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ម កេរឿង 

 គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក និង
មូលនិធិមុ៉ង ញ៉ បនេលកីអពីំបញ្ហ រេំ ភសិទធិមនុស  និងសិទធិ
េសរជំីេនឿរបស់ែខមរេនកមពុជេ្រកម និងជនជតិភគតិចម៉ុង ញ៉ 
េនភូមិភគក ្ត ល្របេទសយនួ ជមយួនឹងសមជិកសភ េម-
រកិកលពីៃថងទី ១៩ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ េនះ ។ ជំនបួេនះេធ្វីឲយ
សភ េមរកិភញ ក់េផ្អីលេ យមនិនឹក ម នថ រ ្ឋ ភិបលកុមមុយ-
និស្ត្រកុង ណូយរេំ ភសិទធិមនុស  និងសិទិធេសរជំីេនឿហសួ
េហតុេទេលីជនជតិេដីមេន្របេទសយនួដូេចនះេ ះ ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ នយក្របតិបត្តិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ ក, េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  នយករងទទលួបនទុក
កិចចករអន្តរជតរិបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក និង
្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ សមជិកគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិទទលួ
បនទុកកិចចករ សនៃនសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក និង
ជនយកវទិយុសេំឡងែខមរេ្រកម ្រពមទងំេ ក កុក ស ្របធន
មូលនិធិមុ៉ង ញ៉ បនចូលជបួសំេណះសំ ល និងជូនដំណឹង
អំពី ថ នករណ៍សិទធិមនុស  និងសិទធិេសរជំីេនឿរបស់ែខមរេនកមពុជ
េ្រកម និង្រកមុជនជតិភគតចិម៉ុង ញ៉ េនកនុង្របេទសយនួ
ជមយួនឹងសមជិករដ្ឋសភសហរដ្ឋ េមរកិ េ ក ្រគីស្ត សមីត 
េនកនុងេសតវមិន ។ 
 កនុងជំនបួេនះ ម្រប សន៍របស់េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ 
នយក្របតិបត្តសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម គឺបនជំ បេ ក ្រគសី្ត 

សមីត អំពី ជញ ធរកុមមុយនិស្ត្រកងុ ណូយ រេំ ភសិទធិមនុស  
និងជំេនឿ សនយ៉ងេឃរេឃមកេលីជនជតិេដីម គឺែខមរកមពុជ
េ្រកម និងជនជតិមុ៉ង ញ៉ ែដលកររេំ ភសិទធិេនះ រមួមន
ករចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម រចួ កព់នធនគរ និងករ
បិទសិទធិេសរភីពកនុងកររក ្របតិបត្តិ្របៃពណីវបបធម៌ ក៏ដូចជករ
អប់រខំងវសិ័យ្រពះពុទធ សន ។ េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ បនបន្ត
មន្រប សនឲ៍យដឹងែដរថ សមជិកសភ េ ក ្រគីស្ត សមីត 
បនសែម្តងករភញ ក់េផ្អីលយ៉ងខ្ល ងំ បនទ ប់ពីបន ្ត ប់្រពឹត្តិករណ៍
ដ៏គរួឲយរនធត់ែបបេនះេនេវៀត ម េ យេ ក សមីត បនអះ 
ងថ ពីមុនមក េ ក និងម្រន្តីសហរដ្ឋ (តេទទំព័រទី ០៣)  

្របតិភូសហព័នធ និង្របធនមូលនិធិម៉ុង ញ៉ ថតជមួយសមជិកសភ េមរកិ 

 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 2 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 គួរចងចថំ ម បតុកមម ែដលបនេធ្វើេឡើងពស
េពញពិភពេ កេនះ េ្រពះរ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្ត្រកុង -
ណូយរេំ ភបពំនសិទធិ្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមឬ? េយើង
ទងំអស់គន បនកណំត់យ៉ងចបស់ថ ដេំណើ រែស្វងរកសិទធិេសរ ី
ភពកនុងេពលេនះ គេឺផ្ត តសខំន់េទេលើេសចក្ត្ីរបកសជ 
សកលអពីំសិទធិមនុស ជតែិដលជសិទធិមូល ្ឋ ន និងជសិទធិ
របស់មនុស ្រគប់រូបែដលរស់ នមនជវីតិេលើេ កេយើងេនះ ។ 
 ដូេចនះ ក ្ត សខំន់ស្រមប់េយើងទងំអស់គន  គបឺងប្អូន
ែខមរេ្រកម បនបេងកើតជរចនសមព័នធមួយស្រមប់េសរភីពេន
កនុងេបះដូង និងដួង្រពលឹងរបស់េយើងទងំអស់គន  ។ េនះគជឺ
កូនេ រដ៏សខំន់ស្រមប់ករតសូ៊្របឆងំនឹងករបដេិសធន៍ ៃន 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលអពីំសិទធិមនុស  េ យរ ្ឋ ភបិលផ្ត ច់
ករកុមមុយនិស្តេវៀត ម ។ 
 ម បតុកមមែដលបន្រប្រពឹត្តេឡើងដ៏េជគជ័យកន្លង
េហើយេនះ បនបង្ហ ញអពីំភពក្ល នរបស់្រពះសងឃ, ្របជ-
ពលរដ្ឋេយើង ែដលបនបន្តករតសូ៊ពីដូន េយើង េហើយេនះគឺ
ជទស នៈៃនករតសូ៊មួយបង្ហ ញពីភពដកឹនៃំនម មគគ ី
ែដលបង្ហ ញឲយេឃើញអពីំឥទធិពលៃនភពទន់េខ យ ។ ម

មគគ ី គជឺលទធផលៃនក្តសីងឃមឹ និងជកររឭំកដល់ដេំណើ រ 
តសូ៊្របវត្តិ ្រស្តរបស់ែខមរេ្រកមេដើមបែីស្វងរកសិទធិេសរភីព និង 
សិទធិស្វ័យសេ្រមច សនមួយយ៉ងពិត្របកដ ។ 
 ម បតុកមម ែដលបនេធ្វើេឡើងទូទងំពិភពេ ក 
្រតូវបនេរៀបចេំ យសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េនះគជឺអណំះ
អំ ងថមមួីយបង្ហ ញអពីំ មគគភីព េហើយមនតួនទីសខំន់
បផុំតកនុងករ្រតួស្រ យផ្លូ វេដើមបេីឆព ះេទរកសិទធិេសរ,ី សន្តិភព 
និងតៃម្លៃថ្លថនូ ររបស់ែខមរកមពុជេ្រកម ។ មយ៉ងេទៀតដេំណើ រែស្វង
រកសិទធិេសរភីពេនះមនិ្រតមឹែតស្រមប់ែខមរេ្រកមែតប៉ុេ ្ណ ះេទ 
ែថមទងំជ្រមុញឲយពិភពេ កមនករគ្ំរទ និងេឆព ះេទរក
សន្តិភពផងែដរ ។ បទឧ្រកដិ្ឋគួរឲយរនធត់បននិងកពុំង្រប្រពឹត្ត
េ យរ ្ឋ បលកុមមុយនិស្តេវៀត ម្របឆងំនឹងែខមរេ្រកម និង
ប ្ត ជនជតមួិយចនួំនកនុង្របេទសេវៀត ម ដូចជជនជតិ

េដើមម៉ុង ញ៉ជេដើម ។ 
 ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ! បងប្អូនែខមរ
េ្រកមជទីេគរព ប់ ន! េសរភីព គជឺទហំំៃនតៃម្លដ៏សខំន់
បផុំតរបស់េយើង្រគប់រូប ។ េដើមបរីស់មនេសរភីព េយើងទងំ
អស់គន ្រតូវែតបញឈប់នូវទេង្វើដ៏េផគើន និង្របយុទធ្របឆងំចេំពះ
កររេំ ភឈ្ល នពនពីរដ្ឋបល និគមកុមមុយនិស្ត។ េដើមប ី
្របឆងំនឹងបិ ចទងំេនះ េយើង្រតូវរក ឲយបននូវភពេ ម ះ
្រតង់ ភពេ ម ះ្រតង់េនះេហើយគជឺយន ែដលនឲំយេយើងទងំ
អស់គន េទដល់េ្រតើយសន្តិភព និងមនេសរភីព្រគប់្រគន់ ។ 
េដើមបរីក ឲយបនម មគគេីនះ េយើងទងំអស់គន គួរែតបន្ត
បង្ហ ញឲយពិភពេ កបនដងឹអពីំករតសូ៊របស់េយើងេដើមបសិីទធិ
េសរភីព ។ េយើងខញុសូំមអពំវនវដល់បងប្អូនែខមរទូទងំពិភព
េ ក សូមចូលរួម និងគ្ំរទ្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរេយើងទងំ
អស់គន  ។ មយ៉ងេទៀតេយើងទងំអស់គន មនិគបបខី្លបខ្ល ចេនះេទ 
េយើង្រតូវពុះពរ ល់ករភ័យខ្ល ច េដើមបអីនគតេយើងទងំអស់
គន  ។ ្របសិនេបើេយើងពុំមនឆនទៈពុះពររួមកម្ល ងំគន េនះ េយើង
មនិ ចយកជ័យជនំះបនេលើ ជ ច់ខត ។ ចេំលើយស្រមប់
ករភ័យខ្ល ច និងបញឈប់អេំពើឈ្ល នពន េយើងទងំអស់គន ្រតូវ
ែតេ្រកកេឡើងេធ្វើបតុកមមត ៉ ប់ នដងេនេពលអនគត ។ 
 ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់បនសែម្តងថ “គម នអ្វី ច ក់
បងំករពិតេនះេឡើយ” ។ រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តទទួលរងករ
ភ័យខ្ល ចនឹងករពិត េហើយេនះជមូលេហតុែដលេគកពុំងេ្របើ
្របស់ចែំណកៃនករខ្លបខ្ល ចេនះេធ្វើជមេធយបយយកឈនះេលើ
េយើងទងំអស់គន  ។ ដូេចនះេដើមបបី្រងក បភពខ្លបខ្ល ច និងេជៀស
ងករពិត េយើងទងំអស់គន ្រតូវេរៀនឲយេចះ មនិមនករភ័យ

ខ្ល ច េហើយេនះក៏ជ្រពលឹងពិតរបស់ែខមរេ្រកមេយើងទងំអស់
គន ផងែដរ ។ 
 សូមបងប្អូនជនរួមជតចិងចថំ “េយើងមនិ្រតូវមន
ករភ័យខ្ល ច មរយៈេឃសនបភំតិបភ័ំយ និងភ័យខ្ល ចនឹង
ករគបសងកត់េនះេទ” ៕             

ថច់ ង៉ុកថច ់

 

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



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 3 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១) េមរកិ្រគន់ែតដឹងថ រ ្ឋ ភិបល្រកុង
ណូយ រេំ ភសិទធិេសរភីពេទេលីពលរដ្ឋយនួខ្លួនឯងប៉ុេ ្ណ ះ 

មិនដឹងថរ ្ឋ ភិបល្រកុង ណូយ រេំ ភសិទធិជនជតិេដមីយ៉ង
ល លដូេចនះេឡយី ។ 

 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បននយិយថ េ កក៏បនជូន
ព័ត៌មនអំពីអគគរដ្ឋទូត េមរកិ្របច្ំរកុង ណូយ គឺេ ក ៃម៉ 
េឃលី ម៉រនី ែដលមិន្រតឹមែតមិនជយួទប់ ក ត់អំេពីរេំ ភសទិធិ
មនុស មកេលីែខមរេនកមពុជេ្រកមេទ បុ៉ែន្តែថមទងំបនបំៃភ្ល្រពឹត្តិ-
ករណ៍េនទីេនះេទៀតផង ។ េ កនយក្របតិបត្តិសហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកមពិភពេ ក បនបង្ហ ញនូវេមទនៈថ ម្រន្តីសហរដ្ឋ
េមរកិេ្រចីនេឡងី ៗ បនដងឹកន់ែតេ្រចីនអពីំ ថ នភពរបស់ែខមរ

េនកមពុជេ្រកម េហយីេ កកប៏នេសនីសមជកិសភ ្រគីស្ត សមីត 
ជយួេធ្វីអន្ត គមន៍ឲយរ ្ឋ ភិបលយនួ បញឈប់ជបនទ ន់នូវ ល់ទេង្វី

រេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងៃ្រពៃផ  មកេលីែខមរេនកមពុជេ្រកមផង
ែដរ ។ កនុងឱកសសំេណះសំ លេនះ ្របធនគណៈ្របតិភូ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក ក៏បនជំ បអំពី ជញ ធរយនួ
េខត្តឃ្ល ងំ និងេខត្ត្រពះ្រតពងំ ចប់ផ ឹក្រពះសងឃ ១២ អងគ កល
ពីែខកុមភៈ និងែខេម  េ យ្រពះសងឃទងំេនះ ្រគន់ែត ន
្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម និង ្ត ប់ចំេរៀងេសន ជតិ
របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ កប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 គរួរលំឹកថ កលពីែខកុមភៈ អនក្រសី Rebecca Sommer 
បនេធ្វីេសចក្តី យករណ៍មយួយ៉ងែវង អំពីសកមមភពែខមរេន 
កមពុជេ្រកម ែដលកំពុងតស៊ូយ៉ងស្វិត ្វ ញេដីមបីរក វបបធម៌ 
្របៃពណី និង្រពះពុទធ សនរបស់ខ្លួន ទប់ទល់ជមយួនឹងករ
គបសងកត់ រេំ ភសិទិធេសរជំីេនឿយ៉ងធងន់ធងរពីសំ ក់របប្រកុង
ណូយបចចុបបនន ។ របយករណ៍របស់អនក្រស ីេធ្វីេឡងីេ្រកយពី

អនក្រសីបនេធ្វីដំេណីរមកកន់ែដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ ឬកមពុជ
េ្រកម េហយីបនេធ្វីករសមភ សន៍ជមយួនឹងជនជតិេដីមែខមរេន
កមពុជេ្រកមអំពីសកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស របស់្រកុង ណូយ 
មកេលីជនជតមិយួែដលជមច ស់ទឹកដី ។ 
 បុ៉ែន្តេ កអគគរដ្ឋទូត ៃម៉េឃលី ម៉រនី ្របច្ំរកុង ណូយ 
បននិយយថ េ កេមីលមនិេឃញីមនករសងកត់សងកិនអ្វីេនះ
េទ ។ េ យ រែតទូត េមរកិេន្រកុង ណូយែថ្លងដូេចនះ េទីប
អនក្រសី Rebecca Sommer បនបំភ្លឺតបវញិកនុងអតថបទមយួយ៉ង
ែវង ែដល្រពឹត្តិរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនចុះផ យកនុង
េលខ ៤០ េ យមនន័យជ ទិ៍ថ អងគករសិទធិមនុសុ អន្តរជតិ
នន បនបន្លឺេភរវសញញ  អំពីករសងកត់សងកិនរបស់របប្រកងុ
ណូយ េទេលីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងេសរភីព

្របតិបត្តិជំេនឿ សនរបស់ែខមរេនកមពុជេ្រកម ជេរៀង ល់ៃថង 

េហយីអនក្រសីបនបញជ ក់ថ េទះបីជមនេសចក្តី យករណ៍អំពី
កររេំ ភសិទធមិនុស េនកមពុជេ្រកមយ៉ងេនះក៏េ យ ក៏សហ-
គមន៍អន្តរជត ិ េនមិនទន់បនេធ្វីអ្វីជយួែខមរកមពុជេ្រកមេន
េឡយី ។ 
 េសចក្តីបញជ ក់របស់េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ កនុងជំនបួ
ជមយួសមជិកសភ ្រគីស្ត សមីត កលពីៃថង្រពហសបតិ៍ ក៏បន
ែថ្លងែដរថ េ កអគគរដ្ឋទូត ៃម៉េឃលី ម៉រនី បំៃភ្លករពិតអំពី ថ ន
ភពរេំ ភសិទធមិនុស មកេលីែខមរេនកមពុជេ្រកម ។ េសចក្តី
បញជ ក់េនះ ្រសបេទនឹងលិខតិមយួចបប់របស់ ថ នទូត េមរកិ 
្របច្ំរកុង ណូយ ែដលសរេសរេឆ្លីយតបនងឹេ ក វដី ឃនិ
ឈនិ ែដលសរេសរអតថបទ មរបយករណ៍របស់អនក្រសSីommer 
េនះថ េ កអគគរដ្ឋទូត ៃម៉េឃលី ម៉រនី បនអេញជ ីញមកទស ន
វត្តមយួេនេដីមែខមីនែមន បុ៉ែន្តេនេពលេនះ ពំុមនវត្តមន 
បូ៉លីសយ៉ងេ្រចនីេនះេទ េហយីេ កក៏មិនបនេឃញីមនករ
ត ៉ មយួេនេពលេនះែដរ ។ លិខតិេនះបនបញជ ក់ថ េន
េពលអគគរដ្ឋទូតេធ្វីទស នកិចចេនះ ម្រន្តីសងឃមយួអងគបន្របប់
េ កកនុងនមឯកជនថ រ ្ឋ ភិបលមិនែដលប្រងក បមកេលី្រពះ
សងឃែខមរេ្រកមេឡយី ។ 
 េឆ្លីយតបេទ នឹងលិខតិរបសម់្រន្តី ថ នទូត េមរកិខង
េលីេនះ អនក្រសី Rebecca Sommer  បនអះ ងថ អនក្រសមិីន
ភញ ក់េផ្អីលអ្វីេទ ែដលថអគគរដ្ឋទូត្របច្ំរបេទសយនួ មិនបន
េឃញីវត្តមនៃនកម្ល ងំសន្តិសុខដ៏េ្រចីន េនេពលេ កេធ្វីទស ន-
កិចចេនកែន្លង ែដលេគប្រងក បមកេលី្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម
េនះ ។ អនក្រសីបញជ ក់ថ វត្តមនៃនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ និង
កងនគរបល ្រតូវេគបញជ ឲយដកថយេនេពលេ កអគគរដ្ឋទូតេទ
បំេពញទស នកចិចេពលេនះ ។ “ខញុក៏ំមិនភញ ក់េផ្អលីែដរ ែដលេ ក
អគគរដ្ឋទូតបនទទលួព័ត៌មនជឯកជនពីម្រន្តីសងឃមយួអងគ ែដល
ថ រ ្ឋ ភិបលេវៀត មមិនបនប្រងក ប្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម
េនះ” ។ បុ៉ែន្តអនក្រសីបនពនយល់ថ អនក្រសបីនេទទស នវត្ត

មជេ្រចីន េនេពលអនក្រសីេធ្វីទស នករេនេលីមតុភូមិ



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 4 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

កមពុជេ្រកម ។ អ្វីមយួែដលទក់ទញអនក្រសីជសំខន់េន
េពលេនះ គឺអនក្រសីបនសំេណះសំ លយ៉ងេ្រចីនជលកខណៈ 
ឯកជនជមយួនងឹអនកភូមិ ្រពះសងឃ េហយីនងិជនេភៀសខ្លួនេន
េ្រក្របេទសយនួ ។ ពកួេគបននិយយដូច ៗ គន ថ វត្ត ម្រពះ
ពុទធ សនែខមរ ពុទធិកសិក ែខមរ បន្រតូវ ជញ ធរកុមមុយ-
និស្តយនួ្រតួត្រ  និង្រគប់្រគងទងំ្រសុង ។ 
 អនក្រសី Sommer បនបញជ ក់ថ េចអធិករវត្តជេ្រចីន
បន្រតូវ ជញ ធររ ្ឋ ភិបលែតង ងំឲយកន់តំែណងេនះ តំែណង
េនះ ។ កនុងករណីខ្លះម្រន្តីសងឃមយួចំននួបន្រតូវរ ្ឋ ភិបលផ្តល់
តំែណងជថនូរនងឹេសុីបករណ៍ពីមជឈ ្ឋ នែខមរេ្រកម ឲយរ ្ឋ ភិបល 
យនួ ។ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក្តី ក៏េចអធកិរវត្តទងំេនះេនែតខំ
ករពរ្របជបរសិ័ទរបស់ខ្លួនជសំងត់ជនិចច ។ 
 គរួបញជ ក់ែដរថ គណៈ្របតិភូរបស់សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ ក ដឹកនេំ យេ ក ថច់ ងុ៉កថច់ និង្របធន
មូលនិធិមុ៉ង ញ៉ េ ក កុក ស ជបួជមយួសមជិកសភ េម-
រកិ េ ក ្រគសី្ត សមីត កលពីៃថង្រពហសបតិ៍េនះ េធ្វីេឡងីមុនមយួ
ៃថងៃនករេធ្វីបតុកមមរបស់្រពះសងឃ និងសកមមជនែខមរកមពុជេ្រកម
េនកមពុជ និងេនប ្ត ្របេទសេលីពិភពេ ក ។ េនកមពុជ 
បតុកមមែដលមន្រពះសងឃជង ៨០ អងគ និងសកមមជនែខមរកមពុជ
េ្រកម ប់សិបនក់ បន្រតូវ ជញ ធរ្រកុងភនំេពញ រមួជមយួ្រពះ
សងឃគ្ំរទរ ្ឋ ភិបល ងំ េ យេ្របីអំេពីហងិ យេទេលីសម-
ណបបតុករ ប ្ត លឲយ្រពះសងឃ ៥ អងគ រងរបសួ្រ ល និងមយួ

អងគ្រតូវែបកចិេញច ីមហូរឈមេជគខ្លួន ។ េទះយ៉ងេនះក្តី ករ
ងំេនះ មិនបនេធ្វីឲយកបនួបតុកមមរបស់្រពះសងឃែខមរកមពុជ

េ្រកម ែដលត ៉កំុឲយរ ្ឋ ភិបលយនួរេំ ភសិទធេិសរជំីេនឿ េពលគឺ
ករចប់្រពះសងឃផ ឹកតេទេទៀតេនះ ក់ខនេឡយី គឺកបួន 
បតុកមមេនះ េនទបំីផុតបនយកញត្តិេទជូន ថ នទូត េមរកិ
្របចេំន្របេទសកមពុជ េដីមបីឲយជយួេធ្វីអន្ត គមន៍បញឈប់រ ្ឋ ភិ-
បលយនួ្រប្រពតឹ្តអំេពីរេំ ភសទិធិយ៉ងអមនុស ធម៌ មកេលី្រពះ
សងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេនកមពុជេ្រកមជបនទ ន់ ។ ្រសបនឹងករប
្រងក បកបួនបតុកមមរបស់្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមកល
ពីៃថងសុ្រកទី ២៧ េម  ឯកអគគរដ្ឋទូត េមរកិ្របចេំន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ក៏បនេធ្វីកររះិគន់េទេលីចំ ត់ករេ្របី្របស់
េដីមបីទប់ ក ត់កបួនដែង្ហរបស់្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដរ ។ េ ក ចូេសហ្វ េអមូសូេមលី ឯកអគគរដ្ឋទូត េមរកិ
្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបង្ហ ញមុខញឹកញបក់នុង 
គំេ ង អភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន បនទមទរឲយ ជញ ធរៃន្របេទស 
កមពុជ ឲយពិចរ េឡងីវញិនូវទេង្វីដ៏ៃ្រពៃផ របស់ខ្លួន ែដលបន
ប្រងក បមកេលីកបួនដែង្ហបតុកមមរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម កលពីៃថងទី 
២០ េម  ឆន  ំ២០០៧ េនះេឡងីវញិ ។ េ ក ចូ េសហ្វ បន
ពិពណ៌នថ ករប្រងក បដ៏មនសភពកច វដូចេនះ ធ្ល ប់
េកីតមនេនសហរដ្ឋ េមរកិ បុ៉ែន្តពំុបនេធ្វីមកេលី្រពះសងឃ្រពះ
ពុទធ សន ឬអនកបសួេនកនុង សនេផ ង ៗ េនះេឡយី ៕ 

VOKK 

 យ៉ងេ ច ស់មន្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ្របមណ
ជង ៤០០ នក់ បនេធ្វីដំេណីរពី្រសុក្រកេប និង្រសុក ្វ យទង 
េខត្តមត់្រជូកេឆព ះេទកន់ ថ ប័នជនជតិភគតិចេនទី្រកុងែ្រពក
ឫស ី យនួេ ថ កឹងេថ ី េដីមបីត ៉បញ្ហ ដីធ្លីែដល្រតូវបនរដ្ឋ
អំ ចយនួរបឹអូសយកកលពឆីន  ំ ១៩៧៩ ។ េហតុករណ៍េនះ
បនេកីតេឡងីកលពី្រពឹកៃថងទី ១៩ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនពបុីរសែខមរេ្រកមមន ក់ យុ្របមណ ៤០ 
ឆន  ំេន្រសុក្រកេប បនឲយដឹងថ មន្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកមទងំ
េកមងចស់្របមណជង ៤០០ នក់ បនរមួដំេណីរេទេធ្វីករត ៉

េរឿងដីធ្លីេនទី្រកងុែ្រពកឫស ី ។ បញ្ហ ដីធ្លីទងំេនះ ្រតូវបនរដ្ឋ
អំ ចយនួរបឹអូសយកកលពឆីន  ំ ១៩៧៩ េ្រកយេពលយនួ
កុមមុយនិស្តេ្របលីបិចជេន្ល សែខមរេ្រកមេខត្តមត្់រជូក េទរសេ់ន
តំបន់ទឹកលិច េហយីករេធ្វដំីេណីរេទត ៉េនះ េទះបីមនករ
គំ មកំែហង ងំ និងដកហូតយកលិខតិប្តឹងត ៉យ៉ងក្តី ក៏បងប្អូន
ែខមរេ្រកមេនែតេធ្វីដំេណីរេទមុខជនិចច ។  

 េ ក េច េសីង កំេណីតេនភូមិ ងគ ឺ ឃុំ ងគឺ  
្រសុក្រកេប តំ ងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េន្រសកុ្រកេប បនមន
្រប សន៍ឲយដងឹថ “យនួេមលីងយែខមរេ្រកមខ្ល ងំ ស់ េគេ្របី
លបិចរបឹអូសយកដីធ្លីរបស់ែខមរជេ្រចីនេនេខត្តមត់្រជូក ែតេពល
ែដលបងប្អូនែខមរេធ្វីដំេណីរេទប្តងឹត ៉ េគ ងំ និងមិនអនុញញ តឲយ
បងប្អូនេឡងីជិះរថយន្តេនះេទ េគឲយេយងីខញុេំធ្វដំីេណីរេ យ 

ទិដ្ឋភព្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េលើដងផ្លូវត ៉បញ្ហ ដីធ្លី ែដល្រតូវយួនរបឹអូស 

 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េថមីរេជីងរហូត” ។ 
 ចំែណកឯេ ក េច េហន តំ ង្របជពលរដ្ឋេន
្រសុក ្វ យទង ែដលរមួដំេណីរជមយួគន េនះ បនឲយដឹងថ ្រកុម
អនកត ៉ទងំអសេ់ធ្វីដំេណីរបនចងំយ្របមណជង ១០០ គីឡូ-
ែម៉្រត េបីគិតពី្រសុក្រកេបេទដល់វត្តសទឹង ្រសុកចូវថញ់ េខត្តមត់ 
្រជូក ។ េ យមនករេនឿយហត់ េហយីយប់ផងេនះ េទីប្រកុម
អនកត ៉បនសេ្រមចចិត្តចូលសំ កេនវត្តខងេល ី ។  េច េហន 
បនបន្តេទៀតថ េនេពល្រកមុអនកត ៉ចូលសំ កេនវត្តខងេលី 
ពកួសមតថកិចចយនួ្រគប់្រកសួងែដលដឹកនេំ យេ ក សឺង េភឿក
្វ ង ្របធនគណៈកមមករជនជតិ្របចែំដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ 

រមួនឹងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ បនេធ្វីដំេណីរចូលមកវត្តសទឹង េដមីបី
បញចុ ះបញចូ លឲយ្រកុមអនកត ៉្រពម្រតឡប់មកផទះវញិ េហយីេគបន
និយយផងែដរថ “រ ្ឋ ភិបលយនួមិន ចេ ះ្រ យបនេទ

បញ្ហ ដីធ្លីទងំេនះ” ។ េ យ្រកមុអនកត ៉្របមណជង ៤០០ នក់
េនះមិនយល់្រពមេធ្វីដំេណីរ្រតឡប់មកផទះវញិ េទីបប ្ត លឲយ
ពកួ ជញ ធរយនួេ្របីកម្ល ងំេយធ និង្របជជនយនួ ប់ពនន់ក់ 
ចប់បងខំ្របជពលរដ្ឋែខមរេឡងីរថយន្ត េហយីដកឹមកផទះវញិេរៀង ៗ 
ខ្លួន មកដល់ផទះេនេវ េម៉ង ៣ និង ៣០  នទីយប់ៃថងទី ២០ ែខ
េម  ឆន  ំ២០០៧ ។  
 គរួរលំឹកថ បញ្ហ ដីធ្លីែដលរដ្ឋអំ ចយនួរបឹអូសយកពី
្របជពលរដខែខមរេ្រកមេនះ មិនទន់បនបញឈប់សកមមភពេនះ
េទ ។ រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ េនមន្របជពលរដ្ឋជេ្រចនី
្រគួ រ្រតូវរដ្ឋអំ ចយនួរបឹអូសយកដីធ្លី និងមិន្រពមសងមកវញិ
នូវចំននួដីធ្លីែដលបនរបឹអូសយកកលពីឆន  ំ១៩៧៩ េហយីេនះជ
េលីកទីបីេហយី ែដលពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេខត្តមត់្រជូក េ្រកកេឡងី

ត ៉ែបបេនះ ចប់ ងំពីែខកញញ  ឆន  ំ២០០៦ មក៕           ្រសី រត័ន 

 កលពីៃថងទី ២០ ែខេម  កន្លងេទេនះ ្រពះសងឃ និង
ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ្របមណ ១០០ អងគ និងរូប បនេទជបួជុំ

គន េនមុខ ថ នទូតយនួ ្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេដីមបី
ក់ញញត្តិត ៉ឲយ ថ នទូតយនួបញឈប់ករគបសងកត់ និងេធ្វីទុកខបុក

េមនញមកេលី្រពះសងឃ និង្របជជនែខមរេ្រកម េហយីេធ្វីករេ ះ
ែលង្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ែដល្រតវូបនរដ្ឋអំ ចយនួ
្រកុង ណូយចប់ខ្លួនជបន្តបនទ ប់នេពលកន្លងមកេនះ ។ 
 បនទ ប់ពីបន្របមូលផ្តុ ំគន េនមុខ ថ នទូតយនួ សមណ- 
បបតុករែខមរេ្រកម ្រតូវទទលួរងករេ្របីកម្ល ងំប្រងក បដ៏េឃរេឃពី
បូ៉លិស្របឆងំបតុករ និងប៉ូលិសសមង ត់របស់រ ្ឋ ភិបល ប់រយ
នក់ប ្ត លឲយសមណបបតុករចំននួ ៦ អងគ្រតូវរបសួជទមងន់ 
កនុងេនះរមួមន្រពះេតជគុណ ថច់ ធី, ្រពះេតជគុណ វ ម
េព្រជ, ្រពះេតជគុណ ឡមឹ យុទធ, ្រពះេតជគុណ ថច់ រនិទ និង្រពះ
សងឃពីរអងគេទៀតមិន គ ល់្រពះនម េទីបសងឃបតុករេទ្របមូលផ្តុ ំ

គន េនមុខ្រពះបរម ជ ងំវញិម្តង េដីមបីេលីកប ្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិ-
បលកុមមុយនិស្តយនួ ែដលបននិងកំពុងរេំ ភបំពនសិទធេិសរ ី
ភព របឹអូសយកដីធ្លី និងរេំ ភេសរភីពជេំនឿ សនេនទឹក
ដីកមពុជេ្រកម ។ 
 ករ្របមូលផ្តុ ំគន របស់សងឃបបតុករែខមរេ្រកម េនមុខ្រពះ
បរម ជ ងំ បនេធ្វីឲយមតិជតិ និងអន្តរជតិមនករភញ ក់េផ្អីល 
យ៉ងខ្ល ងំចំេពះបតុកមមេ យអហងិ  គង់េនេលីទី លេ្រកម 
កេម្ដ ៃថងដ៏ែសនេក្ត បេញចញសូរស័ពទ្រពះធម៌ និងចំេរៀងេសន ជតិ
រមួគន បង្ហ ញពកីរតស៊ូប្តូរផ្ត ច់ករពរទឹកដ ី និងពុទធ សនេន
កមពុជេ្រកម ។ ករ្របមូលផ្តុ ំគន របស់សមណបបតុករែខមរេ្រកម 

េនមុខ្រពះបរម ជ ងំេនះ មនេលីកប សរេសរថ “ជេយ! 
កម្ល ងំ មគគីែខមរកមពុជេ្រកម, រ ្ឋ ភិបលយនួ្រតូវែតបញឈប់ករ
រេំ ភសិទធិ សន និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម, រ ្ឋ ភិបលយនួ
្រតូវែតេ ះែលង្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំ ៣ អងគ និងបំបសួ្រពះ
សងឃទងំ ៩ អងគែដលបនផ ឹករចួេហយីេឡងីវញិ េ យឥត
លកខខណ្ឌ » ។ 
 េ្រកយមក្រកុមបតុករ បននិមន្តជកបួន េចញពីមុខ្រពះ
បរម ជ ងំ មម វថីិជបម់ត់ទេន្លសំេ េទ ថ នទូត េមរកិ
េនែកបរវត្តភនំ នទី្រកុងភនំេពញ ។ កបួនេនះដែង្ហ េទីបេទដល់មុខវត្ត
ឧ ្ណ េ ម ្រ ប់ែតមន្រកមុសងឃែដលគ្ំរទរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
្របមណ ១០ អងគ េទ ងំ ។ បុ៉ែន្តមិនបនសេ្រមច េហយីសងឃ
្របមណ ១០ អងគ េនះក៏បនអះ ងថ ជតំ ង គណ
្រកុង េហយីក៏ដេណ្តី មយកប  និង្រប យ្របតប់គន មយួ្របវ

ទិដ្ឋភពបតុកមមអហងិ របស់្រពះសងឃែខមរេ្រកម េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ជមយួសមណបតុករែខមរកមពុជេ្រកម ។ អំេពីហងិ របសជ់ន
ពល  ែដលជបកខពកួគូកនរបសស់ងឃទងំ ១០ អងគេនះ បនេធ្វី
ឲយពលរដ្ឋែខមរជពុទធ សនិកជន ែដលបន ម នឃ្ល េំមលី
បញ្ហ េនះ េធ្វីកររះិគន់យ៉ងខ្ល ងំ ។ បនទ ប់ពីដេណ្តី មប  និងេ្របី
ហងិ មកេលីសងឃបតុករែខមរេ្រកម េគកតស់មគ ល់េឃញីែដរថ 
មនដបទឹកសុទធជេ្រចីនបនេ ះសំេ សងឃទងំ ១០ អងគខង
េលី ែដលេធ្វឲីយ្រកុមសងឃ េ  ចន់ថុល រត់េប៉ងចីពរយក្របស
យុចូលេទកនុងវត្តឧ ្ណ េ មយ៉ងទី តទី់ែណងផងែដរ ។ 

 ្រពះសងឃមយួអងគ្រពះនម ឡមឹ យុទធ គង់េនវត្ត មគគី-
រង ី ែដល្រតូវជនពលបកខពកួរបស់្រកុមសងឃ េ  ចន់ថុល ៃវ ៉

ែបកចិេញច ីមេឆ្វង កនុងេពលេធ្វីដំេណីរដែង្ហកបួន បនមនសងឃដកី
ឲយដឹងថ ជនៃដដល់គឺជកូនសិស របស់ េ  ចន់ថុល េនវត្ត
លងក  ជេមគណខណ្ឌ ដូនេពញ  បនកន់ដំុថមចូលៃវ្៉រពះអងគយ៉ង

វៃ្រពៃផ  ។ ្រពះអងគបនមនសងឃដីកបន្តេទៀតថ ករចូល
រមួដែង្ហញញត្តិេនះ គឺទមទរឲយ ជញ ធរយនួេគរពសិទធិេសរភីព 
្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមប៉ុេ ្ណ ះ េហយីពុំមនប៉ះ
ពល់ដល់្រពះសងឃ ឬជន េនភនំេពញេនះេឡយី ។ 
 ចំែណក្រពះេតជគុណ ថច់ លីេភ កំេណីតេនេខត្ត្រពះ
្រតពងំ ធ្ល ប់្រតូវបនរដ្ឋអំ ចយនួចប់ កព់នធនគរ្របមណ
ជង ៣ ែខ បនមនសងឃដកី្របប់អនកយកព័ត៌មន្រពឹត្តិប្រត
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេនខងមុខវត្តឧ ្ណ េ មថ ្រពះសងឃ
ែខមរេ្រកមេទជបួជុំគន េនៃថងេនះ គឺេដីមបីឲយ្រពះម ក ្រតដងឹពី
ទុកខលំបករបស្់របជពលរដ្ឋែខមរ ជពិេសស្រពះសងឃែខមរកមពុជ
េ្រកម ។ ្រពះអងគបនបន្តេទៀតថ “ ជញ ធរយនួេនែតេធ្វីទុកខបុក
េមនញបំបិទសិទធិេសរភីពមកេលី្រពះសងឃ និងែខមរកមពុជេ្រកម 
េទះបីជមនករជយួេ្រជមែ្រជង ប្តឹងត ៉ពីសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ កេនេ្រក្របេទសក្តី” ។ 
 េទះជយ៉ង ក្តី កបួនដែង្ហរបស់្រពះសងឃែខមរេ្រកម
បនបន្តេទមុខេ យសន ឹម ៗ រហូតដល់ ថ នទូត េមរកិ ទី
ែដល្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម បន្របគល់ញត្តិឲយដល់
តំ ង ថ នទូតេនះ ។ ជមយួគន េនះែដរ ្រពះេតជគុណ ហុ៊ល 
ភីរមយ ែដល្រតូវបនអនុញញ តែតមយួអងគឯង ឲយយកញត្តិ្របគលឲ់យ
ទូត េមរកិេនះ បន្របប់្របពន័ធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនេ្រក ថ ន
ទូត េមរកិ្របចេំនកមពុជថ តំ ង ថ នទូត េមរកិបន
្វ គមន៍ទទលួញត្តិេនះ េហយីសនយថ នឹងបញជូ នេទកន់រ ្ឋ ភិ

បល្រកុង ៉សុីនេ ន េដីមបីឲយស្រមបស្រមួលចំេពះបញ្ហ េនះ ។ 
 ញត្តិែដល្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម បនយកេទ្របគល់
ឲយ ថ នទូត េមរកិេនះ មនន័យថ េ យសេងកតេឃញីថ ងំ
ពីបុ ណកលមក ្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមបនចត់ទុក្រពះ

សងឃ្រពះពុទធ សន ជពិេសស្រពះសងឃែខមរ គឺជសកក រៈបុគគល 
និងជបុគគលែដលមិន ចជន រេំ ភបន ។ បុ៉ែន្តចប់ ងំពី
ឆន  ំ១៩៧៥ ែដលរ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនិស្តបន្រគប់្រគងអំ ច
េលីៃផទ្របេទសយនួទងំ្រសុងមក រ ្ឋ ភិបលយនួបន្របមថ
េមីលងយដលកិ់ត្តិយស្រពះសងឃែខមរេ្រកមយ៉ងធងន់ធងរ កនុងេនះ
មនករចប់សំ តចបង់ចីពរផ កឹ្រពះសងឃ េហយី្រចកពនធនគរ  
េលីសពីេនះមនករេធ្វីទរុណកមមេផ ង ៗ េទៀតមកេលី្រពះសងឃ 
និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម រហូតមនេមដឹកនក៏ំដូចជ្រពះសងឃមយួ
ចំននួធំ្រតូវសុគតកនុងពនធនគរ ។ កនុងេនះមន្រពះេមគណ គឹម 
តុកេចីង និង្រពះសងឃខ្លះេទៀតក្ល យជវកិលចរតិ និងមនជំងឺ
យ៉ងធងន់ធងរបនទ ប់ពីករេ ះែលង េហយីទីបំផុតក៏្រតូវ ្ល ប់យ៉ង
េ ច ធ័ម ។ ញត្តិរបស់្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ចុះ

េនៃថងទី ២០ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ ្របគល់ជូន ថ នទូតសហរដ្ឋ
េមរកិ ្របចេំនកមពុជ បនទមទរ ៦ ចំណុច៖ ទី ១- ករណី

ចប់ខ្លួនយុវជន េច េធឿន េនេខត្តមត់្រជូក កលពីៃថងទី ៣០ 
សី  ឆន  ំ២០០៦ ។ េកះេ និស ិតែខមរកមពុជេ្រកមេឈម ះ ឌិន 
សុធី េនេខត្តឃ្ល ងំ េ យេចទ្របកនថ់បនេមីលកែសត 
វឌីីអូ និងែចកចយឯក រពសីកមមភពរបសស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ។ ទី ២- កម្ល ងំ្រប ប់ វុធចំណុះេខត្តឃ្ល ងំ បនេធ្វកីរ
េ មព័ទធ បលីជនខ់ពស់េនេខត្តឃ្ល ងំ មិនឲយ្រពះសងឃជ
សមណនិស ិតេចញបិណ្ឌ ប្រតកលពីៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២០០៧ ។ ទី ៣- បេណ្ត ញសមណនិស ិតែខមរកមពុជេ្រកម ៣៦ 
អងគ មិនឲយេទេរៀនេន បលីជន់ខពស់េខត្តឃ្ល ងំបន្តេទៀត 
េទ ។ ទី ៤- ចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមចំននួ ៩ អងគ 
កលពីៃថងទី ២២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ និងបត់ខ្លួនចំននួ ៣ អងគ 
រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ។ ទី ៥- ជញ ធរយនួេខត្ត្រពះ្រតពងំ
បងខំឲយ្រពះសងឃ ៣ អងគរមួមន ភិកខុ ថច់ ធន់, សឺន ែចងេចីង,  
សឺន លំ ន ឲយ ចកសិកខ បទេ យ្រពះអងគឯង និងទ ី៦ ជញ
ធរយនួេខត្តែ្រពកឫស ីចប់ផ ឹកភិកខុ យ៉ន់ តូង គង់េនវត្តករន្ត ។ 
 គរួបញជ ក់ថ េគលបណំងសំខន់ៃនករេធ្វីបតុកមម
របស់្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម គឺជ រសំខន់មយួ
ែដល្រតូវបន ្វ គមន៍ េ យឯកអគគរដ្ឋទូត េមរកិជយួេធ្វអីន្ត -
គមន៍ និងទមទរឲយ្រកុង ណូយ េ ះែលង្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
ែដលកំពុងជបព់នធនគរទងំអស់ និងបញឈប់ជបនទ ន់នូវករ
រេំ ភបំពនសទិធិេសរភីព ជពិេសសែផនកេសរជំីេនឿ សន 
របស់្រពះសងឃ និង្របជរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម និងអំពវនវឲយរ ្ឋ - 
ភិបលៃន្របេទស ៊ ន និងសហគមន៍អន្តរជតិជយួេធ្វីអន្ត -
គមន៍ មលទធភពបងខំឲយរ ្ឋ ភិបលយនួ បញឈប់ ល់សកមមភព
អមនុស ធម៌ បំបត់ពូជ សនែ៍ខមរេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ៕ 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមចំននួ ៤ អងគ ្រតូវបន ជញ ធរ
កុមមុយនិស្តយនួចប់ផ ឹកជបន្តបនទ ប់ េ យេចទ្របកន់ថបន
ផ ព្វផ យ្រពឹត្តបិ្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពភិពេ ក និងយក
ម៉សុីនថតសកមមភពរេំ ភបពំនេជឿ សន េ្រកយពីមន
បតុកមមអហងិ របស់ែខមរកមពុជេ្រកមពសេពញពិភពេ កកល 
ពីៃថងទី ២០ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ េនះ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនព្ីរពះសងឃមយួអងគ ្រពះជនម ២៤ វស  
ជសងឃែខមរកមពុជេ្រកម គងេ់នេខត្ត្រពះ្រតពងំ មនសងឃដកីឲយ
អនកយកព័ត៌មន្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមដឹងថ ជញ ធរ
យនួថន ក់មជឈិម និងេខត្ត្រពះ្រតពងំ ្រពមទងំ ជញ ធរ្រសកុ
កេញច ង បនរមួសហករជមយួ្រពះសងឃ មគគេីសន ជតិស្អីេគ
េនះ ចប់ផ ឹក្រពះសងឃេនកនុងវត្តកេញច ងកពុំង វ ្រសកុ
កេញច ង ចំននួ ២ អងគ កលពីៃថងទី ២១ ែខេម  រមួមន្រពះភិកខុ 
ថច់ ធន ់និង្រពះភិកខុ ធន ៉ត េហយីពកួេគបនចប់្រពះសងឃ
គង់វត្តកេញច ងកពុំង វដែដលេនះផ ឹកមយួអងគេទៀត េនៃថងទី 
២២ ែខេម  ែដលមន្រពះនម ថច់ មិញធី និងសងឃមយួអងគ
េផ ងេទៀត្រពះនម សឺន ែចងចឺន គង់េនវត្តេផន អែណ្ត ត ឃុេំ្រ ត 
្រសុកជុំ្រកុង បនទ ប់ពីមនករេធ្វីបតុកមមអហងិ របស់្រពះសងឃ 
និងបងប្អូនែខមរកមពុជេ្រកមេនេលីពិភពេ ក ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរ
កមពុជេ្រកម្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនបង្ហ ញករ
េ ក ្ត យយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះទេង្វីរបស់ ជញ ធរយនួកុមមុយនិស្ត ។ 
្រពះអងគបនមនសងឃដីកថ េពលេនះពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម
កំពុង្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់យ៉ងធងន់ធងរមយួ ៃនអំេពីបំបតពូ់ជ
សន៍ែខមរកមពុជេ្រកមពីសំ ក់រ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនសិ្ត ។ 

្រពះអងគបនបែនថមេទៀតថ ករចប់ផ ឹក្រពះសងឃទងំ ៤ អងគេនះ
គឺជទេង្វីមយួដ៏ៃ្រពៃផ របស់រ ្ឋ ភិបលយនួ បនទ ប់ពីមនពលរដ្ឋ
ែខមរកមពុជេ្រកមេធ្វីបតុកមមទូទងំពិភពេ ក ទមទរឲយរ ្ឋ ភិ- 
បលកុមមុយនិស្តយនួេគរពសិទធមិនុស  និងជំេនឿ សន ។ 
 ទនទឹមនឹងេពល្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម 
្របមណ ១០០ អងគ និងរូប េធ្វីបតុកមមេនមុខ្រពះបរម ជ ងំ 
នទី្រកុងភនំេពញកលពីៃថងទី ២០ េម  េហយី្រតូវបន ជញ ធរ
កមពុជ យប្រងក បឲយរងរបសួ្រពះសងឃខ្លះផងេនះ គឺេនឯសហ-
រដ្ឋ េមរកិ, អូ្រ ្ត លី, ប ងំ និងក  មនជនជតិេដមីែខមរ
កមពុជេ្រកម បរ់យនក់ បន្របមូលផ្តុ ំគន េធ្វីបតុកមមដំ លគន
េនៃថងសុ្រក កនុងេគលបំណងដូចគន  ។ កនុងេនះេគសេងកតេឃញី
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនសហករជមយួជនជតិភគតិច
មុ៉ង ញ៉, ជនជតិភគតិច វមង មកពីរដ្ឋននទូទងំសហរដ្ឋ

េមរកិ មនចនំនួទងំអស់ជិត ៥០០ នក់ បនរមួគន េធ្វីបតុកមម
អហងិ ឈរេនមុខ ថ នទូតយនួ េនកនុងរដ្ឋធនី ៉សុីនេ នឌីសុ ី
សហរដ្ឋ េមរកិ ។ បតុករែដលចូលរមួទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលយនួ 
បញឈប់នូវទេង្វីរេំ ភបំពនសិទធមិនុស  និងជំេនឿ សន គឺបន
និមន្ត និងអេញជ ីញមកពីប ្ត រដ្ឋមយួចំននួ ដូចជ ម៉ស ជូេសត, 
េណ ៉ , ខឡូូ ៉ដូ, កលីហ្វ័រញ៉, ហ្វី ែដលេហ្វ ល, ញីវេចីសុី,  
៉សុីនេ ន...។ល។  

 េនកនុងករេធ្វីបតុកមមេនះ បតុករែខមរេ្រកមបននគំន
េលីកប ជេ្រចនីផទ ងំ បង្ហ ញនូវរូបថតជនរងេ្រគះែដល ្ល ប់
េ យ រកររេំ ភសិទធិមនុស ពីសំ ក់ ជញ ធរយនួ និងមន
កន់ទង់ជតិតំ ងឲយជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម, មុ៉ង ញ៉ 
និង វមង ផងែដរ កនុងេនះមនបតុករខ្លះេស្ល កសេម្ល កបពំក់
តំ ងឲយជតិរបស់ខ្លួនេទៀតផង ។ 
 ្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ គណៈកមមករនយកសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម ទទលួបនទុកខងកិចចករអន្តរ សន គណៈេថរ 
ទ្រពះពុទធ សនែខមរកមពុជេ្រកម បនមនសងឃដីក្របប់ឲយ
ដឹងថ “េគលបំណងដ៏ចមបងែដល្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរ
េ្រកម ប់រយរូប បននិមន្ត និងអេញជ ីញេទពី្រគប់រដ្ឋទងំអស់មក
ជបួជុំគន េនទី្រកងុ ៉សុីនេ នឌសុីី មុខ ថ នទូតរ ្ឋ ភិបលយនួ
េនះ កនុងេគលបំណងទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលយនួពិចរ  និង
េ ះែលង្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្រតូវបនចប់ផ ឹកេន
កមពុជេ្រកម េហយីកំពុងែតជប់ឃុឃំងំេនកែន្លងែដលេយងីមនិ
ដឹង េហយីកនុងេនះមន្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋមយួចំននួធំ ម 
ប ្ត េខត្ត្រពះ្រតពងំ, ឃ្ល ងំ និងមត់្រជូក កំពុង្រតូវបនរ ្ឋ ភិ- 
បលយនួគំ មកំែហងចប់ផ ឹក និង ក់គំនប េហយីរេំ ភេលី
្រពះពុទធ សន” ។ ្រពះេតជគុណ ថច ់បី៊រងគ បនមនសងឃដកី
បែនថមេទៀតថ “រ ្ឋ ភិបលយនួ បនបេងកតីគណៈកមមករសងឃ
េសន ជតិខងេ្រកយខនង េដីមបីបំភន់មតិ្របជពលរដ្ឋែខមរ  

ទិដ្ឋភពបតុកមមអហងិ របស់ែខមរេ្រកម, ម៉ុង ញ៉ និង វ មង េនបរេទស  



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 8 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

កមពុជេ្រកម ែដលមនជំេនឿេលី្រពះពុទធ សន ដូចជករ
បងខំឲយ្រពះសងឃផ ឹកចូលបំេរទី ន, ករបងខំឲយ្រពះសងឃចញិច ឹម
សត្វពហនៈេធ្វីែ្រសចំករ េហយីបងខំឲយ្រពះសងឃេគរពរូប េ  ជី 
មិញ តំ ងឲយ្រពះពុទធ សនរបស់ែខមរេនកមពុជេ្រកម ែដល
មន ប់ពន់ឆន មំកេហយីេនះ ។ េលីសពេីនះ យនួបនបេងកីត 
គណៈកមមករសងឃ បេ្រមីឲយលទធិកុមមុយនិស្តយនួ្រកុង ណូយ 
យកមកគបសងកត់ និងបំផ្ល ញ សនែខមរេយងី គឺេធ្វីយ៉ង
ឲយមតិពុទធបរសិទ័ែខមរកមពុជេ្រកម បត់ជំេនឿេលី្រពះពុទធ សន
េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម” ។ 
 េ ក កុក ស ្របធនមូលនធិិមុ៉ង ញ៉ េនសហរដ្ឋ- 
េមរកិ មន្រប សន៍ថ “ែខមរកមពុជេ្រកមក៏ជពលរដ្ឋរបស់

្របេទសយនួ សថតិេ្រកមរ ្ឋ ភិបលែតមយួ ជញ ធរយនួ្រតូវែតបទិ
បងំែថរក ែខមរកមពុជេ្រកម ឲយេសមីភពដូចជជនជតិយនួែដរ ។ 
េហតុដូចេម្តច រ ្ឋ ភិបលយនួែបងែចកេយងីខញុខំសុពីជនជតយិនួ
េនះេទវញិ” ។ 
 បនទ ប់ពីេធ្វីបតុកមមេនមុខ ថ នទូតយនួ ្រកុមបតុករែខមរ
េ្រកម ជនជតិភគតិចយនួម៉ុង ញ៉ និងជនជតិភគតិច វ 
មង បននគំន បន្តដំេណីរេទេធ្វីបតុកមមេនែកបរ គរសភជតិ
សហរដ្ឋ េមរកិ េដីមបីទមទរឲយរ ្ឋ ភិបល េមរកិជយួេ ះ
្រ យបញ្ហ ទងំេនះ ។ 
 េ ក ថច ់ ចន់តូ ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
្របចេំន្របេទសអូ្រ ្ត លី បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ េន
អូ្រ ្ត លីមន្រពះសងឃ និង្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ្របមណ ២០០ 
រូប េទពីេខត្តធំ ៗ បននគំន េធ្វីបតុកមម ែហប ងំពីេម៉ង ៩ 
កន្លះ្រពឹក រហូតដល់េពលរេសៀល េនទី្រកុងេខន្រប គឺេធ្វីដំេណីរ
មលំ ប់េទឈរេនមុខ ថ នទូតយនួ, េមរកិ, ស៊ុយែអត, 

ៃថ, ល្លីម៉ង់, ហូល្លង់ និងសភជតិអូ្រ ្ត ល ីជូនញត្តិដល់ ថ ប័ន
សហគមន៍អន្តរជតិទងំេនះ េដីមបីឲយេគជយួ ក់គំនបេលីរ ្ឋ -
ភិបលយនួ េដីមបីឲយបញឈប់បញ្ហ រេំ ភសិទធមិនុស  និងជំេនឿ
សនពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុង្រតូវយនួ ក់គំនប

េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកមសព្វៃថងេនះ ។ 
 េនឯ្របេទសក ឯេ ះវញិ ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម
ជង ១០០ របូ េទពីេខត្ត-្រកុងមយួចំននួ បនេទជបួជុំគន េធ្វី
បតុកមមមុខ ថ នទូតយនួ កនុងទី្រកុងអូ ៉េនៃថងសុ្រកទី ២០  
េម  េនះផងែដរ ។ 
 រឯីពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេនឯ្របេទសប ងំវញិ គឺថនឹងរមួ
គន េធ្វីបតុកមមេនៃថង្រសុកេនះែដរ បុ៉ែន្តេលីកេទេធ្វីេនៃថង ទតិយ 
ទី ២២ េម  ចប់ ងំពីេម៉ង ២ រេសៀលដលេ់ម៉ង ៥ កន្លះ ង ច 
ជបួជុំគន េធ្វីេនទី នសិទធិមនុស េនែកបរវមិន Tour Eiffel កនុងទី
្រកុងប៉រសី ។ មនមនុស ្របមណ ៣០០ នក់បនេលីកប

េ្រពង្រពត និងទង់្រពះពុទធ សន យឡនឹំងទង់ជតិែខមរ 
កមពុជេ្រកមផងែដរ េហយីបនទក់ទញ រមមណ៍េភញ វេទស- 
ចរណ៍ប ងំ និងបរេទសែដលបនេទទស ន Tour Eiffel មន
ចំ ប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំ ជពិេសសឯក រជិត ២០០០ ចបប់
្រតូវបនែចកចយេសទីរគម នសល់ ។ េ្រកពីេនះ េគសេងកតេឃញី
មនករគ្ំរទពអីនកេទសចរប ងំ, វមង និងជប៉ុនផងែដរ ។ 
 េ ក ថច ់េវៀន ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របចំ
ទ្វីបអឺរុប បនឲយដឹងថ េ យមនករឈចឺបនឹ់ងកររេំ ភសិទធិ
ដ៏ៃ្រពៃផ ៃនរ ្ឋ ភិបលយនួមកេលី្រពះសងឃ ក៏ដូចជបងប្អូនែខមរ
េ្រកមេនកនុង្របេទស េទីបប ្ត លឲយមនករបតុកមមទូទងំ
ពិភពេ កែបបេនះ ។ េ ក ថច់ េវៀន បន្តេទៀតថ ្រកុមបតុករ
ែដលបនចូលរមួ្របមណ ៣០០ នក ់បនចុះហតថេលខេនេលី
លិខតិមយួ សូមឲយសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បញជូ នេទអងគករ
អន្តរជតិមនសមតថកិចច ជយួេ ះ្រ យរកយុត្តិធម៌ឲយ្រពះសងឃ 
និងពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្រតូវបនរដ្ឋអំ ចយនួចបផ់ ឹក 
និងរេំ ភសិទធមិនុស  ។ េ្រកពីេនះេ កក៏បនអំពវនវដល់
្របធនធិបតីៃន្របេទសប ងំ ជយួ ក់គំនបដល់្របេទសយនួ 
ឲយេគរពករណីយកិចច និងពកយសនយរបស់ខ្លួនកនុង នៈខ្លួនជ
សមជិកៃនអងគករសហ្របជត ិ។ បនទ ប់មក េ ក ថច ់េវៀន ក៏
បនែថ្លងអំណរគុណផងែដរចំេពះ្រពះសងឃ និងបងប្អូនបតុករ
ទងំអស់ ្រពមទងំករគ្ំរទពសីំ ក់េភញ វេទសចរណ៍ ជនជតិ
ភគតិច មុ៉ង ញ៉, វមង ។ល។ 
 សូមបញជ ក់ថ ចប់ ងំពីរបបកុមមុយនិស្តយនួេធ្វី
និគមេលីដីែដនដីកមពុជេ្រកមមក ែខមរកមពុជេ្រកម្រតូវបនរបប
កុមមុយនិស្ត្របមថជន់ឈ្ល ី មិនបនេគរពសទិធិមនុស , ជំេនឿ
សន, មនកររេំ ភយកដីធ្លី ែថមទងំ មមិនឲយ្រពះសងឃ 

និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកមសិក អក រ ្រស្តែខមរេនះេទ ។ ជពិេសស
េនេពលែដល្រពះសងឃ និងបងប្អូនែខមរេ្រកមែចកគន ន្រពឹត្តបិ្រត 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជព័ត៌មនឆ្លុះបញច ងំករពិតៃន
ថ នភពរបស់ែខមរេ្រកម ្រតូវបនរដ្ឋអំ ចផ្ត ច់ករយនួេធ្វទុីកខ

បុកេមនញ េហយីែតង្រតូវទទលួរងករចប់ខ្លួន ក់ពនធនគរ  

ទិដ្ឋភពបតុករែខមរកមពុជេ្រកម ្របមូលផ្តុំគន េន Tour Eiffel ្របេទសប ងំ 

 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 9 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

កនុងេនះមន្រពះសងឃខ្លះ្រតូវបនចប់ផ ឹក និងេធ្វីទរណុកមម
យ៉ង វៃ្រពៃផ េទៀតផង ។ គរួរលំឹកថ េនមុនពលរដ្ឋែខមរ
េ្រកមេធ្វីបតុកមមទូទងំពិភពេ កមយួៃថង េនទឹកដីកមពុជេ្រកម 
េខត្តឃ្ល ងំមន្រពះសងឃចំននួ ២ អងគ ្រតូវបន ជញ ធរយនួចប់
ផ ឹក េ យេចទ្របកន់ពីបទចូលរមួបតុកមមកលពីៃថងទី ៨ កុមភៈ 

ឆន  ំ ២០០៧ ។ ្រពះសងឃទងំពីរអងគេនះរមួមន ភិកខុ លី េន 
គង់េនវត្តពមបនួ ្រសុកឡុងភូ និងមយួអងគេទៀត្រពះនម សឺន 
ថញ់ គង់េនវត្តេដីមេពធិ ្រសុកឡុងភូ េខត្តឃ្ល ងំ ទឹកដីកមពុជ
េ្រកម ៕                                                     

          េច មុនីេខម  

 កលពីចុងែខេម កន្លងេទេនះ អងគករតំ ងឲយ
្របជជតិែដលគម នតំ ងរបស់ខ្លួន េនអងគករសហ្របជជតិ 
េ កត់ថ UNPO បនេធ្វីលិខតិអំពវនវមយួជូនដល់នយករដ្ឋ
ម្រន្តី្របេទសេវៀត ម ឲយមនករបនទន់ឥរយិបទចំេពះទេង្វី

របស់ខ្លួននេពលបចចុបបននេនះ កនុងកររេំ ភបំពនសិទធមិនុស  
និងេសរភីពជំេនឿ សនែខមរកមពុជេ្រកម ។ ជពិេសសគឺករ
េធ្វីទុកខបុកេមនញមកេលីសហគមន៍, គំ មកំែហង និងចប់្រពះ
សងឃែខមរកមពុជេ្រកមផ ឹក េហយី ក់ពនធនគរក៏ដូចជសមជកិ-
សមជិករបសស់ហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជសមជិកេពញ
អងគរបស់ UNPO ែដលជអងគករមយួ្របកនយ់កមគ៌អហងិ ជ
ចមបង ។ បនទ ប់ពីេនះ ្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរេ្រកម សូមេធ្វកីរ
បកែ្របជផ្លូវករដូចតេទេនះ ៖ 
 ទី្រកុង េអ, ៃថងទី ២៥ ែខេម  ឆន  ំ ២០០៧ េយង
មេសចក្តី យករណ៍របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ករចប់

ផ ឹក្រពះសងឃ រេំ ភេសរជំីេនឿ សនេនះ មិន្រតឹមែតជទេង្វី

មយួេផគីនកនុងកររេំ ភេសរជំីេនឿ សន ែដលទក់ទិនេទនងឹ
សកមមភពសិទធមិនុស របស់ែខមរកមពុជេ្រកមេនះេទ បុ៉ែន្តេនះជ 
ទេង្វីរេំ ភកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ែដលរ ្ឋ ភិបលេវៀត មបនចុះ
ហតថេលខេលីអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិ្របជពលរដ្ឋ, សិទធេិធ្វី
នេយបយ និងេសចក្តី្របកសជសកលរបស់អងគករសហ្របជ-
ជតិស្តីអំពីករេរសីេអីង និងរេំ ភសិទធិជំេនឿ សន ។ 
 កលពីៃថងទី ២២ ែខេម  ឆន  ំ ២០០៧ មន្រពះសងឃ
ែខមរកមពុជេ្រកមមយួចំននួ្រតូវចប់ផ ឹក េ យេចទ្របកនថ់ 
មនជប់ពក់ព័នធនឹងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុងករផ ព្វផ យ
នូវសកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស  ។ កនុងេនះរមួមន្រពះេតជគុណ 
ថច់ មិញ ធី ្រពះជនម ១៧ វស  គង់េនវត្តកេញច ងកំពង់ វ, ្រពះ
េតជគុណ សឺន ែចងេចីន ្រពះជនម ២៤ វស  គង់េនវត្តស្រងគម, 
្រពះេតជគុណ ថច់ ថន ្រពះជនម ២៦ វស  គង់េនវត្តកេញច ង
កំពង់ វ និង្រពះេតជគុណ ថច់ រតន ្រពះជនម ១៧ វស  
គង់េនវត្តកេញច ងកំពង់ វ ្រសុកកេញច ង េខត្ត្រពះ្រតពងំ ។ 
្រពះសងឃខងេលីេនះ ្រតូវបន ជញ ធរេវៀត មចប់ផ ឹកកលពី
ៃថងទី ២២ េម  ។ កនុងេនះ ្រពះេតជគុណ ថច់ រតន ្រតូវបន
ចប់ផ ឹក េ យេចទ្របកនពី់បទេ្របី្របសក់េម ៉វឌីីអូ ថតយក

សកមមភពរបស់ ជញ ធរេវៀត ម ែដលបនចប់ផ ឹក្រពះសងឃ
ខងេលី ។ េ្រកយពីករចប់ផ កឹ ្រពះសងឃទងំេនះ្រតូវទទលួរង
ករគំ មកំែហង ក៏ដូចជករេធ្វីទរុណកមមផងែដរ េនះេបីេយង
មេសចក្តី យករណ៍របស់្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្រតវូ

បនរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម ចបផ់ ឹកកលពីថមី ៗ េនះ េ យយល់
េឃញីថ មិន ច្រទ្ំរទបននូវក្តីលំបកៃនករគបសងកត់របស់ 
រ ្ឋ ភិបលេវៀត ម និងេដីមបីព្រងឹងនូវសិទធេិសរភីព ជំេនឿ
សន និងសទិធិបេញចញមតិ ។ 

 ៃថងទី ១៩ ែខេម  ឆន  ំ ២០០៧ មន្របជពលរដ្ឋែខមរ
េ្រកម្របមណជង ៤០០ នក់ បនេធ្វីដំេណីរពីេខត្តមត្់រជូក
េឆព ះេទកន់ករយិល័យតំ ងជនជតិ េនទី្រកុងែ្រពកឫស ី 
េដីមបីទមទរឲយមនដំេ ះ្រ យ ពីបញ្ហ របឹអូសយកដីធ្លីរបស់
ពកួគត់ ។ ខណៈែដលពកួគត់កំពុង ន ក់ ្រស័យេនវត្តសទឹង 
្រសុកចូវថញ់ េខត្តមត់្រជូក ជិតទី្រកុងប ជ ្របជពលរដ្ឋទងំ
េនះ្រតូវបន្រកមុសមតថកិចចេវៀត ម ប់ពនន់ក់េ មព័ទធ និង
ទទលួរងករគំ មកំែហងដល់ជីវតិ ។ ករ្រពមនពីម្រន្តីៃនរ ្ឋ ភិ-
បលេវៀត ម ែដលថសុវតថភិពរបស់ពកួគត់មិន្រតូវបនធន 
េបីសិនជអនកត ៉ទងំេនះមិន្រពម្រតឡប់េទផទះវញិេទ ។ េ្រកយ
មក ្រកុមអនកត ៉ទងំេនះ្រតូវបន ជញ ធរេវៀត មបញជូ នេទផទះ
េរៀង ៗ ខ្លួនេ យរថយន្តឈនួល ។ ចំែណកបញ្ហ ដីធ្លីរបសព់កួ 
គត់េនែតមិនទន់មនករេ ះ្រ យ និងបន្តកររបឹអូសដីធ្លពីកួ
គត់ជដែដល ែដលជមូលេហតុប ្ត លឲយសហគមន៍ែខមរេ្រកម
កន់ែតមនជីវភពយ៉ប់យុនឺ ។ 
 អងគករ  UNPO  មនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំចំេពះ  



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

បញ្ហ ែដលបន យករណ៍ែបបេនះ ជពិេសសគឺករបដិេសធ
េគរពសិទធិេសរភីពជំេនឿ សនេនកនុង្របេទសេវៀត ម ក៏
ដូចជសិទធិបេញចញមតិ និងជបួជុំ។ បញ្ហ ចមបងរបស់សហគមន៍
ជនជតិ េដីមេនេវៀត មមនពីរចំណុច ទី ១-សិទធិមនុស មូល
្ឋ ន និងទី ២-ករករពរអត្តសញញ ណជតិខ្លួន ។ 

 ដូេចនះ អងគករ UNPO សូមអំពវនវេទដលប់ ្ត ថ ន
ទូត និងគណៈេបសកកមមករទូតកនុង្របេទសេវៀត ម ៖ 
 -សូមអំពវនវដល់ ជញ ធរេវៀត ម បញឈបជ់បនទ ន់
នូវកររេំ ភបពំន និងេធ្វីទុកខបុកេមនញខសុចបប់មកេលី្រពះសងឃ

ែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 -សូមេលីកេឡងីនូវបញ្ហ សិទធិមនុស  ជពិេសសគឺរ ង
ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមជមយួនឹង ជញ ធរេវៀត ម ។ 
 -សូមរលំឹករ ្ឋ ភិបលេវៀត ម អំពីកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន 
កនុងករទទលួ គ ល់ករេគរពសិទធិមនុស ជអន្តរជតិ េ យផ្តល់
នូវសិទធិសែម្តងមតិ សិទធិបេងកីតសមគម និងសិទធិេសរជំីេនឿ សន 
ក៏ដូចជកតព្វកិចចៃនករករពរបញ្ហ សិទធិមនុស  េនកនុង្របេទស
របស់ខ្លួន ៕     

 េច មុនីេខម                   

 យ៉ងេ ច ស់ មន្រពះសងឃែខមរេ្រកម ៥ ្រពះអងគ 
្រតូវបនតុ ករយនួកុមមុយនិស្តេខត្តឃ្ល ងំ កត់េទសជប់ពនធន-
គរចប់ពី ២ េទ ៤ ឆន  ំកលពីៃថងទី ១០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៧ 
េនះ ។ េ្រកពីេនះមន្រពះសងឃ្របមណ ២០ អងគ បនរត់េភៀស
ខ្លួនេទ្របេទសកមពុជ ជបន្តបនទ ប់ បនទ ប់ពីមនករ ម្របមញ់
ផ ឹករបស់ ជញ ធរយនួេនកនុងេខត្តឃ្ល ងំ, ្រពះ្រតពងំ និងមត់ 
្រជូក េ យ រែត្រពះសងឃទងំេនះបន្របមូលផ្តុ ំគន សែម្តងមតិ
ទមទរសិទធិេសរភីពជំេនឿ សន កលពីៃថងទី ៨ ែខកុមភះ ឆន  ំ
២០០៧ េនេខត្តឃ្ល ងំកន្លងេទេនះ ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគ សូមមិនបេញចញ្រពះនម គង់នូវវត្ត
កេញច ងកំពង់ វ ្រសុកកេញច ង េខត្ត្រពះ្រតពងំ ទឹកដកីមពុជ
េ្រកម បនមនសងឃដីក ថមូលេហតុែដលប ្ត លឲយ្រពះសងឃ
រត់េភៀសខ្លួនេទកមពុជេនះ េ យ រ ជញ ធរយនួ ម្របមញ់
ផ ឹក្រពះសងឃជបន្តបនទ ប់ ចំេពះ្រពះសងឃអងគ ែដលបន
ចូលរមួបតុកមមេនកនុងេខត្ត្រពះ្រតពងំ និងឃ្ល ងំជេដីម ។ េ្រកពី
េនះពកួ ជញ ធរយនួេ មព័ទធវត្ត និងមនករគំ មកំែហងឲយ
សងឃឯេទៀតេធ្វបូ៉ីលិសសំងត ់ សំ ប់ឃ្ល េំមលី ល់កមមភពរបស់
្រពះសងឃកនុងវត្ត និង្របជពុទធបរស័ទ េហយី្របសិនេបីមនអងគ

បដិេសធន ៍ ជញ ធរយនួនឹងចប់ផ ឹក្រពះសងឃទងំេនះជ
បន្តបនទ ប់ ។  
 បតុកមមផទុះេឡងីេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ចប់ ងំពី
ៃថងទី ២ កញញ  ឆន  ំ២០០៦ រហូតមកដល់ ចុងែខេមស ឆន  ំ២០០៧ 
េនះ មន្រពះសងឃចំននួ ១៦ អងគេហយី ែដល្រតូវបនរដ្ឋអំ ច
យនួកុមមុយនិស្តចប់ផ ឹកជបន្តបនទ ប់ ។ កនុងេនះមន្រពះសងឃ
ចំននួ ៥ អងគ្រតូវបនតុ ករយនួកុមមុយនិស្តេខត្តឃ្ល ងំកត់េទស
ជប់ពនធនគរចប់ពី ២ េទ ៤ ឆន  ំ។ កនុងេនះរមួមន ្រពះភិកខុ  
គឹម េមឿន គង់េនវត្ត េសក ្រសុក វញិ ចូវ និង្រពះភិកខុ យ៉ន់ តូង 
គង់េនវត្តករន្ត ជប់ពនធនគរ ៤ ឆន  ំ ។ ្រពះភិកខុ ថច់ េធឿន 
គង់េនវត្តទឹកៃ្រប ្រសុកឡុងភូ ជប់ពនធនគរ ៣ ឆន  ំ។ ្រពះភិកខុ 

លី េសឿង និង្រពះភិកខុ លី ្វ ង គង់េនវត្តទឹកៃ្រប ្រសុកឡុងភូ 
ជប់ពនធនគរ ២ ឆន  ំ។ ករកត់េទសដ៏អយុត្តធិម៌ែបបេនះ បន
េធ្វីឲយមតិជត ិ និងអន្តរជតមិនកររះិគន់ចំេពះរ ្ឋ ភិបលយនួ
កុមមុយនិស្តទមឡិឥត សនយ៉ងខ្ល ងំ ។ ជពិេសស សហព័នធ-
ែខមរកមពុជេ្រកម បនេធ្វីករត ៉ និងរះិរក្រគប់មេធយបយេដីមបឲីយ
អន្តរជតិ ក់គំនបមកេលីរ ្ឋ ភិបលយនួកុមមុយនិស្ត េហយីករ
ត ៉របស់សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ចំេពះករកត់េទសដ៏អយុត្ត-ិ
ធម៌េនះ ្រតូវបនអងគករ-សមគមន៍អន្តរជតិ ែដល្រស ញ់
យុត្តិធម៌, េសរភីពជំេនឿ សន និងសទិធិមនុស  យកចិត្ត
ទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ ពិេសសសហរដ្ឋ េមរកិបនសនយថ នឹង
បញជូ នសកមមជនសិទធិមនុស របស់ខ្លួន េទេសុីបអេងកតនូវសកមម-
ភពរេំ ភសិទធមិនុស  េសរភីពជំេនឿ សន េនេខត្តឃ្ល ងំ 
អតីតែដនដីកូ ងំសសុីន ឆប់ ៗ េនះ ។ 
 គរួរលំឹកថ ករកត់េទសដ៏អយុត្តិធម៌ែបបេនះ អងគករ-
សមគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកមចំននួ ១២ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួគន មយួ េថក លេទស ច់អហងក រ
ចំេពះតុ ករយនួកុមមុយនិស្តេខត្តឃ្ល ងំ ។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍
បនែថ្លងេទៀតថ េនះគឺជសកមមភពែដល និគមយនួែតង
េធ្វីមកេលីែខមរេ្រកម ជញឹកញប់ កនុងេគលបំណងបំបតពូ់ជ
សន៍ែខមរ កំុឲយមនេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ពីេ្រពះ -

និគមយនួដឹងថ វត្ត មគឺជដងួ្រពលឹងៃនជតែិខមរ ៕    VOKK 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១១៨៣-ម ត្លកឹលងួយល្់របែហល  

ចលូគន ែ្រកល អរឯងអងគុយឈបេ់ ម ះ ។ 

១១៨៤-និយយេភ្លចខ ្លនួកលេនះ ្រពះនរនិ

ឯងេ ម ះ េ ះេឡើងេហើយែ្រសក្របបថ់ ។ 

១១៨៥-ពកួេកមងកនេយើង្រគបគ់ន   

កបអ់សេ់សន ម ត្លកិលងួេចញកុទំកុ ។ 

១១៨៦-្រពះពញគន េគចគកុ ចលូេចម

េ្រកយមុខ សំរកុខ ទបក់បឥ់តសល ់។ 

១១៨៧- ្ល បអ់សទ់ងំនយទងំពល ្រពះ 

នរនិឯងយល ់កងេកៀរកង្រគួរវញិវយ័ ។ 

១១៨៨-កលេនះ្រពះនរនិឯងេចញ  

យកទកូងមញិមក មទលព់ម្រពះសទឹង ។ 

១១៨៩-ពុំទនល់ងួេឡើយេខរខងឹ គនុគតិរពឹំង 

 វលិវងឹេទ្រសុកឯងេ ម ះ ។ 

១១៩០-និយយឯេទឿងគនុេនះ ដងឹចេំពះ 

 ថេស្តចចលូេ ម ះមកដល ់។ 

១១៩១-េពធិ ត់ គតិេ្របីពល យនួែខ មររចល ់ 

េទដលេ់កៀរមក្របញប ់។ 

១១៩២-បនដលភ់នេំពញបងគ ប ់េបះយតុករខជ ប ់ 

មុខេ្រជយចង្វ រេនះេន ។ 

១១៩៣- នលំងួេឡើង ៗ េទ  

ដលអ់ងុេហើយេ  សរួេទ ជករ្រគបម់ុក ។ 

១១៩៤-េហើយ ចតគ់ន កទ់កុ  

ឲយនេំទ្រសកុយនួទកុេនៃ្រពនគរ ។ 

១១៩៥-លងួគតិដេូចនះអង្វរ ថខញុចំងច់រ  

សរួកមួយេ្រតយីេពធ្ិរពះបត ។ 

១១៩៦-បំ ចម់កដល្់រពះញត្ត ខតិខសំង្វ ត 

ខ មឃីម តមកដលេ់ករេកះ ។ 

១១៩៧-រឯីអងុេទឿងគនុេនះ ដងឹដេូចនះ  

ខងឹគេំ ះេជរថ ។ 

១១៩៨-ឲយពលសកលេយធ េធ្វើេទសក ្រ   

េហើយ នយំកេទេ ម ះ ។ 

១១៩៩-ដលថ់ន ញៃ្រពនគរេនះ ្របកន្់របេកះ 

 េស្តចេនះកនុងថន ញនិងេន ។ 

១២០០-េ្រសចេហើយ គតិឲយេ  នមុឺនបេីទ  

េ េហើយជុនំំ ជករ ។ 

១២០១-ឲយេធ្វើសំបុ្រតេបះ្រ  ថអងគអិមជ  

ខម ងំចបំងចបប់នកនុងទព័ ។ 

១២០២-គតិេ្រសចេហើយេបះ្រ ខជ ប ់ 

េទើបេ្របី្របញប ់ឲយចលូទលូេស្តចេទព្ត  ។ 

១២០៣- មេ យដេំណើ រអកខ  េទើបេស្តចេទព្ត   

ឲយ រស្ូរត្រ យថ្វ យេស្តច ។    (េនមនត)  

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

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ពិធី្រចត់្រពះនងគ័ល្រប្រពឹត្តេទជេរៀង ល់ឆន  ំ េនៃថង ៤  
េ ជ ែខពិ ខ េនកនុង ល្រពះែ្រស ( លេមរុ) សថិតេនជប់ពី
ខងេជីង្រពះ ជ ងំ និងខងមុខ រចន នទី្រកុងភនំេពញ ។ 
 បុណយេនះជ ជពិធីែបបលទធិ្រពហមណ៍ ែដលសព្វៃថងេគ
និយមេ ថ “ទិ កសិកមម” ។ រដូវវស ចូលមកដល់ េភ្ល ងចប់
ធ្ល ក់ កសិករក៏ចប់េផ្តីមេធ្វីែ្រសចំករចបរដំ  ំ មភូមិ្រសុក 
េរៀងៗខ្លួន ។ េដីមបីេបីកករ ្ឋ នកសិកមមេនះ ្រពះ ជ ឬ្របមុខរដ្ឋ
ែតង្របរពធពិធីសុំទឹកេភ្ល ង និងភជួរែ្រសែដលេ ថ “ពិធី្រចត់ 
្រពះនងគ័ល” ។ 
 ជពិធី្រចត់្រពះនងគ័លេនះ ជ សនពិធីមយួដ៏សំខន់
ជប់ទក់ទងនឹងពុទធបបវត្តិេ យមនេសចក្តីដំ លមកថ “ៃថង
មយួេពល្រពះសទិធតថកុមរគ្រមប់្រពះជនម ៩ វស  ្រពះអងគបនចូល
រមួកនុងពិធី្រចត់្រពះនងគ័ល ែដល្រពះម ក ្រត ្រពះបទសិរ ី
សុេទធ ទន៍ ជ្រពះវរបិ  ្រទង់បន្របពធេឡងីជេលីកដំបូងកនុងែខ
ពិ ខ េនកនុង ្រពះេមរុមយួជិត្រពះ ជ ងំ ន ជធនីកបិល
ព័ស្តុ ។ េ យបព្វជិត្រពហមណ៍សូ្រតធម៌យូរេពក និងេ យ
កសធតុេក្ត ស្អុះផង េធ្វីឲយ្រពះ ជកុមរអផ ុក ក៏យងេចញពី

ហ្វូងមនុស ែតមយួ្រពះអងគឯង េទគង់េនេ្រកមម្លប់េដមី្រពីង 
(ជមពូ្រពឹក ) ដ៏្រតជក់ែកបរដងផ្លូវជិត ល្រពះេមរេុនះ ។ 
 េពលបព្វជិត្រពហមណ៍សូ្រតធមច៌ប់ ្រពះបទសុេទធ ទន៍
្រទង់យងចុះកន់្រពះែ្រស េហយីក៏្រទង់ចប់េផ្តមីភជួរនូវគន្លងដំបូង
ៃនរដូវ ។ បន្តមកេទីបពកួកសកិរចប់ភជួរ មពេី្រកយ្រពះអងគ ។ 
េ យឮសូរសេម្លងមនុស ែ្រសកេ ៊ កេ្រញច វខ្ល ងំេពក េធ្វឲីយ្រពះ
េពធិសត្វអត់្រទពំុំបន ក៏្រពះអងគរត់េឆព ះេទកន់ខងចុង្រពះ 
ែ្រស ។ ្រគេនះ្រពះអងគបនទតេឃញីសត្វេគខ្ំរបឹងអូសនងគល័ដ៏

ធងន់ េហយីកសកិរក៏ យសំពងសត្វេគេនះនឹងរពំត់ែខ តី បងខឲំយ
អូសេទមុខយ៉ងពិបក ។ ខណៈែដលនងគល័ធ្ល ក់ ចម៍បំណះ 
្រពះេពធិសត្វសគំល់េឃញីមនសត្វជេន្លនខ្លះ ្រតូវកត់ ច់ជ
កំ ត់ ៗ និងខ្លះេទៀត្រតូវសត្វ ្ល បឆបឆកចឹ់កពនឹំងចំពុះនំ
យកេទ ។ ្រពះអងគក៏្រទង់ទតេឃញីសត្វ ្ល បធំ ៗ ឆបចុះ រចួខញ ំ
ជប់នូវសត្វ ្ល បតូច ៗ កនុង្រកញ ំ។ ជពិេសស ្រពះអងគបនទត
េឃញីពស់មយួកំពុងែតេលបបងគួយយ៉ងពិបក រចួេហយីក៏្រ ប់ 
ែតមនសត្វែខ្លងមយួយ៉ងធ ំ មកឆបខញ សំត្វពស់េនះបន្តេទ
េទៀត ។ ្រពះអងគក៏យង្រតឡប់េទកន់ម្លប់្រពីងេនះវញិយ៉ង
រហ័ស ។ ្រពះអងគ្រទង់គង់បត់្រពះែភនន បិទ្រពះេន្រតទងំពីរចុះ រចួ
្រទង់កំណត់នូវ នបនុស ត ិ ញងំបឋមឈនឲយេកីតេឡងី ។ 
្រពះអងគេផ្ត ត្រពះ រមមណ៍ខ្ល ងំជងេគ ែតេទេលីរូបភពសត្វទងំ 
យ ែដលេកតីេឡងីកនុង្រពះែ្រសេនះ ។ ្រពះេពធិសត្វ្រទង់្រពះ

ចិន្ត ថ “ឱសត្វេ កទងំ យ! កំពុងែតមនជីវតិរស់េនសុខ ៗ 
េម្តចេឡយីក៏សម្ល ប់គន េទវញិេទមកយ៉ងដូេចន ះ?” េ យ្រពះវរ
ម  ្រពះនងសិរមី មយ េទីបេ យ្រពះវ ិ ល័យេទេពល
ថមីៗេនះផង រងឹរតឹេធ្វីឲយ្រពះអងគេកីតមនេសចក្តីសេង្វគយ៉ងខ្ល ងំ
ដល់ជីវតិសត្វតូចធំទងំអស់េនះ ។ 
 ្រគន់ែតចប់ពិធី្រចត់្រពះនងគ័លភ្ល ម ្រពះម ក ្រតជ
្រពះវរបិ  និង្រពះនងបជបតីេគតមីជ្រពះមតុចឆ  បនយង
មករក្រពះសិទធតថកុមរេនេ្រកមម្លប់្រពីងេនះភ្ល ម ។ ទងំពីរ្រពះ
អងគបនទតេឃញី្រពះេពធិសត្វ កំពុងគង់សមងឹ ម ធិ៍េននឹងថកល់
មយួកែន្លងយ៉ងេសង ម ង ត់ ។ សភពែបបេនះេធ្វីឲយ្រពះ ជ្រទង់

ចប់ភ្លឹក និង្រពះចិន្ត អស់មយួ្រសបក់ថ “េបីបុ្រ ៃន ម អញ
េចះអងគុយសមឹង ម ធិ៍ែតមយួ្រពះអងគឯង ងំពី្រពះជនមេនេកមងខចី
យ៉ងេនះ េម្ល៉ះសមពកយពយករណ៍របស់អសិត បសនឹងក្ល យជ
ករពិតពុំខនេឡយី ។” 
 កលបនទតេឃញី នូវបដិ រយដ៏អ ច រយយ៉ងដូេចនះ
េហយី ្រពះ ជក៏្រទង់ទម្ល ក់្រពះកយ្រកបថ្វ យបងគំ្រពះ ជបុ្រ
ម្តងេទៀត ជេលកីទីពីរកនុងេពលេនះភ្ល មេទ ។ រចួេហយី្រពះ ជ
ក៏យង្រតឡប់េទកន់្រពះ ជនិេវសន ្ឋ នវញិ ែតមយួ្រពះអងគឯង 
េ យយន ជេនយយ ។ 
 មិនយូរប៉ុនម ន ្រពះេពធិសត្វសទិធតថក៏េបីក្រពះេន្រតេឡងី 
្រទង់ទតេឃញី្រពះមតុចឆ បជបតីេគតមី កំពុងែតញញឹម ក្់រពះ
អងគ ។ ្រពះេពធិសត្វទូលសួរេទ្រពះនងថ “បពិ្រត្រពះម  ! 
ទូលបងគំគិតថ េទះបីជបព្វជិត្រពហមណ៍ទងំេនះ ខសូំ្រតធម៌
មគមពីរៃ្រតេវទយ៉ង ក៏េ យ ក៏មិន ចជយួសេ្រងគ ះដល់

ជីវតិសត្វេគ ្រកបី ជេន្លន ពស់ បងគួយ និងសត្វ ្ល បទងំអស់េនះ
បនែដរ ។ 
 ្រពះនងេគតម្ីរទង់គម ន្រពះ ចអ្វី េ្រកពីងក់្រពះសិរ
តប្រពះអងគវញិយ៉ង ទ ក់េសទីរេនះេឡយី ។   (តេទទំព័រទី ១៤) 

ទិដ្ឋភពនៃថងបុណយ្រចត់្រពះនងគល័ េន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 េហតឣុ្វីដីែខ មរកលមនុធេំធង    ឥឡូវចែមបងែរងទកុ ខេខ្ល ចផ  

 េនមួយចឣំាមដតិ ម វ រ   ្រស្តែខ មរេ កឣតឃ់្ល ន លៃ់ថង  ។ 

 មនុសមយ័ឣងគរបវររងុេរឿង   ្រស្តែខ មរថកុេំថ កើងមិនមន្រក្រក ី

 ទកឹដធីេំធងសម្ុរទែវងឣន្ល យ   ែ្រស្រសូវេឈើៃ្រព្រតីេពញជល  ។ 

 ម្រន្តី ជករ្របជតចូធ ំ    រួមសម្័រគ ម គមជំន ុគំ នគីន  

 មគគចីតិ ្តមួយេបះពួយយ្រ    ឣមឣងគក ្រ ្ត រ សនជត ិ ។ 

 ដីធឣំ ច រយ្របជមនសិទ ធ ិ   ខម ងំេនឆង យជិតឥត ៊ នេបៀនេបៀត 

 ធនធនមនសុ ចរំះុេ្រពង្រពត   ជួយជ្រមុញជតបិនសខុេក មក ន្ត ។ 

 ប៉ែុន ្តឥឡូវេ កេ េពកៃ្រក   ្របជ្រក្រកីទកុ ខភយ័្រគប្់របណ 

 ឣតឃ់្ល នេល្ហម ្ហ ម មេគហ ្ឌ ន  ខ ្លះេដើរសុំទនគម នទងំេគ  ។ 

 ឣនក្រកឣតឃ់្ល នឣនកមន ៗ ហួស  ម្រន្តីកបលេពះធហួំសគណន 

 ្របជ ុំចលូយតឺគតិែត តគ់ន    េចញពីសភជួបគនហែូតល (Hotel) ។ 

 ម្រន្តសីបបយ ្រស្តខច យទកឹែភនក  ឣងគរក េ្រចីនេពក្របវញ័ច កែំឣល 

 របឹលយុ្របជទងំេញើសទងំែក្ឣល        លកេ់ករដំែណល ងវបបធមជ៌ត ិ។ 

 ម្រន្តីេឈ្ល ះគន ្របជទកុខ     ឣនក ត ប៉ញ្ហ សនជ៍ត ិ

 ្រតូវែតបតខ់ ្លនួ ្ល បដូ់ចសត្វធត ុ  ជបគ់កុចេង្ឣ តញតរិងទកុខ   ។ 

 ែខ មរ្របឹងេឈ្ល ះគន ទមទរឣំ ច  េសៀមយួនបិ ចបួចមត់ កគ់ន  

 ថេយើង្រពេង ើយកេន្តើយដល់   ្រតូវែបងកមពុជជពីរចែំណក  ។ 

 ដីកមពុជេ្រកមធេំធងល្វឹងេល្វើយ  យួនប្លនឣ់សេ់ហើយែខ មរេ្រកមសេង្វគ 

 ដីកមពុជេលើ្របេសើរពនេ់ពក   េសៀមេថ្លើមប៉នុេមឃប្លនទ់ងំែភនក្រសស ់។ 

 េនះមកពីែខ មរគតិែតេឈ្ល ះគន    ្រគបក់លេវ ដេណ្តើ មកតិ ្តយិស 

 ទពឹីងេសៀមយួនមកជួយសេ្រងគ ះ  បតឣ់្វីបតច់ះុឲយែតឣញឈនះ  ។ 

 សមយ័បចចបុបន នកនែ់តវកឹវរ     ្រស្តែខ មរ្រតដររសក់នុងស្រមស ់

 មួយ មកមុមុយនសី្តត្រមះិយួនចបស ់  មួយថ្រតចះបះ មេសរ ី ។ 

 លមមេហើយែខ មរេឣើយឈបេ់ឈ្ល ះគន េទ  នគំន េឆព ះេទកនផ់្លូវ មគគ ី

 ជយូេ្រ ច្រសងជ់តឃិ្ល តពីឣវចិ ី  ែខ មររសម់ននយ័េលើដីឣងគរ ៕ 

ភិកខុ ថច់ ្របីជេគឿន 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

(តមកពីទំព័រទី១២) េនកនុងេរឿង មេករ ្ត ិ៍ ក៏មននិទនថ ្រពះបទ
ទសរដ្ឋេនេពលកំពុងភជួរែ្រស ្រទង់បនេរសីនងសី ពីកនុងគន្លង
នងគ័ល ។ ជនជតិែខមរក៏បន្របរពធពិធី្រចត់្រពះនងគ័លេនះ ងំពី
សម័យបុេរ្របវត្តិ ្រស្តមកេម្ល៉ះ ។ 
 ពិធី្រចត់្រពះនងគ័ល ្រតូវចប់ភជួរេ យ្រពះ ជ (េស្តច 
មគ៌) ្រពះ ជតំ ង និងេ្រពះពូជ្រសូវពីេ្រកយេ យ្រពះអគគ-
មេហសី (មីហ៊)ួ ភជួរគ្រមប់ ៣ ជំុ េដីមបីជនិមិត្តរូបៃនករចប់េផ្តីម 
រដូវេធ្វីកសិកមម ។ េនខងចុង្រពះែ្រស មនេរៀបពនតំកល់្រគប់

ធញញជតិដូចជ្រសូវ លង េពត សែណ្ត ក ទឹក ្រ  ជេដីម ។ល។ 
ស្រមប់េគពិសដិ្ឋែដលទឹមអូសនងគ័លេនះសុី ។ េគមនជំេនឿថ 
េបីេគពិសិដ្ឋេនះ សុី្រគប់ធញញជតិ  ឆន ែំដលនឹងមកដល់េនះ
្រតូវសំបូរផលេ យ្រគប់ធញញជតិេនះ ។ កបួនេធ្វីបុណយេនះទក់ 
ទងនឹងលទធិ្រពហមណ៍ មនកបួនដែង្ហអមេ យវង់ត្រន្តីេលីកពិ  
និងចេងក ងេគម ។ សមយ័ពុទធកល មនពកួ្រពហមណ៍សូ្រតធម៌
េវទយ៉ងែវងអន្ល យ ែតសម័យឥឡូវ មន្រពះសងឃសូ្រតធម៌ 

ជយេន្ត ្របសិទធពរជ័យជំនសួវញិ ៕                    ឯក រ្រ វ្រជវ 

 េនេលើពិភពេ កេយើងេនះជតិ សន៍ ក៏េ យ 
ក៏មនវបបធម៌ ្របៃពណី ទេំនៀមទំ ប់ទងំអស់ េហើយទេំនៀម
ទំ ប់េនះ មន រៈសខំន់ខ្ល ងំ ស់ស្រមប់ជតិ សន៍
នីមួយៗ ។ វបបធម៌គជឺដួង្រពលឹងៃនជត ិ ដូចែដលេយើងធ្ល ប់
ដងឹ ធ្ល ប់េឃើញ្រគប់ ៗ គន េហើយ នូវទេំនៀមទំ ប់របស់សញជ តិ
នន មរយៈកញច ក់ទូរទស ន៍ និងកបួនចបប់េផ ង ៗ ។ 
 េយើងសេងកតេឃើញថ វបបធម៌ទងំេនះមនភពខុស
ែប្លកគន េទ មលកខណៈជតិ សន៍នីមួយៗ ។ ពួកេគមន
ជេំនឿ និង្របកន់េគលជហំរយ៉ងមុតម ំ និងមនមនសិករ 
ជត។ិ ទងំេនះគជឺសុទិដ្ឋនិិយមដ៏ឧត្តុងគឧត្តមស្រមប់ជតរិបស់ 
ពួកេគ ។ េបើេយើងពិចរ ឲយបនេ្រជ្រជះបន្តិចេទេនះនឹង
េឃើញថ បញ្ហ ទងំេនះគជឺកត្វកចិចរបស់ជតិ សន៍ទងំ
េនះ ។ ជពិេសសេទេទៀតេនះ ករេគរព្របណិប័តន៍
្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់្របចជំតខិ្លួន  គជឺសិទធិេសរភីព និង
ជេំនឿពីធមមជតរិបស់មនុស  ។ ដូេចនះ មនិមនចបប់ ឬជតិ

សន៍ មួយ មឃត់មនិឲយជនជតេិដើមេគរព្របៃពណី 
ទេំនៀមទំ ប់របស់ពួកេគេនះបនេឡើយ ។ 
 មន្របេទសជេ្រចើន ្របកន់លទធិ្របជធបិេតយយេពញ
េលញ េគេគរពសិទធិមនុស  េសរភីពជេំនឿ សន និង 
េលើកសទួយ្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់ៃនជនជតេិដើមខ្ល ងំ ស់។ 
េ យែឡក វបបធម៌ ្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់ និងជេំនឿរបស់
្របជជតែិខមរ មនលកខណៈពិេសសែប្លកជងវបបធម៌បរេទស 
េនះេ យ រែត្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់ែខមរ្របកបេ យចរតិ
ៃថ្លថនូ រ ។ ្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់ែខមរ គជឺេករមរតកដ៏ៃថ្លថ្ល ៃន
បុព្វបុរសែខមរ បនបន ល់ទុកឲយរហូតដល់សព្វៃថង គម នកត់ 

ចម្លង ឬលួចពី្របេទសជតិខងេឡើយ ។ និយយរួម វបបធម៌ែខមរ 
គជឺវបបធម៌សន្តិភព និងមន យុកលចស់ជង្របេទសមួយ
ចនួំនកនុងតបំន់ សីុ េគនយ៍ផងែដរ ។  
 ដូេចនះ េយើងជ្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលកពុំងរស់េនេលើ
ទឹកដកីមពុជេ្រកម, ្របេទសកមពុជ  ឬប ្ត ្របេទសននេលើ
ពិភពេ ក ្រតូវភញ ក់ ម រតគីិតអពីំ សនជត ិ និងេលើកសទួយ
វបបធម៌ជតរិបស់ខ្លួនជនិចច មនិ្រតូវយកវបបធម៌ ្របៃពណី និង
ទេំនៀមទំ ប់បរេទស េធ្វើជដួង្រពលឹងៃនខ្លួនេនះេឡើយ ។ 
  ជពិេសស គបឹងប្អូនរួមឈមែខមរេ្រកម ែដលកពុំង
រស់េនេលើទឹកដកីេំណើ តរបស់ខ្លួន ឬបងប្អូនែខមរែដលកពុំងរស់ឯ
នយសមុ្រទ ែដលរត់េភៀសខ្លួន ឬេគចពីសងគមងងតឹេនះ ្រតូវ
ែតគតិអពីំផល្របេយជន៍ជត,ិ ្រពះពុទធ សន និងរក
ករពរវបបធម៌ ្រពមទងំេលើកសទួយទេំនៀមទំ ប់ជតរិបស់ខ្លួន 
េធ្វើដូេចនះ េទើបអត្តសញញ ណជតេិយើងមនិ បសូនយ ។ ជ
ពិេសសេទៀតេនះ កនុងនមជម បិ  ឬ ពយបលកនុង
សងគម្រគួ រនីមួយ ៗ ្រតូវេចះអប់រពំនយល់ ស់េតឿនកូនេច 
និងមតិ្តភក្តរិបស់ខ្លួន ឲយេចះនិយយភ ជត ិនិងេលើកតៃម្លៃន
វបបធម៌ជតេិយើង ថេតើទេំនៀមទំ ប់ វបបធម៌ជត ិ មនអតថ
្របេយជន៍យ៉ង ខ្លះ ? េបើមនិដូេចន ះេទ ទេំនៀមទំ ប់  
វបបធម៌ជត ិពិតជ្រតូវ បសូនយេទេ យស្វ័យ្របវត្ត ិ ពីេ្រពះ
េយើងដងឹ្រគប់ ៗ គន េហើយថ េយើងជមច ស់ផទះ េបើេយើងមនិខែំថ
រក ករពរផទះេយើងេទ េតើឲយនរ មករក ផទះឲយេយើង ? ឬ
មួយេយើងសុខចតិ្តឲយជនបរេទសមក្រគប់្រគងផទះេយើង ? េហើយ
េយើងសុខចតិ្តរស់ែបបេនះ ឬយ៉ង  ? ៕ 

 ភិកខុ សឺន យុឹងរតន 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ស្រងគ ម្របឆងំគន រ ងយួនខងតបូង និងយួនខងេជើង
ជង ៣០ ប្ល យឆន  ំ គជឺនេយបយែដលបនេ្រគងទុកជ
េ្រសចរបស់យួន ។ យួនេធ្វើស្រងគ មេនះេដើមបបីេំពញមហិចឆ
របស់ខ្លួនកនុងករឈ្ល នពន និងព្រងកីទឹកដ ី េហើយឆេបកយក
ជនួំយសមភ រៈសឹកពីបរេទស ។ សខំន់បផុំតេនះ គយួឺនចង់ 
េក្ត បក្ត ប់កមពុជេ្រកមរបស់ែខមរ មនិឲយែខមរមនឱកសេធ្វើករ
េរ ើប្រមះបន េហើយអនុវត្តគេ្រមងករដ៏េខម ងងតឹេដើមបសីម្ល ប់ 
និងលុបបបំត់ពូជ សន៍ែខមរកមពុជេ្រកមជមច ស់េដើមៃនទឹកដ ី
ែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 យួនបនយកស្រងគ មេធ្វើជេលសមួយេដើមបេីធ្វើករកប់
សម្ល ប់ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម និងប្លន់យក្រទពយសមបត្ត ិកនុងេនះមន
ដែី្រសចមក រជេដើម ែដលមនសកមមភពដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
 ្រកុមយួនេសរ ី េគសម្លងឹេមើលបងប្អូនែខមរ ែដល
ទនំងជសល់លុយកក់ និងអនកមនមនសិករជតពិិត្របកដ 
េធ្វើករេចទ្របកន់មុនេគបង្អស់ថ បនចូល្រកុមយួនកុមមុយ- 
នីស្ត ។ េពលេនះេគចប់ ក់ពនធធនគរេធ្វើទរុណកមម េហើយ
ជ្រមតិទរ្របក់យ៉ងកច វជទីបផុំត ។ រឯីបងប្អូនែខមរ
ទូេទេផ ងេទៀត ្រតូវេគចប់បងខឲំយចូលបេ្រមើេយធេ យេ្របើ
អំ ចផ្ត ច់ករ មនិ ចេគចេវះបនេឡើយ ។ 
 ចែំណក្រកុមយួនកុមមុយនីស្តវញិ េគេ្រចើនេធ្វើសកមមភព 
េពលយប់ ។ ពួកេគបនយក្រគប់ែបកមកបងកប់ មផ្លូ វថនល់
ែដលជទីកែន្លងបងប្អូនែខមររស់េន បងកអសន្តិសុខដល់ជវីភព
ែខមរជេរៀង ល់ៃថង ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ េគែតងែតេឃសនបញចុ ះ
បញចូ លឲយបងប្អូនែខមរចូលបេ្រមើកនុងកងកម្ល ងំរបស់េគ េហើយ 
កសិផលែដលេធ្វើបន្រតូវបង់ពនធ ឲយេគេ យខនមនិបន ។ 
េបើមនកមម ភិបល ឬកងទព័េគេធ្វើស្រងគ មេនកែន្លង មួយ
េនះបងប្អូនែខមរ្រគប់្រគួ រទងំអស់្រតូវជួយផ្តល់េសប ង រ 
ចញិចឹ មទព័របស់េគេ យឥតមនលកខខណ្ឌ  េទះជមនករខ្វះ
ខតយ៉ង ក៏េ យ ។ េបើ្រគួ រែខមរ មនិចូលចតិ្ត ឬមនិ
េធ្វើ មបញជ ផ្ត ច់ករេនះេទ េគែតងេចទ្របកន់ថ ចូលៃដ
ចូលេជើងជមួយ្រកុមយួនេសរ ី បេ្រមើនេយបយឲយច្រកពត្តិ 

េមរកិជេដើម ។  
 ទនទឹមនឹងករេចទ្របកន់ែខមរេនះ ្រកុមកុមមុយនីស្តែតង 
ែតចប់ែខមរចងេ្រក ក យកេទ ក់ពនធនគរេធ្វើទរុណកមម ។ 
ចែំណកដែី្រសចមក រ្រតូវដកហូតមនិឲយេធ្វើតេទេទៀត េនះជសកខី
ភពជក់ែស្តងមនិ ច្របែកកបន គនឺេយបយេខម ងងតឹរបស់

យួនទងំពីរ្រកុម បនេធ្វើករចប់បងខែំខមរ ឲយកប់សម្ល ប់គន ឯង
ដូចសត្វតរិចឆ នយ៉ងអយុត្តធិម៌ជទីបផុំត ។  
 េនឆន  ំ ១៩៧៥ យួនទងំពីរ្រកុមយល់េឃើញថ ផល
ចេំណញបនមកពីនេយបយចបំងគន ឯងេដើមបបីភំន់មតអិន្តរ
ជតេិនះ បនសេ្រមចេជគជយ័ មែផនករេ្រគងទុករបស់េគ
េហើយ គ្ឺរបជជនរបស់េគមនដធី្ល្ីរគប់្រគន់ស្រមប់រស់េន 
េហើយរដ្ឋអំ ចេគមនជហំររងឹបុងឹខ្ល ងំពូែកែថមេទៀត េ យ
ករេបកបេញឆ តម អំ ចធ ំ ៗ មួយចនួំន េធ្វើឲយេគមន 
សមភ រៈសឹកស្រងគ មសព្វែបបយ៉ងស្រមប់ករពរ្របេទស និង
ឈ្ល នពន្របេទសជតិខងេទៀតផង ។  
 យួនកុមមុយនីស្ត និងយួនេសរបីនចប់ៃដគន យ៉ង
សបបយរកី យ ចុះកចិច្រពមេ្រព ងជមួយគន  និងឈនដល់ករ
ឯកភពប្រងួបប្រងួម្របេទស ។ ខងយួនេសរេីធ្វើជចុះចញ់ 
េហើយបន្របគល់ឲយបក កុមមុយនិស្តកន់កប់អំ ច ។ យួន
កុមមុយនិស្តបេញចញឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំក្ល េធ្វើជឈនះ េហើយេក្អង 
ក្អ ង្របកសយ៉ងគ្រគកឹគេ្រគងេ យឥតេអៀនខម សថ ខ្លួនខ្ល ងំ 
ពូែកផុតេលខ បន យឈនះម អំ ចធ ំ ៗ មន្របេទស 

េមរកិជេដើម ។  
 េ្រកយពីទទួលបនជ័យជនំះដ៏ធេំធង យួនកុមមុយនីស្ត
បន្របកសេគលនេយបយជផ្លូវករថ “ឯក ជយ េសរភីព 
សុភមងគល” ។  
 េបើ ម ថ នភពកនុង្របេទសយួនសព្វៃថងេនះ ពកយ
ទងំអស់េនះមនន័យចេំពះែតជនជតយួិនគន េគែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
រឯី្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជជនជតេិដើម ប់ ននក់ ្រតូវសថិត
េនកនុងសភពដុន បអស់សងឃមឹ, ្រតូវេគេរ ើសេអើង, ដែី្រស
ចមក រដ៏េ្រចើនេលើសលប់ ្រតូវរដ្ឋអំ ចយួនរបឹអូសយកអស់, 
ជវីភពរស់េន្រតូវធ្ល ក់ចុះខ្វះខត្រកលបំករេហមរ ម, ភព
អវជិជ លងិតលងង់េចទជបញ្ហ ដ៏ធងន់ធងរ, គម នជ្រមកស្រមប់ ន ក់
េន, គម នេសប ង រ្រគប់្រគន់ស្រមប់បរេិភគ, ខ្វះសេម្ល ក
បពំក់ស្រមប់្រគបដណ្ត ប់ ងកយ គរឺស់េនយ៉ងេវទនជទី
បផុំត ។  
 េ យជវីភពខ្វះខត បងប្អូនមួយចនួំនបនទមទរដី
ធ្លេីនភូមិ នរបស់ខ្លួនពីមុន ែដលកលពីសម័យស្រងគ មយួន
កុមមុយនិស្តបនកន់កប់េនះមកវញិ ភគេ្រចើនមនេនេខត្តទឹក
េខម  និងេខត្តពល វជេដើម ។ ករទទូចអង្វរសុេំ យយុត្តធិម៌
របស់ែខមរមច ស់្រសុក ្រតូវរដ្ឋអំ ចកុមមុយនីស្តយួនេឆ្លើយ  

 



េលខ  ៤១ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 
 បដេិសធថ “ដទឹីកទងំអស់ គជឺរបស់រដ្ឋអំ ចេគែដលបន
យឈនះច្រកពត្តិ េមរកិ បងប្អូនគម នសិទធិទមទរអ្វីទងំអស់ េគទុក

ជវីតិឲយរស់េនះ គ្ឺរបេសើរេហើយ េបើនរ មន ក់ ៊ នត ក៉នុងេរឿងដធី្លី
េនះ្រតូវមនេទសជទមងន់” ។  
 េ្រកយមក ពួកយួនកុមមុយនិស្តបនេ្របើលបចិបផុំសបផុំល
ែខមរឲយបះេបរ្របឆងំនឹងរដ្ឋអំ ចេគ រួចេហើយេគយកកងទព័
្រប ប់េ យ វុធមកបញ់រះសម្ល ប់ និងេចទ្របកន់េទសជទមងន់
ថ្របឆងំេគេ យេពញមុខ កនុងេនះរដ្ឋអំ ចយួនបន ក់េទស
ចេំពះ្រពះសងឃថ ជកបលម៉សីុនកនុងចលន្របឆងំនឹងេគ ។ េពល
េនះ យួនកុមមុយនិស្តបនចប់្រពះសងឃផ កឹអស់ជេ្រចើនអងគេន្រគប់
វត្ត រួមទងំពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជេ្រចើនពន់នក់យកេទ កព់នធនគរ
បង្អត់បយ បង្អត់ទឹកយ៉ងេវទនរកទីបផុំតគម ន ។  
 ជេរៀង ល់រដូវ្របងំ ពួកយួនកុមមុយនិស្ត បនចប់ែខមរ
េ្រកមទងំេកមងទងំចស់ឲយេធ្វើពលកមមយ៉ងទមងន់មនិថយប់ ឬៃថង
េឡើយ ។ យួនឲយែខមរជកីទនំប់ទប់្រប យសព្វទីកែន្លងទងំអស់ 
េ យមនិមន្របក់កៃ្រមេ ះេឡើយ េទះជ្រគួ រែខមរេ្រកម្រក
លបំកខ្វះខតយ៉ង ក៏េ យ ក៏េគមនិែដលខ្វល់ខ្វ យអ្វីេ ះ ។ 
 កនុងេពលជមួយគន េនះែដរ ពួកយួនកុមមុយនីស្តបនបញជូ ន
យួនចណូំលថមជីេ្រចើន្រគួ រ មក ងំទីលេំនកនុងភូមឃុិរំបស់ែខមរ
ែដលកពុំងរស់េន េហើយជ្រមតិយកដធី្លពីីែខមរេ្រកម ែដលមនដី 

ែ្រសេ្រចើនមកែចករែំលកឲយជនជតេិគរស់េន ែដល្រគួ រយួនទងំ
េនះសុទធែតជអនកែដលបក េគបនគតិថ ជ្រគួ រមនសគុណ
ចេំពះរដ្ឋអំ ចរបស់ពួកេគ េហើយ្រគួ រយួនទងំេនះសុទធែតជ 
កមម ភបិលចស់ ៗ េគ ក់ឲយេធ្វើករ ម ន និងយកករណ៍ពីែខមរ
េ្រកមេទឲយរដ្ឋអំ ចេគជ្របច ំ។  
 ចេន្ល ះឆន ១ំ៩៨១ - ១៩៨២ រដ្ឋអំ ចយួនកុមមុយនីស្ត បន
េចញចបប់ែចកដធី្លេីន មប ្ត េខត្តមួយចនួំន ែដលមនជនជតិ
ែខមរេ្រកមរស់េនភគេ្រចើន ។ េគ្របកសថ េគេធ្វើឲយេសមើភពស្រមប់
ជួយកសិករ្រក្ីរកឲយមនដែី្រសស្រមប់រស់េន ។ េយើងសូមជ្រមបថ 
ែផនករែចកដធី្លរីបស់បក កុមមុយនីស្តយួន គបឺនអនុវត្តយ៉ងអយុត្ត-ិ
ធម៌មកេលើែខមរេ្រកមជមច ស់េដើមៃនទឹកដទីងំ្រសុង គពួឺកកុមមុយនីស្ត
បនបញជូ នជនជតយួិនចណូំលថម ី ឲយមក ងំទីលេំនេលើភូមែិខមររួច 
ល់ជមុន ។ កនុងករែចកដធី្លី ពួកេគបនគតិ និងេ្រគងទុកជមុន

េ្រសច េគបនគូស សែផនទី្រពំ្របទល់ែដនកណំត់ដធី្លេីន មប ្ត  
ភូម ិ និងឃុ ំ ែដលមនជនជតិយួនរស់េនេ្រចើនជង ។ េគគូសទហំំ
យ៉ងធទូំ យ ។ រឯីភូមែិខមរេ្រកមវញិមន្របជជនដ៏េ្រចើនេលើស
លប់ែបរជបនទហំំដធី្លយ៉ីងតូចចេង្អ តជទីបផុំត ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ
ដែី្រសែខមរេ្រកមមួយចនួំនែដលេនេ្រកពីភូមរិបស់ខ្លួន ្រតូវេគកត់
យកអស់េ យគម នសិទធិត អ៉្វីេឡើយ ។ ល ។ 

(េនមនតេទេលខេ្រកយ) 


