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ម កេរឿង 

 អងគករសហ្របជជតិ បនេបីកសននិបតរបស់ខ្លួនមយួ
េនកមពុជ កលពីៃថងទី ០៩-១១ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ស្តីពីជនជតិ
េដីមកនុងប ្ត ្របេទសទងំ ១០ េន សុី ។ អងគសននិបតសថិត
េ្រកមអធិបតីភពេ ក្រសី Vicky Tauli Corpuz តំ ងជន
ជតិេដីមៃនអងគករសហ្របជជតិ េហយីក៏មនវត្តមនរបស់
េ កបណ្ឌិ ត Rodolfo Stevenhagen ម្រន្តីសិទធិមនុស ៃនអងគករ
សហ្របជជត ិ ្រពមទងំមនករចូលរមួពីសំ ក់តំ ង
្របេទស, តំ ងជនជតិេដីម, អងគករជតិ និងអងគករអន្តរជតិ 
្របមណជង ១០០ នក់ រឯីអងគករសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម 
តំ ងជនជតេិដីមែខមរេនេវៀត មខងតបូង ក៏្រតូវបនអងគករ
សហ-្របជជតអិេញជ ីញឲយចូលរមួផងែដរ ។ 
 អងគសននិបតរបស់អងគករសហ្របជជតិ ែដល្រប្រពឹត្ត
េទអស់រយៈេពល ៣ ៃថង េនកមពុជេនះ មនករចូលរមួពីប ្ត
ជនជតិេដីមចំននួ ១០ ្របេទសេន សុី រមួមនជនជតិេដីមេន
្របេទសកមពុជ, េវៀត ម, បងក់្ល ែដស, ឥ ្ឌ , េនប៉ល់, វ, 
ៃថឡង់, ម៉េលសុី, ឥណ្ឌូ េនសុី និងេកះៃត ៉ន់ ។ ចំែណកតំ ង
ជនជតិេដីមេនកមពុជេ្រកម គឺអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម។ 
 គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលដឹកនំ
េ យេ ក ្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធនសហព័នធ ទទលួបនទុកកិចច
ករបរេទស េទចូលរមួអងគសននបិតេនះរមួមន ៖ ្រពះេតជគុណ 
ថច់ រុង េទពី្របេទសក , ្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ 

េទពី េមរកិ, េ ក ្រតឹង យ៉ប េទពី េមរកិ, េ ក Cooper 
េទពី េមរកិ, អនក្រសី សឺន ធីនិត េទពី េមរកិ, េ ក េច  
សុគុណ េទពី េមរកិ, កញញ  េកៀង សុធី េទពីអូ្រ ្ត ល ី និង 
យុវជន េច មុនីេខម  េទពីកមពុជេ្រកម ។ 
 បនទ ប់ពីសុនទរកថ ្វ គមន៍ េបីកអងគពិធីរបសេ់ ក្រស ី
Vicky អធិបតជីនជតិេដីមរចួមក េ កបណ្ឌិ ត Rodolfo Ste-

venhagen ម្រន្តីសិទធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិបនមន
្រប សន៍េរៀប ប់ពីដំេណីរទស នកិចចជផ្លូវករចំននួ១០ ្របេទស 
មន្របេទស Mexico, Philippines, Canada...។ ្របេទស
ែដលេ កបណ្ឌិ តបនេធ្វីទស នកិចច េ ក្រតូវែតេធ្វីរបយ
ករណ៍មយួជូនអងគករសហ្របជជតិ ។ (តេទទំព័រទ ី ០៣)  

គណៈ្របតិភូសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបំេពញទស នកចិចេនកមពុជ 
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វិចរណកថ 

 មុនករ តតបតរបស់ជនចណូំលថមយួីន ចូលមកទឹក

ដកីមពុជេ្រកម កនុងគ.ស. ១៦០០ ែដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ ឬ

េ ថកមពុជេ្រកម គជឺតបំន់មួយែដលសមបូរណ៍សបបយជ

ទីបផុំត ។ ដែី្រសសមបូរណ៍េទេ យជជីត ិ ែដលជលកខណៈ

អេំ យផលពីធមមជតកិនុងករ ដុំះដំ ្ំរគប់្របេភទ និង

សមបូរណ៍េទេ យធនធនធមមជត ិ។ 

 ចេំពះែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនកនុងភូមិ 

េសត ្រសុកេ្រជយញ េខត្តឃ្ល ងំ ឬភ យួនេ ថ Soc 

Trang  ក៏ដូចជែខមរទូទងំែដនដកីមពុជេ្រកមេនះ ពួកគត់រស់

កនុងសន្តិភព េសរភីព និងមនជវីភពែសនសមបូរណ៍សបបយ 

ែតគួរឲយេ ក ្ត យជទីបផុំត ភពសុខ ន្ត សមបូរណ៍

សបបយេនះ មនិ ចអូសបន្ល យបនយូរប៉ុនម ន េ យ រ

ឈនមកដល់គ.ស. ១៨០០ ពួកចណូំលថមៃីនយួនខងេជើង ក៏

បនឈ្ល នពនរកំលិខ្លួនចូលមកែដនដកីមពុជេ្រកម ែដលសព្វ

ៃថងេនះេគេ ថ េវៀត មខងតបូង ។ ដធី្លភីគេ្រចើន្រតូវបន

ពួកជនចណូំលថមរីបឹអូសយក, ៃ្រព្រពឹក ្រតូវបនបផំ្លចិបផំ្ល ញ 

ចែំណកឯធនធនធមមជតជិេ្រចើន ក៏្រតូវបនបផំ្ល ញគម នសល់ 

ែដរ ។ េលើសពីេនះ ដធី្លែីដលពួកេគរបឹអូសយកពី្របជពលរដ្ឋ

ែខមរេ្រកមស្លូត្រតង់ ែបរជយកេទែចកចយដល់ជនចណូំលថមី

គន េគេទវញិ ។ 

 ឈនមកដល់ឆន  ំ ១៩៨៥ េ យែឡកែខមរេ្រកមេន

ភូមិ េសត ្រសុកេ្រជយញ ជេ្រចើន្រគួ រ្រតូវបនរ ្ឋ ភ-ិ 

បលេវៀត មរបឹអូសយកផទះសែមបង និងដធី្លី ប់ពន់ហិច

ជបន្តបនទ ប់ េ យពុំមនករយល់្រពមពីបងប្អូនែខមរមច ស់ដី

េនះេឡើយ ។ ដេីករដូន  និងផទះសែមបងរបស់ពួកគត់ ្រតូវ

បនរ ្ឋ ភបិលេវៀត មេ្រជ តែ្រជក របឹអូសយកេទែចក

ចយដល់ពួកយួនចណូំលថមែីដលែតងែតេធ្វើដេំណើ រពីតបំន់ភគ 

ខងេជើងមក ងំទីលេំនេលើទឹកដកីមពុជេ្រកម ជបន្តបនទ ប់ 

រហូតមដល់សព្វៃថងេនះ ។ ទងំេនះេហើយ គជឺមូលេហតុែដល

េធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ្រសុកេ្រជយញជួបករលបំកកនុងជវីភពរស់

េន មកដល់បចចុបបនន មនែតរបរចញិចឹ មបងគ បន្តិចបន្តួចែត

ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 ជង ២០ ឆន មំកេនះ ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមរស់កនុងភពឈឺ

ចប់ជទីបផុំត ទងំេនះក៏េ្រពះែតកររបឹអូសយកដធី្លែី្រសចកំរ 

និងររំេ ភបពំនសិទធិមនុស  ពីសំ ក់ ជញ ធរកុមមុយនិស្ត  

េវៀត ម ។  មយ៉ងេទៀត េយង មេសចក្តី យករណ៍ថម ី ៗ 

េនះបនឲយដងឹថ មន្របជពលរដ្ឋ្របមណជង ១០០ ្រគួ រ 

្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលេវៀត មបងខឲំយចកេចញពីផទះ និង្រតូវរបឹ

អូសយកដធី្លរីបស់ពួកគត់ េដើមបយីកេទែចកចយដល់ជន

ចណូំលថមែីដលពុំមនដធី្ល ី ។ ទេង្វើដ៏ៃ្រពៃផ ទងំេនះ េបើេទះជ

មនករប្តងឹត ពី៉សំ ក់បងប្អូនែខមរេ្រកមក៏េ យ ក៏ពួក

ជញ ធរេវៀត ម េនែតមនិេអើេពើចេំពះពកយបណ្តឹ ងទងំ

េនះេឡើយ ។ ករណីជក់ែស្តង គកឺរេធ្វើបតុកមមទមទរដធី្លមីក

វញិរបស់បងប្អូនែខមរេ្រកមកនុងេខត្តមត់្រជូក, េខត្តឃ្ល ងំ  និង

េខត្ត្រពះ្រតពងំជេដើម ។ 

 ទេង្វើរេំ ភយកដធី្ល ី និងេ្រជ តែ្រជករបឹអូសយកផទះ

សែមបងពលរដ្ឋែបបេនះ គជឺទេង្វើមួយែដលែខមរេ្រកមមនិ ច

ទទួលយកបន េហើយក៏ពុំ្រសបេទ មេសចក្ត្ីរបកសរបស់អងគ

ករសហ្របជជតេិន្រតង់ម្រ ទី ១២ ែដលែចងថ “គម ន

បុគគល មន ក់ ្រតូវទទួលរងករេ្រជ តែ្រជក មអេំពើចតិ្តចូល

កនុងកចិចករសមង ត់របស់ខ្លួន, កនុង្រគួ រ,  លេំន ថ ន, ករេឆ្លើយ

ឆ្លង ឬ យ្រប រេទេលើកតិ្តយិស និងេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ខ្លួនបន

េឡើយ ។ បុគគល្រគប់រូបមនសិទធទទួលបននូវកចិចករពរខ្លួន

េ យចបប់្របឆងំនឹងករេ្រជ តែ្រជក ឬករ យ្រប រទងំ

េនះ” ។ 

 សព្វៃថងេនះ ល់ទេង្វើរេំ ភបពំនរបស់ ជញ ធរេវៀត-

ម ែតង្រតូវបនបងប្អូនរងេ្រគះែខមរេ្រកម េធ្វើេសចក្តី យ

ករណ៍ និងអពំវនវមកដល់សហគមន៍អន្តរជត ិឲយជួយអន្ត -

គមន៍ េ យពួកគត់បនអពំវនវសុឲំយសហគមន៍អន្តរជត ិេធ្វើ
យ៉ង បញឈប់នូវទេង្វើរបឹអូសយកដធី្ល,ី រេំ ភបពំនសិទធិ
មនុស ពីសំ ក់ ជញ ធរេវៀត ម េហើយេបើរ ្ឋ ភបិលេវៀត

មចង់ឲយែខមរេ្រកមរស់កនុងសន្តិភព ឬេវៀត មចង់ទទួល

បននូវករេគរពពីអន្តរជតេិនះ រ ្ឋ ភបិលេវៀត មគួរែត

បញឈប់នូវទេង្វើរបឹអូសយកដធី្លរីបស់ែខមរេ្រកម ជពិេសសគឺ
ឈប់អនុវត្តនូវែផនករ បពណ៌ និងេ្របើអេំពើអមនុស ធម៌មក

េលើែខមរកមពុជេ្រកមតេទេទៀត ៕                        េពជឈ សន 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១)  េ កបនបែនថមេទៀតថ កនុងនមជម្រន្តី
ទទលួបនទុកសិទធមិនុស ៃនអងគករសហ្របជជត ិ េ ក ចមន
សិទធិេធ្វីរបយករណ៍ចំននួ ២០ ទំព័រែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ េហតុដូេចនះ
េហយី ្រតូវែតបញចូ ល្រគប់សកមមភពែដលទទលួបនជុំវញិពិភព
េ ក ស្តពីីបទរេំ ភសិទធិរបសរ់ ្ឋ ភិបលមកេលីជនជតិេដីម ។ 
េលីសពីេនះ េ កែតងែតទទលួបនលិខតិប្តងឹយ៉ងេ្រចីនពីជន
ជតិេដីម េហយីេ ក និងគណៈកមមករសទិធិមនុស ៃនអងគករ
សហ្របជជតិែតងែតយកមកពភិក  បនទ ប់មកេទីបចុះេធ្វី
សកមមភពផទ លជ់មយួរដ្ឋម្រន្តី ម្រកសួងនីមយួ ៗ ៃនរ ្ឋ ភិបល 
េនះ ។ អងគករសហ្របជជតិបនអនុម័តចបប់ៃនសិទធិជនជតិ
េដីម និងជនជតិភគតិចេនជុំវញិពិភពេ ក កនុងេនះមនសទិធិ
ខងនទីអប់រវំបបធម៌, សងគមកចិច, សន្តិសុខសងគម, ពលកមម និង
សិទធិៃនកររស់េនរបស់មនុស េនកនុងសងគម ។ 
 េ កបណ្ឌិ ត Stevenhagen មិន្រតឹមែតេរៀប ប់ឲយដឹង
នូវដំេណីរទស នកិចចជំុវញិពិភពេ ករបស់េ កេនះេទ េ ក
ែថមទងំផ្តល់អនុ សន៍ និងេកតសរេសីរពសីកមមភពដ៏សកមម
របស់ជនជតិេដមីេនជុំវញិពិភពេ កថ “ទំនក់ទំនង គឺជ 
លកខណៈមយួ ដ៏សំខន់កនុងករេឆព ះេទកន់ករអភិវឌ សងគម ។ 
ករទមទរសិទធសិេ្រមច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯង គឺជតនួទមីយួ
ដ៏សំខន់ស្រមប់ជនជតិេដីម ។ ជនជតិេដីមមនសិទធិ្រគប់្រគន់ 
េដីមបីទមទរនូវអ្វីែដលជកមមសទិធិផទ ល់ខ្លួន ។ ករេបីកវគគសិក  
បណ្តុ ះប ្ត លអំពីសិទធិមនុស  គឺជករចបំច់ស្រមប់ជនជតិ
េដីម េហយីជនជតិេដីមមនសិទធិករពរទឹកដី និងសមបត្តធិមម-
ជតិរបស់ខ្លួន” ។ េ កក៏បនសែម្តងនូវជំេនឿថ “ខញុេំជឿជកថ់ 
ជនជតិេដីមទងំអស់មនបទពេិ ធន៍្រគប់្រគន់ េដីមបីេធ្វីករងរ
ទងំអស់េនះ” ។ 
 េ ក Navin Rai តំ ងឲយជនជតិេដីមេន្របេទស
េនប៉ល់ និងជអនកតំ ងធនគរពិភពេ ក ែផនកខងចបប់ 
េ កជជនជតិេដីមមយួរូប ែដលមនសំ ងបនចូលេធ្វីករ
កនុងធនគរពិភពេ ក បន យករណ៍ថ មកដល់សព្វៃថងេនះ 
ជនជតិេដីមេនេនប៉ល់ទទលួបនពន្លឺេសរភីពគរួសម ដូចជ
សិទធិៃនករផ ព្វផ យព័ត៌មន, វបបធម៌, អប់រ,ំ បេញចញមតិ, សទិធិ
្រស្តី និងសិទធិ សន ។ល។ កនុងេនះេលីកែលងែតសទិធិរក
ករពរទឹកដី និងសិទធិេធ្វីនេយបយ ។ 
 េសចក្តី យករណ៍ពីជនជតិេដមីេនកមពុជ មនជន
ជតិេដីមេនកមពុជចំននួ ១៧ ្រកុម ។ េ យ រែត្របេទស 
កមពុជមនចបបៃ់នករេគរពសទិធិមនុស គរួសម េទីបជនជតិេដមី
េនកមពុជ មិនសូវមនករលបំកេនះេទ ។ េ យែឡកេសចក្តី
ែថ្លងករណ៍របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ជបឋមកញញ  េកៀង 

សុធី បនែថ្លង្រតួស ៗ អំពី្របវត្តិ ្រស្តសេងខបៃនទឹកដីកមពុជ
េ្រកម, ភព្រក្ីរករបស់ជនរមួឈមែខមរេ្រកម ែដលទក់ទងេទ
នឹងសុខភព កនុងេនះរមួមនបញ្ហ ជនេភៀសខ្លួនែខមរេ្រកម ែដល
កំពុងជបួករលបំកេនកមពុជ, ៃថនិងកររេំ ភសិទធិ្រស្តីជេដមី។  
 ចុងបញច ប់កញញ  េកៀង សុធី ក៏បនេសនីដល់អងគករ 
អន្តរជតិ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ដូចជអងគករ UNHCR, អងគ
ករ AUSAID, WHO, UN, CEDAW, CESCR, CCPR, 

CERD, CRC, CRCPAC, និង CRCOPSC ជយួេធ្វអីន្ត គមនេ៍ធ្វី
យ៉ង ឲយជនរងេ្រគះែខមរេ្រកម ប់ ននក ់ ែដលកំពុងរស់
េនឯមតុភូមិកមពុជេ្រកម ។ 
 បនទ ប់ពីេសចក្តីែថ្លងករណ៍របសក់ញញ  េកៀង សុធី មក 
្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ បនមនេថរដីក្របប់អងគសននិបតអពីំ
អំេពីែដលយនួរេំ ភសិទធិខងជេំនឿ្រពះពុទធ សន គណៈេថរ-
ទេនកមពុជេ្រកម, ្របវត្តិ្រពះពុទធ សន និងវត្ត ម (៩៥ 
ភគរយ ែខមរេ្រកមជអនកកន់្រពះពុទធ សន មនវត្តជង ៥៦០ 
វត្ត មន្រពះសងឃជង ១ មឺុនអងគ) ្រពមទងំកនុងឆន  ំ២០០៦ មន
ករគំ ម និងចប់្រពះសងឃែខមរេ្រកម ្របមណជង ២១ ករណី 
េ យមូលេហតុ ្រពះសងឃេមីលវសុីីឌី (VCD) ។ ្រពះអងគបន
សងកត់ធងន់ថ “េ យ ររដ្ឋអំ ចយនួ មមូល ្ឋ នេចះែត 
គំ មកំែហង្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េទីបេនៃថងទី ៨ 
ែខកុមភៈ កន្លងមកេនះ ្រពះសងឃែខមររេ្រកម ជង ២០០ អងគ និង
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ប់រយនក់ បនេធ្វីបតុកមមអហងិ មយួ េន

មធយមសកិ បំេពញវជិជ បលី មបូ េខត្តឃ្ល ងំ េដីមបី
ទមទរសិទធិ សន និងសិទធិជនជតិេដីម ។ ទុកខេ កជងេនះ
េទេទៀតេនះគ ឺជនជតិេដីមែខមរេ្រកម បនបត់សិទធិជមច ស់ទឹក
ដី, វបបធម៌, ្របៃពណី, ករអប់រ,ំ ្រស្តី, យុវជន និងសិទធិរស់េន
េ យ្របជធិបេតយយ” ។ 
 ្រពះអងគបនេសនសុីំឲយេ កបណ្ឌិ ត Rodolfo Steven- 

hagen ម្រន្តីទទលួបនទុកែផនកសទិធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជតិ  

ទិដ្ឋភពតំ ងជនជតិេដើមភគតិចេន សុីចូលរួមអងគសននបិតេនកមពុជ 

 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េ ក្រសី Vicky Tauli Corpuz  អធិបតីជនជតិេដីម និងអងគ  
សននិបតទងំមូល ជយួេធ្វីអន្ត គមន៍ចំេពះទុកខេ ករបសជ់ន
ជតិេដីមែខមរេ្រកមេនកមពុជេ្រកម ។ 
 េ ក ្របក ់ េសរវីុឌ  អនុ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ទទលួបនទុកែផនកអន្តរជតិ បនេឡងីែថ្លងពីយុទធ ្រស្ត និង
ថ នភពពិភពេ ក ែដលមនករផ្តល់ផលលំបកដល់ជនជតិ

េដីម ។ េ កមនយុទធ ្រស្តថមី ៗ េដីមបីេធ្វយ៉ីង ឲយអងគករ
អន្តរជតិ ចមនលទធភពជយួរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ែខមរេ្រកម និង
ជនជតិេដីមជុំវញិពិភពេ ក ។ 
 បនទ ប់ពីបន ្ត ប់របយករណ៍ទងំមូលៃនអងគសននិបត
ស្តីពីជនជតិេដមី េ ក ្រសី Vicky បនសែម្តងចំ ប់ រមមណ៍
ថ “ជនជតិេដមីភគេ្រចីន្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលរេំ ភសិទធិ មនែត
ជនជតិេដីមេនប៉ល់មយួគត់ ែដលមនពន្លឺេសរភីពគរួសម េលីក
ែលងែតសិទធិដីធ្ល ីនិងសិទធិនេយបយ េនពុំទនម់ន ” ។ 
 េ ក្រសីក៏មនករ្រពួយបរមភផងែដរ អំពី ថ នភព
រេំ ភសិទធិរបស់រ ្ឋ ភិបលេវៀត ម មកេលី្រស្តីែខមរេ្រកម ។ 
េដីមបីជករ ងភពសុខដុមដល់ជនជតិេដីមទងំអស់ េ ក
្រសីបនេ្រកីនរលំឹកដល់រ ្ឋ ភិបលនីមយួ ៗ និងជនជតិេដមីខ្លួន
ឯងដូេចនះ “្រតវូដឹងពីសិទធិជនជតិេដីមកនុងករសេ្រមច សនខ្លួន
េ យខ្លួនឯង, សិទធិករពរវបបធម៌ ្របៃពណី សន, ្របព័នធយុទធ
្រស្តៃនករ្របកសករពរ ពីបទរេំ ភសទិធិ្រស្តីជនជតិេដមី, 

ករ្រប្រពឹត្តខសុចបប់េទេលី្រស្ត,ី សុខភពរបស់្រស្តីជនជតិេដីម 
និងករករពរសុវតថិភព ្រពមទងំអប់រយុំវជនជនជតិេដីម” ។ 
 េដីមបីរមួចំែណកករ ងភពសុខដុមរមនដលជ់នជតិ
េដីមេនះ ្រពះេតជគុណ ថច ់ បី៊រងគ កនុងនមសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម បនេលីកេឡងីនូវចំ ប់ រមមណ៍របស់ខ្លួន កនុងអងគ 
សននិបតមន ៣ ចំណុច គឺ ទី ១ ករេធ្វីេសដ្ឋកិចចរ ងជនជតិេដមី 
ពីកែន្លងមយួេទកែន្លងមយួេទៀត ជពិេសស ចនទំំនិញជនជតិ
េដីមេទលក់ មផ រអន្តរជត ិ ។ ទី ២ ករសែម្តងសិលបៈ និង
បង្ហ ញ្របៃពណីជនជតិេដីមកនុងមយួឆន មំ្តង និងទី ៣ ករបេងកតី
្របព័នធផ ព្វផ យ ដូចជ កមមវធីិទូរទស ន៍, វទិយុ និង្រពឹត្តប្រត 
ស្រមប់ករផ យកមមវធីិជនជតិេដីមេនេលីឆកអន្តរជតិ ។ 
 សូមរលំឹកថ េនះជេលីកទី ១ េហយី ែដលអងគករ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រតូវបនអងគករសហ្របជជតិអេញជ ីញ
េទចូលរមួសននបិតជនជតិេដមីេន្របេទសកមពុជ ជប់នឹងភូមិ
្រសុករបស់ខ្លួនែដលញុងំឲយប ្ត ជនជតិេដមី និងប ្ត ្របេទស
ននកនុងតំបន់ សុី កន់ែត គ ល់ចបស់ែថមេទៀតអំពីសហព័នធ 
ែខមរកមពុជេ្រកម និងេគលបំណងទមទរសទិធិសេ្រមច សនខ្លួន
េ យខ្លួនឯងរបស់ែខមរកមពុជេ្រកមេលីមតុភូមិរបស់ខ្លួន ។ អងគ 

សននិបត្រតូវបនបញច ប់េន្រពឹកៃថងទី ១១ ែខកុមភៈ ។ បនទ ប់ពីកិចច
្របជុំេនះ េនេវ េម៉ង ២ រេសៀល េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  បន
ដឹកនសំមជិក-សមជិករបសខ់្លួនេទកន់វត្ត មគគីរង ី ទី្រកុង
ភនំេពញ េដីមបសីួរសុខទុកខ្របជជតិែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុង
រស់េនកនុងទឹកដៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
 រមួដំេណីរជមយួគណៈ្របតិភូសហព័នធ នឱកសេនះ
រមួមនេ ក្រសី Vicky តំ ងជនជតិេដីមៃនអងគករសហ-
្របជជតិផងែដរ ។ កមមវធីិជបួជុំេនះ បនេរៀបចំេឡងីេ យម្រន្តី
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រកមករ
ជយួឧបតថមភរបស់សមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម, មិត្តសមគម
ែខមរកមពុជេ្រកម ្រពមទងំសមពន័ធសមណនិស តិ-និស ិតែខមរកមពុជ 
េ្រកម ។ អងគពិធីចប់េផ្តីមពីេម៉ង ២ រេសៀល រហូតដល់េម៉ង 
៥:៣០ រេសៀលនៃថងដែដល ។ េនកនុងអងគពិធីដ៏ឱ រកឹេនះ េគ
សេងកតេឃញីមន្រពះសងឃ្របមណជង ២០០ អងគ និងបងប្អូន
ែខមរេ្រកមចូលរមួយ៉ងកុះករ ។ ្រពះសងឃ និង្របជជនែដលមន
វត្តមន ្វ គមនដំ៍េណីរអេញជ ីញ កសួរសុខទុកខរបស់គណៈ្របតិ-
ភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេលីកេនះ ភគេ្រចនីជ្របជជនែខមរ
េ្រកម ែដលបននិមន្ត និងអេញជ ីញមកពីប ្ត សមគមននេន
ជំុវញិទី្រកុងភនំេពញ និង មប ្ត េខត្តមយួចនំនួ រមួមនេខត្ត
ែកវ, កំពត, ្វ យេរៀង, ក ្ត ល និង្រកុង្រពះសីហនុជេដមី។ 

 មន្រប សនក៍នុងពិធីេនះ ទងំេ ក្រសី Vicky និង
េ កបណ្ឌិ ត Cooper ម្រន្តីជន់ខពស់អងគករ UNPO ែដលជ
ឧត្តម្រកុម្របឹក ចបប់របស់សហព័នធែខមកមពុជេ្រកម សុទធែតបន
េលីកេឡងីពីវរីភពតស៊ូទមទរសិទធិ េសរភីពរបស់្របជជតិែខមរ
កមពុជេ្រកម មមគ៌អហងិ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
េឆ្ល តកនុងឱកសេនះែដរ េ កទងំពីរក៏បនេលីកបង្ហ ញទិសេ
មយួចំននួេទៀត ែដលែខមរេ្រកម្រតូវេធ្វី េដីមបីសេ្រមចបននូវេគល
បំណងរបស់ខ្លួន កនុងចំេ មទិសេ ទងំអស់ ទិសេ ែដល
សំខន់ជងេគេនះគឺ “ មគគភីព” ។ 
 ចំែណកចំ ប់ រមមណ៍របស់អនក (តេទទំព័រទី ១៦) 

ទិដ្ឋភព្រពះសងឃ នងិបងប្អូនែខមរចូលរួមកនុងពិធីសួរសុខទុកខ េនវត្ត មគគីរង  ី

 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ម្របភពព័ត៌មនបនឲយដឹងថ កលពីៃថងទី ៣១ ែខធនូ 
ឆន  ំ២០០៦ ថ ជញ ធរយនួេខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម បនេកះេ
្រពះសងឃែខមរេ្រកម ៥ អងគេទសួរចំេលីយេន្រកសួងធមមករេខត្ត 
េ យេចទ្របកន់ពីបទជប់ព័នធនឹងអងគករសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម និងបនចូលរមួចលន្រពះសងឃកនុង្រសុក ផ ព្វផ យ
នូវមគ៌ែស្វងរកសិទធិស្វ័យសេ្រមច សនរបសស់ហព័នធ ។ 
 មសងឃដីករបស់្រពះសងឃមយួអងគ ជសមណនិស ិត
ៃន មធយមសិក បំេពញវជិជ បលី មបូ យនួេ  Truong 

Bo Tuc Van Hoa Pali Trung Cap Nam Bo បនឲយដឹងថ មន
្រពះសងឃ ៥ អងគជសមណនសិ ិត ខងេលី ្រតូវ្រកសងួធមម
ករេខត្តឃំ្ល ងេកះេ េទជបួ េ យេចទ្របកន់ពីបទជបព័់នធ
ករចលនកនុង្រសុក និងមនទំនក់ទំនងអនកេនេ្រក្របេទស ។ 
កនុងេនះរមួមន ្រពះេតជគុណ គីម មងួ ្រសកុកំេណីតេនេខត្ត
ឃ្ល ងំ, ្រពះេតជគុណ ថច់ រមឹ វត្តកំេណីត គឺវត្តេ្រ កលិច ្រសុក 
ចូវថញ់ េខត្ត្រពះ្រតពងំ, ្រពះេតជគុណ ថច ់ ងុ៉ក ផតកឌ ី វត្ត
កំេណីត គឺវត្តកំពង់ដូង េខត្ត្រពះ្រតពងំ, ្រពះេតជគុណ ថច់ ដូរ 
និង្រពះេតជគុណ គីម ម៉យលិន ។ ្រពះសងឃ ទងំ ៥ អងគេនះ្រតូវ
ជញ ធរយនួេកះេ េទជបួកលពីៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ ។ 

 ្រពះសងឃមយួអងគសូមមិនបេញចញ្រពះនម បនឲយដឹង
ថ ជញ ធរយនួេកះេ ្រពះសងឃទងំ ៥ អងគេទ បនបងខំឲយ
សងឃទងំេនះេធ្វីកំណត់េហតុមយួ និង ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ្រពះ
សងឃមយួអងគ្រពះនម គឹម សុីសំ  េ យេចទ្របកន់្រពះ
សងឃអងគេនះ ថបនបំផុសបផុំលចលនបងប្អូន និង្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមកនុង្រសុកឲយេដីរ មមគ៌សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងអុក 
ឡុកកនុងសងគម ។ 
 រឯី្រពះសងឃមយួអងគេផ ងេទៀត សព្វៃថងកំពុងសិក េន

ខងេលីេនះែដរ បនសែម្តងករ្រពួយបរមភចំេពះបញ្ហ
េកះេ  និងចប់ខ្លួន្រពះសងឃ ក៏ដូចជបងប្អូនែខមរេ្រកមពី
សំ ក់ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួ ។ ្រពះអងគបនមនសងឃដីកថ 
ករភ័យខ្ល ចេនះ បន ល លេសទីរ្រគប់្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរ
េ្រកម គឺប ្ត លមកពី ជញ ធរយនួែតង ក់គំនប និងេចះែត
េចទ្របកន់ ឬចប់ខ្លួន ។ 
 ទក់ទិននឹងករេកះេ ្រពះសងឃឲយចុះហតថេលខ និង
េធ្វីលិខតិប្តឹង្រពះេតជគុណ គឹម សុីសំ  េនះ ្រពះសងឃ និងបង
ប្អូនែខមរេ្រកមបនសែម្តងករមិនសបបយចិត្ត ែថមទងំកំពុង
្របឈមមុខនឹងរ ្ឋ ភិបលយនួេទៀតផង ។ ្រពះសងឃមយួអងគបន
មនសងឃដីកថ ្រពះអងគ និងបងប្អូនែខមរេ្រកមមិនេនសមងំេសង ម
េនះេទ ្របសិនេបីរ ្ឋ ភិបលយនួចប់ខ្លួន្រពះសងឃ  ឬបងប្អូនែខមរ

 េ យ្រគន់ែតមូលេហតុបនគ្ំរទនូវមគ៌អហងិ របសអ់ងគ
ករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុងករតស៊ូែស្វងរកសទិធិស្វ័យ
សេ្រមច សនខ្លួនេនះ ៕           

                        ថច់ េ ភ័ណ 

រូបថតអនុស វរយី៍ គណៈ្រគូបេ្រង នជនជតិយួន និង្រពះសងឃែខមរេ្រកម 

 

 មនពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេខត្តមត់្រជូក ្របមណជង ៣០០ 
នក់ ែចកជពីរ្រកុម បនេធ្វីដំេណីរេទត ៉េរឿងដីធ្លីេនទី ន ក់ករ
ថ ប័នតំ ងជនជតិ ឬេ ថសហមជឈឹមកងឹេថី េនះេបីេយង
ម្របភពព័ត៌មនកលពីៃថងពុធ ទី ៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០០៧ ។ 

 ្រកុមអនកត ៉ទងំពីរ្រកុមេនះមកពី្រសុកេផ ងគន  រមួមន
្រសុក ្វ យទង និង្រកេប ។ េយង មេសចក្តី យករណ៍បន
ឲយដឹងថ ពលរដ្ឋទងំពីរ្រសុកខងេលី បនជះិរថយន្ត បុ៉ែន្ត្រតូវ
បនពកួ ជញ ធរយនួេធ្វីករ ងំ ។ ដូេចនះេហយីេទីបពកួគតប់ងខំ
ចិត្តេធ្វីដំេណីរទងំេថមីរេជីងេឆព ះេទកន់ទី ន ក់ករ ថ ប័ន តំ ង
ជនជតិ ែដលមនមូល ្ឋ ន្របចេំនទី្រកុងែ្រពកឫស ី ។ 
 បុរសចំ សម់ន ក់ យុ្របមណ ៤៥ ឆន  ំ កំេណីតេន

្រសុក ្វ យទង បនេរៀប ប់្របប់អនកយកព័ត៌មនថ រហូតមក
ដល់ ង ចៃថងទី ៧ គឺមនបងប្អូនែខមរេ្រកមចំននួ ១០៩ នក់ បន
េធ្វីដំេណីរេទដល់ ថ ប័នតំ ងជនជតិ េនទី្រកុងែ្រពកឫស ី 
េដីមបីេធ្វីករត ៉បញ្ហ ដីធ្លី ែដល្រតូវបនរដ្ឋកុមមុយនិស្តយនួរបឹអូស
យកេ្រកយឆន  ំ១៩៧៩ រហូតមកដល់បចចបបុនន បុ៉ែន្តពំុ្រតូវបនថន ក់
ដឹកនយំនួេធ្វីករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះេឡយី ។ រហូតមក
ដល់ៃថងទី ៨ ែខឆន ដំែដល េទីបមនតំ ង ថ ប័នមកស្រមប
ស្រមួលនឹងបងប្អូនឲយវលិ្រតឡប់េទផទះវញិេ យសនយនឹងេធ្វកីរ
េ ះ្រ យជូន ។ បុរសចំ ស់េនះ បនបន្តេទៀត េ យមន
ករយល់្រពមសងដីែដល្រតូវរបឹអូសយកមកវញិ េទីបបងប្អូនេយងី
យល់្រពម្រតឡប់មកផទះ  ។           



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ កន្លងមកេនះ ្របជ-
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេខត្តឃ្ល ងំជេ្រចីន្រគួ រ បន្របមូលផ្តុ ំគន េធ្វី
បតុកមមទមទរដីែ្រសចំករមកវញិ េនខងមុខទី ន ក់ករ ថ ប័ន
តំ ងជនជតេិនេខត្តែ្រពកឫស ី ឬេ ថសហមជឈិមកឹងេធី 
ែត្រតូវបន ជញ ធរយនួឃត់ខ្លួនបុរសមន ក់ សួរចំេលីយអស់រយៈ
េពល ២៤ េម៉ង រហូតមកដល់ៃថងទី ២៩ ធនូ េទីប្រតូវបនេ ះ
ែលងមកវញិ ។ 
 ម្របភពព័ត៌មនបនឲយដឹងថ យ៉ងេ ច ស់ 
មន្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកមមកពីប ្ត ្រសុកចនំនួ ៥ កនុងេនះរមួ
មន ្រសុកថញ់្រទី, ្រសុកខ ច់, ្រសុកឡុងភូ, ្រសុកមីេសៀង និង
្រសុកវញិចូវ បនជបួជុំគន ត ៉ឲយ ជញ ធរយនួសងមកវញិនូវចនំនួ
ដីែ្រសែដល្រតូវបនប្លន់យកកលពីឆន  ំ១៩៧៩ ។ 
 េ ក វញិ ប យុ ៤៦ ឆន  ំ េនភូមិតឹងហងឹ ្រសុក 
អណ្តូ ងទឹក េខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម ។ េ កជ្របធនៃន្រកមុត ៉ 
្រតូវបន ជញ ធរយនួេធ្វីករឃតខ់្លួនអស់ ២៤ េម៉ង បន្របបអ់នក
យកព័ត៌មន្រពតឹ្តប្រតេយងីខញុថំ “កលពីឆន ១ំ៩៧៩ យនួបនេ្របី
លបិចប្លន់យកដធី្លីបងប្អូនែខមរេ្រកម រហូតមកដល់េពលេនះមន
បងប្អូនែខមរេ្រកមជេ្រចីន្រគួ រ ្រតូវទទលួរងជីវភពខ្វះខត
េ យ រែតពុមំនដីែ្រសចំករ ។ ពកួ ជញ ធរយនួបនប្លន់យកដី

ធ្លីែខមរេ្រកមយកេទែចកចយឲយ្របជពលរដ្ឋេន្រគប់តំបន់ េ យ
ពំុមនករយល់្រពមពីសំ ក់បងប្អូនែខមរមច ស់ដីេ ះ” ។ េ ក 
វញិ ប បនបន្តេទៀតថ ពកួ ជញ ធរយនួបនឃត់ខ្លួនេ កអស់
រយៈមយួៃថងេដីមបីសួរចំេលីយជុំវញិបញ្ហ េ្រកកេឡងីត ៉ទមទរដី

ធ្លីេនះ ។ កនុងកំឡុងេពលឃតខ់្លួនេនះ ពកួ ជញ ធរបនរតឹបន្តងឹ
កនុងករ កសួរចំេលីយ និង ម នេ ក្រគប់សកមមភព គឺ
មននគរបលយនួចំននួ ៤ នក់ េដីមបីឃ្ល េំមលី ែតេ ក្រតូវបន
េ ះែលងេនៃថងទី ២៩ ធនូ ។ 
 គរួរឭំកផងែដរថ កលពីៃថងទី ២៨ ធនូេនះ មនបងប្អូន

ែខមរេ្រកមជេ្រចនី្រគួ រេនេខត្តឃ្ល ងំ បននគំន ្របុងេ្របៀបេចញ
េធ្វីបតុកមមអហងិ ទមទរដីែ្រសចំករមកវញិ បុ៉ែន្ត្រតូវបន ជញ -
ធរកុមមុយនិស្តយនួេធ្វីករ ងំ មឃត់ ែតេទះជយ៉ង ក៏
េ យ ក៏េនមនបងប្អូនែខមរេ្រកម្របមណ ៣០ នក ់បននគំន
េទត ៉ដល់មុខទី ន ក់ករ ថ ប័នតំ ងជនជតិ េនេខត្តែ្រពក
ឫស ីែដរ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនេ យែឡកមយួេទៀត បនបន្តឲយដឹងថ 
េ្រកយេពល្រកមុត ៉ទមទរដធី្លី្រតឡប់េទផទះវញិ មន្រស្តមីន ក់
េឈម ះ លីធី គឹមេហឿង ្រតូវ ជញ ធរយនួចប់ខ្លួនេនៃថងទី ២៩ ធនូ 
បនទ ប់ពី្រស្តីរូបេនះ វលិ្រតឡប់មកពីទមទរដីធ្លីជមយួ្រកុមអនក
ត ៉វញិ ។ 
 ចំេពះបញ្ហ េនះ បុរសមន ក់សូមមិនបេញចញេឈម ះ បន
េធ្វីេសចក្តីអំពវនវដល់អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងអងគ-
ករសហ្របជជតិ សុំឲយ កគំ់នបមកេលីរ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយ-
និស្ត ចំេពះកររបឹអូសយកដីែ្រសចំករ របស់្របជពលរដ្ឋែខមរ
េ្រកម ។ សូមបញជ ក់ថ រហូតមកដល់េពលេនះ ្រកុមអនកត ៉

ទមទរដីធ្លីបនវលិ្រតឡប់មកផទះវញិអស់េហយី ។ បុ៉ែន្តបញ្ហ ដីធ្លី
ពំុទន់េឃញីរដ្ឋអំ ចយនួេធ្វកីរេ ះ្រ យេនះេទ ៕          

VOKK 

្រកុមបតុករែដលនគំន មកេធ្វើបតុកមមេនមុខទី ន ក់ករតំ ងជនជត ិ

 

ចំែណកឯពលរដ្ឋេន្រសុក្រកេប យនួេ ថទិញេបៀង បនឲយ
ដឹងថ ្រកុមអនកត ៉្រតូវបន ជញ ធរយនួហុ៊ំព័ទធជំុវញិផទះនិង ម
ឃត់មិនអនុញញ តឲយរថយន្ត មយួ ដឹកអនកដំេណីរជនជតិែខមរ
េនះេទ កំុថេឡយីអនកត ៉ទងំេនះ ។ េ យពុំមនករអនុញញ ត
ឲយេឡងីរថយន្ត េទីបមនករ្រប យ្របតប់គន  ទីបំផុតបងកឲយេកមង
្របុសមន ក់ យុ ២ ឆន ្ំរតូវបកេ់ជីងមខ ង េ្រពះ ជញ ធរយនួទញ
ទ្វ រ នបិទប ្ត ឲយបក់គបបក់ ។ 
 េ ក េច អិន យុ ៥២ ឆន  ំ កំេណីតេនឃុំ ងគឺ 
្រសុក្រកេប បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ប់
ពន់្រគួ រ បន ក់ពកយត ៉បញ្ហ របឹអូសយកដីធ្លីេនះជេ្រចីន

ដងមកេហយី េដីមបីទមទរមកវញិនូវដីែ្រសចំករែដល្រតវូបន
ជញ ធរយនួរបឹអូសចប់ពីឆន  ំ ១៩៧៩ មកដល់បចចុបបននេនះ ។ 

េ កបនបន្តេទៀតថ គម នករេ ះ្រ យេទីបរហូតមកដល់
េពលេនះ បងកឲយមនករេងីប្របឆងំ េបីេទះបីជមនករ ងំក៏
េ យ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ េនកនុង្រសុក្រកេប មនពលរដ្ឋ
្របមណជង ១៥០ នក ់បនេធ្វីដំេណីរទងំេថមីរេជីងចប់ពី្រសុក
េទដល់ទី្រកុងប ជ (Long Xuyeng) េទីប្រតូវបន ជញ ធរយនួ
បញឈប់ដំេណីរ និងអង្វរឲយវលិ្រតឡប់មកផទះវញិ េ យសនយថ 

នឹងេ ះ្រ យជូនកនុងកំឡុងែខេ្រកយេនះ ៕          កញញ  ្រសីរត័ន 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃរងេ្រគះែខមរកមពុជេ្រកម បន
ឲយដឹងថ ជញ ធរ្រកសួងធមមករកុមមុយនិស្តយនួថន ក់េខត្ត បន
េកះេ ្រពះអងគេទសួរចំេលយី គំ មកំែហងចប់ ក់ពនធនគរ 
និង មផ្ត ច់មិនឲយទក់ទង ឬគ្ំរទ ល់សកមមភពរបស់អងគករ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ េហតុករណ៍េនះ បនេកីតមនេឡងី
កលពីៃថងទី ២០- ២១ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦ ។ ្រពះសងឃទងំពីរអងគ 
ែដល្រតូវ្រកសួងធមមករេខត្តឃ្ល ងំេកះេ េនះ បនរត់េភៀសខ្លួន
េទដល់្របេទសកមពុជកលពី ង ចៃថងទី ២១ បនទ ប់ពី ជញ ធរយនួ
េ ះែលង ។ 
 ្រពះសងឃទងំពីរអងគ ែដលបនរត់េភៀសខ្លួនេទដល់
្របេទសកមពុជ បនមនសងឃដកីឲយដឹងថ ្រពះអងគមន្រពះនម 
ថច់ សមបូរណ៍ ្រពះជនម ២៥ វស  កំេណីតេនភូមិចក់ េ្រគង 
ឃុភូំកឹង ្រសុកកេញច ង េខត្ត្រពះ្រតពងំ បនមកគង់េនវត្តមុនី
គរេដីមអំពិល សថិតេនភូមិេដីមអំពិល ឃុែំ្រពក ម៉ុម ្រសុក

េ្រជយញ េខត្តឃ្ល ងំ កមពុជេ្រកម េដីមបីេរៀនឆ្ល ក់កបច់បុ ណ 
ែខមរ។ េ្រកយេពលមនចលនែខមរេ្រកមេនកនុង្រសុកគ្ំរទសកមម-
ភពអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលចលនតស៊ូេ យ
អហងិ  េដីមបែីស្វងរកសិទធិសេ្រមច សន្រសបេទ មចបបអ់ងគ
ករសហ្របជជតិជូនបងប្អូនែខមរេ្រកមមក ្រពះអងគ និងបងប្អូនឯ
េទៀតជេ្រចីន បនសែម្តងករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹ ្រ បែ់តមក
ដល់ៃថងទី ២០-២១ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៦ ្រពះអងគ្រតូវបនម្រន្តី្រកសួង
ធមមករថន ក់េខត្តេឈម ះ វ ៉តឹងផុង (Vo Tan Phong) និងម្រន្តីថន ក់
្រសុកេឈម ះ មិំញលីង (Lam Minh Lien) េកះេ ្រពះអងគ
េទសួរចំេលីយ និងគំ មកំែហងចប់ ក់ពនធនគរ ពីបទបនគំ
្រទមគ៌សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ។ ្រពះសងឃអងគេនះបនបន្ត
េទៀតថ េ្រកយេពលពកួ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួេកះេ េទ ពកួ
េគបនបងខំឲយ្រពះអងគេធ្វីជចរបុរស ម ន ល់សកមមភពរបស់
បងប្អូនែខមរ ក៏ដូចជ្រពះសងឃែខមរេ្រកម េហយី យករណ៍ជូនេគ
េរៀង ល់ែខេទៀតផង បុ៉ែន្ត្រតូវបន្រពះអងគបដិេសធ ។ 
 ចំែណកឯ្រពះសងឃមយួអងគេទៀត ្រពះនម ្រទវ វ 

្រពះជនម ២៤ វស  កំេណីតេនភូមិេដីមអំពិល ឃុែំ្រពក ម៉ុម 
្រសុកេ្រជយញ េខត្តឃ្ល ងំ ។ ្រពះេតជគុណ ្រទវ វ ក៏្រតូវ
ទទលួរងករគំ មកំែហងពី ជញ ធរកមមុយនិស្តយនួ មិនខសុអពីី
្រពះេតជគុណ ថច់ សមបូរណ៍  េនះេទ ។ ្រពះអងគបនបញជ ក់
បែនថមថ មូលេហតុែដល្រពះអងគរត់េភៀសខ្លួនេទកមពុជ េ្រកយពី
ករេ ះែលងបនប៉ុនម នេម៉ង េន ង ចៃថងទី ២១ ែខឆនូ េនះ ក៏
េ្រពះ្រពះអងគមនករភ័យខ្ល ច ។ ជពិេសសពកួ ជញ ធរទងំេនះ 
បន មផ្ត ច់មិនឲយទក់ទង ឬផ ព្វផ យនូវឯក រអ្វី ែដល
ទក់ទិនេទនឹងសកមមភពរបសស់ហព័នធេនះេទ ។ 
 គរួបញជ ក់ថ រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ រដ្ឋអំ ចយនួ
កន់ែត ក់គំនបខ្ល ងំេឡងី ៗ មកេលី្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរ
េ្រកមែដលបនយល់ដឹងពីសកមមភព ឬទទលួបនព័ត៌មនសិទធិ
មនុស េផ ង ៗ ។ កនុងេនះមនករចប់ ក់ពនធនគរ ករេធ្វី 
ទុកខបុកេមនញ ែដលជករបំភ័យឲយអនកទងំេនះរត់េចល្រសុក
កំេណីតរបស់ខ្លួន ។ ចំេពះ ថ នភពែបបេនះ ្រពះេតជគុណ  
ថច់ សមបូរណ៍ ែដលជសងឃរងេ្រគះ សុំអំពវនវេទដល់អងគករ
សហ្របជជត ិ ឲយជយួយកចតិ្តទុក ក់េលីបញ្ហ ែខមរកមពុជេ្រកម 
េ្រពះបចចុបបនន របបកុមមុយនិស្តយនួមនកររតឹបន្តឹង និង កគំ់ ប
មកេលីសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកមខ្ល ងំ ស់ ៕ 

   កញញ  ្រសី រត័ន 

្រពះសងឃេភៀសខ្លនួែខមរកមពុជេ្រកម ែដលទទួលរងករេធ្វើទកុខបុកេមនញពីយួន 

 

 កលពីៃថងទី ១៧ ែខមក  ឆន  ំ២០០៧ ជញ ធរយនួេខត្ត
្រពះ្រតពងំ កមពុជេ្រកម បនចប់ឃុឃំងំ្រពះសងឃែខមរេ្រកម
មយួអងគ េហយីដកយកម៉សុនីថតវឌីីអូមយួ និងម៉សុីនថតរូប
មយួេ្រគឿង ។ ្រពះេតជគុណ ថច់ ធន កំេណីតេន្រសុកកេញច ង
្រតូវបន ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួ េចទ្របកនពី់បទបនន្ំរពតឹ្តិ- 

ប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមមកផ ព្វផ យ ។ ចំេពះករចបឃុ់ំ
្រពះសងឃអងគេនះ ្រពះសងឃឯេទៀត ៣៥ អងគ បននគំន េធ្វីបតុកមម
កលពីៃថងទី ១៩ ែខឆន ដំែដល ទមទរឲយ ជញ ធរយនួេ ះែលង
្រពះសងឃខងេលីមកវញិ ។ 
 ្រពះេតជគុណ សឺង កេញច ីង េមដឹកនសំងឃបតុករ  



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

បនមនសងឃដីកឲយដឹងថ កលពីរេសៀលៃថងទី ១៧ ែខ មក  
ជញ ធរយនួបនចប់ខ្លួន្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគ ្រពះនម  

ថច់ ធន រហូតមកដល់ៃថងទី ១៩ ែខឆន ដំែដល មិនេឃញីេ ះ
ែលង្រពះអងគមកវញិេឡយី េទបី្រពះសងឃទងំ ៣៥ អងគ នគំន េធ្វី
បតុកមមេនមុខមនទីរ្រសុកកេញច ង េខត្ត្រពះ្រតពងំ េដីមបីទម ទរ
ឲយ ជញ ធរយនួេ ះែលង្រពះសងឃអងគេនះមកវញិ ។ 
 ្រពះេតជគុណ សឺង កេញច ីង មនសងឃដីកថ “ករចប់
ខ្លួន្រពះសងឃនម ថច់ ធន ជទេង្វីអយុត្តិធម៌ ស់ និង ក់
គំនបមកេលី្រពះសងឃែខមរេ្រកមេពកេហយី ។ េយងីទមទរឲយ
េ ះែលង េបមិីនេ ះែលងេយងីនឹងេធ្វីបតុកមមជបន្តេទៀត អត់
ថយេទ...” ។ 
 ្រពះេតជគុណ ថច់ គុងភងួ ្រពះជនម្របមណ ៣០ វស  
កំេណីតេនភូមិ ្វ យមីង ្រសកុកេញច ង េខត្ត្រពះ្រតពងំ គង់េន
វត្តកេញច ងកំពង់ វ េ យ្រទមិំនបននឹងករេធ្វីទុកខបុកេមនញ
របស់ ជញ ធរកុមមុយនិស្តយនួ សព្វៃថង្រពះអងគបនរត់េភៀសខ្លួនេទ
ដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ ្រពះអងគបនឲយដឹងបែនថមេទៀតថ 

្រពះសងឃែដល្រតូវបនចប់ខ្លួនេនះ ្រតូវបនេ ះែលងមកវញិេន
ង ចៃថងទី ១៩ ែខមក  បនទ ប់ពីមនករេធ្វីបតុកមមពីសំ ក់

្រពះសងឃែខមរេ្រកម ។ បុ៉ែន្តសមភ រៈទងំ យែដល្រតូវពកួ ជញ ធរ 
ដកហូតយកេនះ ពំុទន់្របគលជូ់ន្រពះសងឃរងេ្រគះវញិេទ ។  
 ជចុងេ្រកយ្រពះអងគ បនអំពវនវឲយរ ្ឋ ភិបលយនួ 
េគរពសិទធិែខមរកមពុជេ្រកម ជពិេសសគឺេគរពកិចចសនយរបសខ់្លួន 
ចំេពះអងគករសហ្របជជតិ កនុងនមខ្លួនជសមជិកមយួៃនអងគ
ករេនះ ។ េលសីពីេនះ ្រពះអងគបនសុំឲយអងគករសហ្របជជតិ
អេងកតឲយបនចបស់ពី ថ នភពសិទធិមនុស ជនជតិភគតិច ជ 
ពិេសសគឺែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 ចំែណកឯ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន ្របធនសមគម
្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម្របចេំន្របេទសកមពុជ បនមនសងឃ
ដីកថ ជញ ធរយនួែតងែតចប្់រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជ
េរឿយ ៗ េហយី្រពះអងគក៏បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួ សុឲំយ 
រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួេគរពសិទធិែខមរេ្រកម ឲយដូចប ្ត ្របជ
ជតិេលីពិភពេ កផងែដរ ៕                                   VOKK 

 កលពីៃថងទី ១៥-១៧ ែខមក  កន្លងេទេនះ េនទី ន ក់
ករអងគករសហ្របជជត ិបនេបីកម សននិបត្របចឆំន មំយួស្តី
ពីករេរសីេអីង និង្របឆងំនឹងករជញួដូរ្រស្តីេនបុរញូីយក៉ ែដល
េ កត់ថ CEDAW ។ េនកនុងអងគសននិបតេនះ អនក្រសី សនឺ 
ធីនិត ្របធន្រស្តីៃនអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏បនដកឹនំ
គណៈ្របតិភូមយួ្រកុមេទចូលរមួផងែដរ ។  
 ខងេ្រកមេនះ គឺជលទធផលៃនអងគម សននិបត ែដល
គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមទទលួបន និងសរុបរបយ
ករណ៍េ យអនក្រសី សឺន ធីនិត ។ 
 ជបឋម ខញុ្ំរពះករុ  នងខញុ ំ សូមថ្វ យបងគ្ំរពះេថ - 
នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ, សូមេគរពេ កអធិបតសីហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម, េ ក្របធនចត់ករទូេទ, អស់េ កគណៈកមមករ្រគប់
ជន់ថន ក់ និងសមជិក-សមជិកទងំអស់ជទីេគរព ប់ នដ៏

ខពង់ខពស់ ។ 
 េវៀត ម គឺជ្របេទសមយួេនកនុងចំេ ម្របេទស
ទងំ ១៩១ ែដលជសមជិកេពញចបប់របសអ់ងគករសហ្របជ
ជតិកនុងបចចុបបនន ។ េនកនុងសនធិសញញ មយួចំននួរបស់អងគករ
សហ្របជជត ិ ្របេទសេវៀត មបនចុះហតថេលខយល្់រពម
ទទលួ គ ល ់ និងអនុវត្ត មកិចចករពរសិទធិ្រស្តីេនកនុង្របេទស
របស់ខ្លួន ។ កិចច្របជុំអន្តរជតសិ្តីអំពីករេរសីេអីង និង្របឆងំនឹង
ករជញួដូរ្រស្តីេនះ មនរយៈេពល ៣ ៃថង គឺចប់ ងំពីៃថងច័នទ ទី 

១៥ ែខមក  រហូតដល់ៃថងពុធ ទី ១៧ ែខមក  ឆន  ំ២០០៧ គឺជ
េពលែដលអន្តរជតិេកះេ ្របេទសេវៀត ម ចូលមកេ ះ
្រ យនូវបញ្ហ ទងំេនះ ្រពមទងំ្រតួតពិនិតយេមីលករខសុ្រតូវ
របស់គណៈកមមករអន្តរជតិ ស្រមប់ករករពរកុំឲយមនករគប
សងកត់េធ្វីទុកខបុកេមនញមកេលី្រស្តេីភទ ែដលភ អង់េគ្លស េ
ថ The Committee on the Elimination of Discrimination 

Against Women ឬេ កត់ថ CEDAW ។ អងគករសហ្របជ-
ជតិ បនេបះេឆន តេ្រជីស ងំអនកតំ ង្រស្តមីកពី្របេទសេផ ង 
ៗ ចំននួ ២៣ ជអនកឯកេទសស្រមប់សួរេដញេ លអនកតំ ង
្របេទសេវៀត ម ឲយេឆ្លីយេ ះ្រ យជុវំញិបញ្ហ ករេរសីេអីង 
និង្របឆងំនឹងករជញួដូរ្រស្តី ។ អងគករសហព័នធែខមរកមពុជ  

តំ ងគណៈ្របតិភសូហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលអេញជ ើញចលូរួមសននិបត 

 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េ្រកម ក៏បនចត់គណៈ្របតិភូចំននួ ៩ របូ កនុងចំេ មេនះ 
គឺនងខញុផំទ ល់ ជអនកតំ ង្របធន្រស្តីែខមរៃនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម,  អនក្រស ី  ថច ់ធីកន, អនក្រសី ថច ់សុញុ៉ីន, អនក្រសី គីម 
េក, មច ស់ក ្រតីអងគឌងួ េនង សុភិន មកពីទី្រកុងប៉រសីៃន្របេទស
ប ងំ និងកញញ  ថច់ ធី ន់ កនុងេនះមនបុរសចំននួ ៣ រូបផង
ែដរ គឺេ កបណ្ឌិ ត េឃេហ្វ ីទី្របឹក ជន់ខពស់ៃនអងគករសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម, េ ក ្របក ់ េសរវីុឌ  អនុ្របធន និងេ ក 
្រតឹង យ៉ប ទទលួបនទុកែផនកអគគហរិញញឹកៃនអងគករសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម ។ 
 ៃថងច័នទ ទី ១៥ ែខមក  ែដលជៃថងដំបូងៃនកិចច្របជុំ  
គណៈកមមករ CEDAW បនអនុញញ តឲយកញញ  ថច់ ធី ន់ 
េឡងីែថ្លងសុនទរកថ អំពីទុកខេវទនរបស់្រស្តីែខមរកមពុជេ្រកមេន
េ្រកមរបប និគមយនួកុមមុយនិស្ត ែដលកំពុងទទលួរងនូវករ
គបសងកត់ និង្របឈមមុខនឹងករជញួដូរផ្លូវេភទ ។ សុនទរកថ
របស់អនក្រស ី ទទលួបនករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹពីសំ ក់ 
គណៈកមមករ CEDAW និងេភញ វអន្តរជតិែដលបនអេញជ ីញចូល
រមួកនុងម សននបិត ។ 
 ឈនចូលមកដល់ៃថងទីពីរៃនកិចច្របជុំ ្រតូវនឹងៃថងអងគ រ ទី 
១៦ ែខមក  គណៈ្របតិភូសហព័នធ បនអេញជ ីញអនកឯកេទសៃន 
គណៈកមមករ CEDAW ចូលរមួ ៦ ្របេទស និងអនក្រសីែដលជ
្របធនៃនគណៈកមមករេនះ ឲយចូលរមួ ្ត ប់េសចក្តីេរៀប ប់ែថ្លង
អំពីទុកខេវទនរបស់្រស្តីែខមរកមពុជេ្រកម េនកនុងអងគករសហ្របជ-
ជតិ ។ េយងីបនចំ យេពលអស់ ១ េម៉ង កនុងករពនយល់
យ៉ងេកបះកបយ ចំេពះអនកឯកេទសអងគករសហ្របជជតទិងំ
េនះ ។ អនកឯកេទសតំ ង្របេទសេផ ង ៗ ទងំ ៦្របេទស ៃន
គណៈកមមករ CEDAW េនះ បនែថ្លងអំណរគុណ និងសែម្តង
ទឹកចិត្ត ណិត សូរចំេពះ្រស្តែីខមរកមពុជេ្រកម េ្រកយពីដឹងករ
ពិតដូចបនេរៀប ប់ថ ៖ រ ្ឋ ភិបលយនួមនគេ្រមងករ និង
យុទធ ្រស្តជសំងត់ កនុងកររ ំ យពូជ សន៍ែខមរកមពុជេ្រកម 
មរយៈវធីិេផ ង ៗ ។ កនុងេនះរមួមនករពយយមលុបបបំត់

ភ ែខមរ, ្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប់, ្រពះពុទធ សន, ជីវភពរស់
េន, មុខរបរករងរ, កិចចករេរៀនសូ្រត, មុខតំែណងេន ម
្រកសួងរ ្ឋ ភិបលេផ ង ៗ របស់រដ្ឋ, សិទធិេសរភីព កនុងករសែម្តង
មតិ មលទធិ្របជធិបេតយយជេដីម ។ ករបត់បង់ដីែ្រសចកំរ
របស់ែខមរេ្រកមេ យ រកររបឹអូសយក ពីសំ ក់ ជញ ធរយនួ
កុមមុយនិស្ត, ករេកង្របវញ័ច បំបិទជំនយួអន្តរជតិមិនយកេទជយួ
អភិវឌ តំបន់ែដលមនែខមរេ្រកមរស់េន, ករចប់ ក់គុក យេធ្វី
បបេ យទរណុកមម និងករកប់សម្ល ប់ចំេពះបងប្អូនែខមរកមពុជ
េ្រកម អំពីសំ ក់រ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនិស្តេ យគម នេហតុ

ផល ។ ្រស្តីែខមរមយួចំននួ្រតូវរងេ្រគះបត់បង់ជីវតិេ យ រេកតី
ជំងឺេអដស៍ (AIDS) េ្រពះ្រតវូេគេបកបេញឆ តយកេទលក់ដូច
សត្វធតុ េធ្វជី្រសីេពសយ េ យមនករបទិែភនក ស៊ុំ្រគលំពី
សំ ក់ ជញ ធរយនួកុមមុយនិស្ត កនុងករករពរជនពលឧ្រកិដ្ឋ
បរេទសទំងំេនះ ។ 
 ចូលមកដល់ៃថងពុធ ទី ១៧ ែខមក  េគសេងកតេឃញី 
គណៈ្របតិភូតំ ង្របេទសេវៀត ម ែដលបនមកចូលរមួកនុង
ម សននិបតេនះ មនចំននួទងំអស់ ១០ នក ់ ែដលកនុង
ចំេ មេនះ គឺនង្រសី  ធីេគៀត ជ្របធនគណៈ្របតិភូ និង
ជគណៈកមមករស្រមប់ករអភិវឌ ែផនក្រស្តីេន្របេទសេវៀត ម  
ឯកឧត្តម េឡ េលឿងមិញ ជឯកអគគរដ្ឋទូតេវៀត ម្របចអំងគករ
សហ្របជជត ិ និងបុគគលិក ថ នទូត ្រពមទងំអនកឯកេទសេវៀត

មមកពីទី្រកងុ ណូយ បនេឡងីេឆ្លីយចំេពះសណួំរសួរ
េដញេ លរបស់អនកឯកេទសៃនគណៈកមមករ CEDAW ែដល
ទក់ទិននឹងបញ្ហ ្រស្តីែខមរកមពុជេ្រកម។  
 េនកនុងឱកសេនះែដរ អនកតំ ងជេ្រចនី្របេទស
ែដលមនមុខនទីេនកនុងគណៈកមមករ CEDAW បនសួរេដញ
េ លចំេពះរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម ។ ករសរួេដញេ លេនះ
ចប់ ងំពីេម៉ង ១០ ្រពឹក រហូតដល់េម៉ង ៥ ង ច ។ អនក
តំ ងរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម បនសនយថនងឹេធ្វី មសំណូមពរ
ទងំអស់េនះ ស្តីពីករទមទររបស់ជនជតិភគតិចកនុង្របេទស
របស់ខ្លួន។ កនុងេនះ រមួទងំករត្រមូវឲយបកែ្របភ  ពីភ
អង់េគ្លសេទជភ េដីមកំេណីតរបស់ជនជតិភគតិចទងំ ៥៤ 
ញជ តិេន្របេទសេវៀត ម រមួទងំភ ែខមរផងនូវចបប់សនធិ
សញញ ៃនអងគករសហ្របជជតសិ្តីអំពីសិទធិ្រស្ត ី េដីមបីឲយជនជតិ
ភគតិចទងំេនះបនយល់ដឹង និង ៊ នបេញចញសិទធិត ៉របស់
ខ្លួនចំេពះករគបសងកត់របស់ ជញ ធរេវៀត ម ។ 
 វត្តមនរបស់គណៈ្របតិភូ្រស្ត ី ៃនអងគករសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកមកនុងម សននិបត េ យមន (តេទទំព័រទី ១៤)

សកមមភពកំពុង្របជុំ េនកនុងអងគករសហ្របជជតិ បុរញីីវយ៉ក សហរដ្ឋ េមរកិ 

 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

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

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

១១២២-ឯលងួអងគអិមេរៀមរក័ខ  

េស្តចគងដ់ំ ក ់េនបតដ់បំងវញិខ ម ី។ 

១១២៣-សឹងមនេខត្តេឡើង្រប្រកត ី 

េចញចលូេ យទ ី្រគបល់ងួទងំពីរអងគ រ ។ 

១១២៤-កលេ្រកយ្រពះ ម ជ  

អងគចន័ទក ្រ  សគុតរលតេ់ទខ ម ី។ 

១១២៥-អងុេទឿងគនុធេំនះក្ត ីឲយ ជបុ្រតី 

អងគមុី្រគង ជជេស្តច ។ 

១១២៦-យរូយលប់បីួនឆន េំ្រសច  

ឯពីពងុ េស្តច កេ៏្រតចេចញចរមកេ្រក ។ 

១១២៧-ឮេលចពកយេពចដលេ់ទ េទឿងគនុែដលេន 

ភនេំពញេនះេមញអសល ់។ 

១១២៨- គតិគនិំតយងុយល និងេធ្វើកចិ ចកល  

េយបលបេញឆ តេស្តចមក ។ 

១១២៩-្រសុកែខ មរ និងែ្របរះិរក េធ្វើសំបុ្រតមក  

ថមកចបងំផងចបប់ន ។ 

១១៣០-គតិយលក់ចិចកល្រគប្់របណ  

េ្របយីនួែដលបន េចះែខ មរ និងៃ្របែ្របេទ ។ 

១១៣១-េទឿងគនុធលំនុឲយេ  ប ខ្វ រេន  

ទ រេចរចឲយឆប ់។ 

១១៣២-ទ រទងំពីរបន ្ត ប ់េរៀបខ ្លនួ្របញប ់

មក មបងគ បអ់ងុឯង ។ 

១១៣៣-អងុយលម់កដលជ់កែ់ស្តង បងគ បថ់ែអង 

េចះែខ មរែ្របភ ម  ។ 

១១៣៤-េកកបលជេសៀមមនីមន  េស្ល កពកេ់ម្តចម្ត  

ដចូគន អនក្រសុកេននយ ។ 

១១៣៥-េហើយចលូែប្លមប្លមល យ  

និងេគអនកនយ និយយឲយបនចលូដល ់។ 

១១៣៦-េទឿងគនុធលំនគ់តិយល ់បងគ បក់ចិចកល 

េយបល្់របជញ ឲយថ ។ 

១១៣៧-យនួពីរបនដងឹកចិចករ ជអនកទ   

្របជញ ែចងេចះបកែ្រប ។ 

១១៣៨-េចះទងំអក រ សែខ មរ េចះបកេចះែ្រប 

ពកយែខ មរពកយេសៀមយនួផង ។ 

១១៣៩-ផ្ត េំ្រសចពកយេពជប្តូរផ្តង  

ចរេចញេទេ ង ដលប់តដ់បំងេស្តចគងុ ។ 

១១៤០-ចលូដលម់ណ្ឌ លទកីនុង អងគអិមេស្តចគងុ 

ត្រមងច់លូថ្វ យបងគ ំ។ 

១១៤១-ទ េថៀវថអញខ ញុ ំមកថ្វ យបងគ ំ 

សមូអេញជ ើញេស្តចេចញេទ ។ 

១១៤២-ដបតិ្រពះេរៀម ័ កេចមេច េស្តចសគុតេ់ទ 

េនែត្រពះភគនិយ ។                          (េនមនត)  

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េនៃថង ១៥ េកតី េពញបូរមី ែខមឃ ឆន រំក េ្រកយពី
េពល្រពះបទពមិពិ រថ្វ យ មេវឡុវន័ ដល់្រពះមន្រពះភគរចួ
េហយីថមី ៗ និងេ្រកយេពល្រពះពុទធ្រ ស់ដឹងបន ៩ ែខ ្រពះអងគ
្រទង់្របជុំ វក័េដីមបីេបីកម សននិបត ឬចតុរងគសននិបត េនកនុង

មេវឡុវន័េនះ េ យមន្រពះអរហន្ត វក័ចនំនួ ១២៥០ អងគ 
ចូលមក្របជុំ ។ 
 កនុង្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ែតង ងំ្រពះ រ ី
បុ្រតជអគគ វក័ ្ត  ំ ឬជឯតទគគខង្របជញ  និង្រពះេមគគ ្ល ន 
ជអគគ វក័េឆ្វង ឬជឯតទគគខងឫទធិ ។ ករែតង ងំ្រពះអគគ 
វក័ទងំពីរអងគេនះ គឺជឧបនិស ័យ និងគុណសមបត្តិរបស្់រពះ

េថរទងំពីរ្រពះអងគផទ ល់ែតម្តង ។ ្រពះ របុី្រតជអនកមន្របជញ ដ៏
េឆនីម ចសំែដងធម៌បនយ៉ងពិ ្ត រ ដូចជធមមចកកបបវត្តនសូ្រត 
និងអរយិសចចជេដីម ្រពមទងំ ចែណនបំរសិ័ទឲយ ងំមកំនុង
មគគផលជេលីកដំបូង កនុង្រពះពុទធ សនេទៀតផង ។ រឯី្រពះ
េមគគ ្ល នវញិ ជអនកមនឫទធិដ៏េឆនីម ចេធ្វីអ្វី ៗ បន្រគប់យ៉ង 
្រពមទងំ ចញុងំ្រតកូល ែដលមិនទន់្រជះថ្ល កនុង្រពះពុទធ ស-
នឲយ្រជះថ្ល បន និង ចញុងំ្រតកូលែដល្រជះថ្ល រចួេហយីឲយរតឹ
ែត្រជះថ្ល េឡងីែថមេទៀត ។ េ កមិនែដលេធ្វីឲយខចូដល់្រតកូល
ែដលេ កចូលេទ ្រស័យេនះេឡយី េ្របៀបដូចជឃមុែំដលចូល
េទេ្រកបលំអងអំពីផក  ែតមិនឲយផក េនះខចូ្រសេពនេឡយី ។ 
េ កក៏ ចែណនបំរសិ័ទឲយ ងំេនកនុងមគគផលបនេទៀតផង។ 
្រពះ របុី្រតជអគគ វក័ែមន ែតេ កមនេសចក្តីេគរពេកត
ែ្រកងចំេពះម េថរភិកខុ ែដលមន្រពះជនមចស់ជងេ កេនះ
ជនិចច  ជពិេសសចំេពះ្រពះអស ជិេតថរ ែដល្រពះអងគបនបង្ហ ញ
ធម៌ដល់េ កជេលីកដំបូងេនះ ស់ ។ េបី្រពះ របុី្រតដងឹថ 
្រពះអស ជិេតថរគង់េនទិស  េ កែតងសិងយក្រពះេកស
ត្រមង់ទិសេនះជនិចច េដីមបីេគរពដឹងគុណចំេពះ្រគូបធយយ
របស់េ ក ។ 
 ករ្របជុំេធ្វីម វក័សននិបត ឬចតុរងគសននបិតេនះ 
េដីមបីសំែដងនូវឱ ទបតិេមកខ និង្របទននូវ្រពះ នៈអគគ វក័
ដល់្រពះ របុី្រត និង្រពះេមគគ ្ល នេនះឯង ។ ចតុរងគសននបិត
េនះ មនែតម្តងគត់កនុងសម័យពុទធកល ពីេ្រពះ្រពះពុទធ្រទង់មន
្រពះជនមតិច និង្របកបេ យអងគ ៤ យ៉ង ៖ ទី១-្របជុំេនៃថងេពញ 
បូរមីជៃថងឧេបសថ ្របកបេ យផក យនកខត្តឫក  ្របចែំខមឃ ។ 
ទី ២ មន្រពះភិកខុសងឃទងំ ១២៥០ អងគ និមន្តមក្របជុំេ យខ្លួន
ឯង មធមម របស់ខ្លួន ឥតមនអនក និមន្តមកេឡយី ។ ទី ៣
្រពះភិកខុសងឃទងំ ១២៥០ អងគ សូមបីមន នៈ្រតឹមែតជបុថុជជន 
ឬេ បននបុគគល ជសកទគមិ ជអនគមិ ឬជអរហន្ត ្រគន់
ែតសងួតកិេលស (សុកខវបិស ក) ក៏គម នេឡយី គឺសុទធែតជ្រពះ

អរហន្តបនអភញិញ  ៦ ្រគប់រូបទងំអស់  និងទី ៤ គឺ្រពះភិកខុសងឃ
ទងំ ១២៥០ អងគ គម នភិកខុ មយួ េករសក់េ យកបិំតេហយី
បសួេទ គឺសុទធែតជឯហភិិកខុ (ភិកខុបសួផទ ល់ជមយួ្រពះពុទធ) ទងំ
អស់ ។ កនុង្រគេនះឯង ្រពះបរម ្ត  ក៏្រទង់សែម្តងឱ ទ
បតិេមកខ មន សព្វបបស អករណំ គឺករមនិេធ្វីបប្រគបយ៉់ង
ជេដីម ។ ្រពះពុទធ្រទង់បនសែម្តង្រពះធមមេទសនេ យសេងខប
នូវេគលករណ៍សំខន់ ៣ យ៉ង គឺ ១ មិនេធ្វបីប ២ េធ្វីែតបុណយ 
និង ៣ េធ្វីចិត្តឲយបរសុិទធ ។ េគលករណ៍ទងំ ៣ យ៉ងេនះ គឺជ
្រគិះេនកនុងលទធពុិទធ សន ។  
 បុណយមឃបូជ ក៏មន រៈសំខន់េនកនុងេរឿងមយ៉ង
េទៀតែដរ ។ េនកនុងឆន ែំដល្រពះសមពុទធបរនិិព្វ ន គឺ្របែហលជ ៣ 
ែខមុន្រពះអងគ្រទង់បរនិិព្វ ន ្រពះពុទធ្រទង់បនកំណត់ៃថង ក់ យុ
សងខ រ និង្របកស្របប់ដល់ វក័ទងំ យរបស់្រពះអងគ ។ 
ឧបបត្តិេហតុេនះេឈម ះថ ករ្រចនេចលចំេពះខនធៃនជីវតិ និង
បនេកីតេឡងីេនៃថងេពញបូរម ី ែខមឃ េនះែដរ ។ េហតុករណ៍
េនះ បែនថមឲយកន់ែតចបស់ែថមេទៀតចំេពះបុណយមឃបូជ និង
េធ្វីឲយពុទធបរសិ័ទកន់ែតមនជំេនឿខ្ល ងំេឡងី ។ 
 េនៃថងបុណយមឃបូជ កនុងេពល ង ច ពុទធបរសិ័ទនគំន
ចូលេទកន់ទីវត្ត សមទនសលី ៥ ឬ ៨ សូ្រតមឃបូជ និមន្ត
្រពះសងឃចំេរនី្រពះបរតិ្ត និង ធនធមមកថិកមយួអងគសំែដងធម៌
េទសន ។ 
 លុះែស្អកេឡងី ពុទធបរសិ័ទចូលេទកន់ទីវត្តម្តងេទៀត នំ
គន ្របេគនយគូ្រពះសងឃេនេពល្រពឹក និងេវរភត្ត េនេពលៃថង្រតង់ 
្រពមទងំនគំន េវរេ្រគឿងសកក រៈមឃបូជ និង្របកសមឃបូជ 
ផង ។ េ្រកពីេនះពុទធបរសិទ័េ្រចីននគំន ងំសមធិ ឬចូលរមួេធ្វី
សកមមភពជបុណយកុសលេផ ង ៗ ដូចជនគំន េដីរ្របទក ណិ
្រពះពុទធបដិមកនុង្រពះវ ិ រចំននួ ៣ ជំុ េដីមបីបង្ហ ញនូវកយវកិរដ៏
េ ម ះ្រតង់ និងេគរពយ៉ងខពង់ខពស់បំផុតកនុង្រពះរតនៃ្រត ៕ 

ដក្រសងេ់ចញពីេសៀវេភ្របៃពណីែខមរ 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

និគមប ងំេយងឃន ង   មនេគលបណំង្របលយ័ពជូែខ មរ 

កមពុជេ្រកមប ងំ ៊ នែក   េឈម ះរបសែ់ខ មរេទកូ ងំសុី ។ 

េកសិបឆន បំ្ល យេ្រកមប ងំ   េធ្វើទកុ ខយ៉ងខ្ល ងំគម នភពេសរ ី

របបកមុមុយនិស្តប ងំអ្របិយ   ចតិ្តអនយតរិ ថយិេឃរេឃជរូជត ិ។ 

ប ងំ្រតួត្រ  ែខ មរេសទើរ ចខ់យល ់   ក ្រតែខ មរែសនខ ្វលដ់លេ់ពលយនួេទៀត 

យនួជនក់ប ងំភ្ល តេ់សន ត   េនះេហើយមរយទមន្តេសនហ៍េចរយនួ ។ 

ប ងំចលូចតិ្ត្រសី្រ េ្រគ ងែក្លម   ជនូជបែង្អម ច្់រសសក់លយណ 

ជកច់តិ្តនឹងត ្ហ ហួស្របមណ   ចតិ្តឥត្រ ក្រ នេ្រពះកមត ្ហ  ។ 

យនួេ្រកកេឡើង្របឆងំនឹងប ងំ   យកគទូត ងំស្រងគ មមយ 

ឥឡូវជីវតិែខ មររសដ់ចូន     រតេ់លើគងគ រឥតមនរសមី ។ 

យនួបនជយ័ជំនះេលើប ងំ   ែបរមក្របឆងំែខ មរមច សទ់កឹដ ី

របបយនួបនផ្ល ស់ រជថមី   បិទសិទ ធេិសរែីខ មរេខ្ល ចចនិ្ត  ។ 

ប ងំនិងយនួជងមួយរយឆន  ំ   ឈមែខ មររងច់បំ ្ត ដំនូ  

េតើឲយែខ មរេ្រកមយ្រ េទ    សម្ល បដ់នូ ដលេ់ចសព្វៃថង ។ 

យនួ បំផ្ល ញជតិ សន   យនួជនរ  េធ្វើបបែតែខ មរ 

វបបធម្៌របៃពណីែខ មររក ែថ   យនួចបែ់កែ្របកេំទចឲយសនូយ ។ 

យនួជេមេ គជំងែឺខ មរ    យនួជៃចែឆកជកឈ់ម្រសស ់

េ គយនួ ល លែខ មរ ្ត យ្រសេ ះ  ្រតូវរកថន ផំ ះកុឲំយ ល ល ។ 

ែខ មរេនឯេ្រក និងកនុង្របេទស   សុំកុ្ំរបែហស្រតូវរមួ មគគ ី

្របកតួៃដគនប្តូរផ្ត ចជី់វ ី    ទមទរដធី្លសិីទ ធជិនូេខម  ។ 

ែខ មរកមពុជេ្រកមទងំ្របុស្រសី   មនចតិ្តភក្តជីតិ សន 

េទ មមគ៌ៃនបវចន    និងកបួនត្រមឲយបនគងវ់ង  ។ 

ែខ មរជពជូអមបូរ្របចជំត ិ   ែខ មរមនមរយទ្រតឹម្រតូវេ ម ះ្រតង ់ 

ែខ មរកនព់ទុ ធ សនយរូលង ់   មិនែដលេបះបងម់គ៌ពទុធ  ។ 

ែខ មរមនទងំក ្រត្រគប្់រគងែផនដ ី   េករ ្ត ិ៍េឈម ះលបញលបេីលើទ ្វបីនន 

ែខ មរេ្រចីនែតេ្របីពកយថ េម ្ត    ហនឹ ងករុ ម សន ។ 

ែខ មរ្របកនច់តិ្តករពរយតុ្តធិម ៌   ្រពះពទុ ធបវរ្រទងេ់ទសន 

ទនូម នដស៏ព្វសត្វឲយយ្រ    កុមំនហឹង ធ្ល កអ់វចិ ី៕ 

         ភិកខុ ថច់ គុងផួង 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ថ នភពែខមរកមពុជេ្រកមកពុំងែតអ័ពទអួរេ យរលក

យក កំ ចៃនេចរយួន ។ បចចុបបនន ជញ ធរយួនកពុំងេ្របើ

យុទធ ្រស្តេ យសិលបវ៍ធិលួីងេ មយ៉ងែផ្អម្រតជក់ ចេំពះ

ែខមរមច ស់្រសុក ែដលជ្រតកូល្របច្ំរបវត្តិ ្រស្តែដនដកីមពុជ

េ្រកម  ។ 

 ែផនកររបស់រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្ត ណូយ បន

បេញចញយុទធ ្រស្តដកឹនេំ យករយកបក ជធ ំ េហើយឲយ

េឈម ះថ របបេសរ ីែត្រគប់្រគងេ យកុមមុយនិស្ត ។ ពួកេគបន

ែបងែចកជ ខ មនករេរ ើសយកជន មន ក់ែដលតំ ង

សញជ តមិកដកឹនជំនួំស ែត្របេទសយួនមន ៥៤ សញជ ត ិ ប់

ងំពីែខមកមពុជេ្រកមមច ស់្រសុកេទៀតផង ។ ចប់ ងំពីឆន  ំ

២០០០ រហូតមកដល់បចចុបបនន ពួក ជញ ធរកុមមុយនិស្តយួន បន

យក្រពះសងឃកនុង្រពះពុទធ សនេធ្វើជតំ ង ្រស្ត េដើមបឲីយ

្រពះសងឃ យករណ៍ជូនពួកេគកនុង ១ ែខម្តង ឬ ៣ ែខម្តង 

ចែំណក្របក់េបៀវត រវ៍ញិ កនុង ១ ែខបន ១៥ មុនឺេរៀល គេឺសមើ

នឹង ១២ ដុ ្ល រ ែត្រពះសឃ្រតូវែតនិមន្តេទេ ះ្រ យបញ្ហ ែខមរ

កមពុជេ្រកម ែដលេនកមពុជ ឬ្រពះសងឃអងគ ែដលបន

និមន្តេទកមពុជ ឬក៏េធ្វើករឲយសហព័នធែដលពួកយួនេគបនេ្របើ

ពកយថ Bon Phan Dong Khmer Krom Ngoai Nuoc ។ េ យពួក

េគបននិមន្ត្រពះសងឃឲយេទសិក េគលនេយបយកុមមុយនិស្ត

ែដលដកឹនេំ យបក  េហើយពួកេគបនេចញលិខិតសរេសើរ

េ ថ Giay Khen ដល់្រពះសងឃ ែដលកពុំងេជកជេំ យ

មេនគមវជិជ យួនកុមមុយនិស្ត ។ េពល្រតឡប់មកវត្តវញិ ្រតូវេ្របើ

ចបប់យួន គបសងកត់្រពះសងឃ និងនិយយបញចុ ះបញចូ ល្របជ-

ជន ែដលេទេលងកមពុជ ពិេសសពួកយួនកុមមុយនិស្ត ែតង

តះិេដៀលសហព័នធ ែដលេគេចទថ មននិនននករ្របឆងំនឹង

ពួកេគ ។ កលខញុ ្ំរពះករុ  ម ភព គង់េនកនុង្រសុកេនះ ក៏

បនេទសិក េគលនេយបយអស់រយៈេពលល ២ ៃថងែដរ ។ 

ដល់េពលមកវត្តវញិ ពួកេគបនេលើកបន្តុបឲយេធ្វើជ្របធន 

េដើមប ី យករណ៍ឲយពួកេគ ។ ប៉ុែន្ត្រតូវខញុ ្ំរពះករុ  ម ភព

បដេិសធ េ្រពះ ម ជ្រពះសងឃ គម នអ្វី យករណ៍ជូនេគេទ 

ម ភពបនបួសជ្រពះសងឃេ យេទៀន និងធូបកនុងម្លប់្រពះ

ពុទធ សន ឆន់ចង្ហ ន់របស់ពុទធបរស័ិទ ប់រយប្រត ។ េ យ

េហតុេនះេហើយ េទើបពួកេគែតងែតរកេរឿង ម ភព ក៏ដូចជ

្រពះសងឃដ៏ៃទផងែដរ ។  

 សព្វៃថងេនះ យួនកពុំង ក់គនំបេទេលើ្រពះសងឃខ្ល ងំ

ស់ ។ េដើមបសុីវត្តភិពផទ ល់ខ្លួន ្រពះសងឃអងគខ្លះក៏បនបេ្រមើ

ករងរឲយយួន េទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ្រពះអងគគជឺែខមរ ៃថង

មួយ្រពះអងគ និងជួយែខមរមនិខន ។ ចែំណក្រគហសថែដល

កពុំងែតវកឹវរចេំពះបក កុមមុយនិស្តយួន េ យពួកគត់ទទួល

ឥទធិពលពីរបបកុមមុយនិស្ត េ ថ េវៀតកុង (Viet Cong) បចចុបបនន

េនះ ពួកគត់ឥតបនយល់ពីបញ្ហ ែខមរកមពុជេ្រកមេទ ដបតិពួក

គត់មនិបនទទួលករសិក ពីលទធិ្របជធបិេតយយ មនិបន

ទទួលករអប់រអំពីំសិទធិមនុស  ពិេសសមគ៌របស់សហព័នធ ។  

េហតុេនះ ពួកគត់្រតូវបនេលើកបន្តុបេ យបុណយសក្តរិបស់

បក យួន និងជចណំងមតិ្តភពដ៏កក់េក្ត របស់យួនកុមមុយនិស្ត

េនះឯង ។ មយ៉ងវញិេទៀត ពួកយួនែតងឲយែខមរេធ្វើជកមម ភបិល

ថន ក់ឃុ,ំ សងក ត់ េដើមបងីយ្រសួលេ្របើែខមរមកគបសងកត់ែខមរគន

ឯង េហើយេគេ ថ “កបលយួន ខ្លួនែខមរ” ។ បចចុបបននេនះ ែខមរ

មច ស់្រសុកខ្ល ច ស់ ដូចជសម័យកល KC 50 ឆន  ំ ១៩៧៦ 

អុីចងឹែដរ ។ េយើងទងំអស់គន ដងឹេហើយថ យួនមនិែដលចត់

ទុកែខមរជមតិ្តរបស់ េទ េបើ ចត់ទុកែខមរជមតិ្តែមន េហតុអ្វ ី

រយៈេពល ៦ ទសវត រក៍ន្លងមកេនះ មនិែដលមនេឈម ះែខមរេធ្វើ

ជនយករដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធនកងទព័ជតក៏ិគម នែដរ ។ ្របសិនេបើ

ពួក េលើកវញិ ទល់ែតែខមរេនះ តះិេដៀលពូជ សន៍ខ្លួនឯង

យ៉ងេនះយ៉ងេនះ េទើប សុខចតិ្ត ។ បចចុបបននេនះ េនមនែខមរ

ជេ្រចើនេទៀត កពុំងបេំពញភរកចិចជូនយួនកុមមុយនិស្តសព្វ រ 

េពើ ឥឡូវពួកយួន មនិយកែខមរែដលមនិេចះដងឹេទ េគរកែខមរ

ែដលមនអត្តចរតិមនិនឹង េធ្វើករឲយ ែផនកខងេសុើបករណ៍

កនុង្រសុក កនុងភូម ិ មនពី ៣-១០ នក់ ។ ចែំណកេន មវត្ត 

នីមួយៗ ែតងែតមនមនុស មន ក់ ៗ េដើមបេីសុើប និងឃ្ល េំមើល្រពះ

សងឃ ឬ្រគហសថេចញចូល ជពិេសសគ្ឺរពះសងឃែដលមន

មនសិករជត ិេចះ្រស ញ់ជតរិបស់ខ្លួន  ។ ចែំណកឯេមភូមិ

វញិ កនុង ៣ ែខ្រតូវមកយកបញជី េឈម ះ្រពះសងឃម្តង ។ 

 ែផនកេសដ្ឋកចិច ពួកេគបនឲយេធ្វើែ្រស ៣ រដូវ កនុង ១ ឆន  ំ

ែតតៃម្ល្រសូវ ្រស័យេលើរដ្ឋយួនជអនកកណំត់ ។ ចែំណកជ ី



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

និងថន ដំងកូ វវញិ ពួកេគេចះែតដេំឡើងៃថ្លជនិចច រហូតដល់ែខមរ

មន ក់ ៗ គតិែតពីខ្ំរបងឹរក្របក់ ទល់ែតេភ្លចេរឿងជត ិ សន 

្របៃពណី ្របវត្តិ ្រស្តខ្លួនអស់រលីង ។ ពិេសសេទេទៀតេនះ 

េបើមនកូនែខមរ្រតូវេទសីុឈនួលឯ្រសុកឆង យ ្រតូវបង់កនុងមន ក់ 

៣៥០០ ដុង និង្រតូវឆ្លងកត់ពី ឃុរំបស់ពួកេគដូច្រពះ

សងឃអុីចងឹែដរ ។ ស្រមប់អនកបុលទុនរដ្ឋ ក៏្រតូវ ល់ពនធ រជូន

រដ្ឋែដរ េទើបបនលុយមក ។ ឥឡូវេនះមនែខមរ ៨០ ភគរយ េទ

េហើយែដលជពំក់បណុំលរដ្ឋយួន ។ 

 សូមបញជ ក់ថ េនកមពុជេ្រកម គម នសិទធិមនុស េទ 

េហើយក៏ឥតមនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល ស្រមប់ប្តងឹត ទ៉មទរ

អ្វីេឡើយ េបើមន ក៏េគមនិឲយេទជួបជមួយែខមរែដរ ។ បចចុបបនន

េនះែដរ អនក មនកេម ៉វេីដអូ ្រតូវែតឆ្លងកត់្រកសួងវបប-

ធម៌ យួនេ ថ  So Thong Tin Van Hoa េទើបេគឲយថត ។ ប៉ុែន្ត

ចណុំចែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍េនះ េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញយួន 

្រតង់ម្រ ទី ៦៧-៦៩ កនុងជពូំកទី ៥ ស្តីពីចបប់របស់រដ្ឋ ក៏មន

ែចងែដរថ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធិបេងកើតជសមគម, មនសិទធិ

ត ,៉ សិទធិបតុកមម ែតយួនមនិែដលអនុវត្ត មខ្លឹម ររដ្ឋធមម- 

នុញញេនះម្តង េឡើយ ។ េនះសបញជ ក់ឲយេឃើញយ៉ងចបស់ថ 

យួនកពុំងែតបន្លំែភនកអន្តរជតយ៉ិងពិត្របកដ ។  

 សព្វៃថងេនះ េបើេយង ម ថ នភពនេយបយ និង

េគលករណ៍របស់យួន ណូយ គបឺង្ហ ញឲយេឃើញចបស់ ៣ 

ចណុំច គ ឺ ៖ ទី១-បេងកើតេយធករពរ្របេទស ពិេសស្រពែំដន

កមពុជ ។ ទី២-ករពរពួកេភរវកមមែដលបះេបរពីបរេទស ដូចជ

យួនេសរជីេដើម និងទី ៣ ងំែផនករសហព័នធែខមរកមពុជ

េ្រកម ែដលេនេ្រក្របេទសកនុងករែស្វងរកសិទធិសេ្រមច សន

ខ្លួនេ យខ្លួនឯង ។ ដូេចនះសព្វៃថងេនះ ពួកយួនបន និងកពុំងរក

យុទធ ្រស្ត មចតិ្ត ្រស្តលួងេ មែខមរេ្រកម កុឲំយេជឿសម្តី

ែខមរេនបរេទសរហូតដល់ែខមរធ្ល ក់ខ្លួនេទបេ្រមើេគអស់ ២០ ភគ

រយេទេហើយ ។  

 ជចុងេ្រកយ ម ភពសូមអពំវនវដល់អងគករ

សហ្របជជត,ិ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏ដូចជអងគករជតិ 

និងអន្តរជតនិន េម ្ត រះិរកមេធយបយេធ្វើយ៉ង រេំ ះ

្របជជនែខមរេ្រកម ឲយបនរួចផុតពីរបប្រគប់្រគងយួនកុមមុយ

និស្តផង ។ សព្វៃថងេនះ ែខមរកមពុជេ្រកម្រតូវទទួលរងគនំបពី

របបយួនខ្ល ងំ ស់ រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ មន្រពះសងឃ

ែខមរេ្រកមជេ្រចើនអងគ្រតូវរ ្ឋ ភបិលយួនេធ្វើទុកខបុកេមនញ ។ កនុង

េនះ រួមមនករចប់ ក់ពនធនគរ និងចប់ផ កឹជេដើម េ យ

្រគន់ែត្រពះសងឃទងំេនះបន ន បនេមើលវសីុីឌ ី (VCD) 

ែដលជសកមមភពរបស់សហព័នធ េហើយក៏មនិេភ្លច្របប់ដល់

ែខមរ  ែដលេធ្វើជខញុកំញជះយួនមកេធ្វើបបែខមរគន ឯងែដរថ 

សូមេម ្ត ភញ ក់រលឹកេឡើង គតិគូរអពីំបញ្ហ ជតផិង កុឲំយេគថ 

“កបលយួន ខ្លួនែខមរ” ឲយេ ះ  ។ កនុងនម ម ភពជកូនែខមរ

មួយរូបសងឃមឹេហើយសងឃមឹេទៀត ែខមរនឹង ចែកែ្របខ្លួនបន 

និងមនិលក់ជតេិឡើយ េនេពលែដលដងឹថមនអងគករសហ-

ព័នធែខមរេ្រកមជែមជ៉ឪ និងជអនកពនំនូំវទុកខេ កទងំ យ

របស់ែខមរេ្រកមជូនេទអន្តរជតេិនះ  ៕                ភិ. ថច់  គុងភួង 

 

(តមកពីទំព័រទី ០៩) ករេកះេ អនកតំ ងរ ្ឋ ភិបលកុមមុយ
និស្តេវៀត ម ឲយមកេឆ្លីយេ ះ្រ យចំេពះករទមទររបស់ 
គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មរយៈអនកឯកេទសៃន 
គណៈកមមករ CEDAW េនះ មន រៈសខំន់ខ្ល ងំ ស ់ ។ 
េ្រពះថ េបីយនួមិន្រពមអនុវត្ត មករសួរេដញេ លរបសអ់ងគ
ករសហ្របជជតិេទេនះ ចេធ្វីឲយខតបង់ និងប៉ះពលដ់ល់
ជំនយួអភិវឌ ែផនកេសដ្ឋកិចចចំននួ ប់ នដុ ្ល រ ចំេពះ្របេទស 
េវៀត ម ។ ទងំេនះ គឺជលទធផលៃនករតស៊ូរបស់សហពន័ធែខមរ
កមពុជេ្រកមេយងី េ យសន្តិវធីិ មរេបៀបអហងិ  និង្រសប ម
ចបប់អន្តរជតិផង ។ 
 េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ នងខញុសូំមអំពវនវចំេពះ្រស្តីែខមរ 
ទូទងំពិភពេ ក សូមេម ្ត ជយួឧតថមភគ្ំរទចំេពះករតស៊ូរបស់
អងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មរយៈថវកិក្តី, ធនធន

មនុស ក្តី ឬែផនកបេចចកេទស ក្តី ។ បងប្អូន្រស្តីជទីេសន  ្រស្តី
េយងីេនះេហយី ែដលមនភរៈនិងទទលួបនទុកសំខន់កនុងករអប់រ ំ
កូនេចកនុង្រគួ ររបស់ខ្លួនឲយមនវន័ិយៃថ្លថនូរ សុជីវធម៌កនុងកររស់
េន ឲយេចះែថរក ្របៃពណីែខមរ ទំេនៀមទំ ប់ែខមរ វបបធម៌ែខមរ េចះ
េគរព្រពះពុទធ សន េហយីជពិេសសបំផុតេនះ គឺអប់រកូំនេច
របស់ខ្លួនឲយមនទឹកចិត្តេសន ជតិមតុភូមិេទៀតផង ។ េដីមបី ្ត រ 
សងគមជតិមតុភូមិរបស់េយងី នងខញុសំងឃឹមថ នឹងទទលួបនករ
គ្ំរទពីសំ ក្់រស្តីេយងីែថមេទៀតមិនខនេឡយី ។ មយ៉ងេទៀត 
កនុងនម្របធន្រស្តីៃនអងគករសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម នងខញុ ំ
សនយថ នឹងពយយមពុះពរ្រគប់ឧបស័គគ េដីមបីគស់កកយអពីំ
បទឧ្រកិដ្ឋៃ្រពៃផ របស់យនួកុមមុយនិស្ត ែដលបនេធ្វីមកេលី្រស្តីែខមរ
េយងីទងំអសគ់ន  េហយីករតស៊ូេនះ នឹងបនសេ្រមច ដ៏ ប

ែខមរេនមនជីវតិ ៕                                   អនក្រសី សឺន ធនីតិ 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ទឹកដកីមពុជេ្រកម ែដលសព្វៃថងសថិតេនភគខងតបូង

ៃន្របេទសេវៀត មេនះ គជឺអតតីទឹកដៃីន ច្រកែខមរ

កលពីសម័យបុ ណ កនុងសម័យម នគរ មន្របជជនែខមរ

ប់ ននក់កពុំងរស់េនរងទុកខេវទន េ្រកមគនំបសងកត់ពី

និគមគយួន និង្រគប់និនន ករនេយបយ ។ មុននឹងសថិត

េនេ្រកម និគមយួន ទឹកដកីមពុជេ្រកម ក៏ធ្ល ប់ជែដនដី

និគមនិយមប ងំម្តងរួចមកេហើយកលពីឆន  ំ ១៨៧៤ 

ែដលកលេនះ យួនបនទទួល គ ល់អធបិេតយយភពេពញ

េលញរបស់ប ងំមកេលើទឹកដកីមពុជេ្រកម េហើយេស្តចទូឌកឹ

របស់យួនបនចុះសនធិសញញ សន្តិភពជមួយប ងំេនៃថងទី ១៥ 

មនី ឆន ១ំ៨៧៤ ។ 

 បុព្វេហតុអ្វីែដលនឲំយប ងំ ក់ និគម េលើទឹក

ដកីមពុជេ្រកម ? 

 មុននឹងឈនេទដល់ករ្រ វ្រជវរកមូលេហតុែដល

នឲំយប ងំ ក់ និគមេលើទឹកដកីមពុជេ្រកមេនះ  ខញុសូំម

ទញ រមមណ៍មតិ្តអនក ន មកេមើលអពីំទនំក់ទនំងរ ងប ងំ 

និងយួនជមុនសិន ។ រ ងបរ ងំ និងយួនមនិែមនេទើបែតមន

ទនំក់ទនំងគន  េនេពលែដលប ងំមក យដេណ្តើ មទឹកដី 

កមពុជេ្រកមេនះេទ ។ ម្របវត្តិ ្រស្តមួយបនបង្ហ ញថ 

េនកនុងស្រងគ មដ៏យូរអែង្វងែដលេស្តចេង្វ ង ញ់ (យ៉ឡុង) ៃន

ជវង េង្វ ង ែដលេ យ ជយេន ជធនីេវ្៉រតូវេធ្វើស្រងគ ម

្របឆងំេវេ៉វឿងជបងប្អូនជដូីនមួយ និងជៃដគូដេណ្តើ ម ជយ

សមបត្ត ិ បនទ ប់មក្របឆងំនឹងេស្តចេនតុងកងឹជស្រតូវសួពូជ

ែដលេវេ៉វឿងបនេ ឲយមកជួយេហើយេនទីបផុំត្របឆងំនឹងពួក

តសឺីន ឬពួកអនក្រសុកៃ្រពភនខំងលិចែដលបះេបរេឡើងេនកនុង

ឆន  ំ១៧៧៣ បនេធ្វើឲយស្រងគ មេនះេកើតមនអស់េពលជតិ ៣០ 

ឆន  ំ។ 

 េនកនុងអឡុំងេពលពួកតសឺីនែបកបក់ និងេធ្វើស្រងគ ម

នឹងគន  យ៉ឡុងក៏េឆ្ល តឱកស យបេណ្ត ញពួកេនះេចញែត

ម្តង ។ េនេពលេនះេហើយ េអែវក៉ពីញូ៉ ជជតបិ ងំែដលជួយ

គ្ំរទរជជទយទេនះ េហើយបនេដើរ្រគប់ទីកែន្លងជួយេរៀបចេំធ្វើ

ស្រងគ ម ។ េបើេទះជ មេគលករណ៍ សន និងវជិជ ជវីៈ

គត់្រតូវជមនុស សន្តិភពមន ក់ក៏េ យ ។ គត់ជ្រគូបង្ហ ត់

បុ្រ ចបងរបស់យ៉ឡុងេ យផទ ល់ និងបនេធ្វើដេំណើ រេទ្រសុក

ប ងំសុេំស្តចល្វីទី ១៦ ផ្តល់ជនួំយឲយយ៉ឡុង េហើយបនវលិ្រត

ឡប់មកពីប៉ុងឌេីចរមីកវញិ ជមួយនឹងនយទ នជង ១០ 

នក់ និងពលទ ន្របមណជ ១០០ នក់ ែដលគត់េ្រជើស

េរ ើសបន មក្របឡូកជមួយនឹងករផ ងេ្រពងេនះ ។ មពិត

្របេទសប ងំ និង្រកុងប៉ុងឌីេចរ ី មនិសូវជទុកចតិ្តេអែវក៉ពីញូ៉ 

ប៉ុនម នេទ េហើយមនិបនផ្តល់ជនួំយ មគត់សុេំនះេឡើយ ។ 

េម្ល ៉ះេហើយគតក៏់េ្រជើសេរ ើសទព័សម័្រគចតិ្តេ យខ្លួនឯង រួចក៏ន ំ

គន ចុះកប៉ល់ចបំងំ ២ េ្រគ ង្របកបេទេ យ វុធយុទធភ័ណ្ឌ

យកមក្របគល់ឲយយ៉ឡុង ។ នយទ នទងំអស់េនះសុទធែត

ជអនកផ ងេ្រពង អង់ ចក្ល ន េហើយេ ម ះ្រតង់នឹងេអ ែវក៉ពី

ញូ៉ និងេស្តចែដលេគបេ្រមើ ។ េគបននគំន េរៀបចកំងទព័ ម

រេបៀបប ងំ ែដល ចេធ្វើេទបនក ងបនទ យ មគរូំបនទ យ

េនវ ៉ូបង់ េធ្វើសេំព មែបបចនិ ែដលធននូវជ័យជនំះស្រមប់

ពួក ្ណ ម ។ ពួកេនះបនជ្រមុញឲយអ្វី ៗ ្រប្រពឹត្តេទ ម

ចណំង់ចតិ្តរបស់េគ ឬេ ច ស់ក៏្របេសើរជងេពលែដល

គម នេគែដរ ។ និយយពីេអែវក៉ពីញូ៉វញិ គត់បនក្ល យេទជទី

្របកឹ ធរំបស់្រពះ ជ េហើយេបើេទះជថ្រពះ ជមនិបន ្ត

ប់គត់្រគប់េពលក៏េ យ ក៏គត់មនឥទធិពលេ្រចើនេទេលើ្រពះ

អងគ ។ េហតុករណ៍េនះបនេធ្វើឲយពួកម្រន្តី ្ណ ម្រចែណន

មនិេពញចតិ្តចងគនំុំ គុគួំន ែដលនឹងេកើនេឡើងជលំ ប់ រហូត

ដល់ក្ល យេទករស្អប់េនកនុង ជយេស្តចមញិម៉ង បុ្រ របស់ 

េស្តចយ៉ឡុង ែដលេ យ ជយបន្តពី្រពះបិ  េ យសុឲំយេស្តច

េនះបេណ្ត ញពួកប ងំទងំអស់េនះេចញមនិគតិថ ពួកេនះ

បនចំ យថមពល េពលេវ ដ៏ល្អ្របេសើរកនុងជវីតិ និងជវីតិ

ផទ ល់របស់េគ េដើមបផីល្របេយជន៍្រសុកមួយែដលមនិែមនជ

្រសុករបស់េគផង ។ 

 េ្រកយពីដេណ្តើ មយកកូ ងំសីុនភគខងតបូងរួចមក 

េស្តចយ៉ឡុង បនចប់េផ្តើម យលុកយកកូ ងំសីុនក ្ត ល  

( ្ណ ម) ដេណ្តើ មយកភូេយន រួចគញឺុឺន េនកនុងែខសី  ឆន ំ

១៧៩៨ ។ េអែវក៉ពីញូ៉ បន ្ល ប់ប៉ុនម នែខេ្រកយមក េហើយ 

េស្តចយ៉ឡុងបនេរៀបចទុំក ក់សពគត់ ្របកបេទេ យកតិ្ត-ិ

យសេ្រប បបដូីចគត់ជអងគមច ស់មួយអងគែដរ េហើយបនសង់

ផនូ រធមួំយជូនគត់ ែដលមនេនសល់រហូតដល់សព្វៃថងេនជយ

្រកុងៃ្រពនគរ ។                                                   (េនមនត) 

 



េលខ  ៣៨ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 (តមកពីទំព័រទី ៤) ្រសីសឺន ធីនិត, កញញ  េកៀង សុធី, ្រពះេតជគុណ 
 ថច់ បី៊រងគ និង្រពះេតជគុណ ថច់ រងគ សុទធែតបនេលកីេឡងីពីក្តី
រេំភីបឥតឧបម េពលែដលបនជបួជុំបងប្អូន្របជជតិេយងីយ៉ងេ្រចីន
កុះករដូេចនះ ។ មិន្រតឹមែតប៉ុេ ្ណ ះ ្រពះេតជគុណ និងអស់េ ក-េ ក
្រសីជេភញ វកិត្តយិស ក៏បនបង្ហ ញឲយេឃញីនូវបទពិេ ធន៍ជេ្រចីន
របស់ខ្លួន ែដលបនេដីរ មមគ៌សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមកនុងករតស៊ូ
ទមទរសិទធិេសរភីព ជូនបងប្អូនកនុង្រសុកេនេលីឆកអន្តរជតិបន
េជគជ័យជេ្រចនីករណី ។ ្រពះេតជគុណ អស់េ ក-េ ក្រសី បន
ដក់ជប់នូវក្តីសងឃឹមយ៉ងមុតមផំងែដរ ចំេពះបងប្អូនេយងី ពិេសសបង
ប្អូនេនកនុង្រសុក្របកដជកន់ែតយល់ចបស់ែថមេទៀត នូវសិទធិរបស់ខ្លួន
ជមច ស់្រសុក េដីមបីសហករគន ចូលរមួនឹងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េធ្វី
ករតស៊ូេ យសន្តិវធីិ មមគ៌ៃនអងគករសហ្របជជតិ ទមទរសិទធិ
ស្វ័យសេ្រមច សនខ្លួនេលីមតុភូមិកមពុជេ្រកម គឺភូមិភគខងតបូងៃន
្របេទសេវៀត មបចចបបុនន ។ 
 េ្រកពីេនះ គណៈ្របតិភូក៏បនអំពវនវផងែដរ ដល់យុវជន 
យុវនរ្ីរគប់រូប ្រតូវខតិខេំរៀនសូ្រតឲយកន់ែតមនចំេណះដឹងេ្រចីនេឡងី
ែថមេទៀត េដីមបីសុភមងគលខ្លួនផទ ល់ និងសងគមជតិរបស់េយងីផង ។ 
េ្រកយមកេ ក ្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏
បនមន្រប សន៍រលំឹកេឡងីវញិនូវេរឿង ៉វតស៊ូករពរទមទរមតុភូមិ
កមពុជេ្រកម េរឿង ៉វៃនករកេកីតអងគករតស៊ូរបស់សហព័នធែខមរកមពុជ 
េ្រកម េ យេ កបនសងកត់ធងន់ថ “ សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ជអងគ
ករែតមយួគត ់ ែដល្របកនយ់កមគ៌តស៊ូេ យសន្តិវធីិ និងអហងិ  
េហយីមនែតករតស៊ូេ យសន្តវិធីិ មនេយបយករទូតប៉ុេ ្ណ ះ 

ែដលនឲំយែខមរេ្រកមសេ្រមចេជគជ័យ េទ មបំណង្របថន បន” ។ 
ជពិេសសជងេនះេទេទៀត េ កក៏បនសូមអំពវនវផងែដរ ដល់បង
ប្អូនែខមរេ្រកមទងំអស់្រតូវេចះ មគគីគន  េយគយល់គន  មពកយ
បូ ណេពលថ “ េវៀចេធ្វីកង ់ ្រតង់េធ្វីទូក” េហយីនឹង្រតូវេចះកត់
បនថយស្រតូវ បុ៉ែន្ត្រតូវបែនថមមិត្តែដលជជតិ សន៍របស់ខ្លួន ្រពមទងំ
ជតិ សន៍ដៃទផងែដរ ក៏ដូចជបងប្អូនេយងីែដលកំពុង្រជកេកនកនុង
្រពះ ជ ច្រកកមពុជសព្វៃថង សូមកុំបងកបេងកីតអ្វីែដលនឲំយប៉ះពល់
ដល់ភពសុខ ន្តៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រពះកមពុជ គឺជជ្រមកដ៏

្រតជក់្រតជុំរបស់េយងី ល់គន  ។  
 កនុងឱកសេនះេ ក ្របក់ េសរវីុឌ  ក៏សូមឲយ្របជជនកមពុជ
ជបងប្អូន ក៏ដូចជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េម ្ត ជយួគពំរដល់្របជជតិែខមរ
េ្រកម មតុភូមិកមពុជេ្រកមផង េ្រពះកមពុជេ្រកមក៏ជទនំប់ទប់ឲយ 
កមពុជចក់្រគឹះសុខសន្តិភពបនរងឹមផំងែដរ ។  
 អងគពិធីបនបញច ប់េ យបរបូិរណ៍ ្របកបេ យសុខដុមរមន
ៃ្រកែលង បនទ ប់ពីេ ក ្រតឹង យ៉ប បនបង្ហ ញជូននូវទិដ្ឋភព សកមម-
ភពតស៊ូរបសស់ហព័នធ ងំពីករចប់េផ្តីមកេកីតេឡងីរហូតដល់េពល
បចចុបបនន និងបនទ ប់ពី្រពះេតជគុណ េយឿង សុិន ្របធនសមគម្រពះ
សងឃែខមរកមពុជេ្រកម និងជតំ ងគណៈកមម ធិករេរៀបចំកមមវធីិនិមន្ត 
េឡងីែថ្លងនូវអភយ័កថ និងែថ្លងអំណរគុណអបអរ ទរដល់គណៈ
្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រពមទងំអបអរ ទរដល់្រពះសងឃ 
បងប្អូនជនរមួជតិ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួជេភញ វកិត្តិយសនទិ ដ៏

ែសនសបបយ និង្របកបេទេ យអតថន័យដ៏្រជលេ្រជេនះ ៕  
 VOKK 

រូបថតអនុស វរយី៍គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ជមយួ្រពះសងឃ និង្រគហសថ ែដលបននិមន្ត-អេញជ ើញចូលរួមពធិីចុះសួរសុខទុកខរបស់សហព័នធ េនវត្ត មគគីរង ី ្រកុងភនំេពញ 


