសបុណយចូលឆន ំថមី 
េនេខត្ត្រពះ្រ ំង កមពុជេ្រកម 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៨ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

 េ ចងុឆា្ន ំ១៩៧៥ េលាក េដៀន ែដល ជា
មយួភរយិា និងកនូពីរនាក់ ក្នុងឋានៈជាជនេភៀស
ខ្លួន បានេ ដល់ទី្រកុង អាឡិចសង្រឌីយ៉ា រដ្ឋេវៀរ
ហ ីនីញ៉ា ខ្ញុំបានក៏ជបួេលាកសារជាថ្ម។ី ពីរឆា្ន ំ
េ្រកាយមក េ ែខឧសភាឆា្ន ំ១៩៧៧ េលាកបាន
ចាកេចញពីសហរដ្ឋអាេមរកិ េ ្របេទសបារំាង 
េ ទីេនាះេលាក និងរដ្ឋបុរសេរៀមច ង សឺន 
សាន បានេរៀបចជំាគណៈកម្មការេដើម ីរេំដាះកម្ពុ
ជា។ េ ៃថ្ងទី១ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ំ១៩៧៩ េលាកបាន
ចាកេចញពី្របេទសបារំាងេ ទី្រកងុបាងកក េហើយ
បនា្ទ ប់ ពីេនាះ ក៏េធ្វើដេណើ រេ តបំន់្រពំែដន។ 
 េលាកបានបញ្ចុះបញ្ចូល្រកុម្របដាប់អាវធុ
១៣្រកុម ឲ ្របមលូផ្តុរំមួជាមយួគា្ន ។ េ ៃថ្ងទី៥ 
ែខមនិា ឆា្ន ១ំ៩៧៩ េលាក េដៀន ែដល ្របកាស
កងទ័ពជាតរិេំដាះ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ េលាកបាន្រតូវ
្របសិទ្ធិនាមជាេមប ្ជ ការ។ 
 េ រដវូស្ឹលកេឈើ្រជុះ ឆា្ន ំ១៩៨០ េលាក 
េដៀន ែដល េស្ល កសេម្ល កបំពាក់េ្រតអុី បានបរ
រេទះេគាតាមផ្លូវែបកភក់ នាំខ្ញុំែដលេទើបេ ដល់
ថ្មពីីសហរដ្ឋអាេមរកិ េដើម ីបងា្ហ ញ “តបំន់រេំដាះ” 
ៃនរណសិរ ជាតរិេំដាះ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ។ 
 េ បនា្ទ យអំពិល េលាក េដៀន ែដល ជា
មយួនិងសហការសីុីវលិ េលាក ហីុង គន្ធន់ បាន
បញ្ចូលខ្ញុំក្នុងថា្ន ក់សកម្មជនាន់ទី្របាំ ៃនការហ្វឹ ក
ហាត់ស្រងា្គ មនេយាបាយ។ េលាក េដៀន ែដល
បានចះុហត្ថេលខា េលើស ្ញ ប័្រតរបស់ខ្ញុំ េ ៃថ្ង

កំណត់របសវ់ិទយសុេំឡងកមពុជេ្រកម ៖ េ កឧត្តមេសនីយ ៍េដៀន ែដល 
ជកលុបុ្រតែខមរកមពុជេ្រកមមន ក់ (តពីេលខមុន) 

ទី៣០ ែខតលុា ឆា្ន ំ១៩៨០។ មយួឆា្ន ំេ្រកាយមក 
េ ឆា្ន ំ១៩៨១ េលាក េដៀន ែដល បានបញ្ជូលខ្ញុំ
េ សាលាេយាធា ឲ ចលូហ្វឹ កហ្វឺ នេយាធាជា
មយួនាយទាហ៊ានហ្វឹ កហាត់ ជនាន់ទី១ ៃនកងទ័ព
ជាតរិេំដាះ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ។ 
 ស្រមបខ្លួន េដើមបចីលូរមួ 
 េលាក េដៀន ែដល និងេលាក ហីុង គន្ធន់ 
បានសេ្រមចបញ្ចូលខ្ញុំេ ក្នុងចលនាពន្លកថ្ម។ី េគ
ជ្រមុញឲ  ្រគប់គា្ន ្រតូវស្រមបខ្លួន (ខ្ញុំបានធា្ល ក់ខ្លួន
ឈឺដាក់េសរ៉មូព ួរអស់មយួអាទិត  េដាយផកឹ
ទឹកមនិសា្អ ត និងទទលួទានខ ង ែដលរកបានមក
ពីថ្លុក្រតពំាងេ ជតិខាង) េដើម ីនឹង្រតូវទទលួ
យកជា្រកបខណ្ឌ ៃន  រណសិរ ជាតរិេំដាះ្របជា
ពលរដ្ឋែខ្មរ។ េដើម ីនឹង្រតូវបានទទលួយក ខ្ញុំ្រតូវ
បានែណនាំថា មានែភ្នក្រតូវសម្លងឹឲ េឃើញ
េ្រចើន មាន្រតេចៀក្រតូវសា្ត ប់ឲ ឮេ្រចើន មានមាត់
្រតូវទកុេស្ង មសិនមនុនិយាយ។ ខ្ញុំបាន្រតូវែណ
នាំថា ខ្ញុំអាចនិយាយបាន ែតេ េ្រកាយរយៈ
េពលមយួែដលខ្ញុំបានសេង្កតពិនិត  និង
ពិចារណាបានេ្រចើនសិន េបើមនិដេូចា្ន ះេទ ខ្ញុំនឹង
មនិបានទទលួទំនកុទកុចតិ្តពីអ្នកដៃទេទៀត ក្នុងទី
លានសមរភមូេិឡើយ។ 
 ការបរិយាយរបស់អ្នកសេង្កតការណ៍
បរេទស អំពីេលាក េដៀន ែដល េ ក្នុងវគីេីប៉ឌី
យ៉ា្រតមឹ្រតូវណាស់ៈ េលាក េដៀន ែដល ប ្ជ
េសចក្តេីគារពពីថា្ន ក់េលើ ពីសហការ ី និងពីអ្នក



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ២៩ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

េ្រកាមបងា្គ ប់ អ្នកសារព័តម៌ាន មានការពិេសាធន៍ 
បានេឃើញេលាក េដៀន ែដល ក្នុងការវាយ
្របយុទ្ធ មានការចាប់អារម្មណ៍ចេំពាះសភាព
េស្ង មសា្ង ត់ និងក្នុងអារម្មណ៍្រគប់្រគងបានល្អ
របស់េលាក េលាក្របែហលជាឧត្តមេសនិយ៍ 
(កងទ័ព) ដល្អ្របេសើជាងេគ បុរសែដលបេញ្ចញ
ស ្ញ រកីរាយចាំងក្នុងែកវែភ្នក… េដើរច្រញ្ចប់ចះុ
េឡើង ក្នងុសេម្ល កបំពាក់្រកឡាខា្ល េឃា្ល ករបស់
េលាក កាំេភ្លើងខ្ីលេសៀតចេង្កះ និយាយថា េលាក
នឹងេធ្វើការ្របយុទ្ធ លុះ្រគាអវសាន្ត។  
 ខ្ញុំបានេធ្វើការងារជាមយួេលាក េដៀន 
ែដល ក្នុងបរយិាកាសល្អនិងអា្រកក់។ េលាកមាន
ចណុំចខា្ល ំង និងចណុំចេខ យ។ េពលែដលខ្ញុំ
េ ជាមយួេលាកក្នុងសមរភមូ ិ ចរតិ្របកបេដាយ
ទំនកុទកុចតិ្តរបស់េលាក ជនូកាលផ្ទុយគា្ន ជាមយួ
នឹងេ្រគាះថា្ន ក់ចេំពាះមខុ។ េទាះជាយ៉ាងេនាះក៏
េដាយ េលាកដចូជាមានការ សា្ទ ក់េស្ទើរ ក្នុងការ
ចះុហត្ថេលខាអនញុាត ចេំពាះេបសកកម្មទី១
របស់ខ្ញុំ ក្នងុកងអនេុសនាធ ំ ៃនកងទ័ពជាតរិេំដាះ
្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ េដើម ីបំេពញេបសកកម្មឈ្លប
និងសា្ទ បស្ទងកមា្ល ំងខា្ម ំង េ ទីតាំងបឹងអំពិល 
ែដល្រតូវកាន់កាប់េដាយទ័ពេវៀតណាម ែដល
សម ូរេ េដាយ្រគាប់មនី ប៉ុែន្តេលាកបានឲ ខ្ញុំ
េ ដចូជាេបាះថ្មមយួដេុចាល។ ជនជាតអិងេគ្លស
មា្ន ក់ ក៏េ ជាមយួនឹងម៉ាសីុនថតរបស់គាត់ែដរ។ 
 េ េពលេយើងេចញដេណើ រ  េមប ្ជ ការ
កងអនេុសនាធរំាយការណ៍តាមវទិ ុ អំពីដេណើ រ
វវិឌ ន៍មកេសនាធកិារ។ េ េពលែដលមានការ

េពើប្របយុទ្ធសេម្លងេលាក េដៀន ែដល ឭរនា្ថ ន់
េឡើង េពលែដលខ្ញុំរវល់ថតរបូយុទ្ធជនែដលេដក
ដលួសា្ល ប់និង្រតូវរបួស ខ្លះមានឈាមដតិដាម
េជាគេខាអាវ។ េ េពលភា្ល មមយួេនាះ ៃដមយួ
បានចាប់អូសទាញខ្ញុំ េហើយេយើងក៏េលាតេ
្រជកេ្រកាយដបូកមយួ។ េដាយមាន្រគាប់េផា្ល ង
ធា្ល ក់ផ្ទុះេ ចកំែន្លងែដលខ្ញុំ េទើបនឹងឈរបុ៉នា្ម ន
វនិាទីមនុ ខ្ញុំេលើកម៉ាសីុនថតេឡើង ែតទាហ៊ាន 
មា្ន ក់បានចាប់្រចានខ្ញុំចះុវញិ។ េមប ្ជ ការកងអនុ
េសនាធបំានរាយការណ៍តាមវទិ ុមកថា ជនសីុ
វលិេ ក្នុងជរួមនិអីេទ េដាយខ្ញុំមានកង្វះបទ
ពិេសាធន៍ ខ្ញុវំសិ្រតវូទទលួេ្រគាះថា្ន ក់មយួដល់ជវីតិ។ 
 ល្អជមួយពលទ ៊ ន 
 េ េពលែដលេលាក េដៀន ែដល បាន
ទទួលរបាយការណ៍ពីមិត្តអ្នកយកការណ៍សារ
ព័តម៌ានបរេទសរបស់េលាក ្របាប់ពីៃថ្ងែដល
ខា្ម ំងនឹងេបើកការវាយលុកមកេលើទីប ្ជ ការេលាក
បានអនុ ្ញ តឲ ខ្ញុំ េ ចាទីំប ្ជ ការក្នងុេលនដា្ឋ ន។ 
ខ្ញុំបានតាមេមើលេលាក េដៀន ែដល ជបួជាមយួ
េមប ្ជ ការរបស់េលាក។ េលាកបានយកខ្ញុំេ
ជាមយួ េ េពលែដលេធ្វើដេណើ រ្រតួតពិនិត ទ័ព
ែខ ្របយុទ្ធជរួមខុ។ េលាកបាននិយាយកបំ្លុក
កែំប្លងជាមយួពលទាហ៊ាន េហើយផ្តល់គនិំតអំពី
ថាេតើ្រតូវេលើកទំនប់ធំៗ  យ៉ាងណាេដើម ីទប់រថ
េ្រកាះ និងេតើ្រតូវព្រងាយមនីេ ទីណាេទៀត។ 
 េដើរដល់េដើមេឈើធ ំ ែដលេគែតងេជឿថា
ជាលំេ របស់្រពាយបិសាច េលាក េដៀន ែដល 
ដកកាំេភ្លើងខ្ីលពីចេង្កះ េហើយបាញេ់ដើមេឈើេនាះ

តេទទំព័រ៣២ 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ៣០ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

រជូនពរកនងុឱកសបុណយចូលឆន ថំមី  
របសេ់ ក សងឺ សេ្រមច នយកព័ត៌មន សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

សសួ្តឆីន ថំមី! ឆន មំ ញប់ញចសក័ ព-ស ២៥៥៧ 
ទទួលេទពធិ ្រពះនម ទុង េទវី បុ្រតីទី១ ៃនកបិលម ្រពហម 

 ខ្ញុំ្រពះករណុា ខ្ញុំ សូម្រកាបថា្វ យបង្គ្រពះ
េថរានេុថរៈ្រគប់្រពះអង្គ និងសូមជរាបសួរចេំពាះ 
យាយតា មាមងី បងប្អូន ្រគប់របូ េដាយេសចក្តី
េគារព។ 
 េ ក្នុងឳកាសេនះ សបា្ត ហ៍ទីពីរៃនែខ
េច្រត ែដលពិធបីុណ ចលូឆា្ន ំែខ្មរកាន់ែតខិតមក
ជតិ ក្នុងនាមជានាយកព័តម៌ានៃនសហព័ន្ធែខ្មរ
កម្ពុជាេ្រកាម និងក្នុងនាមផា្ទ ល់ខ្ញុំ្រពះករណុា ខ្ញុំ 
មានការនឹក្រសៃមេ ដល់សតអិារម្មណ៍ របស់
្រពះសង  ្រពមទំាង្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេ្រកាមជា
ទេូ  ែដលែតងេរៀបច្ំរបារព្ធពិធចីលូឆា្ន ំតាម
្របៃពណីជាតយ៉ិាងខា្ជ ប់ខ្ជួន ក្នុងនាមជាែខ្មរែដល
កពុំងរស់េ េ្រកាមរបប្រគប់្រគង គាបសង្កត់
របស់បរេទស េលើទឹកដៃីនមាតភុមូកិេំណើ តរបស់
ខ្លួន។ ក្នុងសា្ថ នភាពេនះ ្រពះេតជ្រពះគណុ ្រពម
ទំាងបងប្អូនរមួេលាហិត បានបងា្ហ ញនវូសា្ម រតអីភិ
រក ទំេនៀមទមា្ល ប់ និង្របៃពណីសាសនារបស់ 
ជនជាតែិខ្មរេយើង ែដលជា្របជាជាតធិា្ល ប់មានវប
ធម ៌ អារ ធមខ៌្ពស់កប់កពូំល ក្នុងភមូភិាគអាសីុអា
េគ្នយ៍េយើងេនះ។ 

 ្រពះេតជ្រពះគណុ ជាទីេគារព ! 
យាយតា មាមងី បងប្អូន រមួជាតជិាទី

េម្រត ី! 
េ េរៀងរាល់េពលែដលឆា្ន ំចាស់រកំលឹខ្លួន

ចាកេចញេ  េហើយឆា្ន ំថ្មមីយួេទៀតខិតមកជតិ 

េយើងទំាងអស់គា្ន ជាែខ្មរេ្រកាម ែតងសួរខ្លួនឯងថា 
េតើអ្នកែដលមានបំណងរលំាយបំបាត់ពូជសាសន៍
របស់េយើង េគេធ្វើបានេជាគជយអ្វខី្លះ? េហើយេតើ
េយើងជាែខ្មរេ្រកាមជាជនរងេ្រគាះ បានការពារ
ខ្លួនេដើម ីរស់ ក្នុង្រកបខ័ណ្ឌ ជាមនសុ មានេសរី
ភាពេនាះ បានប៉ុនណាែដរ ?  

េលាក ែឆសស្តឺថន (G.K. Chesterto) បាន
ទកុពាក េសា្ល កថា “របស់ែដលគា្ម នជវីតិ អែណ្ត ត 
ហូរេ តាមទឹក, ប៉ុែន្តគមឺានែតរបស់មានជវីតិេទ 
ែដលអាចអែណ្ត តប្រ ្ច ស់ទឹក”។ “A dead thing 
goes with the stream, but only a living thing can 
go against it”. 

កន្លងមក ្រពះេតជ្រពះគណុ្រគប់្រពះអង្គ 
្រពមទំាងបងប្អូនរមួជាត ិ បានបងា្ហ ញចេំពាះរដា្ឋ ភិ
បាលៃន្របេទសេវៀតណាមថា ្រពះអង្គ និងបង
ប្អូន គពំុឺែមនជារបស់គា្ម នជវីតិេទ េដាយបាន
បងា្ហ ញនវូសា្ម រត ី ហ៊ានេ្រកាកេឡើងតសូ៊េដាយ
សន្តិភាព ្របឆាំងជាមួយអ្នកែដលេធ្វើការគាប
សង្កត់។  ឆា្ន ំថ្មជីាជហ៊ានថ្ម ីស្រមាប់េយើងទំាងអស់
គា្ន ជាជនជាតេិដើមេលើទឹកដកីម្ពុជាេ្រកាម េយើង
មនិអាចបេណា្ត យឲ រដា្ឋ ភិបាលយួនបំបិទសិទ្ធិ
េសរភីាពែដលមានែចងទំាង ៤៦មា្រតា េដាយ
អង្គការសហ្របជាជាតេិនាះ បានេឡើយ។ 

ខ្ញុំ្រពះករណុា ខ្ញុំ មានជេនឿេជឿជាក់ថា ្រពះ
នាងេទពធតិា្រពះនាម ទងុ េទវ ីប្ុរតទីី១ ៃនកបិល 



េលខ៩៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ទំព័រ៣១ ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

មហា្រពហ្ម ែដល្របកបេដាយ្រពះេន្រតទិព្វ ជា
េទវតាឆា្ន ំថ្ម្ីរសឡាញ់សន្តិភាព និងយុត្តធិមេ៌
ក្នុងេលាក នឹង្របទាននវូពរជយសិរសួីស្តី ្រពម
ទំាងចលូរមួដេណើ រៃនការតសូ៊អហឹង  េដាយ
អងអាចកា្ល ហានរបស់ ែខ្មរេ្រកាម េហើយនឹងជយួ
ពន ល់ដល់រដា្ឋ ភបិាលៃន្របេទសេវៀតណាម ឲ
បញ ប់រាល់នេយាបាយ េបាកបេ ្ឆ ត្របេលាម
បន្លំែភ្នកែខ្មរ និងសាកលេលាកឲ សា្គ ល់ពីតៃម្ល
របស់មនសុ  េចះេគារពសិទ្ធិអ្នកដៃទ បញ ប់
គនិំតព្រងកីឈា្ល នពានវាតទីនិយម េហើយេចះ
្រសឡាញ់េសចក្តសុីខសន្តិភាព និងសច្ចធម ៌ ដចូ
្របេទសដៃទេទៀតេ ក្នុងេលាកជាពំុខានេឡើយ។ 

សូមេទវតាឆា្ន ំថ្ម្ីរបទានពរជយ សិរមីង្គល

រូបថតែដលមននយ័រយពនព់កយរូបថតែដលមននយ័រយពនព់កយ៖ 

ចេំពាះ្រពះសង ្រគប់្រពះអង្គ ្រពមទំាងយាយតា 
មាមងី បងប្អូន្រគប់របូ ឲ បាន្របកបេដាយេសច
ក្តសុីខ ចេំរ ើន តេរៀងេ ។ 

សូម្រពះេតជ្រពះគណុ្រគប់្រពះអង្គ ្រពម
ទំាងបងប្អូនរមួជាតទំិាងអស់ េមតា្ត ទទលួនវូេសច
ក្តេីគារពេស្នហា និងេសចក្តនឹីករលឹកជាទីបំផតុ 
ពីខ្ញុំ្រពះករណុា-ខ្ញុំ។ 

 
សួស្តីឆា្ន ំម ញ់! 

ជេយា ដេណើ រតសូ៊អហឹង  របស់ែខ្មរេ្រកាម! 
េធ្វើេ សហរដ្ឋអាេមរកិ ៃថ្ងទី៧ ែខេមសា ឆា្ន ២ំ០១៣ 

ខ្ញុំ្រពះករណុា-ខ្ញុំ 
សឺង សេ្រមច 

   ១១១---   មខុែមឈឺ៉ចប់មខុែមឈឺ៉ចប់មខុែមឈឺ៉ចប ់  ខ ្លនួជបក់ នងុគកុ ខ ្លនួជបក់ នងុគកុ ខ ្លនួជបក់ នងុគកុ       ្រសីែខ មរទលូទកុ ខ ៃដឳបប្ុរ្រសីែខ មរទលូទកុ ខ ៃដឳបប្ុរ្រសីែខ មរទលូទកុ ខ ៃដឳបប្ុរ       
      ជីវតិរងកមម ្របស្់រពត្់រគួ រ ជីវតិរងកមម ្របស្់រពត្់រគួ រ ជីវតិរងកមម ្របស្់រពត្់រគួ រ       ឈឺចបេ់ខ្ល ចផ  គម ន្រគេល្ហើយែល្ហ។ឈឺចបេ់ខ្ល ចផ  គម ន្រគេល្ហើយែល្ហ។ឈឺចបេ់ខ្ល ចផ  គម ន្រគេល្ហើយែល្ហ។      

   ២២២---   មខុកនូ្របុសតចូ ដូចកពំងុឆងល ់មខុកនូ្របុសតចូ ដូចកពំងុឆងល ់មខុកនូ្របុសតចូ ដូចកពំងុឆងល ់      េរឿងទកុ ខអំពល ់េគចបច់ងែម៉េរឿងទកុ ខអំពល ់េគចបច់ងែម៉េរឿងទកុ ខអំពល ់េគចបច់ងែម ៉     
      េតើខ ញុខំសុអី េកើតមកជែខ មរ េតើខ ញុខំសុអី េកើតមកជែខ មរ េតើខ ញុខំសុអី េកើតមកជែខ មរ       េកើតមកខសុែខ  ជកនូអនក្រក? ។េកើតមកខសុែខ  ជកនូអនក្រក? ។េកើតមកខសុែខ  ជកនូអនក្រក? ។      

   ៣៣៣---   មខុប្អូនប៉ូលីស ទទលួបញជ  មខុប្អូនប៉ូលីស ទទលួបញជ  មខុប្អូនប៉ូលីស ទទលួបញជ        េឃើញេរឿងេវទន ្ត បព់កយអង្វរេឃើញេរឿងេវទន ្ត បព់កយអង្វរេឃើញេរឿងេវទន ្ត បព់កយអង្វរ      
      ្រសេ ះជតែិខ មរ ពជូ ងអងគរ ្រសេ ះជតែិខ មរ ពជូ ងអងគរ ្រសេ ះជតែិខ មរ ពជូ ងអងគរ    េហតអុ្វីវកឹវរ ចងែតគន ឯង ?េហតអុ្វីវកឹវរ ចងែតគន ឯង ?េហតអុ្វីវកឹវរ ចងែតគន ឯង ?      

      ៤៤៤---   មខុឆម ំនរ ីសំភសីញជឹ ង មខុឆម ំនរ ីសំភសីញជឹ ង មខុឆម ំនរ ីសំភសីញជឹ ង          កនូកនូកនូ---ម្ត យេគេយើង តងឹ្រទូងៃ្រកែលងម្ត យេគេយើង តងឹ្រទូងៃ្រកែលងម្ត យេគេយើង តងឹ្រទូងៃ្រកែលង… … …    
      មខុែខ មរ ចតិ ្តែខ មរ ឳ ! ែសនចែមបងមខុែខ មរ ចតិ ្តែខ មរ ឳ ! ែសនចែមបងមខុែខ មរ ចតិ ្តែខ មរ ឳ ! ែសនចែមបង… … …    ខ ញុជំអនកែតង ែរងរតឹ ខ្វយខ ្វល ់ខ ញុជំអនកែតង ែរងរតឹ ខ្វយខ ្វល ់ខ ញុជំអនកែតង ែរងរតឹ ខ្វយខ ្វល…់……។។។      

េ យ៖ សឺន សេ្រមចេ យ៖ សឺន សេ្រមចេ យ៖ សឺន សេ្រមច   



មយួ្រគាប់។ “ប៉ណុ្ណ ឹ ងេ បានេហើយ” 
គាត់និយាយកែំប្លងេលង។ អ្នកេ ជវុញិេលាក
បេញ្ចញសំេណើចក្នងុក្តថីប់បារម្ភ។ 
 ដចូជាបានដងឹមនុែមន ខា្ម ងំេផ្តើមេបើកការ
វាយលុកេ មនុេពលៃថ្ងរះ េហើយបន្តេដាយការ
បាញ់េផា្ល ងកំាេភ្លើងធអំស់កន្លះ្រពឹក។ ខ្ញុំេ ក្នងុេល
នដា្ឋ ន បន់្រសន់កុឲំ ដបលូទីជ្រមករលំបាក់ េ
េពលែដល្រគាប់េផា្ល ងធា្ល ក់ចពីំេលើ។ ្រពឹកេឡើង 
េលាក េដៀន ែដល បង្ហយុែផ ងបារនិីងក្ិលន្រសា 
្របាប់ខ្ញុំថាឲ រត់ េ ្រពំ្របទល់ែដនែខ្មរៃថ។ “្រតូវ
ែតមានអ្នកេ រស់ េដើម បីន្តការ្របយុទ្ធ។ េយើង
មនិ្រតូវសា្ល ប់ទំាងអស់គា្ន េ ទីេនះេទ” គាត់ែ្រសក
ខា្ល ងំៗ េ េពលែដលខ្ញុំតបវញិថា វាគា្ម នេពល
េវលា្រគប់្រគាន់េដើម រីត់េ ដល់្រពំ្របទល់ែដន
េនាះេទ។ េលាក េដៀន ែដល ក៏បានរញុខ្ញុំេចញពី
េលនដា្ឋ ន។ 
 បនា្ទ យអពិំលមនិ្រតូវបានដលួរលំេទ េ
េពលេនាះ។ អ្នកយកការណ៍ខ្លះបានេពប្រជាយ

នឹងរបាយការណ៍របស់េយើងថា កងទ័ពៃនរណ
សិរ ជាតបិានបាញ់កេំទចរថេ្រកាះេ្រចើនជាងចនំនួ
មយួេ្រគឿង។ ទាល់ែតបុ៉នា្ម នឆា្ន េំ្រកាយ  ្រកុមអ្នកត
សូ៊វលិ្រតឡប់េ វញិ េហើយថតរបូរថេ្រកាះែដល
្រតូវេ្រចះចាប់មយួេ្រគឿង និងទិដ្ឋភាពទីលាន
្របយុទ្ធ។ េ េពលេនាះ េលាក េដៀន ែដល ជា
អគ្គប ្ជ ការរង ៃនកងទ័ពជាតរិេំដាះ្របជាពលរដ្ឋ
ែខ្មរ។ ្របកបេដាយបគុ្គលិកលក្ខណៈមានអំណាច 
និងធេំធងេលើសពីជវីតិ  េលាក េដៀន ែដល បាន
ផ្តល់នវូអ្វីៗ ទំាងអស់ែដលេលាកមាន េដើម រីបប
្រគប់្រគងរេបៀបសាធារណរដ្ឋ មយួ ជនូ្របេទស
កម្ពជុា េហើយេលាកនឹង្រតូវជនរមួជាតែិខ្មរចងចំា
មនិេភ្លច។ 
 េលាកបណ្ឌ ិត ហា្គ ហា្វ  ពាងេមត៉ បានចលូ
និវត្តពីសាកលវទិ ល័យហា្គ ម។ េលាកជាអតតី
ជនយួការ ៃន េមប ្ជ ការ កងទ័ពជាតរិេំដាះ្របជា
ពលរដ្ឋែខ្មរ៕ 

តពីទំព័រ២៩ 

្រពះវ ិ រវត្តឈូងធំ ្រសុកេ្រជយញក៍ េខត្តឃ្ល ំង កមពុជេ្រកម កនុងឱកសបុណយបញចុ ះសីម 


