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ម កេរឿង 

 ខងេ្រកមេនះគឺជេសចក្តីអំពវនវរបស់អងគករតំ ង
្របជជតិែដលគម នតំ ងរបស់ខ្លួនកនុងអងគករសហ្របជតិ េ
កត់ថ UNPO ជូនចំេពះនយករដ្ឋម្រន្តយីនួ េង្វ ង តឹងយុង 
(Nguyen Tan Dung) ។ ្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូម
េធ្វីករបកែ្របេ្រកផ្លូវករ ដូចែដលមនេសចក្តីដូចតេទេនះ៖ 
 ទី្រកុង េអ ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦ អងគករ UNPO 

មនេសចក្តី្រពយួបរមភយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះករេធ្វីទុកខបុកេមនញរបស់
ជញ ធរេវៀត មមកេលី្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរកមពុជេ្រកម 

េនះគឺជបញ្ហ សខំន់មយួ ែដលអងគករ UNPO បនអំពវនវេទ
ដល់នយករដ្ឋម្រន្តីេវៀត ម ក៏ដូចជប ្ត ថ នទូតទងំ យ 
េនកនុង្របេទសេវៀត ម ។ ល់េហតុករណ៍ទងំ យែដល
េកីតមនេឡងីថម ី ៗ េនះ អងគករ UNPO េថក លេទសចំេពះ 
្របេទសេវៀត ម ែដលបននិងកំពុងបន្តករគបសងកត់ រេំ ភ
បំពនែផនកសិទធមិនុស មកេលីែខមរេ្រកមជនជតិេដីម ។ ដូេចនះ 
UNPO អំពវនវឲយរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម បញឈប់ជបនទ ន់នូវទេង្វី

ទងំ យ ែដលជករគបសងកត់ បំបិទសិទធិេសរភីព និង
យយដីល់ជីវតិ្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 អងគករ UNPO ែតងទទលួបននូវរបយករណ៍ពីអងគ
ករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ស្តីអំពីកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស
របស់រ ្ឋ ភិបលេវៀត ម មកេលី្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរ
េ្រកម ។ កនុងេនះរមួមនកររុកគនួេធ្វីទុកខបុកេមនញ ករេធ្វី

ទរុណកមម និងករ ក់ក្រមិតកនុងករទទលួ ឬផ ព្វផ យព័ត៌មន
ផងែដរ ។ េ យែឡក UNPO មនេសចក្តខី្វ យខ្វល់យ៉ងខ្ល ងំ
ចំេពះប ្ត េខត្តមយួចំននួ ែដល្រតូវរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម ក់
គំនបយ៉ងធងន់ធងរ ។ កនុងេនះរមួមន េខត្ត្រពះ្រតពងំ (Tra 

Vinh), េខត្តឃ្ល ងំ (Soc Trang) និងេខត្តមត់្រជកូ (An Giang)។ 
េខត្តទងំេនះ្រតូវរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម រតឹបន្តឹងយ៉ងខ្ល ងំចំេពះ
ករនចូំលឯក រជភ ែខមរ, រមួទងំចេ្រមៀងេសន ជតិ និង
្រពឹតិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ។ ជពិសសគឺ ល់ឯក រស្តី
អំពីសិទធិមនុស  ឬសកមមភព ែដលទកទិ់នេទនឹងអងគករ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។                        (តេទទំព័រទី ០៣) 

គណៈអធិបតីៃនអងគករតំ ងឲយ្របជជតិ ែដលគម នតំ ងកនុងអងគករ UN 
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 សួស្តីឆន ថំម ី ឆន សំកល ឆន  ំ ២០០៧ នមំកនូវសិរ ី
សុភមងគល វបុិលសុខ និងសិទធិេសរភីព ចូរេកើតមនដល់មនុស
ជតេិនទូទងំពិភពេ ក ។ កនុងឱកសដ៏ម រកិេនះ នង
ខញុ ្ំរពះករុ  នងខញុ  ំ សឺង ធណិីត ្របធន្រស្តីសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម និង ងនមឲយគណៈកមមករនយកសហពន័ធែខមរ
កមពុជេ្រកម សូម្របេគន និងជូនពរនឱកសបុណយចូលឆន ថំម ី
ឆន សំកល ២០០៧ សូមឲយ្រពះសងឃ និងបងប្អូនរួមជតែិខមរ
េ្រកមេន្រគបមូ់ល ្ឋ ន ទទួលបននូវេជគជ័យ្រគបភ់រកចិច 
ករងរជត ិនិងអន្តរជត ិ។ 
 ឆន  ំ ២០០៦ កន្លងផុតេទយ៉ងឆប់រហ័ស បនបន ល់
ទុកនូវសកមមភពកនុងចលនតសូ៊េ យសន្តិវធិេីលើឆកអន្តរជត ិ
និងអន្តរជត ិ យ៉ងេ្រចើនអេនកេដើមបទីមទរសិទធិេសរភីពជូន
បងប្អូនែខមរេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនឯមតុភូមកិមពុជេ្រកមដ៏
ម កសំត់ៃនេយើង ។ កនុងនម្របធន្រស្តីែខមរេ្រកម ខញុ ្ំរពះ
ករុ  នងខញុ  ំ មន រមមណ៍រេំភើប និងេមទនភពៃ្រកែលង
ចេំពះទឹកចតិ្ត្រស្តីែខមរេ្រកម្រគប់រូបទងំកនុង និងេ្រក្រសុក ែតង
ែតមន ម រតីភញ ក់រលឹកគតិដល់ សនជត ិ មតុភូម ិ ។ ជ
ពិេសស បនចូលរួមគ្ំរទសកមមភពអហិង ៃនចលន្រស្តីែខមរ
េ្រកម និងបនអប់រកូំនេច ឲយេចះ្រស ញ់វបបធម៌្របៃពណី
ជតរិបស់ខ្លួន ។ 
 បងប្អូន្រស្តីែខមរេ្រកមជទីេគរព ប់ ន !  
 មតុភូមកិមពុជេ្រកមៃនេយើង បនសថិតេនេ្រកមរបប

និគមយួន ប់ទសវត រម៍កេហើយ មនិ្រតមឹែតប៉ុេ ្ណ ះ 
រដ្ឋអំ ចយួនកុមមុយនិស្តផ្ត ច់ករ បនេធ្វើទុកខបុកេមនញ្រគប់
ែបបយ៉ងមកេលើ្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ្រគប់របបនេយបយ 
េឃរេឃជទីបផុំត ។ ក ្ត សខំន់េទៀតេនះ រដ្ឋអំ ចយួន
បន្រប្រពឹត្តអេំពើអមនុស ធម៌មកេលើ្រស្តីែខមរេ្រកម ពីអតតីកល 
រហូតមកទល់បចចុបបនន ដូចជចប់្រស្តីែខមរេ្រកមឲយេធ្វើករហួសពី
សមតថភព បបំទិសិទធិេសរភីពមនិឲយ្របរពធទិ សិទធិនរអីន្តរ-
ជត ិ៨ មនី, សិទធិមនុស អន្តរជត ិ១០ ធនូ  េហើយ មឃត់្រស្តី
ែខមរេ្រកមមនិឲយែស្វងយល់ពីតួនទីសងគម និងនទីសុខភពជ
េដើម ។ 
 ទេង្វើដ៏ៃ្រពៃផ ែបបេនះ េធ្វើឲយ្រស្តីែខមរេ្រកម្រគប់រូបេន

ទូទងំែដនដកីមពុជេ្រកមរងទុកខេវទនឈឺចប់េខ្ល ចផ ដតិ ម 
កនុងដួងចតិ្ត្រគប់េពលេវ  ។  
 ដូេចនះ ងនម្របធន្រស្តីែខមរេ្រកមៃនសហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកម សូមអពំវនវដល់បងប្អូន្រស្តីែខមរេ្រកមទងំអស់ 
្រតូវែតេ្រកកេឡើងតសូ៊ករពរសិទធិរបស់ខ្លួន និង្របកន់េគល
ជហំររងឹមបំផុំត កនុងជវីភពរស់េន្របចៃំថង និងមនឧត្តមគតិ
ខពស់ មនិ្រតូវទុកចតិ្តស្រតូវ ឬចញ់ពកយលួងេ មរបស់យួន
អេន្ត ្របេវសន៍េនះេឡើយ ។ 
 រជថមមី្តងេទៀត សូមបងប្អូន្រស្តីែខមរេ្រកមទងំកនុង 
និងេ្រក្រសុក ្រតូវែតចងចនូំវេ កនដកមមែដលរដ្ឋអំ ច
យួនបេងកើតេឡើង និងេ្រកកឈរេឡើងត ្៉រគប់រូបភព េដើមប ី
ែស្វងរកសិទធិជមច ស់្រសុកជនជតេិដើម និងសិទធិេសរភីពេពញ
េលញដូច្រស្តីទងំ យ ែដលកពុំងរស់េនេលើពិភពេ កផង
ែដរ ។ េឆ្ល តឱកសេនះ ខញុ ្ំរពះករុ  នងខញុ  ំតំ ងឲយ្រស្តីែខមរ
េ្រកមៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូមេប្តជញ ចតិ្តយ៉ងេមះ មុត
នឹងេធ្វើចលនតសូ៊ទមទរសិទធិស្វ័យសេ្រមច សនខ្លួន និងសិទធិ
្រស្តី្រសប មលកខន្តិកៈអងគករសហ្របជជត ិ ជូនបងប្អូន្រស្តី
ែខមរេ្រកម លុះ្រ ែតបនទទួលេជគជ័យជ ថ ពរ ។ 
 ជទីអវ ន ខញុ ្ំរពះករុ  នងខញុ  ំ សូម្របេគន និង
្របសិទធពរជ័យ សុខសួស្តី សុភមងគល សិទធិេសរភីព និងយុត្តធិម៌ 
ចូរេកើតមនដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និង្របជពលរដ្ឋ
ែខមរេ្រកម្រគប់េពលេវ  កុបំេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ៕ 

 អនក្រសី សឺង ធីណិត 

និពនធនយក ៖ ថច ់ចនធ ូផ ព្វផ យ ៖ សឺន រតនៈ,  សឺន ចន័ទ 

ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net 

វិចរណកថ 

អនក្រសី សឺង ធីណិត និងគណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េនទី្រកុង េអ 
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(តមកទំព័រទី ០១) ្រពឹត្តិករណ៍ជកែ់ស្តង េនេខត្តមត់្រជូក ន
េវ េម៉ង ៦ ្រពឹកៃថងទី ២១ ែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០០៦ ជញ ធរភូមិ
េជីងេគ ឃុេំពធ៌ ្រសុក្រកេប បនចប់ខ្លួនែខមរេ្រកមមយួ្រគួ រ 
ែដលកនុងេនះមនេ ក េច សិដ្ឋ េឈម ះេ្រកេ ថ េច គីម 
សុទធ យុ ៤៥ ឆន ្ំរតូវជប្តី និងនងែអ៊ង ្រតូវជ្របពនធ ។ ្រកុម
្រគួ រខងេលីេនះ្រតូវបន ជញ ធរេវៀត ម េចទ្របកន់ពីបទ
បនេមីលឌីវឌីី (DVD) ែដលជសកមមភព្របជុំរបស់សហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកម េលីឆកអន្តរជត ិ។ េ្រកយមក ជញ ធរេវៀត ម 
បនរបឹអូសយកឯក រទងំេនះ េហយីបនេធ្វីករគបសងកត់
មកេលី្រកុម្រគួ រេ ក េច សិដ្ឋ និងសួរន ំេដីមបីឈនេទដល់
ករចប់ខ្លួនអនកែដលមនជប់ពក់ព័នធដៃទេទៀត ។ 
 េនៃថងទី ៥ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦ ្រពះសងឃែខមរេ្រកមជេ្រចីន
អងគគង់េនវត្តកេញច ងកំពង់ វ េខត្ត្រពះ្រតពងំ ្រតូវ ជញ ធរេខត្ត
េឈម ះ ងុ៉ក យ៉វ (Ngoc Giau) និង ជញ ធរ្រសកុទីវកឹង េឈម ះ ទឺ
ឡុង (Tu Long) និងែប ៊ យ (Be Hai) គំ មកំែហង្រពះេច 
អធិករវត្តឲយ ក់គំនប និងបេណ្ត ញ្រពះសងឃទងំេនះេចញពី 
វត្ត ។ កនុងខណៈេនះ ជញ ធរេវៀត មក៏បនរបឹអូសយកនូវ
ថសចំេរៀងេសន ជតិ និង្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមជ
េ្រចីនកបលផងែដរ ។ េ្រកយមក្រពះសងឃទងំេនះ មន្រពះេតជ
គុណ សុខ ចនថ់, ្រពះេតជគុណ ហុបី និង្រពះេតជគុណនម ធ 
្រតូវឃុខំ្លួនេនកនុងវត្ត ។ 
 េនឯេខត្តឃ្ល ងំឯេ ះវញិ ្រពះសងឃមយួអងគ្រពះនម 
គឹម សុីសំ  ្រតូវ ជញ ធរេខត្តឃ្ល ងំេកះេ េទសួរចំេលីយ ។ 
េនះគឺជកររេំ ភបំពនែផនកសិទធិមនុស  និងជំេនឿ សន
ស្រមប់ែខមរេ្រកម ។ េនៃថងទី ១១ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦  ជញ ធរេវៀត

ម បនចប់និស ិតមន ក់េឈម ះ ឌិន ធី េហយីបនឃុខំ្លួន 
និងបង្អត់ រ េ យ្រគន់ែតនិស ិតរូបេនះេ្របី្របស់្របព័នធអី៊ន
េធីែណត ែដលេនះជកររេំ ភសិទធិេសរភីពយ៉ងធងន់ធងរ ។ 
បញ្ហ និស ិតេឈម ះ ឌិន ធី ្រតូវបន យករណ៍មកថ ខ្លួន្រតូវ 
រ ្ឋ ភិបលេវៀត មចប់ឃុឃំងំ េធ្វីទរុណកមម និងបង្អត់ រ 
េហយីរងរបសួេ យ ជញ ធរេវៀត មេធ្វីទុកខបុកេមនញ ។ កនុងៃថង
េនះែដរ េនឯវត្តសមបួរ ្រសុកចូវថញ់ េខត្ត្រពះ្រតពងំ ជញ ធរ
េខត្តពីរនក់េឈម ះ េង្វ ង ុ ងំចឹន (Nguyen Van Chinh) និងហ្វ៊ី 
ុ ងំ្រទិន (Quy Van Trinh) បនេទដល់វត្តសមបួរ េហយីបញជ
្រពះេចអធិករវត្ត្រពះនម ថច ់សុខ េកះេ ្រពះសងឃទងំបអីងគ
េទជបួពកួេគ េ យជប់េចទពីបទមនទំនកទំ់នង និងរក នូវ
ឯក រសកមមភពសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ កនុងេនះរមួមន 
្រពះេតជគុណ េច សុខេសន េកីតឆន  ំ១៩៨១, ្រពះេតជគុណ ថ
ច់ ៃផ េកីតឆន  ំ១៩៨៤ និង្រពះេតជគុណ ថច់ ផន ។ 

 កលពីៃថងទី ១៦ ែខធនូ មន្រពះសងឃពីរ្រពះអងគេទៀត 
គង់េនវត្តេ្រ កលិច េខត្ត្រពះ្រតពងំ ្រតូវ ជញ ធរេកះេ េទសរួ
ចំេលីយ េ យេចទ្របកនពី់បទជប់ពក់ព័នធនឹងកររក នូវឯក
រ និងមនទនំក់ទំនងនឹងអងគករសហព័នធផងែដរ កនុងេនះគឺ

មន្រពះេតជគុណ ថច់ ឫទធី និង្រពះេតជគុណ ថច់ សំរដ្ឋ ។ ្រពះ
សងឃទងំពីរអងគមន្រពះជនម ២៣ វស  ។ 
 អងគករ UNPO ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំចំេពះបញ្ហ រេំ ភ
បំពនសិទធិមនុស ែបបេនះ េនកនុង្របេទសេវៀត ម ។ េ យ
ែឡកអងគករ UNPO េថក លេទស្របេទសេវៀត ម ចំេពះករ
េធ្វីទុកខបុកេមនញ និងករេចទ្របកន់េទេលី្រពះសងឃ និង្របជ-

ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមថខសុចបប់ េនេពលែដលពកួគត់មនករទក ់
ទងនឹងអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ េ្រពះអងគករសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម គឺជសមជិក និងជគណៈកមមករនយកេនកនុង
អងគករ UNPO េហយីក៏ជអងគករមយួែដលមនមគ៌អហងិ កនុង
ករែស្វងរកសិទធសិ្វ័យសេ្រមច សន ជូនែខមរេ្រកម ប់ ននក់
េនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន ។ មិន្រតឹមែតប៉ុេ ្ណ ះ ក៏ជអងគករមយួ 
ែដលបនទទលួករគ្ំរទពីប ្ត អងគករជេ្រចីន េនេលឆីកអន្តរ
ជតិកនុងករេឃសនែស្វងរកសទិធិមូល ្ឋ នជូនែខមរេ្រកម ។ 
 េហតុករណ៍ដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេលីេនះ អងគករ 
UNPO អំពវនវេទដល់េ ក េង្វ ង តឹងយុង (Nguyen Tan 

Dung) នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្របេទសេវៀត ម ្រតូវេធ្វីអន្ត គមនេ៍ទ
េលីចំណុចទងំេនះ ៖  
 ្រតូវរកវធិនករបញឈប់ជបនទ ន់នូវកររេំ ភបពំននិង 
ករេធ្វីទុកខបុកេមនញខសុចបប់មកេលីសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម ក៏
ដូចជ្រពះសងឃែខមរេ្រកមេនកនុង្របេទស ។ 
 ្រតូវទទលួយក និងផ្តល់សទិធិមូល ្ឋ នដលព់លរដ្ឋែខមរ
េ្រកម េដីមបីរមួចំែណកកនុងករព្រងឹងសន្តិភព, េគរពសិទធិមនុស
េនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន រមួបញចូ លទងំករេឃសនែស្វងរកសិទធិ
េសរភីពរបស់អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមផងែដរ ។       
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  មិន្រតូវឲយេកីតមនេរឿងរេំ ភបំពនសិទធិមនុស  និង
បទឧ្រកិដ្ឋមកេលីែខមរេ្រកមេទៀតេឡយី, ្រតូវធន និងអះ ង 
ចំេពះបុគគល បនរេំ ភបំពនមកេលីែខមរេ្រកម ្រតូវេធ្វីករ
េសុីបអេងកតឲយបន្រតឹម្រតូវ មិន្រតូវមនករលេំអៀងរមួបញចូ លទងំ
ករ យលកខជអក រថ មិនឲយេកីតមនឧបបតិេហតុចំេពះែខមរ
េ្រកមតេទេទៀត ។ េលីសពេីនះ រ ្ឋ ភិបលេវៀត ម ្រតូវ
ធន, េលីកកមពស់ និងេគរពសិទធិមនុស ឲយបន្រតឹម្រតូវ្រសប
មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ក៏ដូចជផ្តល់សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញ

មតិ, ករបេងកីតជសហគមន៍ និងេសរភីពព័ត៌មនេនកនុង្របេទស
របស់ខ្លួន ។ កនុងេនះក៏មិន្រតូវ មឃត់ចំេពះករផ ព្វផ យ ឬ
កររក ទុក្រពឹត្តបិ្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមផងែដរ ។ 
 េលីសពីេនះ អងគករ UNPO សុំអំពវនវ ល់ប ្ត  

ថ នទូត ែដលេនកនុង្របេទសេវៀត ម ៖  
 ចូរេធ្វីយ៉ង ឲយរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម ចតវ់ធិនករ 
េដីមបីបញច ប់ជបនទ ន់នូវសកមមភពរេំ ភបំពន ែដលកំពុងេកតី
មនចំេពះែខមរកមពុជេ្រកម ។ ចូរេលីកអំពីបញ្ហ សិទធិមនុស ែខមរ
កមពុជេ្រកម េនេពលមនទនំក់ទំនងនឹងេវៀត ម ។ ្រតូវរឭំក
េទេវៀត មថ ខ្លួនជហតថេលខមីយួកនុងអងគករសហ្របជជតិ 
ដូេចនះេវៀត ម ្រតូវេគរពសិទធិមនុស ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរ
ជតិ ពិេសសេន្រតង់ម្រ ទ ី១៩ និង ម្រ ទី ២០ ៃនេសចក្តី
្របកសស្តីអំពីសិទធិមនុស មចបប់អន្តរជត ិ ែដលបនែចងថ 
“មនុស ្រគប់រូបមនសិទធិេសរភីពមនមតិ និងេសរភីពកនុងករស
ែម្តងមតិ ក៏ដូចជមនសិទធិេសរភីពកនុងករជបួជុំ រស់កនុងសុខសន្តិ

ភពនិងសិទធិបេងកីតសមគមេ យសន្តិវធីិ” ៕           េចមុនី េខម  

 ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគ្រពះនម ថច់ លីេភ ្រតូវ
ជញ ធរកុមមុយនសិ្តយនួេខត្ត្រពះ្រតពងំ ចប់ផ ឹកកលពីៃថងទី ២៤ 

ែខមីន ឆន  ំ២០០៥ បនទ ប់មក ក់ពនធនគរអស់រយៈេពល ៣ ែខ 
១៥ ៃថង ។ េ្រកយពីករេ ះែលងឲយមនេសរភីព ្រពះអងគបនរត់
េភៀសខ្លួនេទ្រពះ ជ ច្រកកមពុជកលពីៃថងទី ១៣ ែខវចិឆកិ 
ឆន  ំ២០០៦ បចចុបបននបន ងផនួសេឡងីវញិេនវត្តអងគេពធិញញ ណ 
ជធនីភនំេពញ កលពីៃថងទី ៥-៦ ែខមក  ឆន  ំ២០០៧ កន្លង ។ 

 ្រពះភិកខុ ថច់ លីេភ ្រពះជនម ៣០ វស  ្រសកុកំេណីត
េនភូមិេហឿងឃូេប ឃុំ ឡុក ្រសុកចូវថញ់ េខត្ត្រពះ្រតពងំ  
កមពុជេ្រកម ្រពះអងគ្រតូវ ជញ ធរយនួេចទ្របកន់ពីបទបផុំស
បំផុលចលន្របឆងំយនួ និងបនគ្ំរទមគ៌អងគករសហព័នធ
េនះ ។ ្រពះអងគធ្ល ប់បនសែម្តងករ ្ត យ្រសេ ះេភទជសងឃ 
េ្រកយេពល្រតូវរដ្ឋអំ ចយនួចប់ផ ឹក និងមូលេហតុែដលមិន
ចបសួវញិបនេនកមពុជេ្រកម “មូលេហតុែដលខញុបំទមិនបសួ

វញិេនះ មកអំពីេនកមពុជេ្រកមយនួ បន មឃត់ខញុបំទមនិ
ឲយបសួ ជថមីវញិ រឯីករ ងផនួស ខញុបំទេនមនេសចក្តីេ ក
្ត យចំេពះករ ងផនួសេនះៃ្រកែលង ចំេពះករទំនុកប្រមុង 

ដូចជករេគរពធម៌ ថ៌កនុង្រពះពុទធ សនេយងីេនះ” ។ 
  បុ៉ែន្តរហូតមកដល់បចចបបនន ្រពះេតជគុណ ថច ់លីេភ
្រតូវបនអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក, សមព័នធសម-
ណៈនិស ិត-និស ិតែខមរកមពុជេ្រកម និងសមគម្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គ្ំរទេរៀបចំបំបសួ្រពះអងគ
េឡងីវញិេហយី ។ ្រពះេតជគុណ ថច់ លីេភ បនឲយដឹងថ ្រពះ
អងគ្រតូវបនបំបសួជ មេណរេនយប់ៃថងទី ៥ ែខមក  និង
បំេពញជឧបបសមបទេន្រពឹកៃថងទី ៦ ែខឆន ដំែដល ។ 
 ពិធីបុណយបំបសួ្រពះេតជគុណ ថច់ លីេភ ្រតវូបនេធ្វី

េឡងីអស់រយៈេពលពីរៃថង។ កនុងេនះមនករអេញច ីញចូលរមួយ៉ង 
កុះករពីសំ ក់បងប្អូនែខមរេ្រកម ។ េន្រពឹកៃថងទី ៦ ែខមក  
េនះែដរ ជបួជមយួអនកយកព័ត៌មន្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពះអងគបនសែម្តងនូវ 
េសចក្តីេ មនស យ៉ងខ្ល ងំ េហយីបនែថ្លងអំណរគុណចំេពះ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏ដូចជសមព័នធសមណៈនិស ិត-និស ិត
និងសមគមែខមរេ្រកមដៃទេទៀត ែដលបនេរៀបចំពិធីបំបសួ្រពះ 
អងគ។ ជចុងេ្រកយ មរយៈ្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម 
្រពះអងគបនផ្ត េំផញីសួរសុខទុកខចំេពះ្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរកនុង 
និងេ្រក្រសុក ជពិេសសសូមឲយរតឹចំណង មគគីភពកន់ែតខ្ល ងំ
ក្ល  កំុចញ់លបិចេបក្របសរបស់យនួកុមមុយនសិ្ត ។ េលសីពីេនះ 
្រពះអងគបនអំពវនវឲយបងប្អូនេ្រកកេឡងី ចូលរមួគ្ំរទចលន
អហងិ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េដីមបទីមទរសិទធិស្វយ័
សេ្រមច សនខ្លួនេនេលីទឹកដកីមពុជេ្រកម ៕            VOKK 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថង ទិតយ ទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦ កន្លងេទេនះ 
យុវជនែខមរេ្រកមេនេខត្តអូន រយី៉ូ (Ontario) ្របេទសក  
បនេបីកអងគសននិបត្របចឆំន រំបស់ខ្លួនេនវត្តែខមរេ្រកម េ យ
មន្រពះសងឃ និងយុវជនែខមរេ្រកមនិមន្ត និងអេញជ ីញចូលរមួយ៉ង
កុះករ ។ អងគសននិបត្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យគណៈកមមករ 
យុវជនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របច្ំរបេទសក  េដមីបី
ព្រងឹង ម រតីយុវជនែខមរឲយបនដងឹ និងរក េករដំែណលវបបធម៌ 
្របៃពណីរបស់ខ្លួន ។ អងគសននិបតេនះ បន្រប្រពឹត្តេទេ្រកម
អធិបតីភពរបស់េ ក េ  គឹមថុង អធិបតៃីនអងគករសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ។ កនុងេនះេគសេងកតេឃញីមនករ
ចូលរមួផងែដរពសីំ ក់្រពះេតជគុណ ថច់ េ្រទឿង ្រពះេតជ-
គុណ ្រសី គីមថន, ្រពះេតជគុណ ថច់ គីមងឹង, ្រពះេតជគុណ 
លី ចងេណន, េ ក ថច់  ្របធន ខសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ្របចេំន្របេទសក  និងេ ក ្រតឹង ន ្របធន
តំបន់ឃុសំងក ត់ៃនែខមរេ្រកម្របចេំនក ។ 
 កនុងឱកសអងគសននិបតេនះែដរ េ ក េ  គឹមថុង បន 
ផ្តល់អនុ សន ៍ ក៏ដូចជជ្រមញុឲយយុវជន និងបងប្អូនែខមរែដល
បនអេញជ ីញចូលរមួកនុងអងគសននិបតេនះ ឲយេចះយល់ដឹងនូវតំៃល
របស់ខ្លួន ។ ជពិេសសគឺែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបនមក ងំទី
លំេនកនុង្របេទសេនះ ។ េ កអធិបតីបនរលំឹក និងផ្តល់បទ
ពិេ ធន៍ដល់អងគសននិបត ជពិេសសយុវជនជំនន់េ្រកយ ្រតូវ
េចះតស៊ូេដីមបីជីវតិ ។ េ កបនបន្តថ “កលពីដំបូង ពបិក
ខ្ល ងំ ស់ចំេពះបងប្អូនែខមរ ែដលមក ងំទីលំេនកនុង្របេទស
េនះ េហយីេពលេនះ េយងីគម នេមដឹកនកំនុងឃុសំងក ត់ ជែខមរ
េនះេឡយី ។ បុ៉ែន្តបចចុបបននេនះ េយងីទងំអស់គន មនទងំ
សមគម និងថន ក់ដឹកនកំនុងឃុសំងក ត់េទៀតផង េហយីពកួគត់
ែតងែតចូលរមួេធ្វីវភិគទន និងគ្ំរទចំេពះសកមមភពរបស់េយងី 
ជពិេសស េយងីមនវត្តែខមរជេ្រចីនេនកនុងទី្រកុង ដូចជវត្តែខមរ
េន្រទី្រកុងតូ ៉ន់តូ, វត្តែខមរេ្រកមេនអូន រយី៉ូ ជេដីម ។ ទងំ
េនះ គឺជេជគជ័យដ៏ធំមយួស្រមប់េយងី្រគប់គន  ែដលជអនក
កន់្រពះពុទធ សន” ។ េ កេ  គឹម ថុង បនបន្តេទៀតថ 
េ កមនេសចក្តីេកតសរេសីរចំេពះយុវជនែខមរ្រគប់រូប ែដល
បនពយយមរក  និង្របកន់ខជ ប់នូវអត្តចរតិជែខមរ ្របៃពណី និង
វបបធម៌ែខមរ សខំន់គឺែខមរកមពុជេ្រកមែតម្តង ។ េ កបន យតំ
ៃលខពស់ចំេពះជវីភពរស់េនរបស់យុវជនែខមរេ្រកម ជពិេសស
េនះ គឺករេគរព្របតិបត្តិ និងេចះជយួយក រគន េទវញិេទ

មក ។ េ ក េ  គឹមថុង បនសងកត់ធងន់ថ ល់យុវជនទងំ 
យ គឺជសសរ្រទូងៃន្របេទសជតិ េ្រពះអនកទងំអស់គឺជ 

“ទំពងំសនងឫស ី” ដូេចនះយុវជនេយងី្រគប់រូប គរួែត្របឹងែ្របង
សិក  េរៀនសូ្រត េដីមបីអនគតៃន្របេទសជតិរបស់េយងី ។ 
 ្រសបនឹងសុនទរកថរបស់េ កអធិបតី េនកនុងសននិបត 
េនះែដរ េគសេងកតេឃញី្រពះសងឃ, ថន ក់ដឹកនឃុំសំងក ត់ ៃនេខត្ត
អូន រយី៉ូ ជពិេសសគឺនិស ិត យុវជនែខមរេ្រកម យកចិត្តទុក ក់ 
និងមនចំ ប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំចំេពះអនុ សន៍ែដល្របកប
េទេ យខ្លមឹ រេ្រកីនរលំឹកយុវជនេយងី រក ឲយបនខជ ប់ខជួននូវ
្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់របស់ខ្លួន ។ េនកនុងសុនទរកថេនះែដរ 
េ កអធិបតី បនរលំឹកដលយុ់វជនជេរឿយ ៗ ថ អនកទងំអស់គឺ
ជសសរ្រទូងជតិ ដូេចនះ្រតូវែស្វងយល់អំពីអងគករសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម ែដលជអងគករេធ្វីសកមមភពតស៊ូែស្វងរកសិទធសិ្វ័យ
សេ្រមច សន េដីមបីចូលរមួក ងជតិមតុភូមិ េលីកកមពស់ 
វបបធម៌-អរយិធម៌របស់ខ្លួន និងែស្វងរកសិទធិមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន ។ 
េ ក េ  គឹមថុង បនបន្តឲយដឹងថ េទះបជីយុវជនេយងីឋតិ
កនុងសភពែបប ក្តី មិន្រតូវេបះបង់ករសិក េនះេទ ពិេសស
គឺករសិក អក រ ្រស្តជតិ េដីមបីរមួចំែណកកនុងករែថរក វបប-
ធម៌, អក រ ្រស្ត និង សនរបស់ខ្លួន មិនថេន  ឬេន
ផទះេនះេទ ។ 
 អងគសននិបត្រតូវបនបញច ប់យ៉ងេជគជ័យេនៃថងដែដល 
េ យទទលួបនករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹ ពីសំ ក់្រពះសងឃ 
និស ិត, យុវជន និងេភញ វកិត្តយិសែដលបនអេញជ ីញចូលរមួ ។ 
អងគសននិបតនឹង្របរពធេធ្វីេឡងីជេរៀង ល់ឆន  ំ កនុងេគលបណំង
ស់ ម រតីយុវជនឲយេចះ្រស ញ់ជតិ និងរក ខជ ប់ខជួន្របៃពណី  

វបបធម៌-អរយិធម៌ខ្លួន ៕               VOKK 

ទិដ្ឋភពយុវជនែខមរេ្រកមចូលរួមអងគសននបិត េន្របេទសក    



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បចចុបបនន ្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ភគេ្រចីនេនកនុង្រសុក
្វ យទង បនសែម្តងករមិនសបបយចិត្តចំេពះរដ្ឋអំ ចយនួ

កុមមុយនិស្ត ែដលបនបញជូ ន ្រស្តយនួមករស់េន យឡនឹំងបង
ប្អូនែខមរ េន មប ្ត ភូមិមយួចំននួដូចជ ភូមិជីេក្អង, ភូមិទតួ 
េ ង, ភូមិភនំពីរ ជពិេសសេនទីរមួ្រសុក ្វ យទងែតម្តង ។ ម
្របភពព័ត៌មនព្ីរបជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េន្រសកុ ្វ យទង បន
ឲយដឹងកលពីថម ី ៗ េនះថ េនភូមិជីេក្អង, ទតួេ ង, ភនំពីរ ឃុ ំ
ចូវ ងំ និងទីរមួ្រសុក ្វ យទង េខត្តមត់្រជកូ រដ្ឋអំ ចយនួ
កុមមុយនិស្ត បនខតិខបំញជូ នជនជតិយនួជេ្រចីន្រគួ រ ឲយមក
រស់េន យឡជំមយួបងប្អូនែខមរ កនុងេគលបំណងផ ព្វផ យ 
មេនគមវជិជ របស់ខ្លួន និងពយយមទក់ទញបងប្អូនែខមរឲយ ត់
និយយភ យនួ បំេភ្លចភ ែខមរ ជពិេសសគឺ្របៃពណីទំេនៀម
ទំ ប់ែខមរ ។ 
 េខត្តមត់្រជូក គឺជេខត្តមយួែដលមន្របជ ្រស្តែខមរជ
េ្រចីនពន់្រគួ រកំពុងរស់េន និង្របកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិេ យ
ករេធ្វីែ្រសចំករ ។ មយ៉ងេទៀតេខត្តេនះមន្រពំ្របទល់ជប់នឹងេខត្ត
ែកវៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ សព្វៃថង្របជពលរដ្ឋែខមរេន

េខត្តមត់្រជូក ្រតូវរដ្ឋអំ ចយនួគបសងកត់រតឹបន្តឹងយ៉ងខ្ល ងំ 
ពិេសសករសិក អក រ ្រស្តែខមរ ករ្របតិបត្តនូិវ្របៃពណីទំេនៀម
ទំ ប់ និងជំេនឿជេដីម ។ េ្រកពីេនះ រដ្ឋអំ ចកុមមុយនសិ្ត 
យនួ កំពុងពយយមែ្របក្ល យ្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកមឲយេទជយនួ 
េនះេបីេយង មករឲយដឹងពីបងប្អូនែខមរកមពុជេ្រកមកំពុងរស់េន
កនុង្រសុក ្វ យទង ។ ្របជពលរដ្ឋែខមរភគេ្រចីនែដលេនទីេនះ
បនឲយដឹងថ សព្វៃថងេនះ យនួកំពុងបន្តចលនផ ព្វផ យមេន-
គមន៍វជិជ របស់ខ្លួនកនុងសហគមនប៍ងប្អូនែខមរេ្រកម ។ ជពិេសស
រដ្ឋអំ ចយនួបនេ្របីលបិចទញិដីែខមរ និងរបឹអូសយកដីធ្លីមយួ
ចំននួធំ ទុកស្រមប់ ្រស្តយនួមករស់េន យឡជំមយួ នឹងបង
ប្អូនែខមរេដីមបីបញចូ លមេនគមន ៍និងបំបត់ពូជ សន៍ែខមរឲយអស់ពី
ែដនដីកមពុជេ្រកម ។ 
 ្របភពព័ត៌មនបនបន្តេទៀតថ េហតុករណ៍េនះ បន
េកីតមនេឡងីជយូរ ស់មកេហយី មិនែមនេទីបេកីតមនេឡងី
ថមី ៗ េនះេទ គឺចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៧៩ េ្រកយេពលែដលែខមរេខត្ត
មត់្រជូក ្រតូវបនយនួជេន្ល សេទរស់េនតំបនល់ិចទឹកមកេម៉្លះ ។ 
ទក់ទិននឹងបញ្ហ េនះែដរ បុរសចំ ស់មន ក់ យុ្របមណ ៤៥ 
ឆន  ំ សូមមិនបេញចញេឈម ះ សព្វៃថងរស់េនភូមិជីេក្អង ឃុចូំវ ងំ 
្រសុក ្វ យទង បនឲយដឹងថ យនួបនឈ្ល នពន និងបញចូ ល
មេនគមន៍វជិជ របស់ខ្លួន េទកនុងចិត្តគំនិត ្រស្តែខមរជយូរ ស់

មកេហយី ជពិេសសេន មតំបន់ជនបទែដលមនែខមររស់េន
េ្រចីនេនះ ។  រដ្ឋអំ ចយនួ ែតងបញជូ នជនជតិយនួឲយមករស់
េន យឡនឹំងបងប្អូនែខមរ ។ រឯីពកួយនួែដលបនបញជូ នមក 
េនះ ពកួេគនិយយែតភ យនួ ែថមទងំបនបងគ ប់ឲយកូនេច
និយយែតភ យនួ េនេពលេលងជមយួនឹងកូនេចែខមរ ។ 
្របភពព័ត៌មនបនឲយដឹងេទៀតថ សព្វៃថងមនបងប្អូនែខមរជេ្រចីន
មិនសបបយចិត្ត ចំេពះទេង្វីរបស់រដ្ឋអំ ចយនួែបបេនះេឡយី 
ែតមិនដឹងេធ្វីេម្តចេកីត ។ មយ៉ងេទៀត ល់ពកយសម្តី និងកយវកិរ
របស់យនួ គឺខសុ្រសឡះអំពី្របៃពណី និងចរតិមរយទរបស់ែខមរ។ 
េនេពលនិយយេទកន់បងប្អូនែខមរ ឬចស់្រពទឹធ ចរយម្តង ៗ ពកួ
េគែតងេពលពកយសម្តីអសុរស ដូចជេជរ្របមទ 
ម្ត យឪពុក គម នសីលធម៌េនកនុងខ្លួនេ ះ ខសុ្រសឡះពី ្រស្តែខមរ
ែដលេចះដឹងខពស់ទប េកមងចស់ និងដឹងគុណឪពុកម្ត យ ។ ទងំ
េនះបង្ហ ញឲយេឃញីថ យនួនងិែខមរខសុគន ឆង យ ស់ ។ 
 ចំែណកេ ក េច សមបត្តិ យុ្របមណ ៥០ ឆន  ំសព្វ
ៃថងមនទីលំេនកនុងទីរមួ្រសុក ្វ យទង ជពុទធបរសិ័ទចំណុះេជីង 
វត្ត ្វ យទង បនឲយដឹងថ ្រគួ ររបស់េ កេទីបែតេរផីទះេចញពី
ទីរមួ្រសុកមករស់េនែកបរេជីងភនំវញិថមី ៗ េនះ េ្រពះមិនទម្ល ប់រស់
េនែបបរេញ៉រៃញ៉នឹងពកួ្រគួ រយនួទងំេនះ ។ 
 សូមបញជ ក់ថ មន្របជពលរដ្ឋែខមរជេ្រចីន្រគួ របន
និយយត ៗ គន េទៀតថ អ្វីែដលពកួគត់អស់សងឃឹមេនះ គឺរដ្ឋ
អំ ចយនួកំពុងពយយមេ្របីអំ ចផ្ត ច់កររបស់ខ្លួន េដីមបីរបឹ
អូសយកដីធ្លី ដូចករណីបងប្អូនែខមរេ្រកមេទរកទទលួទនេន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវរដ្ឋអំ ចយនួរបឹអូសយកដីធ្លី េហយីក៏
បនបញជូ នជនជតិយនួឲយមករស់េនេលីដីទងំេនះជំនសួវញិ ៕  

ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម កនងុសំេលៀកបំពក់ មែបបយួនកុមមុយនសិ្ត 

 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃេនេខត្ត្រពះ្រតពងំ កមពុជ

េ្រកម បនឲយដងឹថ កលពីៃថងទី ១១ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦ កន្លងេទ  

ជញ ធរកុមមុយនសិ្តថន ក់េខត្ត បនេកះេ ្រពះសងឃែខមរេ្រកម

ចំននួ ៤ អងគេន្រសុកចូវថញ់េទៀតេហយី ។ កនុងេនះ ្រពះសងឃ

ចំននួ ៣ អងគគង់េនវត្តសមបួរ ចំែណកឯ្រពះសងឃ ១ អងគេទៀត 

គង់េនវត្តចមប៉បូរ ី ្រសុកចូវថញ់ េខត្ត្រពះ្រតពងំ ។ ្រពះសងឃ

ទងំ ៤ អងគេនះ ្រតូវបន ជញ ធរយនួេខត្តេចទ្របកន់ពីបទគ្ំរទ

មគ៌សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ។ 

 ករេកះេ  ឬចប់ខ្លួន្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរេ្រកម

ពីសំ ក់ ជញ ធរយនួ បនក្ល យជបញ្ហ េក្ត គគុកេនេលីែដនដី 

កមពុជេ្រកម ។ កន្លងមកេនះ ជញ ធរយនួែតងេកះេ  ឬចប់

ខ្លួន្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរេ្រកមជេ្រចនីែដលមនឧត្តមគតិ

េសន ជតិ យល់ដឹងអំពីមគ៌ៃនករតស៊ូេ យអហងិ របស់អងគ

ករសហព័នធ ។ រហូតមកដល់ៃថងទី ១១ ែខធនូ ជញ ធរយនួកប៏ន

េកះេ  និងចប់ខ្លួន្រពះសងឃចំននួ ៤ អងគែថមេទៀត ែដលេសទីរ

ែតមិន ចេជឿបនចំេពះទេង្វទីងំេនះ ។ ទក់ទិននឹងបញ្ហ ទងំ

េនះ ្រពះសងឃមយួអងគ្រពះនម ថច់ មុនី ្រពះជនម ៣០ វស  គង ់

េនវត្តសមបួរ ្រសុកចូវថញ់ ្រពះអងគបនមនសងឃដីក្របបអ់នក

យកព័ត៌មន្រពតឹ្តិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ជំុវញិបញ្ហ េនះថ 

បចចុបបនន ជញ ធរយនួបន ក់គំនបមកេលីបងប្អូន និង្រពះសងឃ

ែខមរេ្រកម កនែ់តធងន់ធងរេឡងី ។ េ្រកពីករបំភិតបំភ័យ គំ ម

កំែហង ពកួ ជញ ធរែតងចុះេទចប់ និងនខំ្លួន្រពះសងឃកដូ៏ចជ

្របជ ្រស្តែខមរដៃទេទៀតេទកន់ ្រសុក ឬេខត្ត េដីមបីសួរចំ

េលីយ េហយីេធ្វីទរុណកមម េ យ្រគន់ែត្រពះសងឃ និងបងប្អូន

ែខមរទងំេនះបនផ ព្វផ យ ឬគ្ំរទមគ៌របសស់ហព័នធែខមរកមពុជ 

េ្រកមប៉ុេ ្ណ ះ ។ ្រពះសងឃអងគេនះ បនបន្តេទៀតថ មកដល់

េពលថមី ៗ េនះ គឺេនៃថងទី ១១ ធនូ ជញ ធរយនួបនេកះេ  និង

ចុះចប់ខ្លួន្រពះសងឃចំននួ ៣ អងគ គង់េនវត្តសមបួរ ្រសកុចូវថញ់ 

កនុងេនះរមួមន ទី១ ្រពះភិកខុ េច សុខ េសន ្រពះជនម ២៥ វស  

មន្រសុកកំេណីតេន្រសុក ្វ យទង េខត្តមត់្រជូក សព្វៃថងកំពុង

បន្តករសិក ថន ក់ពុទធិកបលីេនវត្តសមបួរ ។ ទី ២ ្រពះភិកខុ ថច់ 

ៃផ និងទី ៣ ្រពះភិកខុ ថច់ ផន ្រពះជនម ២២ វស  មន្រសកុ

កំេណីតេនកនុងេខត្តខងេលី ។ ្រពះសងឃទងំ ៣ អងគេនះ្រតូវបន

រដ្ឋអំ ចយនួេកះេ  និងចប់ខ្លួនេទ ្រសុក េ យេចទ

្របកន់ថ ្រពះអងគបនផ ព្វផ យព័ត៌មនអពីំសកមមភពរបស់ 

សហព័នធកនុងេនះមនកររក ទុក្រពឹត្តិប្រតសហព័នធជេដីម ។ ជ

ពិេសស ធ្ល ប់មនទំនក់ទំនងនងឹអនកេនេ្រក្របេទសេទៀតផង ។ 

  ចំែណកេនឯវត្តចមប៉បូរ ី្រសុកចូវថញ់ វញិេនះ ក៏េកីត

មនករណីចបខ់្លួន្រពះសងឃមយួអងគផងែដរ ។ ្រពះសងឃែដល្រតូវ

បន ជញ ធរេកះេ  និងចបខ់្លួនេនះមន្រពះនម េច សុីេនឿន 

្រពះអងគមន្រពះជនម ២៧ វស  ។ ្រពះេតជគុណ េច សុីេនឿន 

មន្រសុកកំេណីតេន្រសុក ្វ យទង េខត្តមត្់រជូក ។ សព្វៃថងេនះ 

្រពះអងគកំពុងបន្តករសិក ថន ក់គរុេកសលយែផនកពុទធិកបលី េនវត្ត

ចមប៉បូរ ី ្រសុកចូវថញ់ េខត្ត្រពះ្រតពងំ ។ ្រពះសងឃអងគេនះ ្រតូវ

បនពកួយនួកុមមុយនិស្តេធ្វីករេកះេ  និងចប់ខ្លួនេនៃថងជមយួ

គន េនះែដរ េ យ្រតូវបនេចទ្របកន់ថ ្រពះអងគបនរក ទុក 

នូវឯក រសកមមភពរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងមន

ទំនក់ទំនងជមយួម្រន្តីសហព័នធ្របចេំនកមពុជ េ យេឃញី្រពះ

សងឃអងគេនះនមិន្តេទកមពុជជញឹកញប់ ។ េ្រកយពីបនចប់

ខ្លួន្រពះអងគេទសួរចំេលីយ អស់រយៈេពលជេ្រចីនេម៉ងេនះ ពកួ

ជញ ធរយនួកប៏នគំ មកំែហង្រពះអងគ និង្រពះសងឃដ៏ៃទេទៀត

ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួនេនះែដរ មផ្ត ច់មិនឲយមនករទក់ទង

នឹងអនកេនេ្រក្របេទស និងមិនឲយផ ព្វផ យនូវព័ត៌មន ែដល

ទក់ទិននឹងសកមមភពរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ ចំេពះ 

បញ្ហ បំ ម និងចប់ឃត់ខ្លួន្រពះសងឃែបបេនះ ្រពះភិកខុមយួអងគ

បនសែម្តងករមិនសបបយ្រពះទ័យ ចំេពះទេង្វីរបស់ ជញ ធរ

កុមមុយនិស្ត ្រពះអងគបនមនសងឃដីកថ “ករចប់ខ្លួន្រពះអងគ 

េច សុីេនឿន េនះគឺជទេង្វីរេំ ភសិទធិមនុស មយួយ៉ងធងន់ធងរ 

េ្រពះ្រពះអងគ្រគន់ែតផ ព្វផ យព័ត៌មន េដីមបីឲយ ្រស្តែខមរទូេទ

យល់ដឹងអំពីេដមីកំេណីតជតិខ្លួន ឲយដឹងអំពីសិទធិមនុស  ដូេចនះ 

ករចប់ខ្លួនេនះ គឺជកររេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ធងរ” ។ 

 សូមរលំឹកថ េ្រកពីករចប់ខ្លួន្រពះសងឃទងំ ៤ អងគ

ខងេលី មកដល់ៃថងទី ២០ ែខធនូ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួក៏បនបន្ត

ករចប់្រពះសងឃ ២ អងគែថមេទៀត ។ កនុងេនះមន្រពះេតជគុណ 

ថច់ សំមបូរណ៍ និង្រពះេតជគុណ ្រទវ វ សព្វៃថងគង់េនវត្ត

មុនី គរេដីមអពិំល េខត្តឃ្ល ងំ ។ ចំេពះករណីេនះ ភន ក់ងរ

ព័ត៌មន្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេយងីខញុ ំ ពំុ ចេធ្វកីរ

ទំនក់ទំនង និងសុំករេធ្វីករអធិបបយពី្រពះសងឃកនុងវត្តបន

េឡយី ៕  
 VOKK 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ២២ វចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ កន្លងេទេនះ ជញ -
ធរយនួេខត្តឃ្ល ងំ បនេកះេ ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគ ្រពះ
នម គឹម សុីសំ  ឲយចូលេទបំភ្លឺពីបទជប់ពក់ព័នធ និងបនគំ
្រទសកមមភពអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម។ េ្រកយមកេ យ 
មិន ច្រទបំននូវករគបសងកត់គំ មកំែហងពី ជញ ធរយនួ ្រពះ
សងឃអងគេនះ ក៏បនរត់េភៀសខ្លួនេទ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេន
ៃថងទី ២៥ ែខ វចិឆកិ ឆន  ំ២០០៦ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃរងេ្រគះ ្រពះនម គឹម សុី 
សំ  បនឲយដឹងថ វត្តកំេណីត្រពះអងគ គឺវត្តកេញច ងកំពង់ វ 
្រសុកកេញច ង េខត្ត្រពះ្រតពងំ ។ ្រពះអងគបននិមន្តេទគង់ច្ំរពះ
វស េនវត្តមុនី គរេដីមអំពិល េនឃុែំ្រពក ម៉ុម ្រសុកេ្រជយ
ញរ េខត្តឃ្ល ងំ ។ មូលេហតុែដលនឲំយ ជញ ធរយនួេកះេ ្រពះ
អងគេទសួរចំេលយីេនះ េ យ រែតបនេលចឮេរឿង ៉វសកមម-
ភពរបស់្រពះអងគេនកនុង្រសុក ។ ជញ ធរយនួបន្រ វ ្រជវរក
េឃញីថ ្រពះអងគបនដឹកនចំលន្រពះសងឃេនកនុង្រសុក្របឆងំ
នឹងអំេពីអមនុស ធម៌របស់រដ្ឋអំ ចយនួ កនុងេនះបនគ្ំរទអងគ
ករសហព័នធ និងផ ព្វផ យ្រពតឹ្តិប្រត, ថសចំេរៀងេសន ជតជិ
េដីម ។  
 ្រពះេតជគុណ គឹម សុីសំ  ្រពះជនម ២៤ វស  សព្វៃថង
កំពុងេសនីសុំឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជត ិ ទទលួបនទុកជន
េភៀសខ្លួន (UNHCR) ្របចេំនកមពុជផ្តលស់ិទធិ្រជកេកនជជន
េភៀសខ្លួន ។ ្រពះអងគបនមនសងឃដីក្របប់ភន ក់ងរព័ត៌មន
្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមថ ្រពះអងគករមនភិតភយ័
ចំេពះកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស េនកមពុជេ្រកម ជពិេសសគឺ
ករគំ មកំែហងចប់ ក់ពនធនគរ ។ ្រពះអងគបនបន្តថ “ពកួ
ថ ម ភពហនងឹចង់ផ្តួលរលំំរ ្ឋ ភិបល  េ្រពះែត ម ភពបន
គ្ំរទេគលករណ៍មគ៌សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម គឺបនជយួផ្តល់
ព័ត៌មនអំពីករតស៊ូរបស់សហព័នធ ឲយបងប្អូនែខមរេ្រកមេនកនុង
្រសុកបនឮ េដមីបីឲយពកួគត់មនេសចក្តីេ្រតកអរេឡងីឲយពកួគត់
មន ម រតី ្ត យ្រសេ ះ្រស ញ់ជតិរបសខ់្លួន កនុងេគល
បំណងទមទរសិទធិស្វ័យសេ្រមច សនខ្លួនេនកមពុជេ្រកម គឺ
េនេលីែដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគេនះឯង។ េ្រកយមក ជញ ធរយនួ
ក៏បន្របកសចបប់ែដលែចងេនកនុងចបប់្រពហមទណ្ឌ ែផនកធមមករ
េនះថ េទសរបស់ ម ហនងឹ ្រតូវកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ
ចំននួពី ២០ ឆន  ំ រហូតដល់អស់មយួជីវតិ ឬក៏្រប រជីវតិ ម
េចលេ យេគសំគល់ ម ហនងឹ េធ្វីដូេចនះកបត់ជតិ រ ្ឋ ភិបល 
និងបក កុមមុយនសី្តយនួ េហយីេគបនពនយរេពលឲយ ម ភព
ចំននួមយួ ្រត ី េដីមបីឲយ ម ភពសឹងពិចរ ថ្រតូវែតបញឈប់
សកមមភពេនះ ្របសិនជមិនដូេចន ះេទ េគនឹងអនុវត្តេទ មចបប់

របស់េគ ែដលេគបន នឲយ ្ត ប់េនះ ។ េ្រកយពីេគេ ះែលង
ម ភពឲយេទសឹងពិចរ  េនៃថងទី ២៥ ែខវចិឆិក ម ក៏បន

រត់េភៀសខ្លួនេទ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ” ។  
 ្រពះអងគបនបន្តេទៀតថ កនុងេពលសួរចំេលយី្រពះអងគ 
ពកួ ជញ ធរយនួបនគំ មកំែហង និងេ្របីសំដីខ្ល ងំមកេលី្រពះអងគ
េ យមិនេគរពសិទធិមនុស បន្តចិ េ ះ េហយីបន ក់បំ ម
្រពះអងគមិនឲយបន្តសកមមភពេនះេទៀតេឡយី ។ “រដ្ឋអំ ចយនួ 
មនករចេង្អ តចង្អល់ខ្ល ងំ ស់ ។ សព្វៃថងេនះ រដ្ឋអំ ច
យនួមិន្រតឹមែតមិនេគរពរដ្ឋធមមនុញញ ែដលេគបនែចងេនះេទ គឺ
សូមបីែតចបប់អងគករសហ្របជជតិក៏េគមិនេគរពែដរ េនះេគ
និយយចំេពះ ម ភពែតម្តង ។ ម ភពសឡំងឹេឃញីថ ល់
សកមមភពរបស់ ជញ ធរយនួ ក់ដូចជ្របុងេធ្វីស្រងគ មនឹងែខមរ 
អី៊ចឹង។ ពកួ បនបងកប់ទ ន និងប៉ូលីសសមង ត់ជេ្រចីនកែន្លង 
េហយីពកួអនកែដលទទលួភរកិចចជអនកយកករណ៍សមង ត់េនះ គឺ
គម នបនេទេរៀនសូ្រតេន នេយបយ ទងំអស់ េចះែត
បញចុ ះបញចូ លផ្តល់ ភសកក រៈបន្តិចបន្តួច េដីមបីឲយពកួអនកទងំ
អស់ហនងឹគបសងកត់ែខមរ ែដលេគសង ័យ” ។  
 ចំេពះករគំ មកំែហង និងរេំ ភសិទធិមនុស ែបបេនះ 
្រពះេតជគុណ គឹម សុីសំ  ក៏បនអំពវនវេទដល់បងប្អូនជន
រមួជតិ សូមេម ្ត កំុបក់សបត កំុ ថយនូវដំេណីរករតស៊ូរបស់
ខ្លួនឲយេ ះ ។ ជពិេសស គឺករគ្ំរទមគ៌អហងិ របស់អងគករ
សហព័នធ កនុងករែស្វងរកសិទធសិ្វ័យសេ្រមច សនខ្លួនជូនបងប្អូន
កនុង្រសុក ។ ទនទឹមនឹងេនះ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចនីបនសែម្តងករ
មិនេពញចិត្តចំេពះរដ្ឋអំ ចយនួ បនេធ្វកីរអំពវនវេទដល់
អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ក៏ដូចជអងគករអន្តរ
ជតិែផនកសិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយនន ឲយ កស់ពំធ
េទេលីរ ្ឋ ភិបលយនួ េ្រពះរ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនិស្តធ្ល ប់បន
រភព ធ្ល ប់បនសនយនឹងអងគករសហ្របជជតិ ថនឹងេគរព

សិទធិមនុស ឲយបនល្អេនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួនផងែដរ ៕   VOKK 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១១៧១-ទកុែតប តម់យួឲយ  

ចែំខត្តឯងេ្រកយ រក ្រសុកឲយសខុ ន្ត ។ 

១១៧២-្រពះនរនិនលូលងួកញំន  

្រពះភនុម៉បន េចញេទដកឹផ្លូវពីយប ់។ 

១១៧៣-ដលភ់នំ ផ្តិេហើយឈប ់េ្រកយ

េនះលះុយប ់លងួខ ទបប់ តច់បប់ន ។ 

១១៧៤-េហើយផត្់រគួ្រគប្់រគះិ ថ ន  

កនុងែខត្តប៉ុនម ន យកេទសេសទើអសពី់្រសុក ។ 

១១៧៥-ផត្រគួចរចះុទកូដកុ េស្តចេចញ

េឆព ះមកុ មក្រសុកែខ មរេដើមដនូ  ។ 

១១៧៦-េហើយចតេ់្របីអសេ់សន  

នហមឺន្រពះពញ ម ត្លកឹផត្រគួេជើងេគក ។ 

១១៧៧-ពីបតដ់បំងយកមក ្របះេទះនិងេ ក  

្រពះនរនិ្រពះភនុម៉ផង ។ 

១១៧៨-េនភនំ ផ្តិេនះេ ង អសម់ ត្លកឹផង 

្របបថ់្របពនធអសេ់ ក ។ 

១១៧៩-លងួគតិឲយផតយ់កមក  េបើេចនះអសេ់ ក 

នឹងគតិដចូេម្តចគតិចះុ ។ 

១១៨០-្រពះនរនិទ ្ត បព់កយអសេ់នះ  

េក្ត ក្តួលកនុងេពះ េល្អះេ ្អ ចេសទើរែបកឱ  ។ 

១១៨១-ខែំតេឆ្លើយេទវញិថ េបើេចនះអសគ់ន   

សុី ្ល និយយរមរះិ ។ 

១១៨២-អងគអញនិងេនៗេនះ េធ្វើេម្តចដេូចនះ  

អញេទ មលងួេស្តចែដល ។ 

១១៨៣-ម ត្លកិលងួយល្់របែហល  

ចលូជគន ែ្រកល អរឯងអងគុយឈបេ់ ម ះ ។ 

១១៨៤-និយយេភ្លចខ ្លនួកលេនះ  

្រពះនរនិឯងេ ម ះ េ ះេឡើងេហើយេ្រសក្របបថ់ ។ 

១១៨៥-ពះេកមងកនេយើង្រគបគ់ន   

កបអ់សេ់សន ម តិ្លកលងួេចញកុទំកុ ។ 

១១៨៦-្រពះពញគន េគគគកុ  

ចលូេចមេ្រកយមុក សំរកុខ ទបក់បឥ់តសល ់។ 

១១៨៧- ្ល បអ់សទ់ងំនយទងំពល ់ 

្រពះនរនិឯងយល ់កងេកៀរកង្រគួរវងិវយ័ ។ 

១១៨៨-កលេនះ្រពះនរនិឯងេចញ 

 យកទកូងមញិ មក មទលព់ម្រពះសទឹង ។ 

១១៨៩-ពុំទនល់ងួេឡើយេខរខងឹ  

គនុគតិរពឹំង វលិវងឹេទ្រសកុឯងេ ម ះ ។ 

១១៩០-និយយឯេទឿងគនុេនះ 

 ដងឹចេំពះ ថេស្តចចលូេ ម ះមកដល ់។ 

១១៩១-េពធិ ត់ គតិេ្របីពល  

យនួែខ មររចល ់េទដលេ់កៀរមក្របញប ់។  

េរឿងកំពបែ់តអងុ 
្រ ្ត វត្ត្រកចូ - េរៀបេរៀងេ យ ្រ ្ត ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១១៩២-បនដលភ់នេំពញបងគ ប ់

 េបះយតុករខជ ប ់មកុេ្រជយចង្វ រេនះេន ។ 

១១៩៣- នលំងួេឡើង ៗ េទ  

ដលអ់ងុេហើយេ  សរួេទ ជករ្រគបម់ុក ។ 

១១៩៤-េហើយ ចតគ់ន កទ់កុ  

ឲយនេំទ្រសកុ យនួទកុទៃី្រពនគរ ។ 

១១៩៥-លងួគតិដេូចនះអង្វរ 

 ថខញុចំងច់រ សរួកមួយេ្រតយីេពធ្ិរពះបត ។ 

១១៩៦-បំ ចម់កដល់ ចញ់ត្ត  

ខតិខសំង្វ ត ខ មឃីម តមកដលេ់ករេកះ ។ 

១១៩៧-រឯីអងុេទឿងគនុេនះ  

ដងឹដេូចនះ ខងឹគេំ ះេជរថ ។ 

១១៩៨-ឲយពលសកុលេយធ 

 េធ្វើេទសក ្រ  េហើយ នយំកេទេ ម ះ ។ 

១១៩៩-ដលថ់ន ញនិងេន ។ 

១២០០-េ្រសចេហើយ គតិឲយេ   

នមុឺនបេីទ េ េហើយជុនំំ ជករ ។ 

១២០១-ឲយេធ្វើសំបុត្តេបះ្រ  

 ថអងគអិមជ ខម ងំចបងំចបប់នកនុងទព័ ។ 

១២០២-គតិេ្រសចេហើយេបះ្រ ខជ ប ់ 

េទើបេ្របី្របញប ់ឲយចលូទលូេស្តចេទព្ត  ។ 

១២០៣- មេ យដេំណើ រអកខ   

េទើបេស្តចេទព្ត  ឲយ រស្ូរត្រ យថ្វ េស្តច ។ 

១២០៤-េថើ យស្ូរត្រ យថ្វ យេស្តច  

រឯីអងគេស្តច ្ត បេ់ហើយេទើបទលូ្រ សថ់ ។ 

១២០៥-ឲយអស់ មតយមនមីន   

មកយកក ្រ  អងគអិមប តេ់នះផង ។ 

១២០៦-ចលូេទដលេ់ស្តចដចូប៉ង  

បនទូលេនះផង ថេអើអងគអិមឥឡូវ ។ 

១២០៧-បទអងុេទឿងគនុេឈម ះេ   

ែដលអញេ្របីេទ ឲយេទរក ្រសុកែខ មរ ។ 

១២០៨-េគបកសំបុ្រតមកែហ្វរ  

និងនហមឺនែខ មរ េច ្វ រ្រកេ មេយម ជ ។ 

១២០៩-េគថអងគអិមឯងកច  

ងំទព័មនិខ្ល ច ជញ ចបំងនិងេគចបប់ន ។ 

១២១០-េបើេចនះចំ អំងគ្របន  

ចបងំេគចបប់ន ឬមន្របករថេម្តច ។ 

១២១១-ឯលងួអងគអិមេស្តច ្ត ប ់ 

េទើបទលូរេំពច ថខញុពំុំបនចបងំេទ ។ 

១២១២-ខ ញុនិំករឭកមកឯ  

នគរ្រសុកែខ មរ គតិែករចបគយមយួផង ។ 

១២១៣-ប ត់ ្រស្តបតដ់បំង  

ឲយខ ញុយំកមកផង ចងជបនទ លេ់ទ  ។ 

១២១៤-រឯីអងគេស្តចេទព្ត   

មិនមនសងក រ េដើរចលូចនិ្ត េ ម ះ ម ន ។ 

១២១៥-េទើបេ្របីបេំរមីកថក ន  

អងុេទឿងគនុបន យកអសន់មុឺនបីេទ ។ 

១២១៦-កនុងឆន ជំតូេទសក័េន  

ែខផលគុណេទ បនដល្់រសុកេហ្វរដចូថ ។ 

១២១៧-េទើបឯអងគេស្តចេទព្ត  បន្តិងសរួថ 

 េច ្វ រ្រកេ មេយម ជ ។ 

១២១៨-ឯងេ ម ះេបះ្រ កតេគៀច  

ថអងគអិមកច េគចបងំេហើយចបយ់កបន ។ 

១២១៩-ឥឡូវអងគអិមេ ម ះ ម ន  

េឆ្លើយថពុំបន មកចបងំដចូថេនះេទ ។ 

១២២០-េហតបុទរឭក្រសុកែខ មរ  

ជកចិចេកះេគ េគរតុចលូមចតិ្តឯង ។ 

១២២១-ចលូេឆ្លើយេ យ្រតងក់ុែំ្រកង  

មចំ ឯំងដចូេម្តចកថ៏េទចះុ ។ 

១១២២-នមុឺនបេីឆ្លើយវងិេ ម ះ  

ថលងួកលេនះនិងបនមកចបងំកេ៏ទ ។  

(េនមនត) 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 របេំទពមេនរមយ ជរបមំយួសថតិកនុងចំេ មរបពិំសិដ្ឋ 
ៗ ជេ្រចីនេទៀត ែដលបុព្វបុរសដូន ែខមរ ែតងែតេ្រជីសេរសីជ 
តង្វ យដ៏គប់្របេសីរ ថ្វ យ ទិេទពននកនុងពិធីបងួសួងសុំទឹក
េភ្ល ង ឬពិធីបងួសួងេផ ង ៗ សុំឲយបនេសចក្តសុីខសុភមងគលដល់
សងគមជតិមតុភូមិជេដីម ។ 
 ្រគន់ែតឮេឈម ះរបេំទពមេនរមយ េយងី ចដឹងភ្ល មថ 
របេំនះជរបមំយួែដលបក្រ យនូវមេនសេញចតន សបបយ
រកី យ សុខសុភមងគលរបសព់កួេទវ  និងពពកួេទពធី ទងំ 
យៃន នសគ៌ួ ។ 

 ពកួេទវ កនុងសេម្ល កបំពក់នយេ ង ត្ួរបសុ កបិន 
ចរបប់ពីេលីេខចំេជីងេ យែខ សយភ្លឺេផ្លក វៃដែវងប៉ក់េ យ
ឌិនភ្លឺរនទ លជភញផីក ្រសកនគសព្វែបបយ៉ង ពក់សង្វ រែខ្វងេដមី
្រទូងបន្តក់េ យស្លឹកេពធិមសយ៉ងសង្ហ រមនឥនទធនូងទនទ  ំេលី 

ម េឆ្វង- ្ត ពំក់ែខ ្រក ត់ ខមឹខត់របឹចេងកះ ្រប ប់ៃដេជីងេ យ
កង្រគប់ធុន ពក់មកុដមស គម នកបំងជមកុដ្របុស...។ 
 ឯពកួេទពធី កនុងសេម្ល កបំពក ់ ត្ួរស ី ដ៏ល្អ្របណីត
មនៃសបប៉ក់ឌិនភ្លឺេផ្លកេ យភញេីផ ង ៗ ជតំ ង្រសកនគ 
ចំរុះពណ៌ែដលជនិមិត្តភជ ប់ នសួគ៌ និងអំបូររបស់ែខមរេលីែផនដី 
លម្អៃដេជីងេ យកង ក់ កងកន់ ក្រនទំស្លឹកេទស ចិេញច នែវន៉ 
្រប ប់សព្វែបបយ៉ង ។ 
 ទងំពពកួេទវ  ទងំពកួកញញ  ឬពពកួនរកីនុងកយវកិរ
ទន់ភ្លន់សុភព ប  ជកយវកិរនិមិត្តចលនៃនសត្វនគ ឬ
ដំេណីរភុជងគនគ ជកយវកិរសុ្រកិតជំនសួភ និយយ និង
ចបក្រ យបន ម្រគប់មេនសេញចតនរបស់មនុស ជតនិំ

គន េំលងកំ ន្តេកៀងគូវលិវង់េពនពង់េគចគះ្រក ស់ៃវេ យក្តី

សបបយមេនរមយសុខសុភមងគល ៕           ដក្រសងព់ីកែសតកមពជុថមី  

 សគរធំ ែដលេគែតងែតពយួរេន មវត្ត ម ឬ ម្រប-
ទននេនះ េគ ចេ បនបីយ៉ង គឺេ ថ សគរជ័យ, សគរ

ទ័ព ឬសគរយម គឺជសគរែតមយួ ែដលេ្របីេទល ឬរមួជមយួនឹង
ឧបករណ៍ដៃទ មន្រទង់្រទយដូចសគរធំកនុងវង់េភ្លងពិណពទយសុទធ
ធ បុ៉ែន្តសគរេនះមនទំហធំំជង និងែវងជង ។ េន មវត្ត
មនន និង្រប ទនន េគែតងែតតមកល់សគរេនះេនមយួ

កែន្លងេ្រកមដំបូលេ ងមយួដ៏្រតមឹ្រតូវសំ ប់េ្របជីសញញ ្របមូលផ្តុ ំ

ពុទធ សនិក ឬជសញញ េផ ង ៗ កនុងពិធីបុណយធំ ៗ ។ កនុងវង់

េភ្លងទមីំងជវងេ់ភ្លងកំដរសពក៏េ្របីសគរធំែបបេនះែដរ ។ 
 ល់ករេធ្វីសឹកស្រងគ មរបស់េស្តចកនុងសម័យេដីម មុន 
នឹងេចញេទចបងំ េ្រកយេពលេរៀបកងទព័រចួេ្រសច្រតឹម្រតូវ
េហយី េគ្រតូវរង់ចេំម៉ងេពលល្អ លុះបនេវ ឫក ពរល្អេហយី 
្រពះេ ធិបតក៏ីេគះគងទូកេភរ ី(សគរជ័យ) ផ្លុ ំែសនង ផ្លុ ំស័ងខ ្របគំ
ដូរយត្រន្តីេដីមបី្របសិទធពរជ័យ និងបេងកីនភពក្ល នរបស់កងទព័
កនុងសឹកស្រងគ ម ។ 
 កនុងចំេ មកងទ័ពសម័យបុ ណ េគែសង ឬដឹកសគរ
េនះ ពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួ មកបួនទ័ពជនិចច េ យឲយ 
ទ ន ៤ នកែ់សងេទខងមុខេន្រតង់េ្រកយបនទ យពីទងជ័់យ 
្រកុមទ័ពនីមយួ ៗ មនទង់ជ័យមយួជ្របច ំ ។ ពកួទ នទងំ
អស់ ្រតូវែតេរៀន ្ត ប់សញញ េជងីសគរៃន្រកុមរបស់ខ្លួនឲយបនចបស់
្របកដេដីមបីងយចំ េំនេពលមនករ ។ ជពិេសសសញញ  

េផ ងៗ ដូចជ សញញ ្រតូវ្រតឡប់ដំេណីរេចញ, សញញ ្រតូវរូតដំេណីរ
េទមុខ, សញញ ្រតូវឈប់ស្រមក, សញញ ្រតូវ្រតឡប់ដំេណីរថយ
េ្រកយ, សញញ ្រតូវ យលុកចូលកនុងស្រងគ ម, សញញ បញជ ក់ថ  
ស្រងគ មមនជយ័ជំនះេហយី និងសញញ េជងីសគរស្រមប់ករផ្ល ស ់
ប្តូរេវ យមកម មជំរទ័ំពនន ។ល។ 
 សគរជ័យេនះ មនតេួធ្វីអំពីេឈ ី ែដលកតយ់កេដីមេឈ ី
ធំមយួកំ ត់្របែវង មេគ្រតូវករ មកលុងយក ច់ខងកនុង 
េចញ ។ លុងនងិសិតបនជ ង្រតឹម្រតូវេហយី េទីបេគយកែសបក
្រកបីែដលេគសម្ល ប់េហយី មកពសមុខទងំសងខង ។ េនេពល
ពសបន្រតឹម្រតូវេហយី េទីបេគរក្រគូមន្ត គមឲយគូរយន័្តកបល
្របបីំ មនបញចុ ះបលីគថ និងខបអនទង្រគ ូ និង្រពយឲយចូល
មកសណ្ឋិ តេនែថរក នឹងសគរេនះ ។ េពល យសគរេនះម្តង ៗ េគ 
ែតងអុជេទៀនធូប បូជឧទទិស ក់អនទងេ ឲយចូលមកសែម្តងរទិធិ
ឥទធិពល មរយៈសនូរសគរេនះ។ សគរខ្លះេទៀតមនគូរេ យថន ពំណ៍ 
េនេលីែសបកមុខសគរជរូបមុខ ហូ បង្ហ ញនូវមហទិធិឫទធិដ៏អ ច រយ
របស់ខ្លួន ។ 
 េន្រតង់ក ្ត លតសួគរ មន ក់្រកវលិែដកសំ ប់ស៊ក
េឈែីសង ។ សគរេនះមន្របែវងបេ ្ត យ្របែហល ១១១ សងទី

ែម៉្រត ្របែវងរង្វង់ចំក ្ត លតសួគរមន្របែហល ២៤០ សងទែីម៉្រត 
កនុងេពលទូងសគរេនះម្តង ៗ េគេ្របីអន្លូងេធ្វីអំពីេឈ្ីរកឡងឹមូលតូច
មខ ងមន្របែវង្របែហល ៥០ សងទីែម៉្រត ៕             



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

មិនចងេ់ដក   េបៀមគុនំ ុ ំ   លចួយែំយក 

មិនចងេ់ដក   ្រសកទ់កឹែភនក   មិនបនករ 

មិនចងេ់ដក   េលើ្រទនុ ំ    សងំសុខ 

មិនចងេ់ដក   េមើលេខម    យនួេធ្វើបប ។ 

មិនចងរ់ត ់   េគចឆង យពី   ្របពនធកនូ 

មិនចងរ់ត ់   េបើគម នយនួ   េដញ មចប ់

មិនចងរ់ត ់   េធ្វើដចូេម្ត៉ច   េបើឈឺចប ់

មិនចងរ់ត ់   េដកច ំ ្ល ប ់   ឬយង៉  ។ 

មិនចងេ់ន   ឆង យកេំណើ ត   បេងកើតកយ 

មិនចងេ់ន   រស់ឃ្ល តឆង យ   ដីដូន  

មិនចងេ់ន   បរេទស    េទះហុី  

មិនចងេ់ន   ខសុេគ    ពីផទះខ ្លនួ ។ 

មិនចងរ់ស ់   េ្រកមរបប   យនួផ្ដ ចក់រ 

មិនចងរ់ស ់   េឈម ះេខម    បំេរ ើយនួ 

មិនចងរ់ស ់   ងកតិ ្តយិស   សម្ល បខ់ ្លនួ 

មិនចងរ់ស ់   េធ្វើខ ញុយំនួ   េទកមពុជ ។ 

មិនចង ់ ្ល ប ់   ចតិ ្តគនំតិ   គតិពីជត ិ

មិនចង ់ ្ល ប ់   ែបកឆង យឃ្ល ត   ពីេខម  

មិនចង ់ ្ល ប ់   ចេំមើលយនួ   ទញួេ ក 

មិនចង ់ ្ល ប ់   រស់េប្ដជញ    េដើមបីែខ មរ ។ 

មិនចងប់ន   បុណយស័ក្ដធ ំ   សងគមពុក 

មិនចងប់ន   កយ ន្តសុខ   លកពុ់កែម៉ 

មិនចងប់ន   ្រសស់កលយណ   កតដ់ីេករ 

មិនចងប់ន   ជតិ សនេ៏គ   េដៀលជតឯិង ។ 

មិនចងម់ន   ្រទពយសមបត្ត ិ   ជញជ កឈ់ម 

មិនចងម់ន   េភ្លើងស្រងគ ម   ផទុះែក ្ដង ៗ 

មិនចងម់ន   ្របពនធយនួ   នចំែមបង 

មិនចងម់ន   ពូជ សនឯ៏ង   សម្ល បគ់ន  ។ 

ចតិ ្តចងេ់ឃើញ   ែខ មរបនសុខ   ផតុទកុ ខភយ័ 

ចតិ ្តចងេ់ឃើញ   ែខ មរមនជយ័   គម នេវ  

ចតិ ្តចងេ់ឃើញ   ែខ មរទងំអស ់   េ ម ះ មគគ  

ចតិ ្តចងេ់ឃើញ   កមពុជេ្រកម   ឯក ជយ ៕                 ភិ.ថច់ រុម 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ៃថងទី ១០ ធនូ ្រតូវបនកណំត់ថជទិ សិទធិមនុស អន្តរ-
ជត ិេហើយ្រតូវបនប ្ត ្របេទសេនេលើពិភពេ ក្របរពធទិ  
េនះេឡើងជេរៀង ល់ឆន  ំ េ យេយងេទ មេសចក្តអីនុម័តៃន
ម សននិបតអងគករសហ្របជជត ិ េចញេសចក្ត្ីរបកសអពីំ
សិទធិមនុស េនៃថងទី ១០ ែខធនូ  ឆន  ំ១៩៤៨ ។ េ យែឡកជនជតិ
េដើមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេលើែដនដសីណ្ត ទេន្ល 
េមគងគ ពួកគត់មនិ្រតមឹែតគម នសិទធិ្របរពធទិ េនះេទ គេឺសទើរែត 
មនិ គ ល់នូវអ្វីេ ថ “សិទធិមនុស ” េ ះេឡើយ ។ 
 េវៀត ម បនចូលជសមជកិអងគករសហ្របជ-
ជត ិ េនៃថងទី ២០ ែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៧៧ ែតរ ្ឋ ភបិលេវៀត 

ម មនិបនេគរព មលកខន្តិកៈចបប់អងគករសហ្របជជត ិ
េឡើយ ជពិេសសគេឺសចក្ត្ីរបកសអពីំសិទធិមនុស   េហើយ្រតូវ
បនរ ្ឋ ភបិលេវៀត មជន់ឈ្លី និង រេំ ភបពំនយ៉ង 
គេឃ្លើន ។ េវៀត ម មនិបនអនុញញ តឲយ្របរពធទិ សិទធិមនុស
ជ ច់ខត ពិេសសគចឺេំពះជនជតេិដើមែខមរកមពុជេ្រកមែត
ម្តង ។ រ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ែតងែតេឃសនថខ្លួនែតង
ឧបតថមភ និងចូលរួមព្រងងឹសុខសន្តិភពេលើពិភពេ ក ។ ែត
ផទុយេទវញិ សូមបែីតសិទធិមូល ្ឋ នរបស់ែខមរេ្រកម ែដល្រតូវករ
េរៀន្របវត្តិ ្រស្តរបស់ខ្លួន េ្របើ្របស់ភ កេំណើ តរបស់ខ្លួន ក៏
្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម មឃត់ផងែដរ េហើយេបើសិន
ជែខមរេ្រកម ៊ នេរៀន ឬផ ព្វផ យនូវ្របវត្តិ ្រស្តរបស់
ខ្លួនេនះ ពួកេគនឹង្រតូវបនបញជូ នចូលពនធនគរភ្ល ម ៗ ។ 
 កន្លងមកេនះ មន្រពះសងឃែខមរេ្រកមជេ្រចើនអងគ្រតូវ
បនរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ចប់ផ កឹ ក់ពនធនគរ ។ កនុងេនះ
មន្រពះសងឃមួយអងគនម ថច់ លីេភ សព្វៃថងបនរត់េភៀស
ខ្លួនេទដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជេហើយ ។ េ ក លីេភ ្រតូវ
បន ជញ ធរេវៀត ម បញជូ នចូលគុក េហើយស្រមត ្រកត
កយ ពីេ្រពះេ កបនបេ្រង ននិស តិែខមរេ្រកមអពីំ្របវត្តិ-

្រស្តរបស់ខ្លួន ។ មុនករេ ះែលងរូបេ កេចញពីពនធនគរ  
រ ្ឋ ភបិលេវៀត ម បនចក់ថន មំយ៉ងមកេលើរូបេ កេ យ 
មនិដងឹថេនះជ្របេភទថន អំ្វេីនះេឡើយ ។ េ្រកយពី្រតូវយួន
ចក់ថន កំនុងពនធនគរ េ ក ថច់ លីេភ បនមន្រប សន៍ថ
សព្វៃថងេនះ សុខភពរបស់េ កពុំរងឹម ំដូចពីមុនេឡើយ គមឺន

េពលខ្លះចុកៃដចុកេជើង និង្រតូវឈឺកបលមួយចេំហៀងជេដើម ។ 
េ ក្រពួយបរមមណ៍ ចេំពះបញ្ហ សុខភពរបស់េ កខ្ល ងំ

ស់សព្វៃថងេនះ ពីេ្រពះថន េំនះគជឺជតគិមីមីយ៉ងែដល
សហភពសូេវៀតធ្ល ប់េ្របើ្របស់  េដើមបចីក់សម្ល ប់មនុស ែដល
្របឆងំនឹងខ្លួន ។ ដូេចនះ េតើេនកមពុជេ្រកម ែខមរេ្រកម ច
ទទួលបនសុខសន្តិភពែដរឬេទ េបើរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម មិន
អនុញញ តឲយពួកគត់មន សូមបែីតសិទធិមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនផង
េនះ ? េ យផទុយ្រសឡះេទនឹងចបប់អងគករសហ្របជជតិ
េន្រតង់ម្រ ទី ២៦ ែចងថ “ ល់្របជជតទិងំ យមន
សិទធិទទួលករអប់រ”ំ ។ 
 េនៃថងទី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៥ បុរសែខមរេ្រកមមន ក់ 
េឈម ះ ប៊ចិ េងឿន េភទ្របុស យុ ៣៥ ឆន  ំ្រតូវបនយួនកុមមុយ
និស្ត្រពួតគន យសម្ល ប់េចលកនុងទឹក េ្រកយពីជនរងេ្រគះបន
ចុះេទ វដឡូំងជ្វ របស់យួន ។ ្របជជនយួនបននិយយថ
មូលេហតុែដលេគសម្ល ប់េ ក ប៊ចិ េងឿន េ្រពះរូបេ កបន
ចូលេទលួច វដឡូំងរបស់ពួកេគ ។  េ្រកយមក ្រកុម្រគួ រ
របស់ជនរងេ្រគះ ក៏បន្របទះេឃើញ កសពអែណ្ត តេហើម
កនុងទឹក េពរេពញេទេ យរបួស ន ម ។ ប៉ុែន្តេទះបជីមន
អេំពើឃតកមមយ៉ងេនះក្ត ី ក៏រ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ពុំបនយក
ចតិ្តទុក ក់ចេំពះបញ្ហ េនះេឡើយ េ្រពះអនកែដល្រតូវ ្ល ប់េនះ 
គជឺែខមរកមពុជេ្រកម ។ មយ៉ងេទៀត ្រគួ រេ ក ប៊ចិ េងឿន ក៏
មនិបនពនំេំរឿងឃតកមមេនះ េទឲយតុ ករយួនកត់ក្តេីនះ
ែដរ េ្រពះ្រគួ រគត់្រក្ីរក េហើយេទះបជីយ៉ង ក៏រ ្ឋ ភ-ិ
បលេវៀត ម មនិបនរកយុត្តធិម៌ជូនែខមរកមពុជេ្រកមែដរ ។ 
ដូេចនះ េតើែខមរេ្រកមរស់កនុងសុខសន្តិភពែដរឬេទ េពលែដលែខមរ
េ្រកម មនិបនទទួលនូវយុត្តធិម៌េ ះ េ្រកមរបប និគម
េវៀត មែបបេនះ ? 
 ជករពិត ស់ ទិ សិទធិមនុស ឆន េំនះ េផ្ត តេទេលើ 
“ករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រក្រក,ី អមនុស ធម៌, ភព្រក្ីរកគជឺ
បញ្ហ ែដលបងកឲយមនកររេំ ភបពំនសិទធិមនុស ” ។ រ ្ឋ  
ភបិលេវៀត ម បនទទួល្របក់ឧបតថមភ ប់េកដដុិ ្ល រពី 
បរេទស េដើមបកីត់បនថយភព្រក្ីរកេនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន 
េហើយេវៀត មក៏មនយុទធ ្រស្តជេ្រចើន (តទីេទទពំ័រ ១៦) 

 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ជងពក់ក ្ត លសតវត រម៍កេហើយ គេឺ្រកយេពល
ប ងំ្របគល់ែដនដកូី ងំសីុនឲយេទយួនមក ករ្រតួត្រ ពី
សំ ក់បរេទសេនេលើែដនដកីមពុជេ្រកម េនែតបន្តរហូតមក 
ដល់សព្វៃថង េនះគឺ និគមយួន ។ េនេពលកន្លងមកថម ីៗ 
េនះេទៀត ្របជជតែិខមរេ្រកម្រតូវធ្ល ក់កនុងអន្លង់ៃនករេចទ
្របកន់ដ៏អយុត្តធិម៌ េនះគកឺរសម្ល ប់រងគ លអនកេសន ជត ិករ
ចប់ ក់គុក្រច ក់ចេំពះជនគម នកហុំស ករបផំ្លចិបផំ្ល ញ 
វបបធម៌ សនែខមរទូទងំកមពុជេ្រកម ។ េបើគតិពីទ្រមង់ៃនករ
បផំ្ល ញបង្ហនិបេង្ហ ចេនះ គមឺនទហំំធជំងសម័យកលប ងំ
នឹង េមរកិេទេទៀត ។ ល់សកមមភពៃនវបបធម៌ដូន ្រតូវរួញ
តូចដូចសព្វៃថង ចរន្តវបបធម៌ពិភពេ ក្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលយួន

ងំ សិទធិជមច ស់្រសុកក៏គម ន ។ ផទុយេទវញិ្រតូវជនជតិ
ចណូំលថម ី(ជេំនរជនបរេទសយួន) េធ្វើបប និង្រតួត្រ ែខមរ ងំ
ពីេពលេនះមក ។ ក៏ប៉ុែន្តេទះជ្រតូវយួនេធ្វើបបក្ត ី េហើយ
េទះជ្របេទសែខមរ្រតូវពុះជពីរជបកី្ត ី េទះធ្ល ក់ខ្លួនជខញុ េំគក្ត ី
េទះ្រក្ីរកេ កយ៉កយ៉ង ក្ត ី ក៏េគេឃើញថ ្របជជតែិខមរ
េ្រកម េនែតរក បនអត្តសញញ ណជត ិ ទេំនៀមទំ ប់ វបប-
ធម៌ ្របៃពណីរបស់ខ្លួន និងែថរក វត្ត មែដលជ្រគះឹៃនវបប-
ធម៌្របជជតែិខមរកមពុជេ្រកមបនគង់វង ជនិចច ។ ទងំេនះ

ចបញជ ក់បនថ ែខមរេ្រកមពិតជមនក ្ត មនិែ្រប្របួល 
ែដលជកំ ងំករពរជតឲិយេនគង់វង  រហូតមកដល់សព្វៃថង
េនះ ។ ក ្ត មិនែ្រប្របួលេនះគ្ឺរពលឹងរបស់ែខមរ ជនិចចកល
្រពលឹងេនះសថិតេនកនុងខ្លួន្របជជនែខមរ្រគប់រូប ពួកបរេទស
ឈ្ល នពនដកហូតកមមសិទធិ្រទពយសមបត្តបិន ែតមនិ ចដក
ហូត្រពលឹងែខមរបនជ ច់ខត ។ 
 ្រពលឹងែខមរ ែដលជកំ ងំមនឥទធិពលដ៏ខ្ល ងំក្ល  េទើប
េធ្វើឲយបុព្វបុរសែខមរមនេសចក្តកី្ល ន េសចក្តឈី្ល សៃវ ជនំះ
ល់ឧបសគគ មនិចុះញ៉មស្រតូវ មនិចុះញ៉មេ្រគះធមមជត ិ ង

េឡើងេខឿនវបបធម៌-អរយិធម៌ខពង់ខពស់ និងេករ ្តិ៍េឈម ះលបលីបញ
េន សីុ េគនយ៍ ។ ្រពលឹងែខមរេ្រកមសថិតេន្រតង់ែខមរេ្រកមជ
ជនជតមិន្របវត្តិ ្រស្តទក់ទងនឹង យុជវីតិជនជតែិខមរទងំ 
មូល ។ ែខមរជជនជតរិស់េនមុនេគេនឧបទ្វីបឥណ្ឌូ ចនិ មន
វបបធម៌្របចជំតរិបស់ខ្លួនយ៉ងចបស់ ( ងំពីសម័យបុេរ្របវត្ត)ិ 
េហើយមនករវវិឌ ពីសម័យមួយ េទសម័យមួយេ យមនិបច់

មនលកខណៈជ កលេឡើយ ។ ថ នីយ្របវត្តិ ្រស្តអូរែកវ 
(Oc Eo) េនចេន្ល ះេខត្ត្រកមួនស និងេខត្តមត់្រជូក មនវតថុ
បុ ណជេ្រចើន ចឲយេយើង គ ល់នូវឫសែកវៃនវបបធម៌េយើង ។ 
វតថុ វបបធម៌ទងំអស់ែដលផលិតេឡើងេ យដូន េយើងកនុងអតតី
កលសំ ប់េ្របើ្របស់កនុងជវីតិ្របចៃំថង មនវតថុខ្លះែដលជ វុធ
សំ ប់ដូន េយើង្របយុទធយកឈនះមរស្រតូវទងំ យ វតថុទងំ
អស់េនះពីយុគមួយេទយុគមួយ មនករវវិឌ េលឿនខុសែប្លក 
ពីគន  េហើយ ចបង្ហ ញនូវភពរកីចេ្រមើនលូត ស់ៃនសងគម
ែខមរពីសម័យមួយយ៉ង្របកដេទៀតផង ។ 
 ្រពលឹងែខមរ ពុែំមនចប់បដសិនធិេឡើងេ យគម នមូល-
្ឋ នចបស់ ស់េនះេទ េហើយក៏មនិ បសូនយេ យងយ

េនះែដរ ពីេ្រពះ្រពលឹងផ រភជ ប់នឹងមនុស  និងទឹកដ ី។ ទឹកដី
កូ ងំសីុន ែដលជែដនដមួីយែផនកៃនម នគរ ឬេ្រជយ
សុវណ្ណភូម ិ មនេភគ្រទពយធមមជតដ៏ិសបូំរសបបយ ដូន ែខមរ
េ្រកមពឹងែផ្អកេលើមូល ្ឋ នភូមិ ្រស្តេនះេដើមបបីនុ្តពូជពង វង
្រតកូល េហើយេដើមបអីប់រកូំនេច ។ ែខមរេ្រកមែតងេលើកសុភ-
សិតទក់ទងនឹងែ្រសចកំរ “េធ្វើែ្រសឲយេមើលេ ម  ទុក ក់កូនឲយ
េមើលេផសន្ត ន”, “េធ្វើែ្រសនឹងទឹក េធ្វើសឹកនឹងបយ” ។ េ យ 

រែតអេំ យផលពីធមមជត ិ ដូចជមនទឹក្រគប់្រគន់ ដី
មនជជីតលិ្អសបូំរេទេ យមចឆ ជត ិ ជួនេធ្វើឲយែខមរេភ្លចខ្លួនថ 
“មនេចរេនែកបរខ្លួន” គួបផ នឹំងចតិ្តល្អ មនិេបៀតេបៀនអនកដៃទ 
ក៏ចប់េផ្តើមមនករទ្រនទ នបន្តិចម្តង ៗ ៃនជនជតចិណូំលថម ី ។ 
្រពលឹងែខមរវវិឌ ឈនេទទប់ទល់្របយុទធ នឹងមនុស ពីខងេ្រក 
ភពក្ល ន អង់ ច ភពកតញញូ ធម៌ េ ម ះ្រតង់ជមួយជត ិ
គជឺក ្ត េធ្វើឲយែខមរគង់វង ដល់សព្វៃថង  ។            



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  មករ្រ វ្រជវ្របវត្តិ ្រស្ត េឃើញថ ែខមរធ្ល ប់េធ្វើ 
ស្រងគ មជមួយេសៀម-យួន-ប ងំ- េមរកិ បន គ ល់ចបស់នូវ
ឧបយកល និងអេំពើេថកទប ៃ្រពៃផ ពីសំ ក់អនកដកឹន ំ
របស់ជនជតបិរេទស ។ ពួកេគនគំន ែហកហួរញញីំជនជតិ
ទន់េខ យ េ្រប បដូចជចង់ផ្ត ច់្រពលឹងេចញពី ងកយមនុស  
ឧទហរណ៍េសៀមបផំ្លចិបផំ្ល ញ្រកុងអងគរ បនទ ប់មកបផំ្ល ញ្រកុង
លែង្វក ។ យួនសម្ល ប់េចលអនកេចះដងឹែខមរ និងប្តូ រេឈម ះរដ្ឋ 
បល ដូរ្រតកូលែខមរ ដូរេឈម ះភូមិ ្រស្ត ពិេសសគកឺត់កបល
អនកតសូ៊ែខមរដូចកនុងេរឿង “កពំប់ែតអុង, េរឿងឧកញ៉សឺន គុយ” ។ 
បនទ ប់ពីេសៀម-យួន គបឺ ងំ អេំពើដ៏អយុត្តធិម៌សំ ប់ជនរួមជតិ
ែខមរេ្រកមគបឺ ងំេផទរអំ ច្រគប់្រគងេនែដនដកូី ងំសីុនឲយ
េទយួនេនឆន  ំ១៩៤៩ ។ ដូេចនះករឈនះ ឬចញ់ េធ្វើឲយែខមរឆប់
ដងឹខ្លួនេឡើងវញិ មនិងប់ងល់នឹងអណួំត មនិេធ្វើឲយែខមរលិចលង់ 
ករអត់ឱនមនិចងគនំុំ នឹង មគគភីព គជឺ្រពលឹងអមតៈៃនជន
ជតែិខមរ ។ េ យ រែខមរមនគតបិណ្ឌិ ត មន្រពហមវ ិ រធម៌ 
េគរព្រពះពុទធ សន េគរពពកយសចចៈ េធ្វើឲយែខមរមន្រពលឹង
េសន ជត ិ និងរេំ ះជតផុិតពីនឹម្រតួត្រ របស់បរេទស ។ 
ប៉ុែន្តេហតុអី្វែដនដកូី ងំសីុន ែខមរកមពុជេ្រកមពុំទន់រេំ ះ
បនពីករ្រតួត្រ របស់យួន ? សណួំរមួយឃ្ល េនះ សូមអនក
េម ្ត ពិចរ ផងចុះ ។  
 សរុបមក ្រពលឹងែខមរគសឺថិតេនេលើ ម រតេីសន ជត ិ

មគគជីត ិ ឯកភពជត ិ និងសថិតេនេលើ ថ៌កបំងំៃនវបបធម៌ 
អរយិធម៌ែខមរបន ល់ទុកកនុងផនត់គនិំតែខមរមន ក់ ៗ រហូតេរៀងមក ។ 

មខ្លឹម រកនុង្រពឹត្តបិ្រត្រ វ្រជវេលខ ១១២ ឆន ២ំ០០៤ បន
សរេសរថ េដើមបរីក ្រពលឹងេនះបន េយើងជែខមរ រួមមនអនក

ដកឹន ំ និង្របជពលរដ្ឋែខមរ្រតូវែតេធ្វើជគរូំជ្របវត្តិ ្រស្តដល់
ែខមរជនំន់េ្រកយកនុងករដកឹន ំ ្រគប់្រគង្របេទស្របកបេ យ

ម រតឯីកភពជត ិ មគគជីត ិ េសន ជត ិ និងេលើកតេំកើង
េមទនភពជត ិ ។ គរូំេនះេហើយ ែដលេធ្វើឲយអនកដកឹនជំនំន់
េ្រកយ ្របជពលរដ្ឋែខមរជនំន់េ្រកយចរកឹេឈម ះេយើងកនុង
្រកងំមស្របវត្តិ ្រស្ត កនុង្រកេ េបះដូងៃនជនជតែិខមរមន ក់ ៗ 
ដូចជវរីម ក ្រតែខមរែដលបន ង្រប ទថម វរីក ្រតែខមរ  
វរីជនែខមរ ែដលបនរេំ ះទឹកដពីីករ្រតួត្រ របស់បរេទស និង
ករពរប្តូ រផ្ត ច់នូវបូរណភពទឹកដឲីយសថិតេសថរគង់វង  និងមន

ន ៃដេធ្វើឲយសងគមែខមរបនចេំរ ើនអភវិឌ  មនភពសុខដុម និង
សន្តិភព ។ េលើសពីេនះ អនកដកឹន្ំរតូវ្របកន់ កបបករិយិ
ទន់ភ្លន់ អត់េ នចេំពះគន និងគន , េចះ ្ត ប់មតេិយបល់គន  និង
េចះសរំបសរួំលគន  ពនយល់គន ឲយដងឹេហតុផល េហើយនគំន រះិរក
មេធយបយេដើមបែីកែ្របទនំស់បដបិកខ ឲយេទជករ្រសុះ្រសួល
្រសួលគន  ឯកភពគន កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ជត ិ។ េ្រកពីេនះ 
្រតូវបញឈប់ជបនទ ន់នូវករឌដឺង ែផ្លផក ក់គន េ យពកយសដំ,ី 
ឈប់ វរកែតចណុំចេខ យ េដើមបនឹីងបេំប៉ងឲយេទជគុណ
វបិត្តធិដុំ,ំ ឈប់្របកន់ភពអសមិមនះ អួត ងអំ ច មនិ្រពម

្ត ប់េគឯង ឈប់បងកជេំ ះ រ ងជតែិខមរគន ឯង ។  
 ករែដលេយើងជែខមរ រួមមនអនកដកឹន ំនិង្របជ ្រស្ត
ែខមររក បននូវ្រពលឹងជត ិ េចះរួបរួម មគគីភព ទងំេនះគ ឺ
្របជជតនឹិងេន “ដូចថមរងឹបុឹងជហំរ” ជដ បដូចេសចក្តកីនុង
បទនគរ ជ ្រពះ ជនិពនធរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន ត 
កនុងទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៥០ ដូេចនះែដរ ៕       

    មិត្តអនក នមន ក់េនភនំេពញ 

-វិទយុសំេឡងកមពុជេ្រកម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកុង សីុ៉នេ ន រដ្ឋធនីៃន សហ
រដ្ឋ េមរកិ ស្រមប់បេ្រមើដល់្របយិមតិ្តអនកនិយម ្ត ប់ករផ យរបស់វទិយុេយើងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសប្ត ហ៍ម្តង េរៀង ល់ៃថងអងគ រ ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជ 
េ្រកម មកមពស់រលកធតុ កសខ្លី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
-្របយិមតិ្ត ក៏ ចេបើក ្ត ប់បន្រគប់េពល មរយៈេគហទពំ័រ www.khmerkrom.org/radio ។ 

 



េលខ  ៣៧ ែខមក   ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 (តមកពីទពំ័រទី ១៣) េដើមបេីសនើឲយអន្តរជតបិន្តករផ្តល់ជនួំយដល់
្របេទសរបស់ខ្លួន ែដលជនួំយទងំេនះេសទើរែតេលើសពីថវកិជតេិទ
េទៀត ។ ប៉ុនម នឆន មំកេនះ រ ្ឋ ភបិលេវៀត មទទួលបនថវកិជង 
២៦ េកដដុិ ្ល រែដលបនមកពីករច្រមញ់យកេ្របងេនកនុងេខត្តអូរ
កប់ (Vung Tau), ករកប់, ករលក ់ និងករបផំ្លចិបផំ្ល ញធនធនធមម
ជតរិបស់ជនជតេិដើមែខមរកមពុជេ្រកម បូករួមទងំជនួំយពីបរេទស
ផងែដរ ែតរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម មនិបនចំ យអ្វីមកេលើបងប្អូន
ែខមរកមពុជេ្រកមេនះេឡើយ ។ 
 ្របសិនេបើរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ជួយែខមរេ្រកម ពួកេគបន
្រតមឹែតក ងផទះមនុស ធម៌ប៉ុនម នខនង ជូន្រគួ របងប្អូនែខមរ្រក្ីរកែត
ប៉ុេ ្ណ ះ ។ េ យែឡកអពីំផទះមនុស ធម៌ែដលរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម 
ក ងឲយេនះ គមឺនែតដបូំលឥតជញជ ងំេឡើយ ។ ្របសិនេបើ្រគួ រ
ែខមរ្រក្ីរកទងំេនះ្រតូវករេធ្វើជញជ ងំបន្តេទៀត ពួកគត់្រតូវែតខចី្របក់
ពីធនគរេវៀត ម ។ ទងំេនះគជឺលបចិែដល និគមេវៀត-

ម ែតងេ្របើ្របស់មកេលើែខមរេ្រកមមច ស់ដ ី ។ ជករពិត ស់ 
េនេពលែខមរេ្រកមធ្ល ក់ខ្លួន្រក ពួកគត់នឹងក្ល យេទជកូនបណុំល
របស់េវៀត ម ។ ដូេចនះពួកគត់្រតូវបងខចំិត្តខចី្របក់ពីធនគរេវៀត-

ម េហើយេពលែដលពួកគត់គម ន្របក់សងបណុំលដ៏ខពស់បផុំត
េទេវៀត ម េនះរ ្ឋ ភបិលេវៀត មងយ្រសួលនឹងរបឹអូស
យកដធី្លពីី្របជកសិករែខមរេ្រកមជទីបផុំត ។ 
 េ យ រែតភព្រក្ីរកទងំេនះេហើយ េទើបមនយុវជន 
និងនិស តិែខមរេ្រកមជេ្រចើនរូប ្រតូវបងខចំតិ្តេបះបង់ករសិក េទបេំរ ើ
ករងរឲយយួនេន មប ្ត ទី្រកុង ។ យុវជនទងំេនះ ពួកេគពុំបន
ទទួលករអប់រខំពស់ ជពិេសសគពួឺកេគមនិបនេចះទងំភ េវៀត-

មេទៀតផង ។ ទងំេនះេហើយជក ្ត សខំន់ ែដលប ្ត លឲយ
ពួកេគពុំ ចែស្វងរកករងរេធ្វើបន េន មប ្ត េ ងច្រកនន ។ 

ពួកេគបន្រតមឹែតេទបេំរ ើនូវ មផទះជនជតយួិន េ យឃ្ល តឆង យពី
ម្ត យឪពុក ភូមកិេំណើ តជទី្រស ញ់របស់ពួកេគែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 អឡុំងេពលែដលពិភពេ ក កពុំង្របយុទធ្របឆងំនឹងភព
្រក្ីរក ខញុកំនុងនមជ្របធនគណៈកមមករយុវជនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម សងឃមឹយ៉ងមុតមថំ រ ្ឋ ភបិលេវៀត ម នឹងេបើកទូ យ
នូវចតិ្តល្អរបស់ខ្លួនេដើមបជួីយជនជតេិដើមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកពុំង
រស់េនេ្រកម និគមរបស់ខ្លួន ។ ្របសិនេបើរ ្ឋ ភបិលេវៀត- 

ម មនិេបើកចហំនូវេគលនេយបយ កនុងករជួយជនជតេិដើម
េនកនុង្របេទសេវៀត មេទេនះ រ ្ឋ ភបិលភបិលេវៀត ម គឺ
គម នសងឃមឹេឡើយ ថទទួលបនេជគជ័យកនុងេគលបណំងអភវិឌ ន៍
សហស វត ថមេីនះ ។ កនុងេពលែដលជនជតេិដើមរស់េនេ្រកម

និគមរបស់េវៀត ម, កពុំងសថិតកនុងភព្រក្ីរកែបបេនះ ក ្ត
ចបំងែដលពួកគត់ចង់បនគឺសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន ែដល្រតូវបន
អងគករសហ្របជជតេិចញេសចក្ត្ីរបកស ដូចែដលបនជំ បខង
េដើម េហើយ្របសិនេបើជនជតេិដើម ចេធ្វើជមច ស់ៃនសិទធិរបស់ខ្លួន 
ពួកេគនឹង្រតូវបនរស់េនកនុងសន្តិភព និងយុត្តធិម៌ជទីបផុំត ។ 
  ឆ្លងកត់យុទធនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រក្ីរកេនះ េយើង
ខញុសំងឃមឹថ រ ្ឋ ភបិលេវៀត មនឹងេ ះ្រ យយ៉ង្របញប់នូវ
ល់បញ្ហ ែដលទក់ទិនេទនឹងែខមរកមពុជេ្រកម េហើយេយើងខញុ ំ

សងឃមឹថ េវៀត មនឹងមិនឲយមនសែ្រមកដ៏ែសនអយុត្តធិម៌េកើត
មនេឡើងកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន ដូចែដល្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរ
េ្រកម បនេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ជូនមកអងគករសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ក៏ដូចជអងគករសហ្របជជត ិថរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម បន
និងកពុំងគបសងកត់ រតឹបន្តឹងែផនកសិទធិមនុស  និងរេំ ភបពំនែផនក

សនេនះេទៀតេឡើយ ៕                                   
 េ ក េច េសរ ី

រូបថតអនុស វរយី៍ បងប្អូនែខមរកនុងករចលូរួម និងគ្ំរទ លស់កមមភពរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក េលើឆកអន្តរជតិ នឆន  ំ២០០៦ 


