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ម កេរង 

េ យៈ េច មនុេខម  
 កិចច បជុំេវទិករអចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជជត ិ សីពី
ជនជតិេដីម នបូរញូីវយក៉ សហរដ េមរកិ បនបញច ប់េទកល
ពីៃថងទី ០២ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ បនទ ប់ពីមនជេមះពកយសដីំ
ករទូត រ ងម នីតំ ងរ ភិបល កង ណូយ ជមយួនឹង
តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម អស់រយៈេពល ៣ ៃថងជប់ ៗ គន  
ខណៈេពលមនមនុស ចូលរមួ បមណជង ៣៥០០ នក់ េទពី
ប បេទសជង ១៥០ េលសីកលេ ក ។ 
 តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ កមបនឲយដឹងថ េវទិករ
អចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជជតសិីពីជនជតិេដមីឆន េំនះ េធីេឡងី
េ កម បធនបទជេ ចីន ែដលកនុងេនះរមួមនបរ ិ ថ ន, ករងរ
អនគត, វសិយ័សុខមលភព, វសិ័យសិក ធិករ, វសិ័យអប់រ ំ
និងសិទធិមនុស  ។ល។ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដល
បនេទចូលរមួកនុងម សននិបតខងេលី បនបនឲយដឹងេទ តថ 
គណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនេទចូលរមួកិចច បជុំ

អស់រយៈេពល ១០ ៃថង ជមយួនឹងមនុស បមណជង ៣៥០០ 
នក់ េទពីប បេទសជង ១៥០ េលីសកលេ ក ។ បុ៉ែនអី
ែដលចំែឡកេនះ បតិភូតំ ងរ ភិបលយនួ បនពយយម
ងំមិនឲយតំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និង កមតំ ង

មូលនិធិកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ ចូលរមួកនុងកចិច បជុំរបស់អងគករ
សហ បជជតិេនះេទ ។ 
 តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម បនបនឲយដឹងេទ ត
ថ េទះជយ៉ង តំ ងអងគករសហ បជជតិមិនបនយល់
ពម មគនិំតរបស់តំ ង បេទសយនួេនះេឡយី ។ ផទុយេទ
វញិ ម នីអងគករសហ បជជតិបន ពមន តង់ ៗ ចំេពះ
តំ ងរ ភិបល បេទសយនួ ឲយេគរពចបបអ់ងគករសហ បជ
ជតិ ែដលែចងអំពីសិទធិបេញចញមតិ របស់ កមជនជតិេដីម ៃន
បេទសនីមយួ ៗ ។ 

 េ កថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិ (តេទទព័ំរទី០៣) 

យុវជនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលចលូរួមកិចច បជុំសីពីសទិធិជនជតិេដម 
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វិចរណកថ 

 សូម កបថយបងគំ ពះេថ នុេតថរៈ គប់ ពះអងគ និង
ជនរួមឈមជទីេគរព ប់ ន ! 
 ទិ ែខមរេ កម ជទិ ែដលបន បរពធេឡងជេរ ង ល់
ឆន េំនជុវំញិពិភពេ ក េ យជនរួមឈមែខមរេ កម និងែខមរ 
េដមបរីលឹំកកតញញូ ទិគុណ ចេំពះ ពះវញិញ ណកខ័នធ ពះវរីៈ 
សមណៈ និងវរីបុរសជតិ គប់ជនំន់ ែដលបនពលីកយថយ
ជវីតិេដមបរីក  ករពរជតមិតុភូមៃិនេយង ។ 
 ទិ ែខមរេ កម ជទិ ដ៏វេិសសវ ិ ល រលឹំកនូវ បវតិ-

ស ៃនករបត់បង់ទឹកដកីមពុជេ កមេទេ យអយុតធិម៌
េ យរ ភបិលប ងំ បគល់ឲយយួន និងកពុំងែតបនករ
បត់បង់េ កមនឹម និគមយួនរួមមន អេំព បល័យពូជ

សន៏ វបបធម៌ អក រ ស ទេំន មទមប់ បៃពណី  និង
ជេំន សន ។ល។ និង ។ល។ 
 ទិ ែខមរេ កម ជទិ បវតិ សជត ិ ជទិ មគគី
ជត ិ ជទិ បនករតសូ៊ ជទិ បញឈប់នូវនឹម និគម គប់
បេភទមកេលែខមរេ កម និងទឹកដ ី ែដលបរបូិរណ៍េទេ យ
សមបតធិមមជតិជេករតែំណលដូន េយង និងជដួង ពលឹងៃន
ជតែិខមរេយង ។ 
 ទិ ែខមរេ កម មនិែមនជទិ ចងគនំុំ មនិែមនជទិ
អស់សងឃមឹ ឬក៏មនិែមនជទិ បងញនូវភពកំ ក និង
ប ជ័យេនះេឡយ ។ 
 ទិ ែខមរេ កម មនិែមនជទិ ដូចយួនកុមមុយនិសថជ
ទិ បែំបកបបំក់ មគគភីព ឬបែំបក សកយួនេនះេទ ។ េនះ
ជទិ បងញឲយមតជិតិ អនរជត ិ និងកុមមុយនិសយួនថ ែខមរ
េ កមជមច ស់ សក ។  
 ទិ ែខមរេ កម ជទិ ឲយជនរួមឈមែខមរេយងដងឹថ
សិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯង បនេធឲយ បេទសែដល

មនឯក ជយេនៃថងទី ២៦ ែខមថុិន ឆន  ំ ១៩៤៥ មនែត ៥១
ប៉ុេ ះ េហយនូវបចចុបបននេនះមនរហូតដល់ ១៩២ បេទស
មនឯក ជយភពរួមទងំ បេទសចនួំន ៥ ថម ីៗ ផង កនុងេនះរួម
មន បេទស ទីម័រខងេកត ជេដម ។ល។ 
 ៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ អងគករសហ បជជតិ
បនេបះេឆន តសេ មចចបប់សិទធិជនជតេិដម េ យមន
បេទស ១៤៣ គំ ទ ។ គរឺយៈេពល ១ ឆន  ំ េ កយេពលែដល
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  បនេធសននិសីទអនរជតសីិពីសិទធិ
សេ មច សនខួនេ យខួនឯងកលពីចុង ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៦ 
េនឯទី កង េអ បេទសហូឡង់ ។ សូមចងចថំេនៃថងទី ១០
ែខធនូ  ឆន  ំ១៩៤៨ េសចកី បកសជសកលសីពីសិទធិមនុស បន
ចប់កេំណ តេឡង េហយឆន េំនះជខួបទី ៦០ ផង ។ 
 ទិ ែខមរេ កម ជទិ រលឹំកដល់ករបត់បង់ទឹកដ ី ជ
ទិ បក យបភំដឺល់ជនរួមជត ិ កូនេចែខមរេយង សងគមអនរ-
ជត ិែដល ស ញ់យុតធិម៌ និងកពុំងបននូវែផនករបបំត់នឹម

និគមនិយមែដលេសសសល់េលពិភពេ កេនះ ។ 
 ទិ ែខមរេ កម ជទិ ែដលែខមរេ កម តវែតេ កកេឡង
តសូ៊េ យអហិង ជមួយជនជត ិ ែដលគម នតំ ងេនអងគ
ករសហ បជជតទិងំ ៣៧០ ននក់ កនុងេគលបណំងរួម 
គចឺលនសិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯង ។ 
 “េបេសន ជតិ តវេចះបេំរ ជត ិ េបបេំរ ជតិ តវេចះ

មគគជីត ិ េប មគគជីតិ តវេចះឲយតៃមជត ិ ដូេចនះេទបជតិ
រស់” ។ 
 

ថច ់ង៉កុ ថច ់
 

បធន បតបិតិសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
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(តមកពីទំព័រទី ០១) សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនែថងឲយដឹង
ថ “េនកនុងកចិច បជុំេនះ បេទសននេគគំ ទចបប់របស់អងគករ
សហ បជជតទិងំអស់ មនែត បេទសយនួមយួគត់ ែដលមន
ភពច មងច មស េធីឲយសមជិកអងគ បជុំគំ ទសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម និង កមម៉ុង ញ៉ កន់ែតេ ចីនេឡងី ៗ ។ បញ
េនះេធីឲយសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម មនសងឃមឹកក់េកែមនែទន 
េ ពះពិភពេ ក កន់េមីលេឃញីអំេពីរេំ ភសិទធិជនជតិេដីម 
របស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួកន់ែតចបស់”។ 
 មរយៈកិចច បជុំ របស់អងគករសហ បជជតេិនះែដរ 
បនេធីឲយពិភពេ កេឃញីកនែ់តចបស់ថ របបកុមមុយនិសយនួ
េនែតបនកររេំ ភបំពនសិទធមិនុស ែខមរកមពុជេ កម និង កម
កុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ យ៉ងកំេ លជរួជតិ ។ ជពិេសសសិទធិរស់
េន និងសិទធបិេញចញមតិរបស់ជនជតិេដីម ។ ជក់ែសង
សកមមភពរបសតំ់ ង កង ណូយ េឈម ះ ផម យ ន 
ែដលមិនចង់ឲយតំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម និង កមម៉ុង
ញ៉ ចូលរមួកនុងកិចច បជុំរបស់អងគករសហ បជជតិ គឺជភសុ ង
បញជ ក់ពីវបបធមរិេំ ភសទិធមិនុស  ឈន់ឈចីបបអ់នរជត ិ ែដល
រ ភិបលយនួមិន ចបិទបងំបន ។ 
 េ ក េច េសរ ី បធនយុវជនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
ែដលដឹកនំ កមយុវជនដ៏េឆនីមរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េទ
ចូលរមួកនុងកិចច បជុំេនះ បនេផញីសំបុ តមកកន់ទី ន ក់ករ “ ពឹតិ-
ប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េន
ែតទទូចឲយរ ភិបលយនួេបីកេធីករចរចជចហំរ រ ងភគយីនួ 
និងភគីែខមរកមពុជេ កម បូករមួទងំប ជនជតិេដីមដៃទេទ ត 
បេយជន៍េ ះ យអំពីបញរេំ ភសិទធិមនុស  របស់ជនជតិ
េដីមពីសំ ក់រ ភិបលផច់ករយនួកុមមុយនសិ ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ មន ប សន៍ឲយដឹងបែនថមថ 
សបេពលែដលតំ ង បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ចូលរមួ
កនុងកិចច បជុំ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កមមយួ កមេផ ងេទ ត 
ែដលដឹកនេំ យេ ក បក ់ េសរវីុឌ  អនុ បធនសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម ទទលួបនទុកទំនកទំ់នងកិចចករអនរជតិ ក៏បនេទ
ជបួនឹងម នី កសួងករបរេទសទទលួបនទុកតំបន់ សុី និងគណៈ
កមមករ ពឹទធសភ ទទលួបនទុក សនរបសស់ហរដ េមរកិផង
ែដរ ។ េហយីសហព័នធែខមរកមពុជេ កមបន យករណ៍ឲយ កសួង
ករបរេទសសហរដ េមរកិ និងគណៈកមមករ សនរបស់ ពឹទធ-
សភពីកររេំ ភេទនឹងសិទធិរបស់ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ពី
សំ ក់ ជញ ធរយនួ និងទេងចីប់ផ ឹក ពះេតជគុណទឹម ខន
េចអធិករវតភនដិំនខងេជីង សកគិរវីង់ េខត ែកវ ពីសំ ក់
ជញ ធរ បេទសកមពុជជេដីម េដីមបីសុំឲយ កសងួករបរេទស និង

គណៈកមមករ សន ៃន ពទឹធសភ េមរកិអន គមន៍េ យគប
សងកត់រ ភិបលយនួ ឲយបញឈប់នូវករេ បីអំេពីហងិ  េធីទុកខបុក
េមនញេទេលី ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កម ជពិេសសករ
គំ មកំែហងេ យ បេយល ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនបញជ ក់ឲយដឹងេទ តថ ល់
បទអន គមន៍របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េនកនុងសម័យ បជុំ

កនុងេវទិករអចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជជតិ សីពីជនជតិេដមីកី 
េន កសួងករបរេទស និងគណៈកមមករ សនៃន ពឹទធសភ 
េមរកិកី សុទធែតទទលួបនករគំ ទយ៉ងកក់េកពីប ជន

ជតិេដីម ែដល ស ញ់យុតិធមិ សនិភព និងលទធិ បជធិប- 
េតយយេនេលីពិភពេ ក ។ េនកនុងរបយករណ៍ែដលបនែថង
កនុងកិចច បជុំ និង ក់ជូន កសួងករបរេទស និងគណៈកមមករ
សនៃន ពឹទធសភសហរដ េមរកិ សហពន័ធែខមរកមពុជេ កម

បនេលីកេឡងីពីសកមមភពរបស់ ជញ ធរយនួកុមមុយនិស ែដល
បនរេំ ភសិទធិ គប់ែបបយ៉ង េទេលី បជពលរដសូត តងែ់ខមរ
កមពុជេ កម ដូចជេនេខតមត់ ជក កលពីមុនបុណយចូលឆន ែំខមរ
បៃពណីជតិ និងករបញ់េបះបងករបសួ ន ម ប លឲយ បជ
ពលរដមយួចំននួសនប់បត់ ម រតី ពមទងំរបយករណ៍រមួពកីរ
េធីទុកខបុកេមនញជនជតិមុ៉ង ញ៉ េនភូមិភគក ល បេទស
យនួជេដីមផង ។ 
 ជេរ ង ល់ឆន  ំ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមែតងទទលួករ
អេញជ ីញ ពី បធនេវទិករអចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជជតិសីពីជន
ជតិេដីម ែដលមនប ជនជតិេដីមេនេលីពិភពេ ក និង
តំ ង បេទសជសមជិកអងគករសហ បជជតិ េដីមបី ប់បទ
អន គមន៍របសជ់នជតិ ែដល តវបនបតប់ង់ទឹកដី ឬ តវេគ
រេំ ភយកទឹកដី និងបត់បងស់ិទធិជមច ស់ទឹកដី ។ ជអកុសល
តំ ងរ ភិបលយនួ មិនែដលក នអងគុយទល់មុខនឹងសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កម េដីមបចីរចពីបញសទិធិមនុស ែខមរកមពុជ
េ កម ែដលកំពុងរស់េនេ កមរបប គប់ គងរបស់ផងខួនេនះ
េឡយី ។ េទះជយ៉ង  តំ ងរ  (តេទទំព័រទី ២៤) 

ឥស រជនែខមរ និងថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កម េនបូរញូីវយ៉ក 

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 បនទ ប់ពីកមងំ ប ប់ វុធឈុតេខម  និងទ នប៉ូលិស
របស់យនួ ណូយ បនប ងក បេទេលី កមបតុករែខមរេ កម កនុង
ឃុចូំវ ងំ សក យទង េខតមត់ ជក កលពីមុនៃថងបុណយ
ចូលឆន ថំមី បៃពណីជតិែខមរ ប លឲយមនមនុស ជេ ចីននក់រង
របសួេនះ បចចុបបននេនះរ ភិបលយនួបនចត់ ងំឲយថន ក់ដឹកនំ
មជឈឹមបក កុមមុយនិស េធីសកមមភពញុះញង់បំែបកបំបក់ មគគី
ភពែខមរេ កម េដីមបីងយ សល តត  ។ 
 េយង មេសចកី យករណ៍ ពី បជពលរដែខមរេ កម 
េន សក យទង បនឲយដឹងថ សកមមភពបតុកមមទមទរដីធី
េករដូន  របស់ពលរដែខមរេ កមកនុង សក យទងេ យសនិវធីិ 
កលពីថមី ៗ េនះ តវកងកមងំ ប ប់ វុធឈុតេខម  និងទ ន
បូ៉លិសយនួ បញ់ ប រេទេលី កមបតុករទងំេនះយ៉ង វ 
ៃ ពៃផ បំផុត ។ ពឹតិករណ៍េនះ បនប លឲយ កមបតុករសូត
តង់រងរបសួធងន់ជេ ចីននក់ រមួមនបក់េជីង ែបកកបល សនប់
បត់ ម រត ី និងមនមនុស មយួចំននួកំពុងទទលួរងករគំ ម
កំែហងដល់ជីវតិ ។ 
 បភពពីអនកភូមិ ែដលចូលរមួកនុង ពឹតិករណ៍េនះបន
ឲយដឹងថ យ៉ងេ ច ស់មនមនុស  ៥ នក់រងរបសួធងន់ និង 
៦ នក់េផ ងេទ ត តវបត់ខួន េនកនុងករប ងក បមយួបនទ ប់ពីអនក
ភូមិ បមណជង ៦០០ នកេ់ធីបតុកមមទមទរដីធី ។ បុរសមន ក់
បនឲយដឹងពី សក យទង េខតមត់ ជក ថសកមមភពរបស់
ជញ ធរ និងកមងំ ប ប់ វធុឈុតេខម យនួកនុងករប ងក ប កម

បតុករែខមរេ កម កលពីមុនៃថងបុណយចូលឆន ថំមី បៃពណីជតិែខមរ 
គឺមិនខសុពីករ បយុទធកនុងសមរភូមិដ៏បងូរឈមេនះេឡយី ។ 
បុរសមន ក់េនះបនអះ ងបនថ ករប ងក បយ៉ង វេឃរ-
េឃរបស់ ជញ ធរ និងកមងំ ប ប់ វុធយនួ គឺបនេកីតេឡងី
បនទ ប់ពីមន បជពលរដែខមរេ កមជេ ចីនរយនក់ កនុងឃុចូំវ 
ងំ សក យទង នគំន េធបីតុកមមបីៃថងជប់ ៗ គន មិន ពម

ឈប់ ពីេរ ងអតដី់េធីែ សចំករចញិច ឹមជីវតិ េ យ រ ជញ ធរយនួ
របឹអូសយកអសជ់េ ចីនឆន មំកេហយី ។  
 េ ក េច ន យុ ៥៥ ឆន  ំជអនកភូមិជីេកង ឃុ ំ
ចូវ ងំ សក យទង ែដលបនចូលរមួកនុងបតុកមមេនះេរ ប 
ប់ បប់អនកយកព័ត៌មន “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថ
បនទ ប់ពីករប ងក បយ៉ងេឃរេឃរបស់ ជញ ធរយនួ េ យមន
ករបញ់េបះ េបក គប់ែបកែផ ងេនះមក ពកួ ជញ ធរយនួបន

បញជូ នកងកមងំ ប ប់ វុធ ១១៣ (កមងំពិេសសស មប់ 
ប ងក ប) េទេ មព័ទធជំុវញិផទះអនកភូមិ ែដលបនចូលរមួេធី
បតុកមម ។ េលីសពីេនះពកួេគបនគំ មកំែហងចប់ កមបតុករ
ទងំអស់ ជពិេសសគឺេមដឹកនបំតុកមម ។ ជមយួគន េនះ បជ
ពលរដែខមរេនឃុចូំវ ងំ មនករភ័យខច េ យេឃញីកមងំ
ប ប់ វុធេ ចង ចង ប លឲយពកួគត់នគំន េទ បមូលផុំ

េនកនុងវត “រដំលួទលួសុរភី” ឬេ ថជីេកងេ កម េ យមនករ
អនុញញ តឲយ ន ក់េនបេ ះ សននពី ពះសងឃកនុងវត ។ េ ក 
េច ន បនឲយដឹងេទ តថ  រហូតមកដល់ែខឧសភេនះ េគ
សេងកតេឃញីកមងំ ប ប់ វធុយនួ បនដកេចញពីភូមិអនក សក
េហយី បុ៉ែនពកួេគបនបន ល់េនចរកមមជេ ចនី េដីមបី ម ន
ឃេំមីល ល់សកមមរបស់ បជពលរដ ជពិេសស ពះសងឃកនុងវត
ជីេកងែតមង ។ 
 ទក់ទិននឹងេរ ងត ៉ដីធីេករដូន  ែដល ជញ ធរយនួ
េខតមត់ ជក បនរបឹអូសយកកលពីចុងឆន  ំ ១៩៧៨ េនះមក
មនេសចកី យករណ៍ឲយដឹងែដរថ បចចុបបននេនះ ជញ ធរយនួ
កង ណូយ បនបញជ ឲយថន ក់ដឹកនមំជឈឹមបក កុមមុយនិសយនួ 
ែដលមនបុគគលេឈម ះ េសីង សុងេសីង ជអនកនកំបលបនចុះ
មកឃុចូំវ ងំ សក យទង េខតមត់ ជក េកះេ ពះសងឃ
និង បជពុទធបរសិ័ទចូល បជុ ំ េហយីែថមទងំគំ មកំែហងទងំ
គេឃនី េ យបងញពីកររេំ ភសិទធិេសរភីពមនុស ជត ិ ៃន
សហគមន៍ែខមរកមពុជេ កមយ៉ងកំេ លជរួជតិ ។ 
 បភពពីនិស ិត អេនរ សិក នេខតមត់ ជក 
បនឲយ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ដឹងថ កលពីចុងែខ
េម កនងេទេនះ យ៉ងេ ច ស់បុគគល េសីង សុងេសីង

បតុករ សក យទង ែដល តវកមងំ ប ប់ វុធយួន យសំពងឲយរងរបួស 

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

និងបក ពកួរបស់ខួនបន បមូលផុំ ពះសងឃ និស ិត និង គ
បេ ង នមយួចំននួ េនកនុង អេនរ សិក នេខតមត់ ជក
ផទ ល់ េដីមបីេធកីរអប់រ ំ ញុះញង់ េមីលងយបេនថ កបងប់ថន ក់
ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កម ជពិេសសគឺេធីចលនបំែបក
បំបក់ មគគីភពរ ងែខមរេ កមេនកនុង និងអនកេនេ ក សក ។ 
បនទ ប់ពីករេកះ បជុំេន អេនរ សិក នេខតមត់ ជក ន
េពល ពឹករចួមក បុគគលេឈម ះ េសីង សុងេសីង រូបេនះបននបំក
ពកួរបស់ខួនេឆព ះេទកន់វតជីេកងេ កម គឺជវត មែដលបន
ផល់ជ មកដល់ កមបតុករ ន ក់េនបេ ះ សននេនះឯង ។  
 េយង មេសចកី យករណ៍ ពី បជពលរដេនកនុងភូមិ 
ជីេកង ែដល តវ ជញ ធរយនួេកះេ ឲយេទចូលរមួ បជុំនេពល
ង ចៃថងដែដលេនះបនឲយដឹងថ មន ពះសងឃ និង បជពលរដ

ជេ ចីនរូបគឺជមុខសញញ បឈមនឹងករចប់ខួន ក់ពនធនគរ ។  
បជពលរដមយួរូបសូមមិនបេញចញេឈម ះ បនឲយដឹងថ បុគគល
េឈម ះ េសីង សុងេសីង សីេគេនះជមនុស ខះសីលធមិ មិនេចះ
គរួសម គម នេហតុផល និងជបុគគលគម នកំេណីតបនគំ ម និង
បមថេទេលី ពះសងឃ និង បជពុទធបរសិ័ទ ែដលមនចំ ស់
េសមីនឹងឪពុកមយរបស់ខួន បូករមួទងំអនកេសន ជតិែខមរេ កម 
េហយីបនេចទ បកន់ថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កម មយួ
ចំននួថបនផល់ថវកិ ដលអ់នកភូមិេ កកេឡងីេធីបតុកមមេទ ត
ផង ។ េលីសពីេនះ បុគគលេឈម ះ េសីង សុងេសងី បនគំ មចប់
ពះសងឃ ក់ពនធនគរ បសិនេបី ពះសងឃកនុងវត ៊ នផល់
កែនង ន ក់ ស័យដល់អនកភូមិតេទេទ ត ឬផល់បទសមភ សន៍ 
ឬព័ត៌មនដល់ បព័នធផ ពផ យបរេទស មយួ ពក់ព័នធេទនឹង
ថ នភពរស់េន ឬទុកខលំបករបស់ែខមរេ កម ។ បជពលរដ

ែដលបនចូលរមួ បជុំេនកនុងវតខងេលី បនអះ ងឲយដឹងេទ ត
ថ បុគគលេឈម ះ េសីង សុងេសីង បនជ មញឲយែខមរេ កមកនុង
សកេបះបង់ទំនុកចិតពីសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ែដលជអងគ
ករមនមគ៌តស៊ូេ យអហងិ  សប មចបប់អងគករសហ-
បជជតិ េដីមបីសិទធិេសរភីព និងសិទធិស័យសេ មច សនរបស់
ែខមរេ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់េនេ កមករ តត របស់
កង ណូយ ។ េ កពីេនះ ថន ក់ដឹកនមំជឈឹមបក យនួសេីគ
េនះ បនេដីរញុះញង់ បជពលរដកនុងភូមិមិនឲយចុះស មងគន  
េមីលមុខគន មិន តង់ រហូតដលម់នជេមះែបកបក់ មគគីភព ។ 
េលីសេនះេទេទ ត បុគគល េសីង សុងេសីង បនអះ ងថ ែខមរ
េ កមមន បមណជង ១ ននក់ែតប៉ុេ ះ ដូេចនះករេ កក
េឡងី បឆងំេនះពុំមន បេយជន៍អីដល់ពកួគត់េឡយី ។ 
 ចំេពះចលនបផុំសបំផុល ញុះញង់បំែបកបំបក់ មគគី
ភព បជពលរដែខមរេ កមែបបេនះ តវបន ពះេតជគុណ េយ ង 

សិន ពះេចអធិករវត មគគីរង ី និងជ ពះ បធនសមគម ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលមនទី ន ក់ករេនឯទី កងភនំេពញ 
ពណ៌នថ ករ ប ពឹតែបបេនះ គឺេដីមបីងយ សល តត េល ី
សហគមន៍ែខមរកមពុជេ កម ។ ពះេតជគុណ េយ ង សិន បន
មនសងឃដីកបនេទ តថ ជញ ធរយនួេធីសកមមភពញុះញង់ឲយ
ែខមរេ កមេឈះ បែកកែបកបកគ់ន ែបបេនះ គឺេផីមេឡងី ងំពីែខ
កុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ េម៉ះ េហយីេនែតបនសកមមភពរហូតដល់េពល
េនះ ។ យុទធ សរបស់ ជញ ធរយនួែបបេនះ េកីតមនបនទ ប់ពី
បជពលរដែខមរេ កម េធីករត ៉ជបនបនទ ប់ ទមទរឲយ ជញ ធរ
យនួ បគល់ដីកមមសិទធិដល់ពកួគត់វញិ និងទមទរឲយេ ះែលង
ពះសងឃែដលកពុំងជប់ពនធនគរ ។ 

 ពក់ព័នធនឹង ថ នភពែខមរកមពុជេ កម ែដល តវ ជញ ធរ
យនួគបសងកត់រេំ ភសិទធិកន់ែតខងំេឡងី ៗ ឥតឈប់ឈរែបប
េនះ ម នីសិទធិមនុស មយួចំននួេនឯ បេទសកមពុជ បនសែមង
ករ ពយបរមភយ៉ងខងំចំេពះ សនជនជតេិដីមែខមរេ កម ។ 
ម នីសិទធិមនុស មយួចំននួបនផល់អនុ សនថ៍ បជពលរដ
ែខមរេ កមកនុង សក យទង ក៏ដូចជេនកនុង សក និងប េខត 
ដ៏ៃទេទ ត មិន តវចញ់ឧបយកលរបស់រ ភិបល កង ណូយ
ែដលបនបំផុសបំផុលឲយបងបូនែបកបក់គន េនះេទ ។ ផទុយេទ
វញិបងបូន បជពលរដែខមរេ កម តវែត មគគីគន ជធុងមយួ 
េដីមបីទមទរមកវញិេនដីធី ែដលរ ភិបលយនួបនរបឹអូសយក 
ជពិេសសគឺសទិធិេសរភីពកនុងកររស់េន រហូតដល់បនទទលួ
ជ័យជំនះ មសនិវធីិ ។ ជមយួគន េនះែដរ កមម នីសិទធិមនុស ក៏
សុំអំពវនវេទដល់អងគករសហ បជជត ិ េម ឃេំមលី ថ ន
ភពរស់េនរបស់ែខមរកមពុជេ កម ។ ជពិេសសេ កយករអះ ង
របស់ថន ក់ដឹកនមំជឈឹមបក កុមមុយនិសយនួេឈម ះ េសីង សុងេសីង 
ថ ែខមរកមពុជេ កមមន តមឹែត បមណជង ១ ននកេ់នះ ៗ 
គឺជសញញ មយួបងញឲយេឃញីថ ជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ កម 
កំពុង បឈម នឹងករបត់បង់អតសញញ ណជតរិបស់ផងខួន ៕ 

ថច់ េ ភ័ណ 

បលីវតជីេកងេ កម ែដលរបបយួនរបឹអូសយក និងេធឲយខូចខត 

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ែខ ភពយនឯក រេរ ង “សមប់ផច់ពូជេ យមិនឲយ

សក់ឈម” ែដលនិយយពីករេធីទុកខបុកេមនញរបស់ ជញ ធរយនួ

កង ណូយមកេលី បជពលរដែខមរកមពុជេ កម និងបងញពី

ទិដភពននេកតីេហតុទក់ទិននឹង បវតិ ស ទំេន មទំ ប់

េនេលីែដនដីកមពុជេ កម ែដលមនរយៈេពល បមណ ១ េម៉ង 

េនះ តវបនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម សហករនឹងអនក សី របី៊កី 

សុឹមេមីល ថតបញច ប់កលពីថមី ៗ េនះ ។ 

 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ

េ កម បនមន ប សន៍ឲយដឹងពីសហរដ េមរកិថ សហព័នធ

ែខមរកមពុជេ កម បនថតបញច ប់ែខ ភពយនឯក រេរ ងមយួ 

ែដលមនចំណងេជីង “សមប់ផច់ពូជេ យមនិឲយ សក់ឈម”។ 

ក មងឯក រេនះ បនថតរលំឹកពី បវតិតស៊ូរបស់បុពបុរសែខមរ 

កមពុជេ កម, កររេំ ភសិទធិេសរភីព, ករចប់ខួន ក់ពនធន- 

គរ, ករចប់ផ ឹក ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម និងជពិេសសករ

មមិនឲយ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម េគរពជំេន ពះពុទធ សន 

មិនឲយេរ នសូ តពី បវតិ ស និងអក រ សែខមរ ។ 

 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនឲយដឹងថ ែខ ភពយនឯក-

រនិយយពកីរេធីទុកខបុកេមនញ របស់ ជញ ធរយនួមកេលី បជ

ពលរដែខមរកមពុជេ កម េនេលីែដនដីកំេណីតរបស់ខួនេនះ គឺ

មនរយៈេពល បមណ ១ េម៉ង ែដលនិយយពីរភ  គឺភ

ែខមរ និងភ អង់េគស េ យថតបងញពទិីដភពននេនេលី

ែដនដីកមពុជេ កម ជពិេសស បៃពណីវបបធមិ ទំេន មទំ ប់ 

និងសិទធិេសរភីព បជពលរដ និង ពះសងឃែខមរេ កម ែដលរបប

ផច់ករយនួកុមមុយនិស បនរេំ ភមកេលទីងំគេឃនីពីអតីត

កល និងបចចុបបននផងែដរ ។ 

 ែខ ភពយនឯក រ បវតិ ស ពក់ព័នធនឹងពង វ

ែខមរកមពុជេ កម គឺ តវបនផលតិេឡងីេ យអនក សី របី៊ីក សឹម 

េមីល (Rebecca Sommer) ជនជតិ លីម៉ង់ សហករថតនងឹ 

សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ។ ែខ ភពយនឯក រ ែដលមន

ចំណងេជីង “សមប់ផច់ពូជេ យមិនឲយ សក់ឈម” បនថត

េឡងីេនឆន  ំ២០០៥ េ យមនករចុះមកថតពីទំេន មទំ បែ់ខមរ

កមពុជេ កម និងកររស់េនរបស់ពកួគត់េលែីដនដីកមពុជេ កម

េ យផទ ល់ ។ 

 េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ បនមន ប សន៍ឲយដឹងថ េបី

េយង មចំននួ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ងំពីសម័យប ងំ 

ែសសមន បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក់ កំពុងរស់

េនេលីែដនដីកំេណីតរបស់ខួន ែដលមនទំហ ំ៨៩ ពន់គីឡូែម៉ ត

ក  កនុងេនះរមួេខត ២១ និងេកះចំននួ ០២ េ យមិន ប់ែដន

ទឹកេទ ។ ែដនដីកមពុជេ កម មន ពំ បទល់ខងេជីងទលនឹ់ង 

កមពុជ ខងលិចជប់ឈូងសមុ ទេស ម ខងតបូងជប់ឈូង 

សមុ ទចិនភគខងតបូង រឯីខងេជីងេឈ ងខងេកីត ឬឦ ន

ជប់នឹង បេទសចម ឬនគរចំប៉ ែដលយនួបនលុបបំបត់េចញពី

ែផនទីពិភពេ ក ។ 

 ែខ ភពយនឯក រេរ ង “សមប់ផច់ពូជេ យមិនឲយ

សក់ឈម” េនះ បនេរ ប ប់សេងខបពី បវតែិដនដីកមពុជេ កម 

េ យបងញថ បនទ ប់ពី និគមប ងំឈនចូលមក គប់ 

គងែដនដីឥណូចិននចុងឆន  ំ ១៨៦៣ បន តត ែដនដីែខមរ 

កមពុជេ កមអស់រយៈេពល ៩០ ឆន  ំេទីបែតៃថងទី ០៤ ែខមិថុន ឆន  ំ

១៩៤៩ ប ងំបន បគល់ែដនដីកមពុជេ កមទងំមូលេទឲយយនួ

តត ផូវករ េធីជកមមសិទធិផច់មុខគម នករយល់ ពមពីែខមរ 

កមពុជេ កម ែដលជមច ស់ទឹកដីេនះេឡយី ។ េនឆន  ំ ១៩៥៤ 

េពលែដល និគមប ងំ ចញ់ស ងគ មទ័ពយនួេនតំបន់ 

េឌ នេប នភូ (Dien Bien Phu) ប ងំ ពមផល់ឯក ជយឲយយនួ 

បុ៉ែនែដនដីកមពុជេ កម និង បជពលរដែខមរកមពុជេ កមមិន តវ

បនប ងំផលឯ់ក ជយឲយេទ េហយីចប់ ងំពីេពលេនះេហយី 

ពល រដែខមរេ កមទងំអស់ ែដលរស់េនេលែីដនដីកមពុជេ កម 

តវកយខួនជជនជតិភគតិច េ កមករ តត របស់រ ភិ 

បល យនួកុមមុយនិស ។ 

 អីែដលគរួឲយកតស់មគ ល់េនះ គឺថេនកនុងស ងគ មេយ ក

មកុមមុយនសិេយ កមិញ ចបំងដេណីមអំ ចពីយនួេសរធីីវគី 

េនៃ ពនគរ កនុងទសវត ឆន  ំ ១៩៦០ ដល់ ១៩៧០ យនួទងំពីរ 

ភគីក៏មិនបនផល់េសចកីសុខ ដល់ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម

េឡយី ។ េបីេទះបីជ បជពលរដែខមរេ កមេនេលីែដនដីកំេណីត

របស់ផងខួនខេំធីខួនឲយេនក ល មិនគំ ទភគីជេមះខង

ក៏េ យ បុ៉ែនយនួកុមមុយនសិេនែតេចទ បកន់ែខមរេ កម ថ

ជអនកគំ ទពកួយនួេសរ ី ឯយនួេសរេីចទ បកន់ែខមរេ កម ថ

បនគំ ទយនួកុមមុយនិស ។ េហតុេនះេហយី ែខមរកមពុជេ កមជ

េ ចីននក់ េន មប េខតនន តវទទលួរងទុកខទរុណកមម 

ដូចជភូមិ ន ផទះសែមបង តវ គប់េផងេឆះ ខះ តវ ប់ ខះរង

របួស ពត់ បស់ កម គ រជេដីម េហយីពលរដែខមរកមពុជ  



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េ កម ប់ពន់នក់េផ ងេទ ត តវយនួេយ កកុងចប់ឲយេធី

ទ ន ឯយនួេសរវីញិក៏បនេកណ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម

ឲយេធីទ នធីវគីផងែដរ ។ 

 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ

េ កម បនឲយដឹងេទ តថ ពិភពេ កមិន ពមទទលួ គ ល់ែខមរ

កមពុជេ កមេទ េ យពកួេគយល់ ចឡថំ ជនជតិែខមរកមពុជ

េ កម គឺជជនជតិយនួ េហយីេនះជបញមយួ ែដលទុកខកងល់

របស់ែខមរកមពុជេ កម មិន តវបនទមយេចញឲយពិភពេ កបន

ដឹងឮ ជត ជបេទ ។ 

 េនៃថងទី ៣០ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៥ កងទ័ពយនួេយ ក 

កុង បនចបំងឈនះយនួេសរ ី កងៃ ពនគរ ឬ កងេ ជីមិញ េហយី

បន តត បេទសយនួ មែបបកុមមុយនិស ពីំេពលេនះមក ។ 

េហយី បជពលរដែខមរកមពុជេ កម េនែតជជនជតិភគតិច

ដែដល េហយីទទលួរងនូវកររេំ ភសិទធិមនុស  េសរភីពជេំន

សន ករេធទុីកខបុក េមនញពសីំ ក់រ ភិបលយនួដែដល ។ 

 េនកនុងែខ ភពយនឯក រេរ ង “សមប់ផច់ពូជេ យ

មិនឲយ សក់ឈម” េគសេងកតេឃញីអនក សី តឹង ង៉ អនកអ ថ - 

ធិបបយកនុងែខ ភពយនេនះមនទឹកមុខសងួត សងត់ កុកកួល 

េ កេ ឥតឧបមេ កយពីបនយល់ដឹង ថ នភពពិត ៗ របស់

បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េនេ កមរបបថីម ៃន

និគមយនួកុមមយនិស ។  

 កុមរកំីេណីតែខមរេ កមមន ក់មិនបេញចញេឈម ះ យុ

បមណ ៧ ឆន  ំ បននិយយជភ យនួេនកនុងភពយនឯក

រេនះថ “Con la nguoi Mien, con di hoc truong Viet. Con 

khong noi ra duoc tieng Mien, chi noi duoc tieng Viet” មន

េសចកីថ ខញុជំជនជតិែខមរ ខញុេំទេរ នេន យនួ ។  ខញុមិំន

ចនិយយភ ែខមរបនេទ ចនិយយបនែតភ យនួ

បុ៉េ ះ។  

 បុរសែខមរេ កមមន ក់ ែដលបនរត់េភ សខួនេទដល់

បេទសេស ម ែថងេនកនុងែខ ភពយន “សមប់ផច់ពូជេ យ

មិនឲយ សក់ឈម” បនបែនថមដូេចនះ “េគ (រ ភិបលយនួ) មន

េគលករណ៍នេយបយចប់អនក បជញែខមរ េដីមបីយកេទសមប់

បំផុតពូជ ដូចមនចប់ ពះសងឃជេ ចីនអងគេនកនុងឆន  ំ១៩៧៥ ។ 

ចប់ ពះសងឃជកី ប យកយ បឡុង គប់ែបបយ៉ង ។ ម

ែខមរមិនឲយសិក េរ នសូ តកនុងវត, មវតមិនឲយេបីកបេ ង នអក រ

ែខមរ, មែខមរមនិឲយចូលវត, មែខមរមិនឲយេគរព បៃពណីរបស់

ែខមរ ។ ចប់កូនែខមរទងំអស់ែដលមនគំនិតេសន ជតិ េហយី

េចទ បកន់ែខមរ ថជជនកបតជ់តិ”។ 

 ចំែណកឯ ពះសងឃមយួ ពះជនម បមណ ២៨ វស  

ែដលបនេភ សខួនេទដល់ ពះ ជ ច កកមពុជ បនមន

សងឃដីកកនុងែខ ភពយនេនះ ែថមទងំេលកីបងញនូវឯក រ

ជេ ចីន ែដលជភសុ ងបងញពីទេងីរបស់រ ភិបលយនួ កង

ណូយកំពុងេធីសកមមភពអុកឡុកកនុងសងគមែខមរេ កម ។ ពះ

សងឃអងគេនះមនសងឃដីកថ េនកមពុជេ កម មិន តវបនេគរព

សិទធិមនុស  េសរភីពជំេន សន េ យរ ភិបលយនួកុមមុយ-

និសជ ច់ខត ។ រ ភិបលយនួកុមមយនសិែដលមន េង ង  

មិញ ទីត បធនរដ, េង ង តឹងយុង នយករដម នី និងណុង ឌឹក

ម៉ញ់ អគគេលខធិករបក  មនេគលបំណងដ៏េខម កខក់ពយយម

លុបបំបត់ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ។ ពះសងឃអងគេនះបន

េលីកអតសញញ ណប័ណរមយួចនំនួរបស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរ

េ កម ែដលបនរត់េភ សខួនេទដល់ បេទសកមពុជ ែដលេនកនុង

អតញញ ណប័ណរបស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កមទងំេនះ 

តវបន ជញ ធរៃនរដករយនួសរេសរថ ជនជតិែខមរ សញជ តិ

យនួ បុ៉ែនអត់កន់ សនេទវញិ (បសួជសងឃែតឥតកន់

សន) ខណៈែដលពលរដែខមរេ កម បមណ ៩៥ ភគរយជ

អនក ទ ទង់នឹងកន់ ពះពុទធ សន ។ 

 បុ៉ែនកនងមក រហូតដល់បចចុបបននេនះ រ ភិបល កង

ណូយេនែតខះេសចកីក ន មិនេចះខម ស់េអ នបដិេសធន៍

ថ ពំុមនកររេំ កសិទធិមនុស  ករេធីទុកខបុកេមនញេទេលី បជ

ពលរដែខមរកមពុជេ កមេ ះេឡយី ។ ែតេទះជយ៉ង កី 

បធន បតិបតសិហព័នធែខមរកមពុជេ កម េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ 

បនបញជ ក់ថ ែខ ភពយនេនះ តវបនសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 

ផលិតេឡងីជេលីកដំបូង ទុកជ បវតិ សស មប់ បជពលរដ

ែខមរកមពុជេ កមបនដឹង និងផ ពផ យឲយពិភពេ កជយួដឹងឮ

ជ ក ី និងស មប់កូនេចែខមរេ កម គប់រូប េធីករ វ ជវ 

និងសិក បនេទ ត ពក់ព័នធេទនឹង និគមប ងំ តត ែខមរ

កមពុជេ កម និងករ តត របស់យនួចំណូលថមីមកេលីែខមរកមពុជ

េ កមអស់រយៈេពលជិត ៦០ ឆន េំហយីេនះ ៕            េច េ ភនិី 

េនះគឺជអតសញញ ណប័ណរបស់ ពះសងឃែខមរេ កម កនុងរបបកុមមុយនិសយួន 

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 8 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពីថមី ៗ កនងេទេនះ អងគករឃេំមីលបរ ិ ថ នពិភព
េ ក ែដលមនអក រកត់ជភ អង់េគស EIE មនទី ន ក់ករ
ធំេនច កភពអង់េគស បនេធសីននិសីទកែសតេនទី កងបងំកក 
បេទសេស ម រះិគន់អំពីបញកប់ឆក រៃ ពេឈខីសុចបប់េនតបំន់
សុី េគនយ ៍ ែដលអងគករមយួេនះរះិគន់ខងំ ៗ េទេលី បេទស

យនួ កនុងករលុកលុយកប់បំផញៃ ពេឈ ី និងនេំឈី បណីត ៗ
ពី បេទស វទងំគេឃនី ។ 
 អងគករឃេំមីលបរ ិ ថ នពិភពេ ក បនបងញភសុ-

ងជេ ចីន េនកនុងសននិសីទកែសតមយួ នទី កងបងំកក សីពី
ចរនធទិញដូរ ដឹកជញជូ ន និងៃចន បឌិតេឈខីសុចបប់របស់ បេទស
េស ម និងយនួ េនកនុងតំបន់ សុី េគនយ ៍។ បេទស វ ែដល
េគដឹងថ បចចុបបននមនជនជតិយនួអេនរ បេវសន៍ ប់ ននក់
កំពុងរស់េនយ៉ងសុខ ន និងេធីជមច ស់ករេលីែដនដីេនះ តវ
បនអងគករឃេំមីលបរ ិ ថ នពិភពេ កឲយដឹងថ េនកនុងេខត
មយួេឈម ះ ហរួ ផន់ មនករដកឹជញជូ នេឈី បណីតខសុចបបម់ក
បេទសយនួទងំគេឃនី េ យពុំមនករប ងក ប ឬេធីអន គមន៍
ពីសំ ក់ ជញ ធរេ ះេឡយី ។ 
 អងគករ EIE និងអងគករ Telapak ែដលជអងគករយក
ចិតទុក ក់ដលប់រ ិ ថ នមិនគិតពីផល បេយជន៍របស់ខួន មនទី
ន ក់ករក លេន បេទស Indonesia បនេធីករ តតពិនិតយ

យ៉ងទូលំទូ យអំពី បេទសជេ ចីន ែដលអងគករទងំពរីេនះ
បនេធីេសចកី យករណ៍េនកនុងសននិសីទេនះ េហយីបនសែមង
ករ ពយបរមភយ៉ងខងំអំពីរ ភិបលទងំ យ  ែដលពក់
ព័នធ ជពិេសសគឺ បេទសយនួែតមង ។ េ ក Julian Newman 

សមជិករបស់អងគករ Telapak ែដលបន តតពិនិតយ ពំែដន វ 
និងយនួ បនបកកកយេនកនុងសននិសីទកែសតេនឯ បេទស
េស ម ថខួនេ កផទ ល់បនេឃញី នដឹកជញជូ នេឈី បណីត
បមណ ៤៥ េ គ ង កំពុងនេំឈឆីងែដនខសុចបប់ពី បេទស
វ ចូលមកយនួទងំគេឃនី ។ រូបភពដឹកជញជូ នេឈទីងំេនះ 

បនេធីឲយេ កមនករតក់សត់យ៉ងខងំ ខណៈេពលែដលរ -

ភិបល វបន ក់បញជ យ៉ង ច់អហងក រ បំ ម បជពលរដ
របស់ផងខួនកប់ៃ ពេឈ ី បុ៉ែនេន ម ពំែដន ែបរជេឃញីែផនក
គយផូវសមុ ទពភិក គន យ៉ងសបបយ នឹងពកួឈមួញជនជតិ
យនួ ែដលដឹកជញជូ នេឈខីសុចបប់មកកន់ បេទសយនួ ។ េ ក 
Julian Newman បនបែនថមេទ តថ េឈលី ៗ ប់ពន់ហកិ

េនកនុង បេទស វ តវបនបផំញេ យទឹកជំនន់ និងខយលព់យុះ 
េនះជេរ ងមយួមិន ចេជ សផុត ។ បុ៉ែនជេ ចីនឆន មំកេនះ 
មនេឈលី ៗ ជេ ចីន តវបនេគនពីំ បេទស វចូលមក កម
ហុ៊ន Tien Dat, Dai Thanh, My Tai, Quoc Thang, Hoang Phat 

និង Tai Anh ៃន បេទសយនួ េដីមបីែកៃចនជឧបករណ៍េផ ង ៗ នំ
េទលក់េនឯេ ក បេទស ។ 
 អងគករ EIE បនបញជ ក់ផងែដរ ថកលពីចុងទសវត ទ ី
៩០ បេទសយនួ បននេំឈី បណីត ប់រយពន់ែម៉ តគីបពី
បេទសកមពុជ េហយីបចចុបបននេនះេគកំពុងែបរទិសេឆព ះេទកន់
បេទស វ ។ 

 ទក់ទិននឹងព័ត៌មន លួចនេំឈី បណីតមកយនួេនះ
ែដរ ថមី ៗ េនះមនេសចកី យករណ៍ពី បេទសកមពុជឲយដងឹថ
មន កមហុ៊នយនួមយួេឈម ះ ក់ ែដលទទលួបនសមបទន
ដីៃ ពធមមជតិពី ជរ ភិបលកមពុជ េដីមបីេធកីរឈូសឆយៃ ព
េឈេីលីៃផទដី បព់ន់ហកិ  េលីសពីករកំណត់បនេធីឲយមនករ
ឈូសឆយបំពនេទេលីដីៃ ពដូន  ៃ ព រក  និងកែនងកប់
េខម ចរបស់ បជពលរដជនជតពិនង សថិតេនភូមិពូ ជី សកេព ជ

 េខតមណលគិរ ី យ៉ង ធិបេតយយ េហយីជពិេសសបន
េធីឲយប៉ះពល់ដល់ទំេន មទំ ប់ បៃពណីរបស់ពកួគត់ែថម
េទ តផង ។ េសចកី យករណ៍បនបនឲយដងឹេទ តថ កមហុ៊ន
យនួេឈម ះ ក់ េនះបនទងំកប់េដីមេឈធំី ៗ យកេទ
េ ច កេដីមបីដឹកយកមក បេទសយនួេទ តផង និងែចកចយ ម
េដប៉ូ េដីមបីយកលុយេធីទុន ។ កមហុ៊នេឈម ះ ក់ េនះេធី
សកមមភពេ កមេលសដឹកេដីមេកស៊ូចស់ ៗ មកយនួ បុ៉ែន
បភពអះ ងថ មិនែមនជេដីមេកស៊ូចស ់ ៗ ែដល កមហុ៊ន
េនះនេំចញេទ ែតជេឈី បណីត ។  
 គរួរលំឹកថ បញនេំឈី បណីតពី បេទសជិតខងចូល
មកយនួ គឺជបញេកគគុក ែដលមនកិនមិនលចំេពះថន ក់
ដឹកនរំ ភិបលយនួមយួចំននួ ។ ជក់ែសងេនកនុងសននបិត
មយួឯ បេទសេស ម អងគករ EIE បនរកេឃញី កមហុ៊នមយួ
េឈម ះ Quoc Thang ែដលមនមូល នេនេខត Quy Nhon 

ែដលជកមមសិទធផិទ ល់របស់អនក សី  Vo Thi Thuy តំ ងរដ
សភយនួ ។ បុ៉ែនេគមិនដឹងថ េតីៃ ពេឈេីន បេទសកមពុជែដល
តវេគកប់បំផញេសទីអស់េនះ មិនដឹងមនពក់ព័នធនឹងថន ក់
ដឹកនំ បេទសយនួ ឬយ៉ង េនះេទ ៕                       VOKK 
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 សបេពលែដលសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ចូលរមួម
សននិបតសីពីសទិធិជនជតិេដីម េលីកទី ៧ េនបូរញូីវយក៉ រយៈ
េពលពីរសបហ៏េនះ គណៈកមម ធិករយុវជន ៃនសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម បនេបីកម សននិបត បចឆំន  ំ២០០៨ េ កមករ
ដឹកនេំ យេ ក េច េសរ ី បធនគណៈកមមករ   េនពុទធិក
សមគមែខមរេ កម វតសុរយិរង ី ទី កងភី ផយ រដែផនសុី 
វញ៉ិ។ 
          កមមវធីិបន ប ពឹតេទេនេវ េម៉ង ០៩ ពឹក េ យមន
ករេគរពេភងជតិ េគរព ពះវញិញ ណកខ័នធ និងវញិញ ណក័ខនធ ពះវរី
សមណៈ និងវរីបុរស អនកេសន ជតិ គប់ជំនន់ ែដលបនបូជ
កយថយជីវតិចំេពះជតិ និង សន ។ យុវជន យុវតី និស តិ 
ពះសងឃ និងថន ក់ដឹកនកំំពូល ៃនសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 
បមណជង ៥០ អងគ និងរូប ែដលបននមិននិងអេញជ ីញេទពី 
ប បេទស និងរដមយួចំននួេនជុំវញិពិភពេ ក កនុងេនះេគ
សេងកតេឃញីមនវតមនកញញ  េក ង សុធី អនុ បធនយុវជន
បចទីំបអូ លី, េ ក ថច់ រ ៉ូមី អនុ បធនយុវជន បចទីំប 
អឺ៊រ ៉ុប, េ ក គឹម សុី ៉ អនុ បធនយុវជន បចំ បេទសក , 
េ ក ហូ៊វ សុ  បធនបេចចកេទសេគហទំព័រយុវជន និងេ ក 
បណិត ថច់ េឆង ឧតមទី បកឹ គណៈកមម ធិករយុវជន ពមទងំ
យុវជនជេ ចីនរបូេទ តេនជុំវញិរដ ៃនសហរដ េមរកិ បន
អេញជ ីញចូលរមួម សននិបត បកបេ យ ម រតីជតិខពស ់។ 
  ចំែណក បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលបនចូល
រមួម សននិបតៃនយុវជនេនះរមួមន េ ក េ  គឹម ថុង 
អធិបតីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម, េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន
បតិបតិ, េ ក បក់ េសរវីុឌ  អនុ បធនកិចចករបរេទស, អនក
សី សឺង ធីណិត បធន សីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម, េ ក 
តឹង ម៉ន់រនិទ  នយកែផនករ , េ ក តឹង  យ៉ប់ អគគេហរញញឹក, 
េ កបណិត ចស័រ ខេូភ ី ទី បឹក ចបប់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
និងជនយកវទិយ ថ នសិទធិមនុស  រដ ៃវ,៉ ពះេតជគុណ ថច់ 
រ ៉ុង អគគេលខធិករ ៃនសហគមន៏ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម 

និង ពឹទធ ចរយ ពមទងំឥស រជនែខមរមយួចំននួ បនចូលរមួជ
កិតិយសកនុងករគំ ទយ៉ងេពញទំហងឹ ចំេពះសកមមភពរបស់ 
គណៈកមម ធិករយុវជនែខមរេ កម ែដលកំពុងេធីចលនអហងិ  
ទមទរសិទធិេសរភីពេលីឆកអនរជតិ េដីមបីជំរុញឲយរ ភិបល 
កុមមុយនិស កង ណូយ េគរពសិទធិែខមរ ប់ ននក ់ កំពុងរស់
េនេលីទឹកដីកមពុជេ កម (បចចុបបននេយ ក មខងតបូង)។ 

 េ ក េច េសរ ី បធនយុវជនៃនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម បនែថងឲយដឹងអំពីេគលជំហកនុងម សននិបតេនះថ  
គណៈកមម ធិករយុវជន ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនខតិខំ
បឹងែ បង បែម បមូលនិស ិត និងយុវជនេនជុំវញិពិភពេ ក 
បេយជន៏កនុងផស់បូរបទពិេ ធ សិក ជមយួគន  និង វ ជវ
នូវអតសញញ ណរបស់ខួន ជពិេសសេដីមបីជយួស មលឯក រ
េផ ង ៗ ដល់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលជចលនតស៊ូែសង
រកសិទធិស័យសេ មច សនខួនេ យខួនឯង សប មចបប់អងគ
ករសហ បជជតិ ែដលកំពុងេធីសកមមភព ។ 
 េ ក បធន េច េសរ ី បនបែនថមេទ តថ “កនុងនម
បធនគណៈកមម ធិករយុវជនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ខញុ ំ ពះ
ករុ  ខញុបំទ មនេមទនភពយ៉ងៃ កែលង ែដលេមីលេឃញី
កមយុវជនេយងី មនករចំេរនីេកីនេឡងីជងឆន មុំន ។ េហយី
បនចូលរមួយ៉ងសកមមជមយួនឹងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម កនុង
េវទិកអចិៃ នយអ៏ងគករសហ បជជតិ សីពីសទិធិជនជតិេដមី េន
បូរញូីវយក៉ ជេរ ង ល់ឆន  ំ ពមទងំបនែថងនូវសុនទរកថ ជ
េ ចីនទក់ទិន នឹងករណីរេំ ភសិទធិមនុស របស់របប នគិម
យនួ មកេលី បជពលរដែខមរេ កមេយងី ។ ខញុយំល់េឃញីថ េនះ
គឺជេជគជ័យថមមីយួកនុង បវតិ ស ស មប់យុវជនេយងីជនំន់
េ កយ ។ េហយី កមយុវជនេយងី គរួែតខំ បងឹបនដំេណីរេទមុខ
េទ ត េដីមបីឈនដល់េគល ែដលពលរដេយងីយល់បន”។ 
 េនកនុងម សននិបត េគសេងកតេឃញីតំ ងយុវជន
េន មប រដ និង បេទសមយួចំននួ បនេឡងីេបជញ ចិត
ចំេពះករងរ និង យករណ៏េផ ង ៗ ទក់ទិនេទនឹងសកមមភព
ឆន  ំ២០០៧ កនងេហយី កនុងេនះមនចំណុចល ៗ ជេ ចីន ែដល 
ទទលួបនលទធផលេជគជ័យ ស មប់ផល បេយជន៏ដល់  

ទិដភព ពះសងឃ នងិេភញ វកិតិយសចូលរមួម សននិបត បចយំុវជនែខមរេ កម 
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សងគមែខមរកមពុជេ កម ។ 
 េ ក េ  គឹមថុង អធិបតីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
បនែថងអំណរគុណយ៉ង ជលេ ជ ចំេពះ ម រតីយុវជន ែដល
បនលះបង់ បេយជន៏ផទ ល់ខួនយ៉ងេ ចីន េដីមបីចូលរមួេធីចលន
ជមយួនឹងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម កនុងករទមទរសិទធិេសរភីព
និងជំេន សន ពីរបប គប់ គង កង ណូយ ជូន បជពលរដ
ែខមរេ កម ប់ ននក ់ ែដលកំពុងេ សកឃននូវសិទធិេសរភីព ។  
ជងេនះេទេទ ត យុវជន យុវតី គឺជទំពងំសនងឫស ី និងជ 
សសរ ទងៃនសងគម និង បេទសជតិ ។ េ ក េ  គឹមថុង បន
រលំឹកដល់ កមយុវជន ឲយរបួរមួ មគគីគន េទេឡងី និងបនករ បឹង
ែ បងេទ តេដីមបែីខមរកមពុជេ កម ។  
         េនកនុងអងគម សននិបតេនះ ពះេតជគុណ ថច់ រ ៉ងុ 
អគគេលខធិករ ៃនសហគមន៏ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម បនមន
សងឃដីកែណនផំល់អនុ សន៍ដល់យុវជនទងំអស់ថ ទំេន ម
ទមប់ បៃពណី វបបធម៌ និងជំេន សនែខមរ េនកមពុជេ កម 
ងំពីអតីតកលរហូតមកទលប់ចចុបបនន រ ភិបលយនួែតងែតេ បី

នេយបយបំបត់ពូជ សន ៏ និងរ ំ យវត មែខមរេ កម ។  
មយ៉ងេទ តរបបកុមមុយនិសយនួ មនមហចិច េ បីអំេពីអមនុស - 
ធម៌ មកេលី ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កម គប់ជំនន ់ ែដល
បស់ចកនឹង ទឹសី ពះសមម សមពុទធ ។ ពះេតជគុណ ថច់ រ ៉ងុ 
បនរលំឹកដលយុ់វជនែខមរកមពុជេ កម មិនថបនចូលរមួកនុងម
សននិបត ឬកំពុងសិក េន បេទសនន ឬេនកមពុជេ កមេនះ

េទ េពល ពះអងគេ កីនរលំឹកឲយេចះែថរក វបបធមិ និង បៃពណី
របស់ផងខួន ជពិេសស តវខតិខសំិក  និងរក ឲយបនអក រ

ស និង បវតិ សផងខួន ។ 
 េ កពីថន ក់ដឹកនកំំពូល ៗ របស់យុវជន និងសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម េគសេងកតេឃញីមនឥស រជនែខមរ និង ពឹទធ ចរយ 
ពមទងំសមជកិ សមជិក ៃនយុវជនែខមរេ កមជេ ចីន បន
េឡងីសំែដងករចំ ប់ រមមណ៏ អំពី បវតិ សសេងខបទកឹដី 
កមពុជេ កម និងគំ ទចំេពះសកមមភពសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 
និងទិសេ  របស់គណៈកមម ធិករយុវជន ែដលកំពុងេធីចលន  
តស៊ូេ យអហងិ េលីឆកអនរជតិ េដីមបីសទិធិេសរភីព បជ
ពលរដែខមរេនកមពុជេ កមេនះ ។ 
 ម សននិបតបនបញច ប់េទេនៃថងដែដល បកបេ យ
មគគីភព ភតរភព និងឧតមភព នូវេវ េម៉ង៥ និង ៣០ 

នទីរេស ល តវនឹងេម៉ង ៧ និង ៣០ នទី ពកឹ េម៉ងេនមតុភូមិ
កមពុជេ កម ។ សូមជំ បជូនថ េនកមពុជេ កមសពៃថង យុវជន 
យុវតី ែខមរេ កម មិន ចបេញចញមតិ និងេរ បចំកមមវធីិជបួជុំគន  
េ យេសរបីនេឡយី សូមបីែតរដូវបុណយចូលឆន ែំខមរ និងបុណយភជុ ំ
បិណ ែដលនសិ ិតែខមរេ កម េនសិក មម វទិយល័យនន 
បនេរ បចំជេរ ង ល់ឆន  ំ ម របស់ផងខួនេដីមបីែថរក  
បៃពណី ទំេន មទមប់ វបបធម៌េនះ តវបនពកួ ជញ ធរ
នគរបលមនសមតថកិចចយនួ ម នឃេំមលី គប់វនិទ ី៕ 

សឺង សុជត ិ        

 កលពីៃថងទី ០៨ ែខឧសភ កនងេទេនះ  អងគករឃំ
េមីលសិទធិមនុស មយួេឈម ះ Human Rights Watch មនទី ន ក់
ករេនបូរ ី New York សហរដ េមរកិ  បនេចញេសចកីែថង
ករណ៍មយួរះិគន់ តង់ ៗ ចំេពះ ថ នភពសទិធិមនុស  និងេសរ ី
ជំេន សនេន បេទសយនួ ជពិេសស ថ នភពសិទធិមនុស
ៃនសហគមន៍ែខមកមពុជរេ កម ។ េ កពីេនះអងគករមយួេនះ បន
េសនីដល់រ ភិបលយនួឲយេគរពសិទធិមនុស  និងេសរភីពជំេន
សន សបេពលែដល កង ណូយ ទទលួេរ បចំពិធីបុណយ

វ ិ ខបូជ ជលកខណៈអនរជតិេលីកទី ៥ ចប់ពីៃថងទី ១៣ ដល់ 
ៃថងទី ១៧ ឧសភ ឆន  ំ ២០០៨ ។ ខងេ កមេនះ គឺជអតថបទ
ទងំ សង ែដល “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” េធកីរបក
ែ បេ កផូវករ ៖ 
 “េនះជករចំអកឡកេឡយីមយួ ែដល បេទសេយ ក

ម តវបនអនុញញតឲយេរ បចំពិធីបុណយពិ ខបូជអនរជតិ  
ខណៈេពលែដលេគលនេយបយ ៃនរដមយួេនះ កំពុងែតរតឹ
បនឹង ល់ប អងគករ សននន ។ បេទសេយ ក ម  

ពះវិ រ ពះពុទធ សន កំពុងឈនេទរកភពរ យរលត់េ យរបបយួន 

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េនែតបនករ ក់ពនធនគរ និងេធីទរុណកមម ពះសងឃពុទធ
សនឯក ជយ និងរមួមនដូចជ វក័ដៃទ ៗ េទ ត”។ េនះគឺ

ជ ប សន៍របស់េ ក Elaine Pearson អនុ បធនអងគករឃំ
េមីលសិទធិមនុស បចទីំប សុ ី។ េ ក Elaine Pearson បន
បនេទ តថ “ ល់សមជិក សមជិករបស់អងគករសហ បជជតិ
ទងំ យ តវេគរពនូវេសរភីពជំេន សន និងសកក រៈ ។ 
េយ ក ម បចចុបបននគឺជសមជិកៃន កម បឹក សនិសុខ ខួនគរួ
ែតយកគំរូ បេទសជិតខង មិន តវឋតិេនកនុងចំេ ម បេទស
ែដលមន ថ នភពេសរជំីេន សន កកបំ់ផុតេនះេទ”។ 
 អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  Human Right Watch ក៏
បនជ មញឲយសហរដ េមរកិ ក់េយ ក មេទកនុងបញជ ីេខម
អនរជតិដូចេដមីវញិចំេពះ បេទស ែដលមនករ ពយបរមភជក់
ែសងពីកររេំ ភសិទធិេសរភីព សន ។ 
 ករប ងក បអនកកន់ ពះពុទធ សន៖ 
 បុណយវ ិ ខបូជ តវបន បរពធេធីេ យអនកកន់ ពះ
ពុទធ សន ប់ ននក់ជេ ចនីឆន មំកេនះ គឺេដីមបីរលំកឹដល់
ពឹតិករណ៍សខំន់ ៗ បី េពលគឺករ បសូ តចកគភ៌ ពះម  
ករបន ស់ដឹងនូវ ពះសមម សមពុទធធិញញ ណ និងករយងចូល
ពះបរនិិញនរបស់ ពះពុទធអងគ ។ ពិធីបុណយវ ិ ខបូជ តវបន
អនុម័តេ យអងគករសហ បជជតិកលពីៃថងទី ១៥ ែខធនូ ឆន  ំ
១៩៩៩ ែដលបនចត់ទុកថ ទិ បុណយពិ ខបូជេនះ ជៃថង
បុណយអនរជតិ េហយីឆន េំនះ តវបនេគរពឹំងថយ៉ងេ ច ស់ 
មនមនុស  ៣៥០០ នក់ េទពីប បេទស បមណ ៨០ 
េដីមបីចូលរមួពិធីបុណយេនះ េនកនុង បេទសេយ ក មចប់ពីៃថង
ទី ១៣ ដល់ ១៧ ឧសភ ។ 
 បុណយវ ិ ខបូជអនរជតិឆន េំនះ គឺជវភិគទនមយួ
ស មប់ករក ងនូវេសចកីេទ ង តង់ បជធិបេតយយ និងសងគម
សុីវលិ ។ េហយីជេរ យ ៗ បេទសេយ ក មែតងែត ក់
ពនធនគរចំេពះសកមមជនពុទធ សន ែដលមនគំនិតជយួ
ឧបតថមភគំ ទេលកីកំពស់សិទធិសុីវលិ េសរភីពជំេន សន និង
ករអនុវតន៍ឲយមនទំរង់ បជធបិេតយយ ។ 
 ពិធីបុណយវ ិ ខបូជ តវបន បរពធេឡងី េ កយេពល
តុ ករ បេទសេយ ក ម បនកត់េទស ពះសងឃចំននួ ៩ 
អងគឲយជប់ពនធនគររយៈេពលពី ២ េទ ៦ ឆន  ំកលពីែខឧសភ 
ឆន  ំ ២០០៧ េ យេចទ បកន់ពីបទ “េធីឲយខចូស ប់ធន ប់ 
ធរណៈ” េ កមម  ២៤៥ ៃនចបប់ ពហមទណ ធរណៈ

រដសងគមនិយមេយ ក ម ។ ពះសងឃចនំនួ ៤ អងគកនុង
ចំេ ម ៩ អងគ តវបនេគកត់េទសេ កយេពលេ កកេឡងីត ៉

េ យ រករ ក់ពនធនគរ ពះសងឃ  វ (Hao Hao) េន

ឆន  ំ២០០៦ កនុងេខតដុងថប (Dong Thap) ។ ខណៈេពលែដល
ពុទធ សន  វ (Hoa Hao) តវបនទទលួ គ ល់ជផូវករ 
ៃន សនមយួកនុង បេទសេយ ក ម មនសមជិកជេ ចីន
ក នេ កកតស៊ូនឹងករគបសងកត់ ចំេពះអនកែដលចូលរមួ
បឆងំនឹងទេងដ៏ីគេឃនីរបស់រ ភិបល ែដល តត មកេលកិីចច
ករពុទធ សន  វ (Hoa Hao) ។ ពះសងឃពុទធ សន

 វ (Hoa Hao) ចំននួពីរអងគបនបូជខួនកនុងឆន  ំ ២០០៥ 
េដីមបី បឆងំេទនឹងករគបសងកត់េសរជំីេន សន និងចប់
ថន ក់ដឹកនរំបសព់កួេគ ក់ពនធនគរ ។ 
 េ កពីេនះក៏មន ពះសងឃពុទធ សនេថរ ទចំននួ ៥ 
អងគេផ ងេទ ត ែដលជសមជិកៃន កមជនជតិេដីម ែដលេគ
គ ល់ថជ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម េនេខតឃងំ តវបនកត់

េទសឲយជប់ពនធនគរកនុងែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៧ ផងែដរ ។ 
ចំេពះ ពះសងឃទងំ បំ ពះអងគេនះ គឺ តវបនេគេចទ បកន់ពី
បទចូលរមួត ៉េ យសនិវធីិអស់មយួកំ ត់ៃថង កលពីេដមីឆន  ំ
េពលែដលមន ពះសងឃកំេណីតែខមរកមពុជេ កមជង ២០០ អងគ
េ កកេធីបតុកមម េដីមបទមទរឲយរ ភិបលេគរពសិទធិ និងេធីឲយ
េសរភីព សន បេសីជងេនះ ។ 
 ថន ក់ដឹកនំ ពះវ ិ ពះពុទធ សនប ងបប ងម របស់
េយ ក ម (UBCV) តវបនេគ ក់ពនធនគរ និងមយួចំននួ
េផ ង តវេគឃុឃំងំេនកនុងវតអស់រយៈេពលជេ ចីនឆន  ំ េ យ 
រករអំពវនវឲយរ ភិបលេគរពសិទធិមនុស  និងមិនឲយេ ជ ត

ែ ជកចូលកិចចករៃផទកនុងរបស់ សន ។ អងគករពុទធ សនមយួ
ធំបំផុតេនេយ ក មខងតបូង, តំបន់ខពង់ ប និង ពះវ ិ ពះ
ពុទធ សនប ងបប ងមរបស់េយ ក ម (U B C V )  តវ
បឈមមុខនឹងករគំ មកំែហង និងទប់ ក ត់ ងំេនកនុងសបហ៍ 
វ ិ ខបូជអនរជតិ េដីមបីេជ ស ងេទចូលរមួបុណយវ ិ ខបូជ
អនរជតិ ។ រ ភិបលបន យករណ៍ជផូវករថ ខួនបន
ពយយមបេណញ ពះសងឃ ពះវ ិ ពះពុទធ សនប ងប  

ពះសងឃែខមរេ កម បតុកមម បឆងំនឹងវបបធមិរេំ ភជំេន សនរបស់យួន 
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ប ងមេយ ក ម (UBCV) ពីវត ពះអងគេនឯេខតឡមឹដុង 
(Lam Dong) កលពីចុងែខេម  េដីមបងីយ សលកនុងករ
តត  នអឡុំងេពលទិ បុណយវ ិ ខបូជសហ បជជតិែដល
តវបន បរពធេធីេឡងី ។ 

 ករប ងក ប កម សន ៖ 
 ពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចច បនគបសងកត់េទេលី កម
អនក បមូលផុំគន ត ៉យ៉ងយង់ឃនង បូករមួនងឹករប ងក បេបស
សំ តថមីបំផុតមយួ បឆងំនឹង កមបតុករ ែដលេរ បចំេឡងីេ យ
កមកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ េនឯតំបន់ខពង់ ប េខតយ៉ យ 

(Gia Lai) និង ក់ ក់ (Dak Lak) កលពីែខេម  ឆន  ំ
២០០៨ ។ ភគេ ចីន កមកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ទងំេនះ ជ
មច ស់ ពះវ ិ រផទះឯក ជយ ែដលពកួេគអំពវនវឲយមនករេ ះ
ែលងអនកេទសម៉ុង ញ៉ បគល់សិទធិកន់កបដី់ធី និងេគរពេសរ ី
ភពជំេន សនរបស់ពកួេគ ។ េ កយមក កមប៉ូលិស និងកង
កមងំ ប ប់ វុធបន យបំែបក កមបតុករទងំេនះ េហយី
បនបិទអស់ភូមិជេ ចីន ជកែ់សងគឺភូមិ យូន ផត (Ayun 

Pah), េអ  ៃ ហគ (Ia Grai) និងគូ ែស៊ (Cu Se) ឋតិេន សកយ៉
យ (Gia Lai) េដីមបីករពរ ងំ កមបតុករមកពីប សក

េផ ងេទ ត កនុងេនះមនុស ជេ ចីន តវបនេគចប់ខួន ។ 
 េទះបីមនសមជិក ៃន ពះវ ិ រមយួចំននួ តវបន
ទទលួ គ ល់ជផូវករ េ យរ ភិបលកំពុងចប់េផីមផ ពផ យ
ជ ធរណៈ មរលកធតុ កសពីករឈចឺប់របស់ពកួេគ ។ 
េនែខមីន ឆន  ំ ២០០៨ រ ភិបលបនអនុញញ តឲយ ពះវ ិ រៃន
លទធិ ពះេយស៊ូខងតបូងរបស់េយ ក ម េហយីេ ះែលងអនក
េទសយ៉ងេទសីទល់ជ ធរណៈមយួ េ កមករអំពវនវឲយ 
រ ភិបលបញឈប់ករេរសីេអីងនងឹអនកកន់ គឹះ សន, បញឈប់
ករេ ជ តែ ជកចូលកិចចករៃផទកនុងៃន ពះវ ិ រ និង បគល់សងវញិ
នូវ ទពយសមបត ិ ដីធីែដលបនរបឹអូសយក ។ េនេដីមឆន េំនះែដរ 
មនកតូលិករ ៉មុូងំ ប់រយ កនុងេនះមនមយួ កមែដលធជំងេគ 
តវបនរ ភិបលេយ ក មទទលួ គ ល់ េ កយមក កមេនះ
បនដឹកនគំន ទមទរឲយ កង ណូយ បគល់ ទពយសមបតិៃន
ពះវ ិ រមយួ ែដលរ ភិបលបនរបឹអូសយក ។ 

 សហរដ េមរកិបនជ មញ ឲយ ក់បញចូ ល បេទស
េយ ក មេទកនុងបញជ ីេខម ៃនកររេំ ភេសរជំីេន សន៖ 
 អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  Human Right Watch ចូល
រមួនឹងគណៈកមមករអនរេសរ ី សនសហរដ េមរកិ(USCIRF) 

េ យមនករគំ ទែដលបនបេងកីតេឡងីេ យសភ េមរកិ កនុង
ករជ មញឲយសហរដ េមរកិ ក់បញចូ ល បេទសេយ ក ម
ដូចកលដំបូងេនកនុងបញជ ី “ បេទសែដលមនករ ពយបរមភជង

េគ” (CPC) ចំេពះករណីរេំ ភេសរភីព សន ។ សហរដ 
េមរកិបន ក់ បេទសេយ ក មេនកនុងបញជ ី CPC កលពី

ឆន  ំ ២០០៤ េហយីបនដក បេទសមយួេនះេចញពីបញជ ីខងេលី
បុ៉នម នៃថងបុ៉េ ះ មុនេពលែដលេ ក បធនធិបតី George W. 

Bush េទទស នកិចចេន កង ណូយកនុងែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ ។ 
 េនកនុងលិខតិមយួជូនេ ក ស ី Condoleezza Rice រដ
េលខធិករសហរដ េមរកិ កលពីៃថងទី ០១ ឧសភ គណៈកមម-
ករអនរេសរ ី សនសហរដ េមរកិ (USCIRF) បនមន
ប សន៍ថ ករសេ មចរបស់នយក នរដ ដកេយ ក ម
េចញពីបញជ ី CPC េនកនុងឆន  ំ២០០៤ គឺេធីមុនេពលកំណត់ ។ 
 គណៈ បតិភូសភ េមរកិ ែដលបនទស នកចិច បេទស
េយ ក មកលពីែខតុ  ឆន  ំ២០០៤ បនរកេឃញីថ ដំេណីរ
ករេជ នេល នកនុងកររកីចំេរនីស មប់េសរភីព សន គឺមិន
មនតុលយភព េពលគឺរកីចេំរនីស មប់ែតសហគមន៍មយួចំននួ 
េហយីមិនបនរកីចំេរនីេទដលក់ែនងេផ ងេឡយី ។ ដំេណីរករ
េជ នេល នេនកនុងេខតនីមយួ ៗ ពិតជមនិដូចគន េនះេទ, រដ 
ធមមនុញញមិន តវបនអនុញញ តយ៉ងេពញទំហងឹ ស មប់ករអនុវត
េន មតំបន់ និងថន ក់េខត ។ េ កពីេនះ េនមនគំ តឆង យ
ចំេពះករគបសងកត់ និងរតឹបនឹងេសរភីព សនជេ ចនី រមួ 
បញជូ លទងំករ ក់ពនធនគរមនុស  េ យមូលេហតុផទ លខួ់ន 
ែដលេចទ បកន់ពីបទជប់ទកទិ់ននឹងសកមមភព សន និង
ជយួគំ ទេដីមបីេសរភីព សនរបស់ពកួេគ ។ 
 អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  អំពវនវដល់រ ភិបល
េយ ក មឲយេធីករេ ះែលងអនកេទស ែដលេ កកេឡងីត ៉

េ យសនិវធីិេដមីបីេសរភីពជំេន សន និងអនកសកមមភព
នេយបយនន ។ េហយីេយ ក ម តវែតបញឈប់កររតឹបនឹង
េទេលីអងគករ សនឯក ជយែដលមិនេដីរ ម ឬទក់ទងនឹង
អងគករ សន សបចបប់ ែដលេរ បចំ និងឋតិេ កមករ តត
របស់រ ភិបលេយ ក ម ។ 
 េ ក Pearson បននិយយថ “ កម សនឯក ជយ 
គរួែត តវបនអនុញញ តេដីមបីេរ បចំេ យេសរ ី និង គប់ គងេ យ
ខួនឯង, ដឹកនសំកមមភព សន និងជ មញឲយមនករត ៉ជ
ធរណៈេ យសនិវធីិ ។ ករេគរពសិទធិមនុស  និងេសរភីព
សនរបស់េយ ក ម គឺជករចំអកឡកេឡយី និងកនែ់ត

េធីឲយ ថ នភព កក់ កីេឡងី ៗ ចប់ ងំពីេពលែដលសហ-

រដ េមរកិបនលុប បេទសមយួេនះេចញពីបញជ ីេខម  ៃនកររេំ ភ
េសរភីព សន ជពិេសសករ ពមទទលួេយ ក មចូលអងគ
ករពណិជជកមមពិភពេ ក”៕                               

េច មុនីេខម  
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 េនះគឺជករចអំក និង បមថដល់ ពះពុទធ សន
ែដលឲយ បេទសយនួ េធីជមច ស់ផទះទទលួេរ បចំទិ បុណយវ ិ ខ-
បូជ ពះពុទធ សនអនរជត ិ េ យ ររ ភិបលកុមមុយនិស
កង ណូយេនះឯង ែតងែតនិយមេ បីអំេពីហងិ រេំ ភសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សន ប ងក បមកេលី ពះសងឃ ពះពុទធ
សនែខមរកមពុជេ កម ។ ជក់ែសង កង ណូយ បន

បដិេសធយ៉ង ច់អហងក រ មិនឲយគណៈ បតភូិសហព័នធែខមរកមពុជ 
េ កម និងថន ក់ដឹកនំ ពះពុទធ សនធំ ៗ មយួចំននួេនេលី
ពិភពេ កបនចូលរមួេឡយី ។ 
 គឺជករគរួឲយមនេមទនភព ស់ ែដលអងគករ
សហ បជជតបិនអនុញញ តកលពីៃថងទី ១៥ ែខធនូ ឆន  ំ ១៩៩៩ 
សេ មចឲយមនបុណយវ ិ ខបូជអនរជតិ េនៃថង ១៥ េកតី ែខ
ពិ ខ ជៃថងែដល ពះសមម សមពុទធបរម គៃនេយងី ទង់ បសូ ត
ចកគត៌ ពះម  ទង់បន ស់ដឹង និងចូលបរនិិពន ។ បុ៉ែនអី
ែដលមនកិនមនិលេនះ គឺេន តង់ករែដលេគែបរជអនុញញ តឲយ
កង ណូយ ែដលមនេគលនេយបយ បល័យ សន  
វបបធមិជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ឲយេធីជមច ស់ផទះទទលួករ
េរ បចំទិ បុណយអនរជតិមយួេនះេទវញិ ។ េមដឹកនយំនួែដល
មន រជតិមេនគមន៍វជិជ កុមមុយនិស ជទមឡិឥត សន មិន
េគរព បតិបតិធមិ ថ៌ បឆងំ និងប ងក ប ពះសងឃពុទធ សន
េនះ បនអនុញញ តឲយែតេមសងឃ ែដលែអបអបរណបខួន និង
មិនអនុវត ម ពះពុទធ សន តឹម តវ េទចូលរមួកនុងពិធីបុណយ
េនះែតប៉ុេ ះ ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម ែដល តវបនរ ភិបល កង ណូយបដិេសធមិនឲយ 
គណៈ បតិភូរបស់េ ក េទចូលរមួកនុងទិ បុណយវ ិ ខបូជអនរ-
ជតិ ែដលបន បរពធកលៃថងទី ១៣ ដល ់ ១៧ ែខឧសភ បន
មន ប សនឲ៍យដឹងជុំវញិមូលេហតុថ េនះគជឺេរ ងមយួខសុគន
សឡះ េបីេ ប បេធ បេទនងឹពិធីបុណយែដលធប់បន បរពធេធី
េនឯអងគករសហ បជជតិ ។ េពលគឺ ពះពុទធ សន ៃន ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម ែតង តវបនផល់កិតិយសេ យអនរជតិ
ចប់េផីមធមិ រយជេដីម ។ បុ៉ែនឆន េំនះ េ យរ ភិបលយនួ
ទទលួករេរ បច ំ ដូេចនះ កមជនជតិេដីមមយួចំននួ ែដលគម ន
បេទស និង បេទសមយួចំននួែដលមិនមននិនន ករជិតសនិទធនឹង
របបកុមមុយនិសយនួ ដូចជែខមរេ កមេទះបីបនចុះេឈម ះកីបុ៉ែន
កង ណូយមនិអនុញញ តឲយចូលរមួជ ច់ខត ។ េ ក ថច់ 
ងុ៉កថច់ បនបនេទ តថ “េ កពីេនះ ពះពុទធ សនរបសជ់ន
ជតិេយ ក មេនេ ក បេទស ក៏រ ភិបលេយ ក ម

បដិេសធមិនអេញជ ីញែដរ រមួទងំ ពះសងឃទីេបត៌ ែដលែតងែតចូល
រមួេរ ង ល់ឆន  ំ ក៏គម នករអេញជ ីងផងែដរ ។ ដូេចនះេយងីេឃញីថ
មនករេរសីេអងី េពលេយ ក មេធីេសចកីអេញជ ីញចូលមក
បេទសខួន មែដលខួនចង់បនេទវញិ”។ 

 ចំេពះទេងីដ៏េផគនីរបស់រ ភិបល កង ណូយ េ ក
ថច់ ងុ៉កថច ់បនបញជ ក់ឲយដងឹថសហព័នធែខមរកមពុជេ កមបន
ជបួនឹង កសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ និងអងគករសិទធិមនុស
ជេ សច េហយី កសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ និងអងគករ
ឃេំមីលសិទធិមនុស បនេធីេសចកី បកស រះិគន់េទដល់ បេទស
យនួែដលកំពុងងុបងុលនឹងវបបធមិបំពរបំពន និងរេំ ភមកេលី
េសរជំីេន សន ។ េ កពីេនះេ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បន
អះ ងថ “សហព័នធែខមរកមពុជេ កម នឹងេធលីិខតិមយួជូនេទ
ម នីទទលួបនទុកែផនកអនរជតិ សន េនទី កងហ ឺែណវេដីមបី
ឲយបន ជបេរ ងហនងឹ ។ បនទ ប់ពីេនះ សហពន័ធែខមរកមពុជេ កម
នឹងចូលរមួសហករជមយួនឹងជនជតិេផ ង ៗ េទ ត រមួមនជន
ជតិទីេបត៌ និងជនជតិេយ ក មេនេ ក បេទស ែដលជអនក
កន់ ពះពុទធ សន ខណៈេពលែដលពកួេគកប៏នេធីករត ៉ផង
ែដរ ។ ដូេចនះ េឃញីថមនករជ មញ គប់កែនងទងំអស់ េ ពះ
មយួគឺជ មញឲយអងគករសហ បជជតិ ជពិេសស តវែតេ ជសី
េរសីទីកែនង ែដលអនកកន់ ពះពុទធ សនេនទងំពិភពេ ក
ចេទចូលរមួបន”។ 

 បធន បតិបតសិហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនឲយដឹងពី
អតថ បេយជន ៍ និង រៈសខំន់ែដល បេទសទងំ យកដូ៏ចជ
ជនជតិេដីមទូទងំពិភពេ ក ជពិេសសែខមរកមពុជេ កមទទូច
ចូលរមួកនុងទិ បុណយវ ិ ខបូជអនរជតិ េនទី កង ណូយ
ដូេចនះថ “េនះមន រៈសំខន់មយួចំេពះអនកែដលកន់ ពះពុទធ
សន ហនងឹទមីយួ ។ ទីពីរ េយងីមនករត ៉បងញឲយអនរជតិ

េឃញីចបស់ ស់ ថករេធរីបស់រ ភិបលយនួេទ មសនធិ-
សញញ កី ករ បកសកី ថខួនេបីកឲយមនសទិធិេសរភីពេនះ    

ទិដភពគណៈសងឃែខមរ-យួន និង បតិភចូូលរួមបុណយវិ ខបូជ េន ណូយ 

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ែបរជមិនដូចែដលរ ភិបលយនួបននិយយេទវញិ ហនងឹនឹង
េធីឲយអនរជតបិនេមីលេឃញីយ៉ងចបស់ ។ េរ ងមយួេទ ត ជ
មេធយបយរបស់រ ភិបលយនួ េដីមបី ក់បងំថខួនហនងឹជ
បេទសមយួែដលេបីកទូលំទូ យនូវសិទធិេសរភីព សន េទីប
អងគករសហ បជជតិអនុញញ តឲយេគេធីហនងឹ”។  
 ចំេពះទេងីេរសីេអីង របស់រ ភិបលកុមមុយនិស កង
ណូយែបបេនះ េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ េជ ជក់ថេនេពលេនះ

អនរជតិ ជពិេសសអងគករសហ បជជតិនឹងេឃញីយ៉ងចបស់
នូវគំនិតរបស់រ ភិបលយនួកុមមុយនិស ែដលមនេង ង មិញ ទីត
បធនរដ, េង ង តឹងយុង នយករដម ន ី និងេង ង ភូ តង់ 
បធនរដសភ ។ េ កបនអះ ងថ េនកនុងកំឡុងេពលេរ បចំ
ទិ បុណយវ ិ ខបូជអនរជតិេនះែដរ រ ភិបលយនួបន ក់
កមងំ ប ប់ វុធជេ ចីនេន មប វត ម និងភូមិមយួ
ចំននួ េដីមបីករពរខចបងបូនែខមរេ កម និងជនជតិយនួនគំន េធី
បតុកមម បឆងំនឹងទេងីរបស់ផងខួន ។ 
 េ យ រករបដិេសធ មិនឲយសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
និងប ជនជតិេដីមមយួចំននួ បនេទចូលរមួកនុងទិ បុណយ
អនរជតិមយួេនះ េទីបេកីតមនករេថក លេទសជុំទិសេទេលីរ -
ភិបលយនួ កង ណូយ ។ េមដឹកននំេយបយធំមន ក់របស់
បេទសអ៊ី ល ី គឺេ ក ម៉រកូស ប៉  បនរះិគន់េរ ងេនះ
េ យេលីកេហតុផលថ រ ភិបលយនួ កង ណូយខួនឯងគឺ
ជគំរូ កក់ៃនករេ បីកងកមងំ ប ប់ វុធប ងក ប និងចប់ផ ឹក
ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ។ េ ក ម៉រកូស ប៉  បនេលីក
េហតុផលថ កង ណូយបនអនុញញ តឲយែតគណៈសងឃបកខ
ពកួ ែដលរណបែអបអបនឹងខួនេទចូលរមួពិធីបុណយេនះប៉ុេ ះ 
ចំែណក ពះសងឃ ពះពុទធ សនពិត បកដ ែដលកន់ ម ពះ
គមពីរពុេទធ ទេហយីមិនយក ពះពុទធ សនេធឧីបករណ៍ េដមីបី
ែសងរកផល បេយជន៍ ពំុ តវបន កង ណូយនិមន ឬអនុញញ ត
ឲយេទចូលរមួេឡយី ។ េមដឹកននំេយបយ បេទសអ៊ី លីរបូេនះ
បនឧទហរណ៍ចំ ៗ ថថន ក់ដឹកនយំនួមិនបនេគរពសិទធិមនុស  
និងេសរជំីេន សនពិត បកដេឡយី ។ ជក់ែសងគឺករណីចប់
ផ ឹក និងកត់េទសទងំអយុតិធមិចំេពះ ពះសងឃទងំ ៥ អងគេន
េខតឃងំ និង ពះេតជគុណទឹម ខន េនេខតមត់ ជក ។ 
 ករឈឆឺល របស់េមដឹកននំេយបយ បេទសអ៊ី លី
ចំេពះកររេំ ភបំពនរបស់ ជញ ធរយនួមកេលី ពះសងឃ និង
បជពលរដែខមរកមពុជេ កមេនះ បនទងំទមទរឲយ បេទសយនួ
តវែតបញឈប់ករគបសងកត់ បំភិតបំភ័យ គំ មកំែហងដល់ ពះ
សងឃ និង បជពលរដែខមរេ កម ។ បេទសយនួមន ពះពុទធ
សនែបបយនួ េពលគឺេផ ងពី បេទសកមពុជ, ៃថ, វ, ភូម, 

សិរលីងក , េនប៉ល់ និងប៊ូ ន ។ល។  
 ទក់ទិននឹងេរ ងែដលយនួមិនអនុញញ តឲយ ពះសងឃ ៃន 

គណៈ បតិភូសហព័នធ បនេទចូលរមួបុណយវ ិ ខបូជអនរជតិ
េនទី កង ណូយ ែដលបនេធីកលពីៃថងទី ១៣ ដល់ៃថងទី ១៧ 
ែខឧសភេនះ ពះេតជគុណ លីវ េព សងឃនយកសហគមន៍ ពះ
សងឃែខមរេ កម គង់េនឯ បេទសអូ លី បនមនសងឃដកី
េថក លេទសចំេពះទេងីរបស់េមដឹកនយំនួ ណូយ ែដលបន
បដិេសធ ពយយម ក់បងំសហគមន៍អនរជតិ អំពីករេគរព
បតិបតិ ពះពុទធ សនរបស់ែខមរេ កម ។ ពះេតជគុណ លវី េព 
ែថមទងំបនសបីេនទ ស ថករប ងក បរបសរ់ ភិបលយនួមក
េលី ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម គឺជែផនកមយួៃននេយបយ
ឧ កិដរបស់យនួ ែដល តវករបបំត់ពូជ សនែ៍ខមរេ កម ម 
រយៈករកប់សមប់បំផញវបបធមិ ពះពុទធ សន និងទំេន ម 
ទំ ប់របស់ែខមរេ កម ែដលផ ភជ ប់ជមយួនឹង ពះពុទធ សន។ 
 ពះេតជគុណ លីវ េព មនសងឃដីកបនថ ករែដល
យនួេ ជីស ងំ ពះសងឃ េទចូលរមួពិធីបុណយវ ិ ខបូជេនទី
កង ណូយ មចំណង់ចំណូលចិតែបបេនះ គឺជយុទធ ស
បំែបកបំបក់ មគគីភពថមីមយួេទ ត ។ េហយីក៏ជែផនករដល៏ិត
លន់ែដលយនួបនេ គងទុក ស មប់បំផញ បៃពណី វបបធមិ 
និង ពះពុទធ សនេនកមពុជេ កម េពលែដល បជពុទធបរសិ័ទ
អស់ជំេន នឹង ពះសងឃ ។ ពះេតជគុណ លីវ េព បនអំពវនវ
ដល់សហគមនអ៍នរជតិ កប់ញជូ ល បេទសយនួេទកនុងបញជ ីេខម  
េពលគឺកនុងចំេ ម បេទស ែដលសហគមន៍អនរជតិមនករ
ពយបរមភបំផុតពីកររេំ ភេសរជំីេន សន ។ 

 សូមបញជ ក់ថ បុណយវ ិ ខបូជអនរជតិ ែដល បរពធ
េឡងីេនទី កង ណូយ តវបនបញច ប់កលពីៃថងេ រ ៍ ទី ១៧ 
ែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៨ ។ ពកួទមិឡឥត សនយនួមនិបន 
អនុញញ តឲយសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និង ពះសងឃឯក ជយែខមរ
េ កម ឬជនជតិយនួេទចូលរមួេនះេឡយី ។ េ កពីេនះរបប
កុមមុយនិសមយួេនះ ក៏បនបដិេសធមិនអនុញញ តឲយអងគករសិទធិ
មនុស អនរជត ិ និងអងគករអនរេសរជំីេន សនចូលរមួផងែដរ
េទះបីអងគករទងំេនះធប់បនចូលរមួជេរ ង ល់ឆន ក៏ំេ យ ៕ 

េច មុនីេខម  

េ ក ថច់ ង៉ុកថច ់និង ពះេតជគុណ លីវ េព កនុងម សននិបតេនអូ ល ី

 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ជេរ យ ៗ “ ពឹតិប តសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម” ែតង
ទទលួបនអតថបទពី បិយមិតអនក ន ទងំកនុង និងេ ក បេទស 
សរេសររះិគន ់ ពី ថ នភពរេំ ភសិទធិមនុស របស់ ជញ ធរយនួ
មកេលី បជពលរដែខមរេ កមសូត តង់ ។ ថមី ៗ េនះ េយងីខញុបំន
ទទលួលិខតិមយួចបប់ពីមិតអនក នេនឯ បេទសក  ែដល
សម័ គចិតចូលមកបក កតឧបយកលដ៏េខម កខក់ របស់ថន ក់ដឹក 
នយំនួកុមមុយនសិ ែដលបនចប់យុវជនែខមរេ កមមន ក់ ក់ពនធ-
នគរ េ យេចទ បកន់ពីបទលួចទូរស័ពទ បុ៉ែនេ កយមក តវ
បនពកួ ជញ ធរយនួទងំេនះបងខំ កម គ រ មយឪពុកជនរង
េ គះ ឲយ បែម បមូល ទពយសមបតិេដីមបីសូកប៉ន់ ជថនូរនឹងករ
េ ះែលង ។ 
 េ ក តឹង ង ជពលរដែខមរេ កម សពៃថងកំពុងរស់
េនឯ បេទសក  បនខេំធមញសងកត់ចិតស៊ូ ទំ ក់ ថ៌

កំបងំជយូរ ស់មកេហយី ពីទេងីរេំ ភសិទធិមនុស ែដលមន
លកខណៈជ បពន័ធ របស់ថន ក់ដឹកនៃំនរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ 
ែដលបនចបយុ់វជនែខមរេ កមមន ក់េឈម ះ តឹង តឹងវូ (Tran 

Tuan Vu) យុ ១៦ ឆន  ំកលពីឆន  ំ២០០៦ ក់ពនធនគរេ យ
េចទ បកន់ពីបទេចរកមមលួចទូរស័ពទៃដ ។ េ ក តឹង ង 
បនអះ ងេនកនុង រលិខតិថ យុវជនេឈម ះ តឹង តឹងវូ ជកូន
បសេ ក លី  សពៃថងកំពុងរស់េនកនុងភូមិ ឡូង ឃុំ យ
ជំ (Dai Tam) សកបយេឆ (My Xuyen) េខតឃងំ តវបន
រដអំ ចឃុខំងេលីេចទ បកន់ពីបទលួចទូរស័ពទៃដ េ យពុំ
មនភសុ ងអទីងំអស់ េហយីេបីេទះបមីច ស់ទូរស័ពទៃដេនះ
េចទ បកន់េទេលីយុវជនពីររូប មយួគឺយុវជន តឹង តឹងវូ និង
មន ក់េទ តជជនជតិយនួកី បុ៉ែនរដអំ ចយនួឃុំ យ ជំ េន
ែត បកន់េគលជំហរចប់ខួនយុវជនែខមរេ កមេនះ ក់ពនធនគរ
ទងំគេឃនីមកដល់បចចុបបននេនះ ។ េបីេយងេទ មកហុំស
េចរកមមខងេល ី គឺជេទសមយួេនះ ល មិនគរួ តវរដអំ ច
យនួ ក់គុក បែហលជិតពីរឆន  ំ េនមិនទន់េ ះែលងកូនេ ក 
លី  មកវញិេឡយី ។ 
  េ ក តឹង ង បនបនេរ ប ប់ឲយដឹងេទ តថ សព
ៃថងេនះ ឪពុកមយជនរងេ គះបនរត់ករសូកប៉ន់ លក់រម៉កម៉ូតូ 
លក់ទងំចំណតម៉ូតូ លក់ទងំដីែ សចំករខះេទ ត េដីមបីសូកប៉ន់
ជថនូរឲយរដអំ ចយនួេ ះែលងកូនគត់មកវញិ ។ បុ៉ែនេ កយ
ពីទទលួសំណូកដ៏េ ចីនេលីសលុបេនះេហយី ជញ ធរយនួទងំ
េនះនូវែតមិនេធីករេ ះែលងកូន បសរបសគ់ត់ េហយីែថមទងំ

បញជូ នខួនយុវជន តឹង តឹងវូ េទ ក់ពនធនគរេនឯេខតទឹកេខម  
(Ca Mau) វញិ ែដលជកែនងឃុឃំងំថមីមយួ ។ េ កពីេនះពកួ
េគបនបងខំឲយយុវជន តឹង តឹងវូ េធីពលកមមជទសករយ៉ង ច់
ៃថកនុងេ ងច កផលិត គប់ យចនទីមយួ ។ េហយីេនកនុងេនះក៏
មនយុវជនសូត តង់ជេ ចីនរូបេផ ងេទ ត កំពុង តវរដអំ ច
យនួបងខ ងំទុក និងបងខំឲយេធីទសករដូចគន េនះែដរ ។ 
 ទក់ទិននឹងេហតុករខងេលីេនះ “ ពឹតប តសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម”បនចុះេទដល់កែនងេកីតេហតុ បុ៉ែនមិន ចេធកីរ
ទំនក់ទំនងនឹង កម គ រជនរងេ គះបនេឡយី ។ េ យែឡក
បុរសមន ក់េឈម ះ សឺន កង យុ បមណ ៤០ ឆន  ំ រស់េនកនុងឃុំ
យ ជំ (Dai Tam) សកបយេឆ (My Xuyen) បនមន

ប សន៍ថ ករណីកូន បសេ ក លី  គឺជេរ ងមយួម  
អយុតិធមិ ែដលរបបដឹកនយំនួែតងនិយមេធមីកេលី បជពលរដ
ែខមរេ កម ។ េ ក សឺន កង បនបនឲយដងឹថ ករណីេចរកមម
ៃនករេចទ បកន់ថបនលួចទូរស័ពទេនះ េធីេឡងីពុំមនភសុ-

ងចបស់ ស់េទ ។ មយ៉ងេទ តយុវជន តឹង តឹងវូ មន យុ
េទីបែត ១៦ ឆន បុ៉ំេ ះ មរដធមមនុញញ បេទសយនួ គឺមិនទន់
គប់កលជប់ពនធនគរេឡយី ។ 

 សូមបញជ ក់ថ ករណីែដល ជញ ធរយនួបំពរបំពនមក
េលី បជពលរដជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម គឺមិនែមនេកីតមន
េឡងីែតេនកនុងេខតឃងំេនះេទ េពលគឺរកី ល លេសទីទូទងំ
ែដនដីកមពុជេ កម ។ មនុស គប់ ៗ គន ែតងដឹងឮថ រ ភិបល
យនួកុមមុយនិសមិនេគរពចបបទំ់ ប់អីេទ គឺេគេ បីែតចបបៃ់ ព
បុ៉េ ះ ចង់ចប់អនក េ សចែតអំេពីចិត ។ ចំេពះករណីយុវ-
ជន តឹង តឹងវូ េ យ រ កម គ រមិនដឹងេទបឹងអនក  េទីប
េ ក តឹង ង សេ មចចិតតំ ងឲយ កម គ រសរេសរលខិតិ
មកកន់ទី ន ក់ករេយងីខញុ ំ េសនីឲយេធីករចុះផ យអតថបទេនះកនុង
េគលបំណងឲយអងគករសិទធិមនុស នន និងសហគមន៍អនរជតិ
បនដឹងឮពីទេងដ៏ីៃ ពៃផ របស់រដអំ ចយនួ ។ េនកនុង រ
លិខតិចំននួពីរទព័ំរេនះ េ ក តឹង ង បនអំពវនវសុឲំយ
ពិភពេ កជយួរកយុតិធមិជូនពលរដែខមរេ កម ែដលកំពុង តវ
របបថមីយនួរេំ ភជិះជន់ គំ មកំែហង គបសងកត់ ចប់ ក់
ពនធនគរយ៉ងអយុតិធមិបំផុត ជពិេសសគឺករណីឃុឃំងំមនុស
េ យគម នភសុ ង និងទទលួសំណូក ប ពឹតិអំេពីពុករលួយ មិន
េគរពសិទធិមនុស ជតិែខមរកមពុជេ កម ៕ 

កញញ  សីរត័ន 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 16 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 កលពីៃថងទី ១៦ ដល់ទី ១៨ ែខឧសភ កនងេទេនះ  
គណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម េ កមករដឹកនរំបស់
េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនអេញជ ីញេទចូលរមួកិចច បជុំេលីកទី ៩ 
ៃនម សននិបត បចឆំន រំបស់អងគករតំ ងឲយ បជជតិ ែដល
គម នតំ ងរបស់ខួន កនុងអងគករសហ បជជតិ ឬកតថ់ 
UNPO សីពី កមជនជតេិដីម ែដល តវបនេរ បចំេឡងីេនឯទី
កង បសស៊ ល់ បេទសែប៊លហ ុិក ែដលមនសមជិក-ជិក
បមណជង ៧០ បេទសេទចូលរមួ ។ 

 បភពព័ត៌មនពមី នីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនឲយ
ដឹងថ យ៉ងេ ច ស់មនម នីតំ ងបីរូប ៃនសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម មនវតមនេទចូលរមួកិចច បជុំសីពីបញ កមជន
ជតិេដីម និងករេសនីសុំចូលជសមជិកថមីរបស់អងគករ UNPO 
ែដលរមួមន េ ក ថច ់ងុ៉កថច់ នយក បតិបតិៃនសហពន័ធែខមរ
កមពុជេ កម, េ កបណិត ជ័រសួ េឃេហ ី នយកវទិយ ថ នរដ
ៃវ ៉ និងជឧតមទី បឹក ចបប់ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និង

េ ក ថច់ រ ៉ូមី តំ ងយុវជនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ។ 
 ម សននិបតែដល ប ពឹតិេទអស់រយៈេពលបៃីថង បន
េបះេឆន តេ ជីស ងំេ ក Ledum Mitee Esq េធីជ បធនអងគ
ករ UNPO, េ ក សី Maysing Yang ជអនុ បធន, ពឹទធសភ 
Marco Perduca ជេហរញញិក ។ ចំែណកេ ក Marino Busda-

chin តវបនអងគម សននិបតេបះេឆន តជឯកចឆ័នទបនតនួទីជ
អគគេលខធិករអងគករ UNPO ចំននួបីឆន  ំស មប់ ណតិថមីេនះ 
េទ ត ។ េ កពីេនះអងគករ UNPO បនេ ជីស ងំគណៈកមមករ
នយកចំននួ ១២ រូប ែដលកនុងេនះេ ក ថច់ ងុ៉កថច់ នយក
បតិបតិសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ក៏ តវបនអងគម សននិបត
េ ជីស ងំជគណៈកមមករនយកបី ណតជិប់ ៗ គន  ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ មន ប សន៍ឲយដឹងថ កិចច បជុំ

េលីកទី ៩ របស់អងគករ UNPO បននមំកនូវផល បេយជនជូ៍ន
ជនជតិេដីមទូទងំសកលេ ក ក៏ដូចជជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ កមជេ ចីន ។ ជពិេសសគមឺន គមឹនេទពសីភអឺរ ៉ុបជេ ចនី 
បនផល់នូវយុទធ សថមី ៗ ស មប់បំណងៃន កមជនជតិេដីម 
ែដលខះមនបណំងសេ មច សនខួនេ យខួនឯង ខះមន
បំណងចង់បនឯក ជយ ខះមនបំណងចងប់នជរដសយត័េន
កនុង បេទសេនះ ែដលេយងេទ មអរយិយធមិ បៃពណី ទំេន ម 
ទំ ប់ វបបធម ិ របស់ជនជតិេដីម ែដល សបេទ មចបប់ជន
ជតិេដីមេទីបនងឹ តវបនសហ បជជតិ អនុម័តកលពីៃថងទី ១៣ 

ែខ កញញ  ឆន  ំ២០០៧ ។ េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនបនឲយដឹងេទ ត
ថ ឆងកតក់រខតិខំ បឹងែ បងយ៉ងសកមម មកដល់េពលេនះ 
សហព័នធ ទទលួបនករគំ ទយ៉ងេពញទំហងឹពីប កមជន
ជតិេដីម ៃនសមជិក UNPO, សភអឺរ ៉ុប និងរ ភិបលពីប
បេទសននជេ ចីន ។ េ កពីករេ ជីស ងំឲយេ ក ថច់  
ងុ៉កថច់ ជគណៈកមមករនយកជប់ ៗ គន បី ណតិ សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម ក៏ដូចជប គណៈកមមករនយកេផ ងេទ ត 
តវបន បេទសចំននួពីរែដលេទបីនឹងទទលួបនឯក ជយ អេញជ ីញ
េទចូលរមួ បជុំេនឯ បេទសេគ ែដលេនះជលទធផល និងបងញ
ឲយេឃញីនូវលនំៃំនកររបួរមួគន  េដីមបីឈនេទរកភពវជិជមន 
សំ ប់ជនជតិេដីម ។ 
 សបេពលែដលគណៈ បតិភូសហព័នធ អេញជ ីញេទចូល
រមួកិចច បជុំេនឯទី កង បសស៊ ល់ បេទសែប៊លហ ុិកេនះែដរ 
េ ក បក ់េសរវីុឌ  អនុ បធនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ទទលួ
បនទុកកិចចករបរេទស បនដឹកនគំណៈ បតិភូមយួ កមេផ ងេទ ត
ែដលរមួមនេ ក ថច់ េឡននី និងេ ក ង េយ ង េទចូល
រមួកិចច បជុំមយួេនឯ ៉សុីនេ នឌីសុី សហរដ េមរកិ សីពីបញ
េសរភីព សនេន បេទសយនួ និងបញសិទធិមនុស សីេលី
ពិភពេ ក ។ 
 សូមរឭំកថ េនកនុងកិចច បជុំឯសហរដ េមរកិ តំ ង
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនេលីកេឡងីបញជេ ចីនែដលទក់ 
ទិននឹង ថ នភពរេំ ភេសរភីព សន របស់ ជញ ធរយនួមក
េលី បជពលរដ និង ពះសងឃែខមរេ កម ។ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមបនចូលជសមជិករបស់អងគករ UNPO ងំពឆីន  ំ២០០១ 
ែដលមកដល់េពលេនះមនសមជិក ៃន កមជនជតិេដីមចំននួ 
៧០ បេទស ។ បចចុបបននេនះ មន បេទសជសមជិកចំននួ ៦ 
របសអ់ងគករ UNPO ទទលួបនឯក ជយបរបូិរណ៍ និងកយេទជ
សមជិកេពញអងគរបស់អងគករសហ បជជត ិ ។ បេទសទីម័រ
ខងេកីត ែដលជសមជិកៃនអងគករ UNPO េនះែដរ ដេណីម
បនឯក ជយេពញេលញ ពីអំ ច នគិមេ ចីនរយឆន បំនគន
របស់ព័រទុយកល់ និងឥណូេនសុី កលពីៃថងទី ១៩ ែខឧសភ ឆន  ំ
១៩៩៩  ។ េហយីកលពីៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ ថម ី ៗ 
បំផុតេនះ គឺជនជតិេដីមអំបូរ ល់បនី ៃនេខតកូសូវ ៉ូ បន បកស
ឯក ជយផច់ខួនេចញពីអំ ច និគមេ ចនីទស វត  របស់
បេទសែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធយូេ គ វផីងែដរ ៕           

VOKK 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 17 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

១៣៩៧- ចរូំងេហយ    ក ុគំតិេឡយអស់ គបខ់នួ 

ក ុខំចទព័ យួន  េធខនួពុំបនេទ ។ 

១៣៩៨-េទបឡស់នមុឺនឯង សួរលំ ពងជយ័ថឯ 

កេំភងេយងទេំនរ         នងិបញ់េគេទឬេមច ។ 

១៣៩៩-លំ ពងជយ័េឆយថ  

ក ុអំស់គន បញ់រេំពច     

ចៃំថងរះបនចិ           

លិចេសមេឈេ បចេំន ។ 

១៤០០-លះុ ពក ពង ងេ សច 

ភេឺភងេលចេម ងេមលេទ 

កហមេ ចន ចលេឆ  

មីរេដរ សសឹងពលយួន ។ 

១៤០១- បញ់កេំភងធ ំ  តចូរងមំករកខនួ 

ដំរឯអងុយួន   បងកនិកចប់នទ យខ ម ី។ 

១៤០២- រក័ ខលំ ពងថ  ឲយអស់គន យកឫស ី 

សំរួចចកដ់ំរ            េដមចងក រ បសេចញ ។ 

១៤០៣-អស់ពលកងទព័ជក ់   ពកយ រក័ ខថេច នះមិញ 

គតិចកដ់ំរវញ       ចសេចញេទេ កេ ម ះ ។ 

១៤០៥-យួន បេ់ យដំរ        វកវ់េ ពចេនះមិញ 

ហកុសិបេទបបញ់          កេំភងេចញេទ តវបន ។ 

១៤០៦-កេំភងធកំងទព័  ែខ មរ ចក គប់ កសរ ន ់

េចញេទ តវយួនបន           េ យមនែសសិបបយ ។ 

១៤០៧-យួនយលគ់ន ប ់       បនថយទព័េចញឆង យ 

េហយអូសេខម ចទងំ យ        យកេទដតុអស់ឥតសល ់។ 

១៤០៨-េហយេ បអស់គន          សង់ បកន់វូផជល ់

រមិលេមលេទយល ់           ជចងំយេ យ បមន ។ 

១៤០៩-ជែ សេយងធពីំរ  េពញ កមុំ បមួំយបន 

េ សចេហយ រះធយន       េរសេកមងបនទញំពីរនក ់។ 

១៤១០-េកមងេនះេធកចិ ចករ         មចបប់ ឲយេស កពក ់

ករហមទងំពីរនក ់           កនទ់ងជ់យ័សេដរេចញ ។ 

១៤១១-មក បបន់មុឺនែខ មរ ឲយរះេររកមនសុ មិញ 

បនពីរនកេ់ទវញ  នយិយគន េន  ។ 

១៤១២-បទអងុេទ ងគនុធ ំ គតិជ ុំននំងិសូម  

េទ សកវញេហយ            ែលងចបំងគន នងិ សិន ។ 

១៤១៣-កលេនះនមុឺនែខ មរ ចតេ់ បឯេពជចនន 

គតេ់នះរស់រហន ់        េហឲទ នគម នពីរេ ះ ។ 

១៤១៤-យកបវេទកដំរ  ែ កង ក ក គនជួ់យេ ះ 

បពីំរនកច់តិេនះ        សិងេសមេ ម ះឥតសង័ យ ។ 

១៤១៥-េពជឯងេដរគឃ  ដូចសី រនរនសិភយ័ 

េដរដលយួ់នេហយនយ័            េឡង ឯង ពេងយ ។ 

១៤១៦-ជមួយនងិអងុយួន  ពុំភតិខនួដលត់ចិេឡយ 

ែផកផកឹ ពេងយ  េហយពុំទនជំ់ន ុកំរ ។ 

១៤១៧-កលេនះ រទ ធមិ ៉ មនគនំតិគតិពុំជ 

ចងឲ់យយួនេនះ                សមបគ់ន ឯងេនះមិញ ។ 

១៤១៨- រទ ធចិតក់នូក មួយ  ពីរនកឲ់យលបលេមញ 

េទដលយួ់នេហយបញ់        បក់នូកមួយអស់ពីរនក ់។ 

(េនមនត) 

េរ ងកំពបែ់តអងុ 
វត កច - េរ បេរ ងេ យ ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 
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 មឯក រចង កង េ យវទិយ ថ នពុទធ សន

បណិតបនេរ ប ប់ឲយដឹងថ េនេពលែដលនិយយពី

េឈម ះពិធីបុណយ “ពិ ខបូជ” មនអនកខះេ ថ “វ ិ ខ-

បូជ” និងមនអនកខះេ  “ពិ ខបូជ” េទវញិ ។ ពកយ

វ ិ ខបូជ ជពកយេដមកនុងភ បលី និងសំ សកឹត 

េហយែខមរេយងេ បផស់ពីអក រ “វ” មកជអក រ “ព” ។ 

ដូេចនះេឃញថ ពកយទំងពីរវ ិ ខបូជ និងពិ ខបូជ គឺ

មនអតថន័យដូចគន  ។ 

 ឆន ំេនះបុណយវ ិ ខបូជ តវនឹងៃថង ១៥ េកតេពញ

បូរណ៍មី ែខវ ិ ខ ពុទធសក ជ ២៥៥២ តវនឹងៃថងទី ១៩ 

ែខឧសភ ឆន ំ ២០០៨ ។ បុណយវ ិ ខបូជ គឺជបុណយ

បៃពណីមួយេនកនុង ពះពុទធ សន ែដលេគ បរពធេធ

បុណយេនះេឡង េដមបីរលឹំកេទដល់ ពឹតិករណ៍សំខន់ ៗ 

បី េពលគឺជៃថងែដល ពះពុទធសមណេគតម ទង់ បសូ ត

ចកគភ៌ ៃថង ស់ដឹង និងៃថងែដល ពះពុទធអងគ ទង់យង

ចូល ពះបរនិិពន ។ េបេយងេមល ម “ពុទធបបវតិ” េយង

នឹងបនដឹងថ ពះបរម ចរយ ទង់ បសូ ត ស់

ដឹង និងបរពិនសុទធែតៃថង ១៥ េកតេពញបូរណ៍មី ែខ

ពិ ខ ឆន ំច គឺខុសគន ែតឆន ំបុ៉េ ះ ។ ទង់ បសូ តេនៃថង 

សុ ក ១៥ េកតេពញបូរណ៍មី ែខពិ ខ ឆន ំច ទង់ ស់

ដឹងេនៃថងពុធ ១៥ េកត ែខពិ ខ ឆន ំរក ( ពះជនម ៣៥ 

ពះវស ) និង ទង់បរនិិពនៃថងអងគ រ ១៥ េកតេពញបូរណ៍

មី ែខពិ ខ ឆន ំម ញ់ ៥៤៣ មុន គឹសក ជ ( ពះជនមគំរប់ 

៨០ វស ) ។ 

 េតេគចប់េផម បរពធពិធីបុណយពិ ខបូជ ំងពី

េពល មក? 

 ពិធីបុណយេនះ តវបនេគ បរពធេធជេរ ង ល់ឆន ំ

ំងពីបុ ណមកេម៉ះ ែដលមន បេទសឥ ជឫសគល់

ពះពុទធ សនេធេឡងមុនេគ បុ៉ែនពំុែមនចប់េផមេធេន

េ កយេពល ពះពុទធចូលបរនិិពនេទភម ៗ េនះេទ ។ 

េគ ចដឹងថ ពិធីបុណយពិ ខបូជេនះចប់េផមពី តឹម

េពលែដលេកតមនគមពីរបឋមសេមព ធិ ែដលជគមពីរនំ

យកនូវពុទធបបវតិ ។ 

 កនុងនមជ បេទសអនកកន់ ពះពុទធ សន ករ

បរពធពិធីបុណយវ ិ ខបូជ តវបនចប់េផមេធេឡង

ដំបូងេនកនុង បេទសកមពុជ នរជជកល ពះបទសេមច ពះ

ហររីក័  ( ពះបទអងគឌួង ព.ស. ២៣៩៧ គ.ស. ១៨៥៤) គឺ

េនេពលែដល ទង់គង់េន កងឧដុងគជេលកដំបូង ។ បុ៉ែន

េនេពលេនះជករ បរពធេឡង េ យគណៈធមមយុតិែត

បុ៉េ ះ ។ លុះមកដល់រជជកល ពះបទសេមច ពះសីុ

សុវតថិ ែដល ទង់គង់េនកនុងភនំេពញ េទបខងគណៈម

និកយចប់េផមេធេឡងែដរ ។ 

 ពិ ខបូជ ចថជបុណយធំមួយេ យមន

មនុស ទំងចស់ ទំងេកមង ទំង បស ទំង សីេទ បជំុគន

អូ៊អរ រមួទំងករតុបែតង បរពធេ យេ គ ងសកក រៈបូជ គឺ

ផក ភញី និង បទីបជធំតូចអុជបំភឺេ ពង ពតទូេទេនកនុងវត

ម ។ 

 មទំេន មទំ ប់ពិធីបុណយពិ ខបូជ បេទស

ក៏េ យក៏ែតងែត បរពធេនកនុងេពល តីែដរ េ យ

ត មវ មពកយថបុណមី ែខេពញបូណ៌ េដមបីឲយបនជួបជំុ

គន តបិតេវ យប់ជេវ ទំេនរ េគ ចមក បជំុគន បន

ទំង បសទំង សីកនុងវត ម ។ បជពុទធបរស័ិទែដលេធ

មវត ម គឺចប់េផមេធ ំងពី ពលប់ ទល់ភឺ េ យ

មនេទសននូវបឋមសេមព ធិែបបពិ រ ំងពីជតិ តកូល 

េរ ង បសូ តៃន ពះសមម សមពុទធ េរ ងមន ពះេទពី េរ ង

គប់ គង ជយ េរ ងេសចបំេពញពុទធកិចច គឺេសចសែមងធមិ

េ បសសត និងេរ ងេសចរលំត់ខនធចូលកន់ ពះបរម

និពន ។ 

 គួររលឹំកផងែដរថ បជពលរដែខមរេន បេទស

កមពុជដ៏េ ចនេលលលុប ែដលេគរពជំេន ពះពុទធ សន 

េ យផ ភជ ប់ េទនឹងទំេន មទំ ប់ បៃពណីយ៉ងខជ ប់ 

ខជួន ។ េ យែឡកេនកមពុជេ កម កនុងចំេ មែខមរេ កម

ប់ ននក់ មនជង ៩០ភរយ បកន់ភជ ប់ពុទធ សន 

េហយពួកេគែតង បរពធេធពិធីបុណយេនះជេរ ង ល់ឆន ំ ៕ 
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ខញុជំកវពីេនចរ    កត់ភនេំ កមថមែ ពកទេន  
មកេដកស មកេន កងេហ   ជទឹកដីេគជតិដៃទ ។ 
េមល ងំេមលេមរុអតីតក ត   ៃនជតិ យ័តពូជែឆកៃ ព 
ខញុ ែំសនកុកកួល ជលហឫទយ័   មៃមនឹកដល់បូវក៏រនិ ។ 
ែដលបនពលី នសងខ រ   ក ងសីម ល កសិនទ 
មិនសមេប តវសិតេ ក ម កិន    េ ចហិនអស់េករយ៉ងេនះេ ះ ។  
ឯេគជពូជេចរឧទទ ម   សីុ ច់ហុតឈមែបរលបេីឈម ះ  
យ៉ឡុងមុិញម៉ង ងកយេកះ  ខយខិនសីុេចះឪបវ យ ។ 
កលរស់ជប់នមពលេឃរេឃ  ងប់េទេនែតជសតៃច 
ចបច់ក សយកកៃ ម   ទិញមូបទិញបយផល់េចែច ។ 
េគេធបដិវតន៌រ ំ យជតិ   រេំ ភពនពធែតមច ស់ធក  
សេំឡះមួយ ៗ កិចពនក   ែតពកបនិចចបចិេចលភម ។  
េ បលបចិឧបយៃឆន គប់ែបប   យែអបសីុញនេកបកប់ឆព ម 
ឆិនកបលសីុកបលេករអ ងគ ម      ជតិេឈងបឺតឈមយឺតទងំអស់ ។  
ចែំណកវរីៈបុរសែខមរ    ខែំត បកន់ធម៌សបបុរស 
សេ ងគ ះ កេពេ យសេនស   ឥតគិតអីេ ះពីកូនល ។  
ខេំធបដិវតន៍រលំត់ជតិ   េខពម ស់េ កធតុទុកខវណក 
 ងសីល ក់ទនបន ព នត  ធក់ដល់ខួន កគម នផទះ ជក ។ 
បូរណភពទឹកដីក៏បត់   ជីវតិសូនយ ង ត់េ កមមប់ធក 
បនែតេចតិយ៍មួយ គន់ ជក   កមមអីមច ស់ធក កេមះ៉ហន៎ ។ 
ពីមុនធប់លបជីច កភព   យកិនេចលមប់ែខមរអងគរ 
សមបូណ៌ បជញ ពឹទធវទិយធរ   ក ងនគររុងេរ ងៃ ក ។ 
ឥឡូវេមចចុះ ប់រសមី   បង់អស់លក ថីយចុះៃដ 
ខញុ ែំសន សេ ះែសន ល័យ   មិនគួរអន យដូេចនះេឡយ ។ 

យេអយែសន យ ៗ េមះ៉េទ    យេករធប់ខពស់មនយសេហយ 
េមចក៏ ក ស់េទជេឈយ   េប មទុកខគម នេសប យ ល់យប់ៃថង ។ 
ចចិតខញុ េំ កឮេទ    សពៃថញជតិែខមរេកតទុកខៃ ក 

រស់រងទរុណសទុះៃខ ៗ   កនុងគុកៃ ពៃផ ងបី ច ។ 
គម នេទរសមីេសរភីព    ជីវតិេថកទបគម នអំ ច  

ស់បនតិច ៗ េគកិចកច់   ចបច់ជន់ឈី មចិន ។ 
ែខមររស់ដូចទឹកេនកនុងចន   មងេផទរបង់ បណមងេខចផ  
េទះកនុងរបបេសរកីរ   កុមមុយនិសឫសយក៏ដូចគន  ។ 
េតដល់ វក ទីប៉ុនន   េទបជតិែខមរបនផុតេវទន  
រស់េនមនសិទធិជអនកជ   ផុតភពអនកងរ ពយកបល ប ំ។  
ចខំលចេំថះរលំងឆង   ចបំ៉ុនម ដងេទបែលងច ំ
ឬរស់ ទ ំ មយថកមម   េដកចសំងឃមឹផក យេលេមឃ ។  
េ កផកុំទុំកចិតបរេទស   េជ អភិេន សម៍កុេំជ េលខ  
េជ ែតខួនឯងេទបលឯក   កុេំ តត មេគេទ តសមញ់  ៕ 

មស សុទធ ី
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 បុគគលជបណិត ែតងែតដងឹចបស់នូវអេំពលជគុណ 
និងអេំព កកជ់េទស ។ ពកយថគុណ គជឺអេំពល ែដល
សថិតេនកនុងខួនបុគគល មន ក់ ។ ពះពុទធមនគុណេ យ
សេងខប មន ៣ យ៉ង គវឺសុិទធិគុណ ែ បថបរសុិទធ របស់ ពះអងគ 
មន ពះនមថ អរហំ ពះអងគឆង យចកសឹកស តវ េពលគឺ
កេិលសជេដម ។ បញញ គុណ ែ បថ គុណគបឺញញ មន ពះនម
ថ ពុេទធ  ែ បថ ពះអងគ ស់ដងឹនូវអរយិសចច ៤ ជេដម ។ 
ករុ គុណែ បថ គុណគកឺរុ  បនដល់ ពះទយ័ ណិត

សូរ ចេំពះសពសត ែដលកពុំងវលិេកតវលិ ប់ ជេដម ។ 
 ពះធមែិដល ពះអងគសែមងមនគុណ គឺជធមែិដល
នឲំយអនក បតបិតិ ម ដល់នូវទីរលំត់ទុកខជធមដិងឹពិត េឃញ
ពិត េ យខួនឯងជេដម ។ ពះសងឃមនគុណ គេឺ ក
បតបិតិ មសីលសមធបិញញ  េដមបេីចញចកទុកខពិតែមន ។ 
ម បិ មនគុណេលបុ តធី បស សី េ យេ កន់ ពហម
វ ិ រធម ិ គេឺម  ករុ  មុទិ  និងឧេបកខ  េហយបេញចញ
ជសងគហធម ិ សេ ងគ ះមនុស  បកបេ យចតិបរសុិទធេ យ
ករ ណិត សូរពិតែមន េទបចត់ថជអនកមនគុណ ។ 
 េបជួយេ យចង់បនអីមកវញិ មនិេឈម ះថ ជួយ
េឡយ េឈម ះថ ដូរគន  ។ េបជួយេ យចង់ឲយេគជួយេធករអី
មួយមនិេឈម ះថ ជួយេឡយ េឈម ះថ ឲយៃថឈនួល ។ ករជួយ
រេប បេនះមនិេឈម ះថ ជអនកមនគុណេឡយ ។ ករជួយ
េ យចតិេ ម ះ គម នចង់បនអីពីអនកែដលខួនជួយ េទបេឈម ះ
ថ ជករជួយ តមឹ តវ មពកយេ ប ន បេ  របស់ ពះពុទធអងគ 
េទបេឈម ះថ ជអនកមនគុណ ។ 
 មនជនួំយមួយែបប តវបនេគយកេទេ បេដមបទីក់
ទញមនុស ឲយេជ សន មួយ គជឺនួំយកនុងលបចិបេញឆ ត 
ែបបជធន ក់ ឬជនុយ ។ ជនួំយជលបចិបេញឆ តេនះ បន តវេគ
យកមកេ បេន បេទសកមពុជេហយ ។ គឺ សនមួយ បន
ចូលេទ បេទសកមពុជេ យចំ យថវកិ និងសមភ រៈខះ 
េដមបបីញចុ ះបញចូ លអូសទញពុទធ សនិកជនែខមរ ជពិេសស
យុវវយ័ ឲយចូលកន់ សនរបស់ផងខួន េ យលះបង់ ពះ
ពុទធ សន ។ ករផល់អេំ យែបបជនុយេនះ ពុំេឈម ះថ 

ជអេំ យសបបុរស ែដលជគុណេឡយ ។ ផទុយេទវញិ េធឲយ
អនកទទួលអេំ យ តវបត់បង់ជេំន របស់ខួនកនុង ពះពុទធ

សន តវចត់ថ ជអេំ យមនេទស េនះេបអនកទទួល
អេំ យេជ មអនកអូសទញេនះ ។ បនជអេំ យេនះ
ចត់ជមនេទស េ ពះអនកផល់អេំ យពុមំនចតិបរសុិទធ ជ
អេំ យចតជ់នុយ ដូចជនុយសនទូចបេញឆ ត ត ី ។ ម
ពកយេ ប ន បេ របស់ ពះពុទធ េទសជបប តវបះបង់ គុណ
ជបុណយ តវកន់យក ។ 
 បញ សកេទសក៏មនលកខណៈដូចគន  បវតែិខមរអតតី
កលមនបរេទស បនលូកៃដចូលមក បេទសកមពុជ េ យ
សមងឹេមល បេយជន៍អីមួយកនុង បេទសែខមរ ។ ដូចករ បឆងំ
បក មួយ ជួយគ ំ ទបក មួយ េហយ ងំ មនិឲយែខមរប ងប
ប ងមជតបិន ។ បេងកតជឧបសគគ មនិឲយែខមរសេ មច សន
ខួនេ យខួនឯង េទះបខុីសចបប់អងគករសហ បជជតក៏ិ
េ យ ដូចពកយថ បែំបកេដមប ី តត  ។ ជនួំយមួយែបប
េ ប បដូចជួយសេ ងគ ះកែងកប ែដលពស់េលប ។ លុះកែងកបបន
រួចពីពស់េលបេហយ កែងកបក៏េនែត ប់ដែដល េ យអនក
ជួយសេ ងគ ះយកកែងកបេទសមប់េធមូប ។ យ៉ង មញិ 
មនបរេទសខះបនជួយែខមរ ក៏មនលកខណៈដូចេនះែដរ។ ម 
ធមម បេទស ក៏ដូច បេទស ែដរ មុននឹងគតិ បេយជន៍
បេទសដៃទ ែតងែតគតិពី បេយជន៍ បេទសខួនជមុនជនិចច ។ 

  កនុងឧតមគតិេនះេហយ បនជមន (តេទទពំរ័ទី ២៤)

ពះេតជគុណបណិត ហុក វណ សពៃថងកំពុងគងេ់ន បេទសក  
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 េនះគជឺេរ ងមួយគម នពីរ ែដលមនសហព័ន ធែខ មរ

កមពុជេ កម តំ ងឲយែខ មរេ កម ប់ ននកគ់ម នសំេឡង

របស់ខនួេនកនុង បេទសយួន ចលូរួមកនុងេវទកិរអចៃិ នយ ៍

អងគករសហ បជជតសីិពីជនជតេិដម តស៊ូមតេិនឯទី

កងហ ឺ ណវ នងិ កង េអរ ជេដម ។ 

 សកមមភពដរ៏ស់រេវក របស់សហព័នធែខ មរកមពុជ

េ កម បនេធឲយ កង ណូយែ កងរែអង រហតូដលមិ់ន

ច ទបំន នងឹយទុ ធ សបក កតេរ ងពិតរបស់ផង

ខនួ ែដលបនរេំ ភសិទ ធមិនសុ  នងិេសរជំេន សន 

េទេល បជពលរដ នងិ ពះសងឃែខ មរកមពុជេ កម កប៏ន

បេញចញវបបធមិផចក់ររបស់ខនួ េនេលឆកអនរជត ិ

េពលគតឺំ ងរ ភបិលយួនែតងពយយម ងំ មិន

ឲយសហព័ន ធែខ មរកមពុជេ កម ចលូរួមសែមងមត ិ នងិបំៃភ

អនរជត ិ ែថមទងំេចទ បកនស់ហព័នធែខ មរកមពុជេ កម 

ថជ កមបំ បកបំបកេ់ទ ត ។ 

 ទេងដស៏មុគ ម ញរបស់ កង ណូយបចចបុបន ន បន

េធឲយអនរជតកិន ់ តដឹងឮចបស់េឡង ៗ ថ កង ណូយ

េនះេហយ គជឺរបបផចក់រ គតិែត បេយជនផ៍ទ លខ់នួ មិន

ផលឱ់កសឲយជនជតេិដម នងិជនជតភិគតចិេនកនុង

បេទសរបសខ់នួមនឱកសសែមងមត ិ នយិយរួមគសិឺទ ធិ

េសរភពកនុងករនយិយសី នងិេសរភពៃនករេគរព

ជំេន សន ។ ជក់ សងបនទ បពី់ កង ណូយ តវ

តំ ងគណៈ បតភិសូហព័នធែខ មរកមពុជេ កម នងិម នអងគ

ករសហ បជជត ិ បំបកេ់នកនុងេវទកិរអចៃិ នយ ៍ ែដល

េទបែតបញច បក់លពីេដមែខឧសភកនងេទេនះ បនេធ

ឲយរ ភបិលយួនមួរេម៉េក ក យវលកបុង នងឹវបបធមិ 

ងបុងលុមនែតបក អញធ ំ នងិេធ មចណំងច់ណូំលចតិ

របសប់ក  ។ 

 ទេងដង៏បុងលុរបសរ់ ភបិល កង ណូយ េនះ

បនបងខ ញឲយអនរជតេិឃញ េ យករបដិេសធនមិ៍នឲយ

តំ ងគណៈ បតភិសូហព័នធែខ មរកមពុជេ កម តំ ង ពះ

សងឃទេីបត ៌ អងគករសិទ ធមិនសុ  នងិអងគករអនរ សន 

ជេដម េទចលូរួមកនុងទិ បណុយវ ខបូជសហ បជជត ិ

ែដលេទបនងឹបនបញច បក់លពីៃថងទ ី១៧ ឧសភ ។ កនុងនម

ជនសិ ិតែខ មរកមពុជេ កម ែដលកពំងុសិក ែផនកវទយ

សនេយបយេនទី កងៃ ពនគរ អតតីែដនដីកមពុជ

េ កម េហយធបប់ន ម ន លស់កមមភពរបស់រ ភិ

បលយួន េនេលឆកអនរជត ិ នងិកនុង បេទស ខ ញុយំល ់

េឃញថ រ ភបិលយួនកពំងុែតផងុខនួេ ជេទ ៗ កនុង 

វបបធមិផចក់ររបស់ខនួ ។ កលពីេដម ខ ញុំ តងែតទទលួ

គ លថ់ ទេង ដលយួនេធេទេល ពះសងឃ នងិ បជ

ពលរដែខ មរកមពុជេ កម គជឺសកមមភពមួយដ ៏ ថក៌បំងំ

មិនខសុអីពី ខ ភពយនេរ ង “សមបផ់ចពូ់ជមិនឲយ សក់

ឈម”េនះេឡយ ។ ប៉ែុនផទុយេទវញ វបបធមិផចក់រ 

កព់តុរបស់យួន ណូយ មិនបនឋតិេឋរចរីកលេឡយ 

េពលគយួឺនមិន ច ទបំន នងឹយទុ ធ សតស៊ូេ យ

អហិង  នងិភពអតធ់មតរ់បស់ ខ មរកមពុជេ កម។ 

 េយង មេស វេភឯក រ បវតិ ស “ទកុ ខែខ មរ

េ កម”ជ ន ៃដេ ក ថច ់សិរ ខ ញុេំនចបំនថ រ ភបិល

យួនបនកបស់មប់ ពះសងឃ នងិ បជពលរដែខ មរេ កម

យង៉េ ចនឥតគណន េនះកេ៏ យ រមហិច ឆិ បំបតពូ់ជ

ែខ មរ នងិេលបយកែដនដកីមពុជេ កម ។ សមយ័កលេនះ 

អនរជតមិិនបនដឹងឮ នងិយកចតិទកុ កច់េំពះជនជតិ

េដមែខ មរកមពុជេ កមេឡយ ប៉ែុនបច ចបុបន នគខឺសុ សឡះ ។ ខ ញុំ

បកដកនុងចតិថ កនុង ណូយមិនែមនមិនដឹងេនះេទ គឺ

មនបំណងបំបក់ ម រតី ខ មរេ កមែតមង ខណៈេពលសព

ៃថងេនះ សហគមនអ៍នរជតបិនដឹងឮអំពីេរ ងែខ មរេ កម

គប ់ៗ គន  ែត កង ណូយ េនែតបនកររតបនងឹ រេំ ភ

សិទ ធមិនសុ  េសរភពជំេន សន គំ មកំ ហង នងិចប់

ពះសងឃផ ឹក រួច កព់នធនគរទងំគេឃនែបបេនះ ។ ែត

គរួឲយេ ក យ ចេំពះករអកុឡកុរបស់ កង ណូយ 

េទេលសហគមនជ៍នជតេិដមែខ មរកមពុជេ កម េ ពះយួន

មិនបនេធឲយែខ មរេ កមបក់ ម រតអីីទងំអស់ េ យ រ

វបបធមិផចក់ររបស់យួនេនះេហយ េទបជ មញឲយពល 

រដ នងិ ពះសងឃែខ មរេ កមេ កក បឆំងឥតរញុ  ។ ជក់

ែសងមកដលេ់ពលេនះ សកមមភព (តេទទព័ំរទ ី ២៤)     
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 ពកយថ “កូ ងំសីុន” ចបស់ជមកពីករផ ពំកយ “កូ
ងំ” (Cochin) និង “សីុន” (Chine) ។ េនះ បែហលជេឈម ះេ

សងឃកតូលិកប ងំមួយអងគ (១៧២៦-១៧៨៣) ែដលបន
ថ បនមនទីរេពទយ (Hospital Cochin) ដ៏លបលីបញមួយេនទី កង

ប៉រសី កនុងសងក ត់េលខ ៥ សពៃថង ។ មុននឹងមកដល់ៃ ពនគរ 
កងនវកឹប ងំ អងគទព័ សចសំ ប់ យដេណ មយក និង
តត  បនេចញដេំណ រពី បេទសចនិមក េហយ មឈូងស
មុ ទចនិេទ ត ។ ពកយ “ចនិ”េនះបនដុះជប់កនុងខួរកបលេគ
រហូត ។ េហតុហនឹងេហយ េ កយេពលយកបននឹងេបះជរុំេំន
ៃ ពនគរ េដមបរីលឹំកគុណដល់ ពះសងឃមួយអងគែដលបនខិតខំ
គប់មេធយបយ ស មលទុកខ បជពលរដប ងំ ពួកេគេនះ
បនេ មច ក់េឈម ះទឹកដថីម ី ជកមមសិទធិេគេនះថ “កូ ងំ- 
សីុន” ។ េ កយមក “កូ ងំសីុន”ក៏កយេទជ “កូ ងំសីុន”សរ
េសរែតពកយមួយវញិ ។ 
 មនអនក វ ជវែខមរខះបនសរេសរអះ ងថ ពកយ 
“កូ ងំសីុន”មកពីពកយយួន “កូ ជនិ សិុន” (Co Chinh Xin) បន
ន័យថ “នង ៩ សុ”ំ។ អស់េ កេនះចង់និយយថ “កូជតិ”គឺ
មច ស់ក តអីគគមេហសី ពះបទជ័យេជ ទី ២ ែដលបនសុ ំ 
“កមពុជេ កម”ពីែខមរេទយួន ។ កនុង បវតិ សែខមរ ក៏ដូចជ
បវតិ សយួនែដរ គម នែដលបននិយយពី ករសុ”ំេនះេទ 
ជពិេសសេទេទ ត បវតិ សយួនមនិទងំនិយយដល់មច ស់
ក តេីនះផង េទះបមីច ស់ក តេីនះជេដមេហតុៃនវតមនយួន
ឈនពនយក “កមពុជេ កម”ក៏េ យ ។ អនក វ ជវយួន 
េឈម ះ ថយ ុ ងំគមី (Thai Van Kiem) បន វ ជវេឃញថ 
អធិ ជយួន យ េវ ង (Sai Vuong) មនបុ  ១១ នក់ និង
បុ ត ី៤ នក់ ។ េនកនុង គ រយួន “កូជនិ” (Co Chinh) បនន័យ
ថ “នងទី ៨”មនិែមនទី ៩ េទ ។ ែតគម នអនក មន ក់ ច
បញជ ក់បនថ មច ស់ក ត ីេង ង ង៉ុក ន់៉ (Nguyen Ngoc Van) ឬ
អគគមេហសី ពះបទជ័យេជ ទី ២ េនះជក តទីី ៨ របស់ ជយ 

យ េវ ង េទ ។ 
 េ ក េដម៉ លីែករ (Adhémard Leclere) កនុង
េស វេភេ ក “Histoire du Cambodge”ទពំ័រ ៥០ បនសរេសរថ 
ពកយ “កូ ងំសីុន”(Cochinchine) េនះ បែហលជមកពីពកយ 
“ែចន ជងី” (Tchen Tching) េឈម ះ ជធនី បេទសចប៉ំេនសត-

វត រទី៍ ១១ ែដលសតវត រេ៍ កយមកេគឲយេឈម ះថ “ ម” 
អតតី បេទសចប៉ំ (Champa) ។ 
 ចែំណខេ កឧតមេសនីយ៍ ថច់ េរង៉ (Thach Réng) 

វញិយល់ថ ពកយ “កូ ងំសីុន” មកពី “កូ ងំ”ែដលជកពំង់
ែផមួយេន មេឆនរសមុ ទ “ម៉ ប” (Malabar) េន បេទស
ឥ  ែដលប ងំធប់បន គ ល់ពីយូរយ ស់មកេហយ។
មកដល់ៃ ពនគរ ពួកនវកឹប ងំេនះក៏យកពកយ “កូ ងំ” 
ែដលេគធប់ដងឹឮេហយេនះ មកភជ ប់នឹងពកយ “ចនិ” (Cochine) 

បនេទជពកយមួយ “កូ ងំសីុន” (Cochinchine) េនះឯង ។ ែត
មករសិក វ ជវេទេឃញថ មនន័យមនេផ ងវញិ ។ 

 េនឆន  ំ១២៩២ មននវកឹជនជតេិវនិេទ ង (Vénitien) 

មន ក់េឈម ះ ម៉កកូប៉ូឡូ (Marco Polo) បនេបកសេំពមកដល់
ឈូងសមុ ទតុងកងឹ (Tonkin) បនឈប់សចំតេទេលទឹកដេីនះ 
ែដលជទឹកដចីនិ ែតមនកុលសមព័នធយួនរស់េន េហយែដល
ជវង  “ ន់” (Han) (ពីមុន គសិសក ជដល់ឆន  ំ២០៣ េ កយ
គសិសក ជ) េគេ ថ ៊ វសីុ (Gian Chi) ។ ៊ វសីុ (Gian 

Chi) បនន័យថ ែដនមនុស កេពមកពីតបំន់េនះ បកបេ យ
សតកច វខងំ ស់ ។ េនឆន  ំ១០៤៤ េសច លី ថយ 
តូង (Ly Thai Ton) បនចប់ដរំ ី សក ក់កនុង ទង ទុកេចលេន
មត់បងឹជចណីំដល់ដរំៃី ព ។ េនឆន  ំ១៤៥៦ មនខមួយចូល
មកកនុងវត េគ តវេកណទ នេសចមកសមប់ខេនះ ។ ម៉ក
កូប៉ូឡូ ប់មិនចបស់ចប់សេំឡងមនិបនក៏ែ បសេំឡង “ ៊ វ 
សីុ” (Giao Chi) េនះេទជ “កូសីុ” (Caugi) ឬ (Cauchi) េទវញិ ។ 
ជនជត ិ ម៉េឡ េ ថ “គុតសីុ” (Kutchi) ជប៉ុនេ ថ “កុត 
សីុ” (Kotchi) ។ េ យចង់បញជ ក់ថ កុលសមព័នធ “កូសីុ”េនះេន
កនុងទឹកដចីនិជនជត ិ “ព័រទុយេហគរ”េ ថ “កូសីុសីុន” (Cauchi 

Chine) ។ ប ងំបនៃចនមងេទ តពី “កូសីុសីុន”េទជ “កូ ងំ 
សីុន” (Cochichine) > Cochinchine)។ Giao Chi > Cauji = Cauchi > 

Cauchi Chine > Cochin Chine > Cochinchine ។ ដូេចនះករេ ប
ពកយ “កូ ងំសីុន”ពកយេដមសេំ ែតទឹកដមុីតុំងតងឹជករ
ងយ សល ។ ពកយេនះបនសថិតជប់ជនិចចេនកនុងខួរកបល
របស់ប ងំ ជពិេសសអនកផ យ សន ។ េនកនុងរជជក 
“េង ង” (Nguyen) យួនបនកន់កប់នគរ “ចប៉ំ”សឹងែតទងំអស់
េទេហយ “ញ៉ ង” (Nha Trang) និង “ផង ៉ង” (Phan Rang)  
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េនឆន  ំ ១៦៥៣ “ផងេធ ក” (Phan Thiet) េនឆន ’ំ១៦៩៧ ។ 
េនឆន  ំ១៦៥៣ ែពរ “ ឡិចសង់ដរឺ ៉ូត” (Père Alexandre de Rho-

des) បនសរេសរថ “ ច ក ម” មន ជ ច ក 
“តុងកងឹ” និង “កូ ងំសីុន” (Histire de I’Indochine, Ed. Albanin 

Michel SA 1998, Philipe Héduy) ។ “កូ ងំសីុន” មេ ក 
ឡិចសង់ដរឺ ៉ូត គសឺេំ យកអតតីនគរ “ចប៉ំ”េនះឯង ។ ពីរសត
វត េ កយមក េ ក េស (GH.GE) ែដលបនចូលរួមកនុងករ
ែវង បេ យួនេន “តួ ៉ន”(Tourane ឬDa Nang សពៃថង) កលពី
ឆន  ំ ១៨៥៧ បនបញជ ក់នូវករសរេសររបស់េ ក ដរឺ ៉ូត (De  

Rhodes) េនះេឡងវញិ ។ េនកនុងទិ នុបបវតរិបស់េ កចុះៃថងទី 
១៤ ែខមនី ឆន  ំ១៨៥៧ េ កបនសរេសរថ “កូ ងំសីុន”ជ
ែដនដី យអនយមួយ និងភន ំ េនទិសពយ័ពយទល់នឹងែខ សប
ទី ១៧ និង ច ក “តុងកងឹ” ខងតបូងទល់នឹង “កមពុជ” 
ខងេកតទល់នឹង “សមុ ទ”និងខងលិចទល់នឹង “ វ” ។ 
 េ ក ៃអេមនិេញញ (Aymonier) េនកនុងករសិក

វ ជវរបស់េ កសីពី “ហូ៊ណន់” (Le Founan) ចុះផ យកនុង 
Journal Asiatique - Janvier - Février 1903, Paris Imprimerie  
Nationale MDGCCC III, បនសរេសរថ “ បេទសចប៉ំ ឬ ពះ
ជ ច កចម កលពីេដម មនិបនឲយេឈម ះេផ ងពីគន  ។ 

េឈម ះមួយមុនេគឯង េហយែដលេគធប់ គ ល់េ ចនគ ឺ “លិន 
អុី” (Lin Y) បនន័យថ “ទី កងៃ ព ឬ បេទសៃ ព”។ ចប់ ងំពី
សវត ទី ៩ មក េហយេនះ បែហលបនទ ប់ពីមនករផស់បូរ ជ
ធនីមកេឈម ះេដម “លិនអុី” ចនិបនបូរេទជ “ែចនជងី” (Tchen 

Tching)  និង “កូ”(Ko) បនន័យថេដម ។ ែចនជងី (Ko Tchen 

Tching) ជនជតអិឺរ ៉ុបេ ថ “កូ ងំសីុន” (Cochinchine) ែដល
យូរយ ស់េហយសេំ បេទសចប៉ំ េហយែដលយួនេលប
អស់េទេហយ ។ សពៃថងេគនិយមេ បពកយ “កូ ងំសីុន” សេំ
េទែដនដសីណរែខមរទេនេមគងគ ។ េ ក េដម៉រ ឡឺែករ បន
សរេសរេនកនុងេស វេភរបស់េ ក “ បវតិ សកមពុជ” តង់
ទពំ័រ ៥០ ថ ពកយ “កូ ងំសីុន” េនះ បែហលជមកពីពកយ 
“ែចនជងី”េឈម ះ ជធនីចប៉ំេនសតវត ទី ១១ ែដលេ កយ
មកេគឲយេឈម ះថ “ ម” (Annam) អតតី បេទសចប៉ំ ។ 
 កនុងេពលេធដេំណ រ មេឆនរសមុ ទចនិ ចុះមកដល់ទី
កងៃ ពនគរ េនឆន  ំ១៨៥៩ កងនវកឹប ងំខះទទួល គ ល់ថ 
ទឹកដមុីេំនះ គជឺទឹកដរីបស់ែខមរ េហយៃ ពនគរជទី កងរបស់
ែខមរ ។ ែតចេំពះខះេទ ត ែដលពកយ “កូ ងំសីុន”បនដុះជប់
េនកនុងខួរកបលរួចេហយ ទឹកដទីងំអស់ែដលេន មេឆនរ 
សមុ ទចនិ គជឺ “កូ ងំសីុន” ។ េ ក . ឡូម័រ (A.Lomor) 

នយទ នរបស់អងគបញជូ នមន ក់បនសរេសរេនកនុងឆន េំនះថ 

“ ច កកូ ងំសីុន” តសនធឹងពី ៨០ ៣០ េទ ២៣០ ៃន 
រយៈទទឹងខងេជង និងពីរយៈបេ យខងេកត ១០១០ ដល់ 
១០៧០ បនន័យថ “េវ ត ម”ទងំមូលសពៃថងេនះ ។ េ ក 

. ឡូម័រ បនបេងកតពកយ “ ច កកូ ងំសីុន”ដូចកល
េ ក ឡិចសង់ដរឺ ៉ូត បនបេងកតពកយ “ ច ក ម” 
េនះែដរ ។ ករបេងកតពកយ “កូ ងំសីុន” េនះជមហិចឆ របស់
នយកទ នប ងំខះ មនេ ក ហង់សីស គ េនញ ជេដម 
ែដលមនបណំង យកទឹកដី មេឆនរសមុ ទចនិទងំអស់េនះ
ទុកជកមមសិទធិរបស់ប ងំែតមង ។ េនេពលែដលប ងំបន
មកេនដល់កែនងេហយ ប ងំបនេឃញចបស់ទីកដមួីយ
តបំន់ មន “ចម”និង “យួន”រស់េនជស តវជមួយគន  ែដល
តវនឹងអតនីគរ “ចប៉ំ” ប ងំក៏ឲយេឈម ះថ “កូ ងំសីុន 
ខងេល” (Haute Cochinchine > Annam) ។ ចែំណកតបំន់មួយ
េទ ត េនខងតបូងមនជនជត ិ “ែខមរ”និង “យួន”រស់េនេ យ
ស តវនឹងគន ែដរ ប ងំក៏បនឲយេឈម ះថ “កូ ងំសីុនខង 
េ កម” (Basse Cochinchine > Cochinchine Francaise) ។ 
 គប់េពលេវ  យួនបនេធករ បឆងំយ៉ងខងំ និង
វតមនរបស់ប ងំេនេលភូមភិគ “កូ ងំសីុន” ឬ “ ម” 
ក៏ដូចជេន “តុងកងឹ”ែដរ ។ ចែំណកខងែខមរេ កមវញិ បនអប
អរ ទរនឹងវតមនរបស់ប ងំេទវញិ េហយេបមនករ
បឆងំក៏មកពីសំ ក់យួន ែដលបនមក ងំេនកែនងខះ ៗ 
េនេលទឹកដកីមពុជេ កមែតប៉ុេ ះ ។ េហតុេនះេហយ េទប
នយទ នប ងំ និគមយល់ថ មនែតេនេលទឹកដី 
កមពុជេ កមេទ ែដលេគ ចេបះជរុំរំបស់េគេនបន េ យពុំ
សូវមនបញេដមបផី យកតិយនុភពរបស់េគ ដូចជអង់េគស 
ែដលបនេធរួចមកេហយេន “ហុងកុង” និង “សឹងបូរ”ី ។ ទីបផុំត
េគបនបេងកតឲយមនអងគភព និងពកយថមមួីយេទ តគ ឺ “កូ ងំ
សីុនប ងំែសស” (Cochinchine Francaise) ែដលេន តមឹទឹកដី
ភគខងតបូងេនះេទ ។ ម បវតិ សពកយែខមរ “កូ ងំ 
សីុន” េនះគម នទក់ទងេទនឹងពកយ “កូ ងំសីុន”េដម ែដលមក
ពីពកយ “កូសីុសីុន < ៊ វសីុ” ែដលសេំ េទេលែតកុលសមព័នធ
យួន និងទឹកដីមួយដុេំនតុងកងឹែតប៉ុេ ះេនះេទ ។ ពកយ “កូ

ងំសីុន”បនេធដេំណ រមកពី “តុងកងឹ”ចុះមក “កមពុជេ កម” 
េ យឆងកត់ ម “ចប៉ំ” មរយៈអនកែដលផ យ សន 
(Missionnaires) និងកងទព័ែដល យដេណ ម និង តត  
(Expéditionnaires) របស់ប ងំ ។ ពកយេនះបនមក ប់ខួនេន
កមពុជេ កម កនុងឆន  ំ ១៩៤៩ េ កយពីេពលប ងំបន បគល់
កមពុជេ កមេទឲយេសច “បវ យ” ។                   (េនមនត) 



េលខ  ៥៣ ែខឧសភ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 

សកមមភពរបស់យុវជន យុវតី ជនជតិេដមែខមរកមពុជេ កម ចូលរួមអបអរ ទរកនុងពិធីបុណយអកអំបកុ-សំពះ ពះែខ េនេលែដនដីសណរទេនេមគងគ អតីតែដនដីកមពុជេ កម 

(តមកពីទំព័រទី ០៣) ភិបលយនួ ែតងទទលួភព មសចំ់េពះអងគ
បជុំទងំមូល ខណៈេពលែដលតំ ង កង ណូយ បំពនចបប់អងគ
ករសហ បជជតិទងំគេឃនី ងំមិនឲយគណៈ បតិភូសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម និង កមមូលនិធិមុ៉ង ញ៉ ចូលរមួ បជុំ ។ 
 សូមបញជ ក់ថ កិចច បជុំៃនេវទកិរអចិៃ នយអ៍ងគករសហ បជ
ជតិសីពីសិទធិជនជតិេដីម នបូរញូីវយក៉េលីកទ ី៧ បនបញច ប់េទកល
ពីរេស លៃថងទី ០២ ែខឧសភ េ កយពីអនកចូលរមួបនបេញចញករយល់

េឃញីជុំវញិកងល់ និងែផនករអនគតនន ទក់ទិនេទនងឹករេកីន
េឡងីកំេ ែផនដី វសិ័យសុខភព វសិ័យសិក ធិករ អប់រ ំ និងករេលីក
ទិសេ ននស មប់អនគតសកលេ កទងំមូល ។ ជពិេសសកិចច
បជុំេនះ បនេធីឲយតំ ងរ ភិបលយនួេឈម ះ ផម យ ន សី
េគេនះទទលួរងនូវេសចកី ម៉ស់យ៉ងខងំ េ កយេពលម នអីងគករ
សហ បជជតិ ពមនឲយយនួ េគរពចបប់របស់អងគករសហ បជជតិ
សីពីសិទធិជនជតិេដីម ៕ 

(តមកពីទពំ័រទី ២០) ពកយែខមរបូ ណេពលថ កុទុំកចតិបរេទស កុទុំកចតិអភេិន សកម កុទុំកចតិអភិ បយ ។ កុទុំកចតិបរេទស គមឺនបរេទស
ខះជួយែខមរ េ យេ ម ះ បរេទសខះជួយែខមរ េ យចង់បន បេយជន៍អីមួយពីែខមរ ។ កុទុំកចតិអភេិន សកម គកុឺទុំកចតិជនពល ែដលែកងខួន
េធជអនកបួស ។ កុទុំកចតិអភិ បយ គកុឺទុំកចតិពកយសដំីជេ រស័ពទខងេ ក ។ ដូេចនះ បរេទស បនជួយែខមរេ យបណំងមនិល មនិ
េឈម ះថ ជអនកមនគុណេឡយ ។ 
 កនុងន័យេនះ ចេំពះបញ បេទសកមពុជរហូតមកដល់េពលេនះ មនិទន់អនុវតឲយបន តឹម តវេនេឡយេទ ។ កចិច ពមេ ព ងគន រ ង
ែខមរ និងែខមរេ កម កចិចចត់ែចងរបស់អងគករសហ បជជតមិន ៤ ខ គ១ឺ-ដកកងទព័បរេទសទងំអស់េចញពី បេទសកមពុជ ។ ទី ២-ដក វុធ
េចញពី គប់ភគែីខមរ ។ ទី ៣-េរ បចេំបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុតធិម ិនិងទី ៤-ក ង បេទសកមពុជេឡងវញិ ។ ដូេចនះ តង់ ែដលមនិទន់
អនុវតឲយបន តមឹ តវ េពលេនះគបបអីនុវតឲយបន តមឹ តវ ។ បជ សែខមរ គប់ នៈគបបរួីមគន រក ករពរទឹកដ ី ករពរឯក ជយ ករពរ
អធបិេតយយជតឲិយគង់វង់ កុឲំយដងឹគុណ បេទសេគ េ យភ័ន ចឡរំហូតបត់បង់េបតកិភ័ណជតទិងំេនះេឡយ ។ ពកយែខមរថ បែហសបត់
បយ័តនគង់ ។ ករពរមុនលជងករមនជមងេឺហយ េទបពយបលជេ កយ ៕ 

េ យ ពះេតជគណុ ពះបណិត ហុក វណ 

(តមកពីទព័ំរទ ី២១) បតកុមម បឆំងយួន ទមទរឲយ បគលដ់ីធី ដលយួនបនរបអូសយកកលពីឆន ំ ១៩៧៨ េនែតបនេធេឡងេ យ

ឥតងកេរ ។ រ ភបិលយួន កង ណូយ តវចថំ ទកីែនង មនករគបសងកត ់ទកីែនងេនះនងឹមនករេរបំរះ ។ 

 នសិ ិតែខ មរេ កម ែដលែតងនយិម ម នសកមមភព នងិ ទសីរបស់ កង ណូយយលេ់ឃញថ កង ណូយកពំងុែត

យកចេងរបងំដំរងប ់ េពលគឺ កង ណូយនវូែតបន បពីៃណភតូកហុក ឈនពន នងិបំផចិបំផញ បលយ័ជនជតេិដម នងិជន

ជតភិគតចិេនកនុង បេទសផងខនួគម នទបំីផតុ ។ ទេងដអ៏មនសុ ធមិរបស់ កង ណូយែបបេនះ េយងខ ញុជំនសិ ិតែខ មរេ កមមនករ

ពយបរមភណ៍ជំនសួ កង ណូយ ស់ េ ពះថ ក ស់មិន ចខ ចបេ់ភងជិត ។ ជក់ សង កង ណូយ តមបនែតគំ មកំ ហង

ពះសងឃ នងិពលរដែខ មរេ កមេ យ បេយលប៉េុ ះ េ យពុំមនេសចកកី ន គប់ គនឲ់យស័កសមនងឹសំេឡងរបសខ់នួែដល

បនបំេផងេ ះ ។ ប៉ែុនផទុយេទវញ េទះបី កង ណូយបនគំ មកំ ហងេ យ ង តេ់សង មក ីចប់ ខ មរ កព់នធនគរក ីឬចបផ់ ឹក

ពះសងឃក ី ែតេរ ងទងំេនះនវូែត តវបនអនរជតដិឹងឮ ។ ដូេច នះ ចរូ កង ណូយក ុគំតិថ មនែតយួនេទបមនគញិសំងតេ់នះ

ឲយេ ះ ែខ មរេ កមកម៏នែដរ ប៉ែុនមិនែមនគញិសំងតេ់ទ គឺ ខ មរជតនិយិមសំងត ់៕  

តំ ងនិស ិតែខមរេ កមេនៃ ពនគរៈ េច បុញ 


