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េ យៈ េច មនុេខម  
 ជករបញច ប់នូវគំនបទុកខេទស និងសម័យកលតស៊ូដ៏
បងូរឈមជេ ចីនទស វត របស់េខតកូសូវ ៉ ូ ែដលភគេ ចីនពកួ
ជនជតិអំបូរ ល់បនី រស់េនេ កមរបប តត របស់ បេទស
ែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធយូេ គ វ ី។ កលពីៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២០០៨ កនងេទេនះ េខតកូសូវ ៉ូ បន បកសឯក ជយទងំ សង 
បនទ ប់ពីមនករគំ ទពីសហគមន៍អនរជតិ សហរដ េមរកិ និង
អងគករតំ ងឲយ បេទស ែដលគម នតំ ងរបស់ខួនេនកនុងអងគ
ករសហ បជជតិ ែដលភ អង់េគសេ កត់ថ UNPO ។  
 កូសូវ ៉ូ គឺជេខតមយួរបស់ បេទសែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធ 
យូេ គ វ ី ែដលមនទី កងធំេឈម ះ ពីសទី  (Pristina) និង
ៃផទដី បមណ ១០.៨៨៧ គីឡូែម៉ ត ចូលជសមជិកអចិៃ នយ៍
អងគករ UNPO េនៃថងទី ០៦ ែខសី  ឆន  ំ១៩៩១ ។ េយងេទ
មតេួលខៃន បជជនកនុងឆន  ំ ២០០០ េខតកូសូវ ៉ូ មន បជជន
បមណពី ២ េទ ២.២ ននក់ ។ កនុងេនះរមួមនជនជតិ 

Albanians (1,733,600), Serbs (137,900), Muslim Slavs 
(59,100) និង Turks (19,700) ។ បជជនទងំេនះគេឺគេ បភី
ល់បនីជផូវករ បុ៉ែនកនុងេនះពកួេគក៏មនេ បី គមភ

ចំននួពីរផងែដរ គឺភ  Tosk និង Gheg ។ 
 ករ បកសឯក ជយរបស់េខតកូសូវ ៉កលពៃីថង ទិតយ ទី 

១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ កនងេទេនះ គឺជ បទីបមយួែដលបន
បំភឺ និងបងួតដល់ជនជតេិដីម គប់រូប កនុងេនះមនែខមរ 
កមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េនេ កម និគមែបបថមី េលីទឹក
ដីរបស់ខួន គឺែដនដីសណរទេនេមគងគផងែដរ ។ ែខមរកមពុជេ កម 
គឺ បជជតិ ែដលមនេដីមកំេណីតេនេលីអតតីទឹកដីកូ ងំសុីន 
ងំពីយូរលង់ ស់មកេហយី ៗ ពលរដែខមរកមពុជេ កម ក៏មន
បៃពណី វបបធមិ រយធមិ និយយភ ែខមរ និងកន់ ពះពុទធ
សន មិនខសុអីពី បជជនែខមរេនកនុង បេទសកមពុជេឡយី ។ 

កមពុជេ កម មនៃផទដី បមណ ៦៨.៦០០ គីឡូែម៉ ត ក , វត
មជង ៦០០ និងមន បជជន ប់ ន (តេទទំព័រទី ០៤)

-្រកុង ណូយ្រតូវែតបញឈប់ទេង្វើរេំ ភសិទធិមនុស ………………២ 
-េសចកី្របកសសកលអពីំសិទធិជនជតិេដើម...............................៣ 
-្រកុង ណូយសនយែកទ្រមង់ ថ នភពសិទធិមនុស ...................៥ 
-េសរភីព សន្រគន់ែតសុបិនមួយស្រមប់កុលសមព័នធភន.ំ.........៦ 
-េសរភីពេសដកិចច្របេទសយួនជប់ែកបរបត ង....................៨ 
- េមរកិៈ្របេទសយួនពិតជរតឹបនឹងសិទធិមនុស ........................៩ 
-កុមមុយនិសយួនបនករយយីពួកកុលសមព័នធភន.ំ.........................១០ 
-ថន ក់ដឹកនែំខមរេ្រកមចូលរួមេធ្វើគរវកិចច្រពះវញិញ ណកខ័នធ..........១២ 
-្របតិភូយួនេទែចកអេំ យឲយយួនរស់េនខុសចបប់............១៣ 
-ែខមរេ្រកមេធ្វើពិធីគរំប់ខួបមួយឆន ែំដលយួនចប់ផ កឹ.................១៤ 
-របយករណ៍អងគករឃេំមើលសិទធិមនុស ...............................១៦ 
-កំ ពយ “េ កិយ៍អគតិ”.......................................................២០ 
-ករអភិវឌ ន៍្រពះពុទធ សនេន មជយែដន......................២១ 
-្របវតិមតុភូមិកមពុជេ្រកមែដល្រតូវបត់បង់............................២២ 

ម កេរង 

ពិធីដុត្របទីប្របកសឯក ជយ បងួតអន្តរជតិរបស់កូសូវ៉ូ កនុងទី្រកុង Pristina 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 2 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

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

 របបដកឹន្ំរកុង ណូយ ែដលមនបក កុមមុយនិសែត
មួយគត់ កពុំងបនដេំណើ ររេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរភីពជេំន

សនយ៉ងគេឃើន មកេលើជនជតភិគតិច និងជនជតេិដើម
ែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបងញឲយេឃើញពីវបបធម ិចរតិមរយទ
ដ៏អ្របយិជួរជតរិបស់ជតិ សន៍េយ ក ម ។ 
 ជេ្រចើនឆន មំកេនះ រ ភបិល្រកុង ណូយ មនិបន
យកចតិទុក ក់ចេំពះជនជតភិគតចិទងំ ៥៣ ជនជត ិ និង
ជនជតេិដើមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេលើទឹកដភីគ
ខងតបូងៃន្របេទសេយ ក មជ ច់ខត ។ ជនជតភិគតិច
កុលសមព័នធភន្ំរតូវបន ជញ ធរ ៃនរដករ្រកុង ណូយប ងក ប
េ យបងូរឈម ែដលប លឲយជនជតិភគតចិទងំេនះរត់
េភ សខួន េចល្រសុកកេំណើ ត ញតមិតិ បងបូន និង្របពនធកូន
ឥតឈប់ឈរ ។ រឯីជនជតេិដើមែខមរកមពុជេ្រកមវញិ ក៏មនិខុស
អី្វពី្រកុមកុលសមព័នធភនមំ ៉ុង ញ៉ែដរ ។ 
 ជេរ យ ៗ ជនជតេិដើមែខមរកមពុជេ្រកម ែតងទទួល
រងគនំបពីរ ភបិលកុមមុយនិស្រកុង ណូយ កនុងករសែមង
ទស នៈនេយបយ និងទមទរសិទធិេសរភីពជមនុស ជត ិឬ
េសរភីព សន ។ ជក់ែសងមន្រពះសងឃែខមរេ្រកមចនួំន 
១៩ អងគ្រតូវ ជញ ធរេយ ក មចប់ផ កឹ និងចនួំន ៥ អងគ
កពុំងជប់ពនធនគរកនុងេខតឃងំ បនទ ប់ពី្រពះសងឃ្របមណ 
២០០ អងគចូលរួមបតុកមមេ យសនិវធិ ី ទមទរឲយ ជញ ធរៃន
របបផច់ករ ណូយេគរពសិទធិ និងេបើកចហំេសរជីេំន  ។ 
េ្រកពីករចបផ់ កឹ និង ក់ពនធនគរ្រពះសងឃេនេខតឃងំ 

ជញ ធរ្រកុង ណូយ បនេ្របើលបចិដ៏េថកទបចប់ផ កឹ្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន ្រពះេចអធកិរវតភនដំនិខងេជើង េហើយ
បញជូ នមកកត់េទសទងំអយុតធិមបិផុំត េនកនុងតុ ករេខត
មត់្រជូក ។ េលើសពីេនះ ្រកុង ណូយបនបងញឲយអនរជតិ
េឃើញពីភពរងឹរុស កបលរងឹ រេំ ភរដធមមនុញញរបស់ខួន 
េ យេបសសំ ត្រកុមបតុករទងំែខមរេ្រកមនិងជនជតេិយ ក 

មផង ែដលបន្របមូលផុ ំ ទមទរឲយរដករ្រកុង ណូយ 
សងដធី ីែដលបនរបឹអូសយកមកវញិ ។ 
 ចរតិវបបធមរិេំ ភសិទធិមនុស  របស់្រកុង ណូយ 
បនេធ្វើឲយអនរជតមិនករ្រពយបរមភយ៉ងខងំ ។ កលពីថម ីៗ 

េនះ អនកករទូត េមរកិ្របច្ំរកុង ណូយ និង្របធនធបិតី
េមរកិក៏បនរះិគន់ខងំ ៗ ចេំពះករណីរេំ ភសិទធិមនុស  

បេញចញមត ិ និងេសរភីពជេំន សន ដ៏ឆកួតលី របស់្រកុង
ណូយ ។ ទេង្វើទងំេនះ ជ្រមុញឲយសភ េមរកិបេងកើតចបប់ 

HR.3096 េដើមបគីបសងកត់រ ភបិលកុមមុយនិស ណូយ ។ 
 ចេំពះករមនិេគរពសិទធិមនុស ែបបេនះ ជនជតេិដើម
ែខមរកមពុជេ្រកមមនិ ចទទួលយកបនេឡើយ ។ ែខមរេ្រកម្រតូវ
កររបបមួយ ែដល្រគប់្រគងេ យ្របជធបិេតយយ ។ ែខមរេ្រកម
្រតូវកររបបមួយែដលផល់ជូនខួននូវសិទធិស្វ័យសេ្រមច សន ។ 
ែខមរេ្រកម្រតូវករសិទធិសែមងមត ិ ្រតូវករសិទធិរស់ នមនជវីតិ
ដូចមនុស ជតិេលើពិភេ ក េហើយែខមរេ្រកម្រតូវកររបប
្រគប់្រគងខួនេគរពេនេសរជីេំន សនខួនផងែដរ ។ល។ 
ចេំពះទេង្វើឥត្រកមសីលធម ិ របស់ពួកទមឡិឥត សនកុមមុយ
និស ណូយ គជឺទេង្វើេរ ើសេអើងពូជ សន៍ និង្របកន់យក
ែតបក ពួករបស់ខួន ែដលែខមរេ្រកមេមើលមនិចុះែភនក ប់មនិ
ចូល្រតេច ក ។ 
 ជនជតេិដើមែខមរេ្រកម គជឺមច ស់ៃនែដនដសីណរទេន
េមគងគ មនិែមនជជនអេនរ្របេវសន៍ដូចែដល្រកុង ណូយ
េចទ្របកន់េនះេឡើយ ។ ែខមរេ្រកម ្រតូវករសិទធិមូល នជ
មនុស ជត ិ ទមទរឲយរ ភបិលេយ ក មេគរពេនសិទធិ
ជនជតេិដើមែខមរេ្រកម េ ះែលង្រពះសងឃកពុំងជប់ពនធនគរ 
សងមកវញិចនួំនដធីែីដលបនរបឹអូសយក និងពិេសសគសិឺទធិ
ស្វ័យសេ្រមច សន ដូចែដលបនែចងកនុងម្រ  ៣ ៃនចបប់ 
ជនជតេិដើម ែដលេទើបបនអនុម័តកលពីៃថងទី ១៣ កញញ  ឆន  ំ
២០០៧ កនងមកេនះ ។ រ ភបិលកុមមុយនិសេយ ក ម ្រតូវ
ចងចថំ ែខមរកមពុជេ្រកមនឹងបនដេំណើ រតសូ៊េលើឆកអនរជតិ
េដើមបគីស់រេំលើងរបបផច់ករ្រកុង ណូយ ែដលកពុំងរេំ ភ
សិទធិមនុស មែបបវបបធម ិ ។ េហើយែខមរេ្រកម នឹងបនេធ្វើ
បតុកមមជបនេទ ត េដើមបជី្រមុញឲយអនរជតិ ក់គនំបមកេលើ
រ ភបិល ណូយ ែដលមនិេគរពសិទធិពលរដខួន ។ ដូេចនះ
េយ ក មគួរែតគតិពិចរ េឡើងវញិ នូវទេង្វើរបស់ខួន  
េហើយ្រតូវែតបញឈប់ នូវទេង្វើរេំ ភសិទធិមនុស ទងំងេងើលជួរ
ជតែិបបេនះតេទេទ ត  ៕                           េព្រជ សន 
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(តមកពេលខមនុ) 

ម  ២៩ 

កយខណ័ទី ៣៖ រដគរួចត់វធិនករេ យមន បសិទធ
ភពផងែដរ េដីមបីធន មតំរូវករថ លក់មមវធីិទងំអស់េនះ 
សំ ប់ តតពិនិតយ ែថរក  និងេលីកកំពស់សុខភពជនជតិេដមី
ដូចជ បជជនភគេ ចីនឯេទ តបនអភិវឌ ន ៍ និងបនេធី បតិ- 
បតិករណ៍ែដលបនប៉ះពល់ដល់សិទិធរបសព់កួេគ ។ 

ម  ៣០  

កយខណ័ទី ១៖ សកមមភពេយធទងំ យមិន ច 
ឈនពនចូលកនុងដីធី និងបូរណភពទឹកដរីបស់ជនជតិេដមី 
េឡយី ។ េទះជនិយយេ ះ រ ឬេ យករគំ មគែំហង
ធងន់ធងរេទនឹងផល បេយជន៍ ធរណៈ េលកីែលងែតបនទទលួ
ករយល់ ពមេ យេសរ ី ឬបនេសនីរសុំ មទុកខលំបករបសជ់ន
ជតិេដីម ។ 

កយខណ័ទី ២៖ រដគរួទទលួេធកីរពិេ គះគន ជមយួនឹង
ជនជតិេដីម ែដលមនទុកខ ពយ មរយៈនិតិវធីិដ៏សមរមយ ជ
ពិេសស មរយៈ ថ ប័នតំ ងេ យពកួេគ មុនករេ បី បសដី់
ធី បូរណភពទឹកដីរបស់ពកួេគសំ បច់លនេយធ ។ 

ម  ៣១ 

 កយខណ័ទី ១៖  ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទធែិថរក ,  
គប់ គង, ករពរ និងអភិវឌ ន៍នូវ បៃពណី ទំេន មទំ ប់, វបប-
ធមិៃនេកមរតក និងករេគរពនូវ បៃពណីវបបធមិរបស់ពកួេគ ដូច
ជករអនុវតន៍នូវពិធីមន គមន,៍ បេចចកវទិយ និងវបបធមិ រមួ
បញចូ លទងំមនុស ជតិ, ជតពិនធុ, ករបនពូជ, ឱសថ និងករ
យល់ដឹងចំេណះវជិជ ពីពពកួសត និងពពកួភូតគមដុះកនុងតំបន់
មយួ, ករផ ពផ យពីមត់មយួេទមត់មយួអំពី បៃពណី, អក រ

ស, ករេឃសនឲយសុះ យ, កី  និងែលបង បៃពណី
េផ ង ៗ ជពិេសសគឺែបបទំរងៃ់នសិលបៈរបសព់កួេគ ។ ពកួេគ
មនសិទធិែថរក , គប់ គង, ករពរ និងអភិវឌ ន៍នូវ ទពយសមបតិ
របស់ពកួេគ ដូចជករវបបធមទិទលួដំែណលេករមរតក ចំេណះ
ដឹង មែបប បៃពណី និង ករសែមងមតិ មែបប បៃពណី
ទំេន មទំ ប់របស់ពកួេគ ។ 
 កយខណ័ទី ២៖  េនកនុងករជបួជុំជមយួជនជតិេដីម 
រដគរួចប់វធិនករេដីមបីទទលួ គ ល់ និងករពរករអនុវតន៍សិទធិ
ទងំេនះរបស់ពកួេគ ។ 

ម  ៣២ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដមី គប់រូប មនសិទធិស័យ
សេ មច បេញចញមតិរបស់ខួន និងយុទធ សសំ ប់ករអភវិឌ ន ៍
ឬេ បី បស់នូវដធីី ឬបូរណភព និងធនធនេផ ង ៗ េទ តរបស់
ពកួេគ ។ 
 កយខណ័ទី ២៖ រដ តវពិភក  និងេធីសហ បតបិតិករ
បកបេ យមនទំនុកចិតជមយួទុកខកងល់ជនជតិេដីម ម 
រយៈតំ ង ថ ប័នផទ ល់របស់ពកួេគ េដីមបីទទលួបននូវេសរ ីនិង
ព័ត៌មនជមុន ៗ ករអនុវតគេ មង មយួ ែដលេធីឲយប៉ះពល់
ដល់ែដនដី ឬបូរណភពទឹកដី និងធនធនេផ ង ៗ របស់ជនជតិ
េដីមទងំេនះ ។ ជពិេសសកនុងករទំនក់ទំនងនឹងករអភិវឌ ន៍, 
ករេ បី បស់ ឬករេកង បវញ័ច នូវវតថុធតុ, ទឹក និងធនធនធមម-
ជតិរបស់ពកួេគ ។ 
 កយខណ័ទី ៣៖ រដ តវផល់េ គ ងយនឲយបន តឹម តវ 
និងយុតិធមិ េដមីបីែកត មវ លស់កមមភព និងយុទធ ស ែដល
នឹង តវបនបនធូរបនថយចំេពះករេធីប៉ះទងគិចដល់បរ ិ ថ ន, េសដ-
កិចច, សងគម, វបបធមិ និងផូវចិត ។ 

ម  ៣៣ 

 កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដីម គប់រូប មនសទិធិកំណត់
នូវអតសញញ ណ ឬសមជិក សមជិករបសព់កួេគ េ យេយង
េទ ម បៃពណី និងទំេន មទំ ប់របស់ពកួេគ ។ សិទធិេនះ គឺ
មិន តវេធីឲយឱនថយចំេពះសិទធិរបស់ជនជតិេដមីរូប  េដមីបី
ែថរក អតសញញ ណជពលរដរបស់រដ មយួ ែដលពកួេគកំពុង
រស់េនេនះេឡយី ។ 
 កយខណ័ទី ២៖ ជនជតិេដីម គប់រូប មនសទិធិកំណត់
នូវរចនសមព័នធ និងេ ជីសេរសី ឬទទលួយកសមជិក សមជកិ
របស់ ថ ប័នពកួេគេ យេយងេទ មនីតិវធីិផទ ល់របស់ពកួេគ ។ 

ម  ៣៤ 

 ជនជតិេដីម គប់រូប មនសទិធិផ ពផ យ ែថរក នូវ
រចនសមព័នធ ថ ប័នរបស់ពកួេគ និងសញញ ស មប់សមគ លរ់បស់
ពកួេគ មែបប បៃពណី, អតចរតិ, ទំេន មទំ ប់ មនីតិវធីិ, 
ករអនុវតន៍ និងេរ ងកី មកែនងែដលពកួេគរស់េន ម បព័នធ
តុ ករ ឬ បៃពណី េទ មសង់ សិទធិមនុស អនរជតិ ។ 

ម  ៣៥ 

 ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទធសិេ មចចិតៃនករទទលួ
ខសុ តវរបស់ខួន េទ មសហគមន៍របស់ពកួេគ ។ 

 (េនមនត) 
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(តមកពីទំព័រទី ០១) នក់ ែដលសពៃថងកំពុងឋតិេ កមករ
តត ជិះជនេ់ធីទុកខបុកេមនញ និងករបំផិចបំផញពីសំ ក់
ជញ ធរកុមមុយនសិ ណូយ ។ បចចុបបននេនះ ែខមរកមពុជេ កម 

មនអងគករសមគមននេនេ ក បេទស ែដលមនេគលេ រមួ
គន កនុងដំេណីរេឆព ះមកកន់មតុភូមិ និងសិទធសិ័យសេ មច សន
ខួន ។ សកមមភពតស៊ូេ យអហងិ េនេលឆីកអនរជតិ តវ
បនសហគមនអ៍នរជតិទទលួ គ ល់ថ តស៊ូេដីមបីសិទធសិ័យ
សេ មច សនខួន េនេលីទឹកដីកមពុជេ កមេនះ គឺសហព័នធែខមរ
កមពុជេ កមពិភពេ ក ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺជអងគករ
មយួតស៊ូេ យអហងិ េលីឆកអនរជតិ សបេទ មលកខនិក
អងគករសហ បជជតិ និងជគណៈកមមករនយកៃនអងគករ 
UNPO ផង ។ េហយីអងគករមយួេនះ ក៏ជកីសងឃឹមយ៉ងធំមយួ 
ស មប់ បជជតិែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក ់ ែដលកំពុងសថិត
េ កមនឹម និគមែបបថមយីនួសពៃថងេនះ ។ 
 ទក់ទិននឹង ពឹតិករណ៍ដ៏ បវតិ ស របស់េខតកូសូវ ៉ូ 
េនះ ពះសងឃែខមរេ កមមយួអងគ ពះនម ថច់ េព ជ បនមន
សងឃដីកថ ពះអងគផទ ល់សបបយរកី យចំេពះករ បកសឯក-

ជយភពរបស់េខតកូសូវ ៉ូ ជមយួនឹងកី សៃមថ ៃថង មយួែដន
ដីកមពុជេ កម នឹងទទលួបនដូេចនះែដរ ។ ពះេតជគុណ ថច់ 
េព ជ បនេទ តថ មរយៈសហព័នធែខមរកមពុជេ កមតស៊ូេ យ
អហងិ  និង សបេទ មចបបអ់ងគករសហ បជជតិ ជពិេសស
េសចកីសេ មចចបប់របស់អងគករសហ បជជតិ កលពីៃថងទី ១៣ 
ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ កនងេទេនះជសញញ ឆុះបញច ងំឲយេឃញីថ 
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ក៏ដូចជជនជតិេដីមដៃទេទ ត 
ែដលកំពុងរស់េនេលីែដនដីេករដូន របស់ខួន គប់ គងេ យ
ពកួ និគមែបបថមីបរេទស នឹងទទលួបនសិទធិស័យសេ មច
សនខួនជមនិខនេឡយី េនះេបីេយង មម  ៣ ៃនចបប់
ជនជតិេដីម ។ 
 ចំែណកឯនិស តិែខមរេ កមមយួរូប សូមមិនបេញចញ
េឈម ះ សពៃថងកំពុងសិក េនទី កងែ ពកឫស ី បនឲយដងឹថ
បជជតិែខមរេ កមទទលួរងករជិះជន់ គបសងកត់ េមីលងយ 
គំ មកំែហង រេំ ភសទិធិមនុស  និងេសរជំីេន សនពី
សំ ក់ ជញ ធរយនួកុមមុយនិសយ៉ងជរួជតិ “សពៃថងែខមរេ កម
រងទុកខេវទន រស់េនេ យភិតភ័យ េ កមករឃេំមីលពីសំ ក់
ជញ ធរយនួ ។ សូមបីែតករេ បី បស់ បព័នធអី៊នេធីែណត ក៏ តវ
ជញ ធរយនួរតឹបនឹង និង ម នែដរ កំុថអេីទដល់មនទនំក់

ទំនងនឹងអនកេនេ កបរេទស”។ និស ិត កលវទិយល័យទី កង
ែ ពកឫស ីរូបេនះបនថ េទះបីជមនកររតឹបនឹង ឬ ក់គំនបពី
ជញ ធរយនួកីក៏ពកួេគេនែតចំ យេពលេវ  េដីមបី ម ន

ព័ត៌មនែដលទក់ទិននឹងបញែខមរកមពុជេ កមែដរ “ពកួនគរបល

យនួ និង គបេ ង នកន់ែត ម ពកួខញុកំន់ែតចង់ដឹង ពិេសស
េរ ង ៉វែខមរេ កមែតមង”។ 
 ករជិះជន់គបសងកត់េ យ ជញ ធរយនួ មកេលីជន
ជតិភគតិចកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ និងជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ កម េនកនុង បេទសយនួ បនកយេទជទំ ប់មយួ ជបកនុង
ខរួកបលរបស់េមដឹកនៃំនរ ភិបលយនួ ែដលបចចុបបននមនេង ង 
តឹងយុង ជនយករដម នី ។ ទេងីរបឹអូសយកដីធីទងំកំេ ល
របស់ពកួ ជញ ធរយនួ បនជ មញឲយពលរដែខមរេ កមកនុងេខត
មត់ ជក និងេខតឃងំ ផទុះបតុកមមត ៉ជេរ ង ល់ែខ េដមីបី
ទមទរឲយ ជញ ធរៃនរបបផច់ករកុមមុយនិសមយួេនះ បគល់
សងដីធីែដលបត់បង់ជូនពកួគត់វញិ ។ បុ៉ែនជញឹកញប់ កម
បតុករែតង តវកងកមងំ ប ប់ វុធនគរបលយនួ េ បអំីេពី
ហងិ យសំពងប ងក បយ៉ងចស់ៃដ ែដលទេងីេនះសូមបីែត
មជឈ នករទូតននក៏ទទលួ គ ល់ថពិតជមនយ៉ងេនះែមន។ 
 គរួរលំឹកថ របប ពយបលប ងំ បនឃុបឃតិចុះ
ហតថេលខ បគល់ទឹកដីកូ ងំសុីន ឲយេទេសចយនួបវ យ តត 
េនៃថងទី ០៤ ែខមិថុន ឆន  ំ១៩៤៩ េ យពុំមនករដឹងឮ ឬ

យល់ ពមពី បជនុ សែខមរកមពុជេ កមទលែ់តេ ះ ។ ពលរដ
ែខមរេ កមទងំអតីតកល និងបចចុបបនន តវរ ភិបលយនួជិះជន់
ឥត ក ន ។ មរយៈករតស៊ូេ យអហងិ របស់សហពន័ធ
ែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែខមរេ កម តវបនអនរជតិដឹងឮ និង
យកចិតទុក កយ៉់ងខងំ ។ េគេនចបំនថ កលពីចុងែខតុ  
ឆន  ំ ២០០៧ កនងេទេនះ សភ េមរកិទទលួបនទុកអនរេសរ ី
សន បនដឹកនគំណៈ បតិភូខួនមយួ កមចុះមកទឹកដីកមពុជ

េ កម េដីមបសីួរសុខទុកខ ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរកមពុជ
េ កម េន មប វតមយួចនំនួកនុងេខតឃងំ េ កយពីមនករ
េថក លេទសជអនរជតិ ៃនករណីរេំ ភសទិធិមនុស  និងេសរ ី
ជំេន សន របស់ កង ណូយមកេលីពលរដែខមរេ កម ។ 
េហយីថមី ៗ េនះ កង ៉សុីនេ ន ក៏បនរះិគនចំ់េពះ បេទសយនួ
ផងែដរ អំពីបញសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សន ។        



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េយង ម បពន័ធផ ពផ យព័ត៌មន AFP ែដលបនេធី
ករចុះផ យេនេលីេគហទំព័ររបស់ខួន កលពេីពលថមី ៗ េនះបន
ឲយដឹងថ នឱកសអគគរដទូតថមី Le Cong Phung េធីសននសិីទ
កែសតេនទី កង ៉សុីនេ ន សហរដ េមរកិ, Le Cong Phung 

រូបេនះបននិយយថ មនករខសុែបកគន ជេ ចីនរ ង បេទស
យនួ និងសហរដ កេមរកិ ។ បុ៉ែនេដីមបីរតឹចណំងទំនក់ទំនង 
ភគីទងំពីរនឹងែសងរកដំេ ះ យ េនអីែដលមនករខសុ
ែបកគន ឲយបនសកិសម ។ បសិនមិនដូេចន ះេទ ទំនក់ទំនងរ ង
បេទសទងំពីរនឹងកន់ែត កក់េឡងី ៗ ។ 

 ករេលីកេឡងីរបស់ Le Cong Phung ែបបេនះ គឺេធី
េឡងីបនទ ប់ពីមនករជបួ បជុំគន មយួ រ ងអគគរដទូតថមីរូបេនះ នឹង
េ ក Bush បធនធិបតីសហរដ េមរកិ េ កយពីេ ក
បធនធិបតីសហរដ េមរកិ រះិគន់ធងន់ ៗ េទេលីបញសិទធិ
មនុស  េសរភីព សន និងករអភិវឌ នល៍ទធិ បជធិបេតយយ 
េនកនុង បេទសកុមមុយនិសយនួ ។ 
 េឆីយតប នឹងកររះិគន់ធងន់ ៗ េទ បធនធិបតសីហរដ-

េមរកិ, អគគរដទូតថមី Le Cong Phung ែដលមន បវតិមិនសូវល
សីេគេនះបនេធីសននិសីទមយួ េហយីសនយទងំបងខំថ ថ នភព
សិទធិមនុស កនុង បេទសយនួ នឹងមនករែកទ មង់េ ចីនេនកនុងឆន ំ
២០០៨េនះ ។ 

 គរួរលំឹកថ ទេងីរេំ ភបំពនសិទធិមនុស របស់ កង  
ណូយមកេលីពលរដជនជតិភគតិច និងជនជតិេដីម រមួមនែខមរ 
កមពុជេ កម េនែតបនេកីតមនជដែដល េបេីទះបីសហគមន៍
អនរជតិេធីកររះិគន់េថក លេទសយ៉ង ក៏េ យ ។ ថមី ៗ េនះ 
កង ៉សុីនេ ន បនសែមងករមិនសបបយចិតចំេពះ កង
ណូយ ែដលមិនេគរព មពកយសនយរបស់ខួន ខណៈេពល

សុំចូលជសមជិកអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក WTO ។ ករ
មិនសបបយចិតេនះ បនជ មញឲយ ពឹទធសភ េមរកិេធីេសចកី
ពងចបប់មយួ ែដលមនអក រកត់ជភ អង់េគស HR.3096 

េដីមបីគបសងកត់ដល់រ ភិបល កង ណូយ ឲយេគរពសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សន ។ េសចកី ពងចបប់ ែដលេធី
េឡងីេ យសមជិកសភ គសូីហ័រ សមីត គណៈបក ធរណ

 សូមបញជ ក់ថ ែខមរកមពុជេ កមគឺជជនជតិេដីម ៃន
ជតិ សន៍ែខមរ ែដលមនកំេណីតេនេលីទឹកដីកមពុជេ កម ។ 
ទឹកដីកមពុជេ កម គឺជែផនកមយួៃន បេទសេយ ក ម េន តង់

តំបន់ែដនដីសណរទេនេមគងគ ឬេ ថេវ ត មខងតបូង ។ 
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម សពៃថងរស់េ កមរបប និគមថមី

យនួ ណូយ េហយី តវទទលួរងករេរសីេអីងពូជ សនពី៍ជន
ជតិយនួ គប់កលសម័យ ។ បចចុបបនន ែខមរកមពុជេ កមមនសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលជអងគករកំពូលជយួេ ជម 
ែ ជងេលីឆកអនរជតិ េដីមបទីមទរឲយ ជញ ធរ ៃនរបបកុមមុយ-
និស កង ណូយ េគរពសិទធមិនុស  េសរជំីេន សន និង
បញឈប់ទេងីេរសីេអីង េលីសពីេនះគឺទមទរសិទធិស័យសេ មច
សនខួន ។ បចចុបបននេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក 
គឺជគណៈកមមករនយកកនុងអងគករតំ ងឲយ បជជតិ ែដល
គម ន សនៈរបស់ខួនេនកនុងអងគករសហ បជជតិ ឬភ
អង់េគសេ ថ UNPO ។ សពៃថងអងគករមយួេនះ មនសមជិក
ចំននួ ៦៩ ែដលតំ ងឲយជនជតិេដីម ៦៩ បេទស ។ មកដល់
េពលេនះ មន បេទសជសមជិកចំននួ ៦ របស់អងគករ UNPO 

ទទលួបនឯក ជយបរបូិរណ៍ និងកយេទជសមជិកេពញអងគ
របស់អងគករសហ បជជតិ េ យមនករជយួេ ជមែ ជងពអីងគ
ករធំ ៗ និងសហគមន៍អនរជតិផង ។ ៩ ឆន មុំនេនះ គឺេនៃថងទី 
១៩ ែខឧសភ ឆន  ំ ១៩៩៩ បេទសទីម័រខងេកីត ែដលជ
សមជិកៃនអងគករ UNPO េនះែដរ ដេណីមបនឯក ជយេពញ
េលញ ពីអំ ច និគមេ ចីនរយឆន បំនគន របស់ព័រទុយកល់
និងឥណូេនសុី។ កលពីៃថងទី ១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ ជនជតិ
េដីមអំបូរ លប់នី ៃនេខតកូសូវ ៉ូ សមជិករបស់អងគករ UNPO ក៏
បកសឯក ជយ ផច់ខួនេចញពីអំ ច និគមេ ចនី 
ទស វត  របស់ បេទសែស៊បប៊ី ៃនសហព័នធយូេ គ វែីដរ ។ ចុះ
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់ទងំ
តដរ េលបថម េលបេ គះ និង តវ ជញ ធរយនួគំ មកំែហង ចប់
ក់ពនធនគរ េ យ រែតឧតមគតិេសន ជតិ និងសែមងមត ិ

េហយីបចចុបបននមនសហព័នធែខមរកមពុជេ កមពភិពេ ក ជគណៈ
កមមករនយកកនុងអងគករ UNPO តំ ងឲយពលរដែខមរេ កម
កំពុងឋតិេ កម និគមែបបថមីយនួ អសជ់េ ចីនទស វត វញិ
េនះ េតីសហគមន៍អនរជតិគិតយ៉ង ែដរ? ៕          



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ៥ មក  ទំព័រកែសត Asia News បនចុះ
ផ យអតថបទមយួ ែដលនយិយអំពីេសរភីព សនពកួកុល- 
សមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ គន់ែតសុបិនដ៏ែវងអនយមយួេនកនុង បេទស
េយ ក ម ។ មរយៈអតថបទេនះ “ ពតិឹប តសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម” សូមបកែ បេ កផូវករ ដូចែដលមនេសចកទីងំ 
សងតេទេនះ៖ 

  ថីេបីទូទងំ បេទសេយ ក ម កំពុងេកីនេឡងីអនកវនិិ-

េយគបរេទស បុ៉ែនជនជតិភគតិច ែបរជកពុំង តវទទលួរងករ
េរសីេអីងេ យទស នៈេសរជំីេន របស់ពកួេគ ។ ករប ងក ប គំ ម
កំែហង និងករ តតបត េនែតបនេកីតមនេ យរដអំ ច
កុមមុយនិសេយ ក ម េដីមបី បឆងំនឹងពកួអនកេគរព សន 
កតុលិក េន មតំបន់ភនំ ។ 
 រដធមមនុញញេយ ក ម ឆន  ំ១៩៨០ បនែចងថ “ពល-

រដេយ ក ម មនសិទធិេសរជំីេន  ។ បុគគល គប់រូបមនសិទធិ
បតិបតិ ម ឬមិន ម សន មយួ”។ បុ៉ែនបញេនះ េគ
សេងកតេឃញីតចិ ស់ ែដល តវបនរ ភិបលអនុវតេន ម
តំបន់ បជុំជន ។ េនឯតំបន់ជនបទ និងតំបន់ភនំ េខត ង សនឺ 
(Lang Son) ពកួកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ កំពុងទទលួរងករគំ ម
កំែហងចប់ កព់នធនគរពីរដអំ ច បចតំំបន់ បសិនេបីពកួ
េគ ៊ នចូលរមួសននិបត សន មយួ ។ សនកតុលិក 

Lang Son តវបនបេងកីតេនឆន  ំ១៦៥៩ េនឯតំបន់ភគខងេជីង
ៃន បេទសេយ ក ម ជប់នឹង ពំ បទល់ចិន ។ សពៃថងេនះមន
ពលរដសរុបទងំអស់ បមណ ១ ន ១៥០ ពន់នក ់ និង ៦ 
ពន់នក់កន់ សនកតុលតិ ែដលភគេ ចីនពកួេគជជនជតិ
ភគតិច ក៏បុ៉ែនមនចំននួមនុស តឹមពក់ក លែតប៉ុេ ះ 
ែដលកន់ សនកតុលិកកំពុងរស់េនទីេនះ ចេទ ពះវ ិ រ
េនៃថង ទិតយ ឬចូលរមួសកមមភព សន ។ ចំែណកពក់ 
ក លេផ ងេទ ត េគមិន ចសមគ ល់បនថពកួេគជអនកកន់
សនកតុលកិេទ េ ពះទទលួរងករេរសីេអងី មក់ងយ និង

គំ មកំែហងជបនបនទ ប់ពីរដអំ ចេយ ក ម ។      

្រកុមកុលសមព័នធភនំម៉ុង ញ៉ ទមទរឲយ្រកងុ ណូយ េគរពេសរជំីេន សន 

 

រដ មកពីរដញូវេជីសុី មនេគលេ ក់ករគបសងកត់េលីរ -

ភិបលយនួឲយបញឈប់នូវអំេពីរេំ ភសិទធិមនុស ជបនទ ន់ ។ េន
កនុងេសចកី ពងចបប់ HR.3096 បនអនុញញ តឲយ បធនធិបតី 
េមរកិផល់ជំនយួដល់អងគករេ ករ ភិបល  ែដលេធីករ

េដីមបីេលីកតេមកងីសិទធិមនុស កនុង បេទសយនួ ែដលករអនុញញ ត
េនះនឹង តវចបេ់ផីមយ៉ងបនទ ន់េនកនុងឆន  ំ២០០៨ និង២០០៩ ។ 
េសចកី ពងចបប់ បនត មវឲយរ ភិបល េមរកិចត់វធិនករ
ចបំច់េផ ង ៗ េដីមបីកំុឲយរដកររបបកុមមុយនសិយនួ រខំនដល់
ករផ យរបស់វទិយុ សុីេសរ ី េហយីឲយចត់វធិនករភម ៗ 
ស មប់ រេពពីនធឆន  ំ២០០៨-២០០៩ ពមទងំអនុញញ តឲយមន
កមមវធីិផស់បូរទស នៈគន  េលវីសិ័យេលីកតេមកងីេសរភីព និង
បជធិបេតយយកនុង បេទសយនួផងែដរ ។ េសចកី ពងចបប់ 

HR.3096 បនត មវឲយរ ភិបល េមរកិ ពិនិតយេមីលករ ងំទី
លំេន របសជ់នេភ សខួនេទពី បេទសយនួ កំពុងរស់េនកនុង
សហរដ េមរកិ េហយី ប់ទងំជនជតិភគតចិ ែដលកំពុងរស់
េនកនុង បេទសយនួ ពមទងំជនជតិកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ 
ែដលរស់េនកនុង បេទសកមពុជផងែដរ ។ 

 េគសេងកតេឃញីប៉ុនម នឆន ចុំងេ កយមកេនះ បញសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សន េនកនុង បេទសយនួ កន់ែតមន
ថ នភព កក់េទ ៗ ។ របបកុមមុយនិស កង ណូយ ែដល

មនេង ង មិញ ទីត បធនរដ, េង ង តឹងយុង នយករដម នី, 
េង ង ភូ តង បធនរដសភ និងណុង ឌឹកម៉ញ់ អគគេលខធិករ
បក  ែតងអនុវតន៍លទធិផច់ករេបសសំ តជនជតិភគតិច និង
ជនជតិេដីម ែដលកំពុង តវរបបមយួេនះ ក់ និគម ។ 
ជក់ែសង ជញ ធររបបកុមមុយនសិ កង ណូយ បនចប់ ពះ
សងឃែខមរេ កមផ ឹកអស់ ១៩ អងគ និងបចចុបបននកំពុងជប់ពនធនគរ
ចំននួ ៦ អងគ េ យេចទ បកន់ពីបទបងកអសនិសុខសងគម និង
បំែបកបំបក់ចំណង មគគីភពមុឺនឆន រំ ងកមពុជ និងយនួ ។ 
ចំេពះសននិសីទកែសត និងករសនយទងំ បញប់ បញល់របស់
កង ណូយេលីកេនះ េគមិនដឹងថេតីរ ភិបល កង ណូយ
នឹងេគរពសំដីរបស់ខួន ឬយ៉ង េនះេទ ។ បុ៉ែនមជឈ ន
នននិយយថ ករសនយេនះ គឺ គន់ែតជករអនទងឲយអងគករ
េ ករ ភិបល និងអនកវនិិេយគេផ ង ៗ េនសហរដ េមរកិ មក

វនិិេយគកនុង បេទសរបស់ខួនែតប៉ុេ ះ ៕            ថច់ េ ភណ័ 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បពជិតកតុលិកមន ក់ ជជនជតភិគតិចម៉ុង បនបេងីប
ឲយ រព័ត៌មន Asia News ដឹងថ “េយងីខញុមិំន ៊ នទទលួ គ ល់
ថ េយងីខញុជំអនកកន់ សនកតុលិកេទ េ ពះរដអំ ចតំបន់
សង ័យេយងីខញុ ំ េហយីគំ មកែំហងថនឹងចប់េយងីខញុ ំ ក់ពនធន-

គរ” ។ យុវជនមន ក់េទ តបនថ “ជករពិបក ស់េដីមបីែសង
រកករងរេធីេនកនុងេខត បសិនេបីកនុង បវតរិូប ឬ ថ នភព
សនរបស់េ កអនកជអនកកន់ សនកតុលិកេនះ ។  ជ

ករពិត ស់ែដលថ េ កអនកមិន ចេធកីរកនុង កសួងរដ- 
បល ឬក៏អងគករននរបស់ បេទស ។ ដូេចនះេហយីអនគតរបស់
េ កអនកពិតជមនភពេខម ងងតិ និងគរួឲយ ពយបរមភ” ។ 
 យុវជនកតុលិកមន ក់េទ តបែនថមឲយដឹងថ “េទះបីរដ
អំ ចបននយិយអំពីចបបទំ់ ប់ៃន សន ថនឹង តវបន
ែកែ ប និងផស់បូរេឡងីវញិ ក៏បុ៉ែនេនែតមិនទន់បនអនុវតេន
េឡយី ។ ជពិេសសេនតំបនជ់នបទ និងតំបន់ភនំ បសិនេបជីន
ជតិភគតិចមនសកមមភព សន មយួេនះ ៗ មនន័យ
ថពកួេគកំពុង បឈមមុខនឹងទុកខលំបកជទមងន់ និងជបួឧបស័គគ
កនុងជីវតិរស់េនរបស់ពកួេគ ។  រដអំ ចតំបន់េនែតចតទុ់ក
សន គឺជ បករមយួែដលគរួឲយសប់េខពមី”។ កនុងរដូវបុណយ

កំេណីត ពះេយស៊ូកលពីេពលកនងេទេនះ មនករលុកលុយជ
េ ចីនចូលកនុងតបំន់សហគមន៍ សនេនតំបន់ភគខងលិច ។ 
កលពីៃថងទី ២៤ ធនូ កមនគរបលបន បមូលផុំមនុស មយួភូមិ 
កនុងេខតសឺន  (Son La) ភគខងេជីងេយ ក ម ទីកែនង
ែដល បជជនជបួជុំគន  េដីមបីបន់ សន់នៃថងកំេណីត ពះេយស៉៊ូ ។  
យុវជនមន ក់មកពីេខតភូថរ (Phu Tho) េដីមបចូីលរមួកនុងពិធីបន់
សន់េនះ ទីបំផុត តវពកួនគរបល យសំពងយ៉ងៃ ពៃផ  េហយី
ចប់យកេទបត់ ។ 
 នគរបលបនេចទ បកន់គតទ់ងំបំពន ថគត់គឺជ
ជនជប់េចទែដលពកួេគកំពុង មែសងរុករក ។ បុ៉ែនេ កយមក

យុវជនរូបេនះ តវបនេ ះែលងវញិ បនទ ប់ពីមនករត ៉បដិេសធ
របស់ បជជនកនុងភូមិពីករេចទ បកន់ខងេលី ។ េនៃថងកំេណីត
ពះេយស៉៊ូ ឪពុក Nguyen Trung Thoai បធនករយិល័យ បចំ
តំបន់ សឺន តី (Son Tay) តវចប់ខួនខណៈេពលគត់កំពុងេធី
ដំេណីរេនេលីដងផូវ េដីមបីេឆព ះេទកន់ករេរ បចំកមមវធីិបុណយខបួ
ពះេយស៉៊ូ ។  ឪពុក Thoai តវពកួនគរបលឃុខួំនមិនអនុញញ ត
ឲយគត់េទចត់ ងំកមមវធីិបុណយេឡយី ។ ទនទឹមគន េនះែដរ ឪពុក 
Thoai តវបនេ ះែលងឲយមនេសរភីពវញិ បនទ ប់ពីមនករត ៉

បដិេសធន៍របស់ បជជនកនុងភូមិ ។ ចំែណកេនឯភូមិេម ង  
(Muong La) នគរបលមនិបនបំែបកករជបួជុំពិធីបន់ សន់ 
ែដលបនេធីេឡងីេនកនុងផទះអភិជនមយួេនះេទ ។ បុ៉ែនពកួេគ 
ែបរជ ងំមិនឲយពលរដេនខងេ កភូមិ ចូលរមួកនុងពិធីបន់ សន់
េនះេទវញិ ។ 
 មនុស មយួ កម តវេធីដំេណីរេ យេថមីរេជីង ៤០ គីឡូ-

ែម៉ ត េដីមបីចូលរមួេធីពិធីបន់ សន់ បុ៉ែនពកួគត់ តវចប់បងខំឲយវលិ
តឡប់មកលំេន នេរ ង ៗ ខួនវញិ ។ បុ៉នម នទសវត មកេនះ 
ពកួ កមកុលសមព័នធមុ៉ង ញ៉ េទះបីពកួគត់ជអនកកន់ សន
កតុលិក ឬ បែតសង់ សុទធសងឹែតជេគលេ ទទលួរងករបំពរ
បំពនពីរ ភិបលកុមមុយនិសេយ ក ម ។ ជធមម ករបពំរ
បំពនេនះែតងេធីេឡងីេ យពកួជនជតិេយ ក ម ឈន-

ពនមកតំបន់រស់េនរបស់ពកួកុលសមព័នធភនំ របឹអូសយកដីធី េហយី
ឈនេទដលក់រចប់ខួនមនុស កនុងភូមិជេ ចីនេទ តផង ។ យុវ-
ជនជនជតិមុ៉ងមន ក់និយយថ “រដអំ ចតំបន់ែតងែតចងគំនំុ
នឹងេយងីខញុ ំ។ ពកួេគគិតថ ល់សកមមភព សនរបស់េយងីខញុ ំ
គឺេដីមបីបិទបងំនូវឧបយកល ឬកលលបិច មយួ ។ ក៏បុ៉ែន
េយងីខញុគឺំជអនកកន់ សនកតុលិក េហយីក៏ដូចជជនជតិ 
េយ ក មេផ ងែដរ េយងីខញុ ំ គន់ែតចង់រមួចំែណកកនុងករ
អភិវឌ ន៍ បេទសជតិេយងីខញុែំតប៉ុេ ះ”៕                  VOKK 

-វិទយុសំេឡងកមពុជេ្រកម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកុង សីុ៉នេ ន រដធនីៃន សហ
រដ េមរកិ ស្រមប់បេ្រមើដល់្របយិមតិអនកនិយម ប់ករផ យរបស់វទិយុេយើងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសបហ៍មង េរ ង ល់ៃថងអងគ រ ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជ 
េ្រកម មកមពស់រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
-្របយិមតិ ក៏ ចេបើក ប់បន្រគប់េពល មរយៈេគហទពំ័រ www.khmerkrom.org/radio ។ 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 8 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បភពព័ត៌មនពអីងគករ Heritage Foundation និង 
ទស នវដី Wall Street ែដលេទីបនឹងេធីករផ ពផ យ អំពី 
“លំ ប់េលខេសរភីពេសដកិចចឆន ២ំ០០៨” ឬមនេឈម ះជភ  
អង់េគសថ 2008 Index of Economic Freedom បនឲយដឹងថ 
មូល នេសរភីពេសដកិចចកនុងទបី សុីេនែតមនករ ងំ និង
ធក់ចុះ ។ ចំែណកឯ បេទសយនួគឺជប់លំ ប់ែកបរបត ង ។ 
 េ ក គឹម នថូនី អនកជំនញករកនុង កម តតពិនិតយ
ពកួ បេទសេនកនុង ង “លំ ប់េលខេសរភីពេសដកិចចឆន  ំ
២០០៨” បននិយយថ លំ ប់េសរភីពេសដកិចចពិភពេ ក
ក់បីដូចជគម នអីផស់បូរេ ះ ។ ករអះ ងរបស់េ ក គឹម 
នថូនី ែបបេនះ គឺេធីេឡងីបនទ ប់ពីមនករេ ប បេធ បអំពី

ចំណុចមធយម ៃនលំ ប់េលខេសរភីពេសដកិចចឆន េំនះ គឺ ៦០.៣ 
ែដលេគេមីលេឃញីថ មិនខសុគន ស់ ពីឆន  ំ២០០៧ េទ ។ 
 េយង មរបយករណ៍ និងលទធផល វ ជវរបស់អងគ
ករខងេលីបនឲយដឹងេទ តថ ទីប សុីគឺជតំបន់ៃន បេទស
ែដលមនេសរភីពេសដកិចចខពស់ជងេគ េហយីកជ៏តំបន់ៃន
បេទសមយួចំននួមនករ ងំ រតិតបិតអំពីេសរភីពេសដកិចចខងំ
ជងេគផងែដរ ។ ជប់លំ ប់េលខមយួ និងេលខ ២ អំពីេសរភីព
េសដកិចចឆន  ំ២០០៧ គឺ Hong Kong និងសិងបូរ ី។ ងលំ ប់
េលខបនបញជ ក់ថ េកះ បេទសទងំពីរេនះមនមូល នេសដ-

កិចចរងឹមងំ េ យ រពណិជជកមមេសរនឹីងពនធ ទប ។ ចំែណក
មូល នេសដកិចចដ៏ចំបងរបស់រពិភពេ កែដលធក់ចុះ េនះក៏
េនកនុងទីប សុែីដរ គឺ បេទសចិន និងឥ  ។ បេទសទងំពីរ
េនះជប់លំ បទ់ប ែដលកនុងេនះ បេទសចនិជប់លំ ប់េលខ 
១២៦, ឥ ជប់លំ ប់ ១១៥ កនុងចំេ ម ១៥៧ មូល ន
េសដកិចចែដលបនេធីករ តតពិនិតយយ៉ងម៉ត់ចត់លិតលន់បំផុត។ 
 ទក់ទិននឹង បេទសេនកនុងទីប សុីផងែដរ បេទស
កុមមុយនិសយនួ គឺជ បេទសមយួែដលមិន តឹមែតលបីខងរេំ ភ
សិទធិមនុស េទ ែថមទងំលបលីបញខងរេំ ភេសរភីព សន
ផងែដរេនះ ។ ថីតបិតមជឈ នននដឹងឮថ មូល នេសដកិចច
បេទសយនួ មនភពរកីចំេរនីបនិចែមន បុ៉ែនឆងកត់ករ តត 
ពិនិតយយ៉ងម៉ត់ចត់លិតលន់របស់អងគករ Heritage Foundation 

និងទស នវដ ី Wall Street ឆន េំនះលំ ប់េលខេសរភីពេសដកិចច
បេទសយនួ ជប់េលខ ១៣៥ ឯេនះ ។ មយ៉ងេទ ត េបីេ ប ប
េធ បនឹង បេទសកនុងតំបន់ សុី េសរភីពេសដកិចច បេទសយនួ 

េនមនកំរតិេនេឡយី េពលគឺ ប ក់ បែហលេទនឹង បេទស
វ, បងំកែដស និងភូម ។ 

 ចំេពះេសរភីពេសដកិចចនូវមនកំរតិទបែបបេនះ េធីឲយ
អងគករ Heritage Foundation មនករ ពយបរមភយ៉ងខងំ 
េហយី បេទសទងំេនះ គឺជ បេទសែដលអងគករ តវគិតគូរ និងរក
វធិនករេដីមបីជំរុញឲយមនមូល នេសដកិចចមនេសរភីពជង ។ 
េ ក Edwin Feulner បធនអងគករ Heritage Foundation 

បនមន ប សន៍ថ ដ៏ ប េសដកិចចកន់ែតេសរ ី ផល
ចំណូលរបស់ បជជនក៏កន់ែតេកីនេឡងីខពស់ផងែដរ ។ េ ក
បនបងញអំពីតរួេលខ ៃន បេទសែដលមនមូល នេសដកិចច
េសរ ីេពលគឺចំណូលខពស់ជង ៧ ដង េបីេ ប បេធ បេទនឹងេសដ
កិចចៃន បេទសគម នេសរភីព ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ េសចកីផ ពផ យអំពីលំ ប់េលខ
េសរភីពេសដកិចចេនះ គឺ តវបនអងគករ Heritage Foundation 

បេងកីតេឡងីេនកនុងឆន  ំ១៩៩៥ េដីមបីបងកលកខណៈងយ សលដល់
អនកវនិិេយគ ម ន ។ លំ ប់ថន ក់របស់ បេទសទងំ យ តវ
បនអងគករខងេលី យតំៃល េ យេយងេទ មក ទងំ ១០ 
ចំណុច រមួមនវសិ័យជំនញួ, ឧបតថម, ករផសបូ់រទំនិញ, ហរិញញ
វតថុ, រូបីយវតថុ, ពលកមម, សិទធិពលរដ, អំេពីពុករលួយ និងសិទធកិមម
សិទធិ ទពយសមបតិ ។ ដូេចនះអនកវនិិេយគបរេទស នឹងមនលកខណៈ
ងយ សល េដមីបី ម នេសរភីពេសដកិចចកនុង បេទសទងំេនះ 
ជពិេសស គឺ បេទសកុមមុយនសិយនួ ខណៈេពលរបបកុមមុយនិស
មយួេនះ កំពុងែតបនកររេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន
សន េហយីេសរភីពេសដកិចចជប់លំ ប់ថន ក់ ១៣៥ េល ី

១៥៧ ែបបេនះ ៕ 

                                   កញញ  ្រសីរត័ន 

ទិដ្ឋភពកមមករនិីជនជតិយួន ប់ពន់នក់េធ្វកុបបកមម េនេខត្ត ងំ 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ១៦ កុមភៈ កនងេទេនះ ថន ក់ដឹកនកំរទូត
សហរដ េមរកិ បនជបួពិភក នឹងេមដឹកនយំនួកុមមុយនិសេន
ទី កង ណូយ ។ អនកជំនញករទូត េមរកិបនទទលួ គ ល់ថ 
បញ ថ នភពសិទធិមនុស កនុង បេទសកុមមុយនសិយនួ ពិតជមន
កររតឹបនឹងែមន ប៉ុែនអនកជំនញករទូត េមរកិក៏បនបញជ ក់អំពី
ជំេរ ន និងសកនុពលកនុង បេទសេនះ ថមនករផស់បូរែដរ ។ 
 េ ក Beth Hearn កម បឹក ៃនថន ក់ដឹកនេំដីមបីសិទធិ
មនុស  បនសរេសរ និងចុះផ យថ បេទសយនួ ចកំពុងឋតិ
េនេលីចមង យផូវមយួ េដីមបីេឆព ះេទកន់ពហុ បជធិបេតយយកនុង 
រយៈ ១៥ ឬ ២០ ឆន ខំងមុខ េនះេបីេយង ម ប សន៍េ ក 
Jon Aloisi  អនុ បធនេបសកមមករទូតសហរដ េមរកិ បចេំន
ទី កង ណូយ ។ 
 កនុងេសចកីែថងករដ៏ខមីយួ កនុងអងគសមជរបស់គណៈ
បក នេយបយពិភក អំពីសិទធមិនុស កលពីៃថងទី ១២ ែខកុមភៈ 
ឆន  ំ២០០៨ , េ ក Aloisi បនទទលួ គ ល់ថ បញ ថ នភព
សិទធិមនុស កនុង បេទសកុមមុយនសិយនួ ពិតជមនកររតឹបនឹង 
បុ៉ែនេ កក៏បនបញជ ក់អំពីជំេរ ន និងសកនុពលកនុង បេទស
យនួមយួេនះ ថមនករផសបូ់រផងែដរ ។ េហយីេ កបនបន
ថ ភពរងឹពឹងមន រៈសំខន់ នឹងជបំណង បថន សំ បក់រ
លូត ស់េសដកិចច និងជភពវជិជមនមយួទងំេនកនុង សក និង
េនេលីឆកអនរជតិ ែដល តវបនចត់ទុកថ ពិតជមនករ
អភិវឌ ន៍មយួចនំនួ ។ 
 េយង មករេធីបតុកមមថមី ៗ បឆងំនឹងកររបឹអូស
យកដីធី េ យ ជញ ធរកុមមុយនសិ កង ណូយជេ ចីនទស វត
មកេនះ េ ក Aloisi បនមន ប សនថ៍ “ខញុមំនេសចកី
រកី យយ៉ងខងំ ែដលថពកួកតុលិកយល់ដឹង េហយីពកួគត់
ចេរ បចំករត ៉ េដីមបីទមទរដីធីរបស់ពកួគត់មកវញិ ។ េនះ 

គឺជសញញ វជិជមនមយួកនុងភពជអនកដឹកនបំដវិតន៍ ែដលថ ច
េកីតមនេឡងីេ យេហតុែតសកមមនិយម”។ 
 ជបចច័យនមំកនូវករផស់បូរកនុង បេទសយនួ គឺត មវ
ឲយមនកររកីចំេរនីែផនកបេចចកវជិជ មែដល ចេធីេទបន េដីមបី
កត់បនថយសកមមភពេរសីេអីងអនកែខងគំនិត នម តកូល និងករ
េ បី បស់ បព័នធអី៊នេធីែណត ។ កនុងេនះមនករប៉ុនប៉ង តត  
និង ម ន ល់សកមមភពជបួជុំបេញចញមត ិ ែដលរមួមនត មវ
ឲយមនុស គប់របូ តវចុះេឈម ះ មុននឹងចូលេ បី បស់អី៊នេធីែណត 
កេហ ។ បុ៉ែនករ ក់កំហតិែបបេនះ តវបនេ ក Aloisi  

បនសែមងកររនធត់ចិតយ៉ងខងំ េ យ រែត បព័នធផ ពផ យ
ព័ត៌មនគឺេ ប បបនដូចជពយុះរលកសមុ ទមយួ ែដលកំពុងបក់
េបក ល លពសេពញពិភពេ ក និងេធឲីយមនុស ជតិទទលួ
បនព័ត៌មន និងែចកចយ ល់ប ពឹតិករណ៍សំខន់ ៗ ឯ 
េទ ត ៗ បនយ៉ងឆប់រហ័សបំផុត ជពិេសសគឺ ថ នភពរេំ ភ
សិទធិមនុស  ។ របបកុមមុយនសិនឹងមនបញ ដ ប មតភិគ
េ ចីនមនបំណងេរ បចំេដីមបីផស់បូររបបថមី ។ េ ក Aloisi បន
មន ប សនថ៍ “អនក ចបទិបងំ បឺតជញជ ក់គណបក  បុ៉ែនេបី
មនមនុស មយួពន់នក់ចូលរមួជមយួអនក េហយីបេងកីតេឡងី
េដីមបីបឺតជញជ ក់ពីគណបក  េនះអនកនឹងមនបញ”។ 
 ចំេពះសកមមជនអ៊ីនេធីែណត តយ៉ួងដូចជ ល់អនក
បឆងំនឹងេយ ក ម គឺបន តវចប់ខួនេ យេចទ បកន់ពី
បទនេយបយ ។ េ ក Hans Hogrefe បធនអងគករ CHRC 

បននិយយថ េបីេទះបីេពលខះអនកេទសនេយបយ តវបន
េ ះែលងកី បុ៉ែនមងមក លពកួេគែតង តវ មពយបទ េហយី
បឈមមុខនឹងករ ក់ក មិតយ៉ងតឹងរងឹមកេលីសកមមភព និង
ចលនរបស់ពកួេគ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរ េនកនុងកិចច បជុំជមយួនឹងេមដឹកនំ
កុមមុយនិស ណូយ េ ក Jon Aloisi ក៏បនពិភក ផងែដរពី
អំេពីពុករលួយែដលកំពុងរកី ល លេនកនុងជរួរ ភិបលយនួ ។ 
េ ក  Aloisi បនបញជ ក់ថ “ថន ក់ដឹកនទំងំមូល តវជបព់ក់
ព័នធនឹងអំេពីពុករលួយ ែដលមនលកខណៈជ បពន័ធ”។ េទះបីអំេពី
ពុករលួយ បនដិត មកនុងខរួកបលប េមដឹកនយំនួែបបេនះ
កី “មនមនុស មយួចំននួចង់េដីរេចញពី  បុ៉ែនពកួេគមិនដងឹេធី
យ៉ង  ពីេ ពះពកួេគបនចូលៃដកនុងបទេលីមសេនះេទេហយី” 
េនះេបីេយង មករបែនថមរបស់េ ក Aloisi ។                 

សកមមភពរបស់ពួកចរកមមយួនកមមុយនសិ្ត កំពុងឃេំមលសកមមភព្របជជន 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ទក់ទិន នឹង ថ នភពរបសព់កួកុលសមព័នធភនេំនតំបន់
ខពង់ ប ៃន បេទសយនួ េ ក Aloisi បនចងុលបងញភព
វជិជមនខះ ៗ ែដលេ ប បេធ បកលពី ៤ ឆន មុំន ។ េពលគមឺន
ករកត់បនថយចេំពះឧបបតិេហតុនិយយបំេផីស និងសកមមភព
រេំ ភសិទធិមនុស  េហយីមនកររកីចំេរនីកន់ែត បេសីរេឡងី 
ចំេពះសមតថភព របស់ទីភន ក់ងរឧតមសនងករអងគករសហ បជ
ជតិទទលួបទទុកជនេភ សខួន (UNHCR) និងអនកករទូតបន
ចូលេទដល់តំបន់ ៃនទីកែនងែដលេកីតមនឧបបតិេហតុ ។ បុ៉ែន
េទះជែបបេនះកី េ ក Jon Aloisi បនបញជ ក់ថបញទងំេនះ
េនែតជចំេ ទ ែដលពិតជគរួឲយ ពយបរមភគម នទីបំផុត ។ 

 បេទសកុមមុយនសិយនួ េនែតមនចេនះជេ ចីនែដល
តវនិយយសំ ប់ផូវែកទំរង់ ។ បុ៉ែនេ ក Aloisi បនអត់ ទំ
ចំេពះសុទិដិនិយម ស មបដំ់េណីរករែដល តវបនបេងកីតេឡងី 
េ យេ កបញជ ក់ពីចំណុចសំខន់ ៃនសមព ធរបស់អនរជតិ
កំពុងបនមនមកេលីរ ភិបល កង ណូយ ។ េ ក Jon 

Aloisi បនមន ប សន៍ថ “សមជិកភព កម បឹក សនសុិខ
អងគករសហ បជជតិ គឺជជំ នដ៏ធំមយួ ។ េយងីខញុ ំ ចេ បី
បស់សមជិកភពរបស់េគឲយេទអប់រ ំនិងចងុលបងញ េដីមបឲីយ
មនករផស់បូរ”៕                                            

 េច មុនីេខម  

 កលពីថមី ៗ េនះ មនេសចកី យករណ៍មយួថ ជញ -
ធររបបកុមមុយនសិ កង ណូយ បនដុតបំផញផទះ ៃន កម
គ រពកួកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉មយួខនង ែដលបងញឲយេឃញី
ថ ពកួកុលសមព័នធភនំទងំេនះកំពុង បឈមមុខនឹងករយយ ី និង
ភពេរសីេអីង ។ 
 េយង មអតថបទ ែដលជសំេណររបស់េ ក Michael 

Ireland និងបនផ ពផ យេ យេស កមមព័ត៌មនសេ ងគ ះ ឲយ
ដឹងថ មនកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ ៃន គឹះ សនមយួរូប តវ
ទទលួរងរបសួ េពលផទះរបស់ គ រអនក សី តវបនប៉ូលសិសនិ
សុខយនួដុតបផំញទងំ សងកនុងអំឡុងយប់មយួ ។ ឧបបតិេហតុ
េនះ េកីតមនេឡងីេនកនុងឃុេំដ រ (De Ar) េ កយពមីយ 
េឈម ះ ក់ េណី (H’Aner) តវប៉ូលិសសនិសុខយនួបញជូ ន
េទសួរចំេលីយ ។ 
 តំ ងមូល នកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ បននយិយថ
ក់ េណី តវេកះេ េទ ថ ប័នប៉ូលិស េន បែហលេម៉ង 

៧ ពឹក កល ពឹកៃថងទី ១៥ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៧ េហយី តវប៉ូលសិ
សួរចំេលីយអសរ់យៈេពលចំននួ ៨ េម៉ង ។ ក់ េណី តវ
េចទ បកន់ពីបទេ កសុីវ ឌី (Siu Di) ែដលជបីរបសគ់ត់ 
កលពីថមី ៗ េនះបនេទ ងំទលីំេនកនុងសហរដ េមរកិ ។ អនក
សី តវេគេចទសួរថ “េហតុដូចេមចបនជ ឌី បីរបស់នងមនិេធី
សំណំុែបបបទ េដីមបីធននងេចញេទសហរដ េមរកិ?”។ 
  េឆីយតបនឹងសនំរួរបស់ថន ក់ដឹកន ំ ៃនរបបផច់ករមយួ
ែដលរេំ ភសទិធិពលរដមនលកខណជទំ ប់េនះថ “េយងីគម ន
បំណង បថន  េទរស់េនឯសហរដ េមរកិជមយួគត់េទ ។ េនះ
គឺជទឹកដីេករដូន របស់េយងី និងជ សកកំេណីតដ៏ តជក់ តជុំ

ែដលេយងីរស់េនមនេសចកសុីខបំផុត ។ មយ៉ងេទ ត េយងីមិន

ចង់ឃតឆង យពជីីវភពរស់េន េពរេពញេទេ យសុភមងគល
ែបបេនះេឡយី”។ 
 េ កយពីបនឮចំេលីយ េពរេពញេទេ យឧតមគត ិ
េសន ជតិ និងគិតអំពី សនជតិមតុភូមិែបបេនះ បូ៉លិសយនួ
េនែតពយយមលបួងអនក សី េហយីនិយយថ “នង តវែតេសនីឲយ
បីរបស់នងេធីែបបបទ ឬមយួបីរបស់នងមិន ស ញ់នង និង
កូន ៗ របសន់ងេទឬ? បសិនេបីនងរស់េនទីេនះ (តំបន់
ខពង់ បែដនដីកំេណីត) បីនងនងឹែតងែតទូរស័ពទមករកនង េហយី
បំប៉ះបំេបរ បជជនមិនឲយេគរព មរ ភិបល ។ េនកនុងតំបន់
កមទី ៣ េនះ សុីវ ឌី បីរបស់នង គឺជបុរសែដលរងឹរុសបផុំត 
ែដលមិន ពមធន គ ររបស់េគេចញេទសហរដ េមរកិ ។ 
េហយីេ កពីេនះ ក៏េនមនមយួចំននួេផ ងេទ តកនុងតំបន់ កមទី 
៦ គឺមន កសរ ែអ៊ម (Ksor Em) ែដលជមនុស មិន ពមធន
គ ររបស់េគផងែដរ”។  

 តំ ងមូល នកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ បនបែនថមឲយ
ដឹងេទ តថ ចប់ ងំពីេម៉ង ៧ ពឹក ដល់ េម៉ង ១៥ ង ច  

ទិដ្ឋភពបតុកមមអហងិ របស់ែខមរេ្រកម, ម៉ុង ញ៉ និង វ មង េនបរេទស  



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

បូ៉លិសសនសុិខយនួ បនពយយមអនទងលបួងលួងេ ម ក់ 
េណី ឲយយល់ ពមនឹងពកួេគ េចញេទរស់េនឯសហរដ - 

េមរកិ ។ បុ៉ែនទីបំផុត តវអនក សបីដិេសធ បនទ ប់មកពកួេគក៏បន
បញជូ នអនក សី តឡប់មកលំេន នវញិ ។ េន ធ តៃថងដែដល 
ខណៈេពលែដល ក់ េណី និងកូន ៗ ចំននួបីនក់េផ ងេទ ត
របស់អនក សី រមួមន ក ់ ម៉ន យុ ១២ ឆន ,ំ ក ់  

យ យុ ៩ ឆន  ំនិង ក់ ន់ យុ ៧ ឆន  ំកំពុងេគង
លុងលក់ខងកនុងផទះ េន បែហលជេម៉ង ១ ពឹក ផទះរបស់ គ រ
មយួេនះ តវេគដុត េហយីក៏ តវបនបំផញេ យអ តេភីង 
ទងំ សង ។ ក់ េណី ទទលួរងរបសួេ យ រេភីងេឆះេជីង 
និងៃដខងេធង ។ េ កយមក អនក សីក៏បនជសួជុល បក់ផទះេនះ
េឡងីវញិ ។ េ យមូលេហតុរងរបសួែបបេនះ ប លឲយអនក សី
មនករពិបកកនុងករករពរែថរក គ ររបសអ់នក សី និងករ
ភ័យខចចំេពះទេងីដ៏ៃ ពៃផ របស់បូ៉លិសសនសុិខយនួ ែដលមិន
ដឹងថេលីកេ កយអនក សីមនសំ ងល េដមីបីករពរជីវតិ កម
គ រ និងខួនអនក សីផទ ល់យ៉ង េទ ។ 

 តំ ងមូល នកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ និយយថ រ
ភិបលកុមមុយនសិយនួកំពុងែត ក់ក មិត សុីវ ឌី និង កម គ រ
របស់គត់ េ ពះពកួគត់ជអនកេគរព គឹះ សន េហយីសុវី ឌី ក៏
បនេទ ជកេកនកនុងសហរដ េមរកិ និងបនគំ ទ កម MFI 

ផងែដរ ។ 
 ទក់ទឹននឹងេហតុករណ៍េនះ េសចកី យករមយួឋតិកនុង
បអប់អី៊ែមល (E-Mail) ែដលសរេសរេឡងីេ យ ANS ថ “េនះ
គឺជរេប ប រៈមយួរបស់រ ភិបល ែដលបងក់ទឹកចិត កមកុល-

សមព័នធភនំតស៊ូេដមីបីសិទធិមនុស មូល ន និងសិទធជិជនជតិេដីម ។ 
ពកួេគគំ មកំែហង និងបំភិតបំភ័យ ែដល ចឈនេទដលក់រ
េធីឲយមនុស ប់ ។ ពកួេគពយយមបំែបកបបំក់ គ រ ឆេឆ
បងក់បំណង បថន របស់ កមកុលសមព័នធភន ំ កនុងករេ កកេឡងី
េដីមបីសិទធិដូចជពលរដរបស់េយ ក មផងែដរ ។ េយ ក ម 
មិនមនបំណងឲយ ក់ េណី បនរមួរសនឹ់ងបីរបស់នងេន
កនុងសហរដ េមរកិេទ ពីេ ពះពកួេគខចែ កង កម គ រពកួ
កុលសមព័នធភនំែដលេនសល់របួរមួគន ”។ 
 េនកនុងេសចកី យករណ៍ ម បអប់អី៊ែមល ANS បន
ែថងបនេទ តថ “ពកួម នីរ ភិបលេយ ក ម ទទលួបនផល
បេយជន៍ជេ ចីន េពលែដលសហរដ េមរកិបដិេសធករប៉ុន
ប៉ងនំ គ រទងំេនះ េទ ងំទីលំេនកនុងទឹកដីរបស់ខួន ។ ជ
ដំបូង ពកួម នីរ ភិបលេយ ក ម ជ មិតយក បក់ពី កម
គ រែដល ក់ពកយសំ ប់ករធន ៉ប់រង េ យេចទ បកន់
ថ បមថេមីលងយ (ែតងេកតីេឡងី ល់េពលខះឯក រ) ៃថ

ឈនូលចំេពះអនក ក់ពកយសុំ ។ េ កយមក កុលសមព័នធភនំ គប់របូ
ែដលចកេចញពីតំបន់ខពង់ ប យ៉ងេ ច ស់ក៏មនបញមយួ
េកីតេឡងីចំេពះពកួេគ កនុងេនះយ៉ងេ ចបំផុតក៏ឋតិកនុងែកវ
ែភនករបស់ពកួេគ មិនេដីមបីគត់សមគ ល់ករយល់ខសុៃនចិតេម  
ឬ បណី ែដលថ ចពិពណ៌នសំ ប់សហគមន៍អនរជតិ”។ 
 តំ ងមូល នកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ សួរថ “ដូេចនះ 
េតីេយងី បយុទធ បឆងំ នឹងករមិនយកចិតទុក ក់ចំេពះជីវតិ 
មនុស ជតិេទ? េនះគឺជសំនរួែដលេយងីសួរពភិពេ ក និងជ
ពិេសសគឺរ ភិបលទងំ យ ែដលកំពុងេធពីណិជជកមមជមយួ
េយ ក ម ឬអនកផល់ជំនយួហរិញញវតថុដល់េយ ក ម ។ េយងី
ខញុអំំពវនវឲយសហគមន៍អនរជតិ បញឈបអំ់េពីពុករលួយកនុង
បេទសេយ ក ម ។ ស មប់េយងីខញុ ំៗ មិន ចេធីអីបនេ ក
ពីពឹងែផកេលីករបងួសួងដល់ ពះជមច ស់ េដមីបីជ មញដល់េបះ
ដូងថន ក់ដឹកនជំុំវញិពិភពេ ក ែដលកំពុងគំ មកំែហងេយ ក

ម េ យ បករជំនយួទឹកលុយ េធីឲយេយ ក មយកចិត
ទុក ក់មកេលីេយងីខញុេំឡយី ។ េហយីេយងីខញុបំងួសួង សូមឲយអនក
ដឹកនទំងំអសប់ញឈប់ និងឈប់គិតពីករគំ មបំផញ ឬេរសីេអីង
កមកុលសមព័នធភនំ ដូចែដលបនេធីេឡងីេ យ កមប៉ូលិស វ
យង់ឃនងរបស់េយ ក ម”។ 
 តំ ងមូល នកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ បនឧទទិស
កុសល េដីមបកីរករពរដលជ់នជតិេដីមកុលសមព័នធភនំេនតបំន់
ខពង់ បកនុង បេទសេយ ក ម េ យសនយថដឹកនគំំ ទេដីមបី
សុខសនិភព េហយីមិនែមនេដមីបីែសងរកឯក ជយភពេឡយី ។ 
កមកុលសមព័នធជេ ចីននិយយថ ពកួេគបងួសួង េហយីសងឃឹម
ថៃថង មយួ កមកុលសមព័នធភន ំ នឹងរស់េនេពរេពញេទេ យ
េសរភីពពិត ៗ កនុង បេទសេយ ក ម ែដលជទីកែនងសិទធិ
មនុស មូល ន ក៏ដូចជសិទធិជនជតិេដីម ទទលួបនករេគរព
េសមីគន ដូចជពកួជនជតិយនួដៃទេទ តផងែដរ ៕ 

VOKK 

ទិដ្ឋភពេធ្វបតុកមមរបស់្រកុមកុលសមព័នធភនំម៉ុង ញ៉ េនសហរដ្ឋ េមរកិ 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 12 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងសហគមន៏ ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម សមជិក-សមជិកក និមន-អេញជ ីញេទពី
ប រដមយួចនំនួជុំវញិសហរដ េមរកិ និង បេទសក  
ពមទងំសិស គណ មយួអេនេី យពុទធបរសិទ័េន គប់មជឈ ន 
បមណជិត ២០០ អងគនិងរូប បនេធីគរវកិចចបចឆ មរណៈចំេពះ
ពះវញិញ ណកខ័នធ ពះឧបជឈយ ៏ថច់ សួន សុវណបេញញ  កលពីៃថង 
ទិតយ ទី១០ កុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ កនងេទ េ កម ពះអធិតីភព 
ពះវចចេ  គឹម កង មុនេពលេ ត មនិមន ពះសពមកមតុភូមិ 
កមពុជេ កម ែដលជកែនងកំេណីតរបស់ ពះអងគ ។ 
 េនកនុងកមមវធីិបុណយ ពះសពេនះ ពះេតជគុណ ធីធី  
ធេមម  អគគេលខធិករ ៃនសហគមន៏ ពះសងឃកមពុជេ កម និងជ
សមជិកគណៈកមមករបុណយ បនមនសងឃដកិ បប់ប ល 
រព័ត៌មនថ ពិធីបុណយបន ពឹតេទ ម បៃពណី ទំេន ម

ទមប់ជតិែខមរ កនុងេនះមនពិធីខមេទស ពះសព នជីវ បវត ិ
និងពុទធ សនកិចចជេដីម ។ល។ ពះេតជគុណ ធីធី ធេមម  បន
មនសងឃដិកបនេទ តថ នឱកសធមមសេងគដ៏េ ក ម កំេនះ ក៏
មន ពះវតមន ពះេតជគុណ េ  ឃន បធនសហគមន៏ ពះ
សងឃែខមរអនរជតិ, ពះសងឃបរេទស, េ ក េ  គឹម ថុង អធបិតី 
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម, េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បធន បតិបតិ, 
អនក សី សឺង ធី ណិត បធន សីែខមរេ កម និងអងគករ-សមគម
ែខមរេ កម ជេ ចីនេទ តបនចូលរមួផងែដរ ។ 
 ពះេតជគុណ ធីធី ធេមម  អគគេលខធិករ សហគមន៏ ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម បនសែមងករ យយ៉ងខងំកនុងនមខួន
ពះអងគផទ ល់ និងសហគមន៏ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ចំេពះករ
បត់បង់ឧបជឈយម៏យួ ពះអងគ ។ ពះអងគបនសែមងនូវករដឹង
គុណយ៉ង ជលេ ជ ពមទងំេកតសរេសីរចំេពះ ន ពះហសថ
របស់ ពះឧបជឈយ ៍ ែដលបនក ងសមិទធិផលជេ ចីន ស មប់
កូនេចែខមរជំនន់េ កយ មនកុដិ  េ ត័យ ពះវ ិ រ 

បលី កនុងវត ប៉ង េនកមពុជេ កមជេដីម ។  
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កម បនផលប់ទសមភ សន៍ មទូរស័ពទពីកែនង បរពធពិធីបុណយ
ដល់អនកយកព័ត៌មនេយងីខញុយ៉ំងដូេចនះ “ ពះេតជគុណ សុវណ 
បេញញ  ថច់ សួន មន រសខំន់ខងំ ស ់ ចំេពះបងបូនែខមរ
េ កមេយងីទូទងំពិភពេ ក ពីេ ពះ ពះអងគជ ពះឧបជឈយ,៏ 
អតីត ពះេចអធិករវត ប៉ង និងជអតតី ពះប ត់គណ 
ែខ ត ពះ តពងំ ។ ជពិេសសេទ ត ពះអងគមនេគលជហំរ 
ែផនកខងវបបធម ៌ អក រ សជតិ ពះអងគែតងែត ស់េត នកូន

េចែខមរេ កមទងំអស់ ឲយខតិខសំិក នូវភ ជតិរបសខួ់ន 
េហយី ពះអងគបនចូលរមួយ៉ងសកមមនូវកិចចករជតិ ក៏ដូចជកិចច
ករសងគមជេដមី”។ 
 គរួកត់សមក ល់ផងែដរថ កនុងឱកស បេគនគរវកិចច  
បចឆ មរណៈកលពីៃថង ទិតយេនះ េគសេងកតេឃញីមនវេិយគ-
កថ របស់សហព័នធែខមរ និងសហគមន៏ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម
ពិភពេ ក ពមទងំអងគករ-សមគមែខមរេ កម ដៃទ ៗ េទ ត 
បកបេ យខមឹ រធមមសេងគជទីបំផុត ។  

 ខងេ កមេនះ គឺជចំណុចខះ ៗ ដក សង់វេិយគកថ 
របស់សហគមន៏ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលមនអតថន័យដូច
តេទ៖ “អតចរតឹ ពះេតជគុណ ថច់ សួន សុវណបេញញ  សូតបូត 
ជទីេគរពរបសស់បបុរសជន និងមឹងម៉ត់កនុងករសិក ទ ទង់ ពះ
វន័ិយ ។ ជញឹកញប់ ពះអងគែតងេ កីនរលំឹកដល់ ពះសងឃផងគន  
ឲយខតិខសំិក េរ នសូ ត និងេគរពពុទធវន័ិយ តវែតមនចិតអំណត់
អត់ធន់ ។ គប់កិចចករ រេព ី ពះអងគមិនែដលតូញែតរចំេពះ
ករងរមង េឡយី ។ ពះអងគែតងែតចូលរមួកិចចករសងគម និង
ជយួយក រទងំ ពះសងឃ និង គហសថ គប់េពលែដលអនក
ទងំពងួ តវករ”។ 
 សូមបញជ ក់ជូនថ ពះឧបជឈយ ៏ ថច់ សួន សុវណ 
បេញញ  បសូ តេនៃថង ពហសបតិ ៏១០ េកីត ែខែច ត ព.ស ២៤៧២ 
គ.ស១៩២៨ ភូមិ ប៉ង ឃុរំដំលួ សកថកូវ ែខ ត ពះ តពងំ 
អតីតទឹកដីកមពុជេ កម ។ ពះអងគបនទទលួអនិចចធមម េនៃថង 
េ រ ៏ទី ២៦ ែខមក  ឆន  ំ២០០៨ េ យ ពះេ គជ ពធ កនុង ពះ 
ជនម យុ៨០ ពះវស  េនមនទីរេពទយ រដវចីិញ៉ សហរដ េមរកិ ។ 
 មដំណឹងចុងេ កយជុំវញិករដែង ពះសព មកកមពុជ
េ កម ែដលជទីកែនងកំេណីតរបស់ ពះអងគ េយងីខញុបំនជបួ
សមភ សន៏ជមយួនឹងេ ក ថច់ ងុ៉កជ ែដល តវជកមួយ បស

តំ ងសហគមន៍្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលនិមន្តេទេធ្វគរវកិចច្រពះវិញញ ណកខន័ធ 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

របស់ ពះសព ពះឧបជឈយ ៏ថច់ សួន សុវណបេញញ  ។ េ ក
បនមន ប សន៏ថ៖ “ចប់ ងំពីៃថង ពះអងគសុគតេនះមក 
េយងីខញុបំនេរ បចំឯក រ មផូវចបប់ េដីមបីដែង ពះសព ពះអងគ
េទកន់មតុភូមិកមពុជេ កម មកទល់ៃថង ពហសបត៌េនះ េយងី
េទីបែតទទលួបនចបប់ពី ជញ ធរយនួ េនកមពុជេ កម (េយ ក

មខងតបូង) ។ ឥឡូវេនះេយងីខញុកំំពុងទក់ទងជមយួ ថ ន

ទូតយនួ េនរដធនី ៉សុីនតុន ដូេចនះខញុគិំតថ បែហលជបនួ បំ
ៃថងេទ តយ៉ងយូរ េយងីនឹងបនទទលួចបប់ គប់ គន់ពី ថ នទូត 
យនួ ស មប់ដែង ពះសព ពះអងគេទកមពុជេ កម េដីមបីេធីបុណយ
ឧទទិសម កុសល បេគន ពះវញិញ ណកខ័នធរបស់ ពះអងគ និង
េរ បចំពិធីរ ំ យ ពះសព េនកនុងវត ប៉ងេនះែតមង ៕ 

សឺង សុជត ិ

 បភពព័ត៌មនពបី ញផ ពផ យនន បនឲយដឹងថ 
ជញ ធរយនួបនដឹកនគំណៈ បតិភូរបស់ខួនមយួ កម ចូលេទ

ែចកអំេ យ ជូនពកួជនអេនរ បេវសនយ៍នួរស់េនខសុចបប ់
កនុង បេទសកមពុជ ែដលេទីបែតបញច ប់កលពីៃថងទី ២៥ ែខកុមភៈ 
កនងមកេនះ ។ 
 ពកួយនួ សកីដូងខសុចបប់ រស់េនកនុង បេទសកមពុជ 
មនសិទធិយ៉ងបូរបូិរណ៍កនុងករចូលរមួេបះេឆន ត កប់បំផញ
ធនធនធមមជត ិ ដេណីមកន់កប់ដីធី បងក់ ម រតីនិស ិតែខមរ  
ប លឲយនិស ិតែខមរ វក់វនឹីងែលបងព ៉ែស និងេធីឲយែខមរ
កន់ែត កេទ ៗ ។ ទងំេនះ ខសុគន សឡះពីជនជតិេដីមែខមរ
កមពុជេ កម ែដលមនសិទធិេពញេលញជមច ស់េដីម ៃនទកឹដ ី
កមពុជេ កមសពៃថង កំពុង តវេចរយនួឈនពនេធីទុកខបុកេមនញ 
និងកប់សមប់េ យឥត បណី ។ 
 េទះបីរដមនុញញកមពុជបនែចងថ ែខមរេន គបទិ់សទី តវ
បនធន និងករពរេ យចបប់របស់ ពះ ជ ច កកមពុជក៏
េ យ ក៏បុ៉ែនែខមរេ កម ប់ ននក់ ែដលកំពុងទទលួរងករ
គំ មកំែហង គបសងកត់ របឹអូសយកដីធី និងទទលួរងកររេំ ភ
សិទធិ េសរជំីេន សន មិន តវបនរ ភិបលកមពុជ ឬ ជញ ធរ
ែខមររូប េអីេព ី េហយីចុះមក កសួរសុខទុកខ ឬែចកអំេ យ
ដូចគណៈ បតភូិយនួេឡយី ។  
 អស់រយៈេពលជេ ចីនទស វត មកេនះ ែខមរេ កមេទីប
ែតេឃញី សុន ឆ័យ សមជិកសភ តំ ងគណៈបក សមរង ី
មន ក់គត់ ចុះមកដល់ទឹកដីកមពុជេ កម ។ បុ៉ែនេទះបី សុន ឆ័យ 
បនមកដល់ទឹកដីកមពុជេ កមកពិ៏តែមន ែតយនួមិនបនេបកី
សិទធិេសរភីពឲយ បជពលរដ និង ពះសងឃែខមរេ កម ចូលជបួ ម
បំណងេឡយី ។ េ កពីេនះមនថន ក់ដឹកនែំខមរមយួចំននួធំ មិន
ែដល គ ល់ទឹកដីកមពុជេ កមផង ខណៈែដលកមពុជេ កម មន
ពលរដែខមរេ កម ប់ ននក ់ កំពុងរស់េនយ៉ងេវទនទីេនះ ។ 
ទងំេនះ ផទុយ សឡះពីរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ។ 
 េយង មេសចកី យករណ៍របស់េ ក មណល ែកវ 

ភន ក់ងរវទិយុ សុីេសរ ី ែដលបនេធីេសចកី យករកលពី ង ចៃថង
ទី ២៣ កុមភៈ ថគណៈ បតិភូយនួបនេទដល់ បេទសកមពុជកល
ពីៃថងទី ២០ កុមភៈ េដីមបីពនំអំំេ យេទែចកជូនដល់ពកួយនួ
អេនរ បេវសន៍ កី ក ែដលកពុំងរស់េនយ៉ង ត ប តដសួេលី
ទឹកដីកមពុជ ។ េ ក មណល ែកវ បញជ ក់េទ តថ អំេ យ
ែដលគណៈ បតភូិយនួ បននយំកេទែចកចយេនះ រមួមនទឹក
បក់ចំននួ ៤ រយពន់ដុង េសមីរ បមណ ១០ មឺុនេរ លលុយែខមរ។  

 ពះសងឃកំេណីតែខមរេ កម ែដលបនរត់េភ សខួនេទ
ជកេកនកនុង បេទសកមពុជ បនសំែដងករហសួចិតចំេពះរ -
ភិបលែខមរ ែដលមិនបន ប់រកដល់ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម 
បមណកនះ ននក់ កំពុង ងំទីលំេនកនុង បេទសកមពុជ និង
ប់ ននក់េផ ងេទ ត េនេលីែដនដីកំេណីតកមពុជេ កម ។ 
ពះសងឃអងគេនះ បនផល់បទសមភ សន៍ដលវ់ទិយុសំេឡងកមពុជ
េ កម (VOKK) ែដលេធីករចុះផ យកលពី ង ចៃថងទី ២៦ 
កុមភៈ “ចំេពះបញែដលគណៈ បតិភិយនួ េគមកែចកអំេ យ
ដល់ បជជនយនួែដលរស់េនេលីទឹកដីកមពុជ េធីឲយ ម ភព
មនគំនិតែបកពធីមម  េ យ រមិនដឹងថេតីទឹកដីកមពុជេនះ
េទជយ៉ង េទ ែដលប លឲយ ជញ ធររ ភិបល បេទស
មយួេទ ត មកលូកៃដស មលជីវភព បជជនរស់េនេលីទឹកដី 
កមពុជ ។ ហនងឹេបី ម ម យល់េឃញី ក់បីដូចជ ជញ   

សុន ឆ័យ បន្រតឹមែតថ្វ យបងគំសួរសុខទកុខ្រពះសងឃែខមរេ្រកមែតប៉ុេ ះ 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ធរយនួគម នទនុំកចិតមកេលី ជញ ធរែខមរ ែដលមិនបនស មល
ជីវភពរស់េនរបស់ បជជនយនួកំពុងរស់េនេលីទឹកដីកមពុជ ។ 
ក ហនងឹេហយី េទីបប លឲយយនួជ មញខួនមកែចកអំេ យ 
ក៏ដូចជស មលជីវភព បជជនយនួ រស់េនេលីទឹកដីកមពុជ 
េ យផទ ល់ខួនរបស់េគ”។ ពះសងឃអងគេនះមនសងឃដីកបន
េទ តថ “...ចប់ ងំពីេពលែដល ម ភព ក៏ដូចជជនេភ ស
ខួនែខមរេ កមមកដល់កមពុជ ក៏មិនែដលេឃញី ជញ ធរ ៃន ជរ -
ភិបលចុះមកសួរសុខទុកខ ឬែចកអំេ យដល់ជនេភ សខួនែខមរ
កមពុជេ កមេលទឹីកដីកមពុជេទ”។ 
 ចំែណកឯនិស តិែខមរេ កមមយួរូបេផ ងវញិ ែដលកំពុង
សិក េនទី កងៃ ពនគរ ែតងទទលួរងករគំ មកំែហងចប់ ចក
ពនធនគរពីរដអំ ចកុមមុយនសិយនួ បនសែមងករខកចិត
ចំេពះរ ភិបលែខមរ ក៏ដូចជ ជញ ធរ ៃនរ ភិបលយនួកុមមុយ
និសយ៉ងខងំ ។ និស ិតែដលកំពុងសិក េន  Viet-My 

រូបេនះបេងីប “... បជជនេវ ត ម ែដលរសេ់នេលីទឹកដីកមពុជ 
េហយីរ ភិបលេវ ត មហនងឹ បនយកអំេ យេទ បនន័យ
ថរ ភិបលហនងឹមនករយកចតិទុក ក់ខងំ ។ បុ៉ែនចំែឡកអី 
ដូចជបងបូនែខមរកមពុជេ កមវញិមិនែដលេឃញីថ នរ មយួ
េគយកចិតទុក ក់េទ ។ មិនែតប៉ុេ ះែថមទងំមនករគប

សងកត់ពី ជញ ធរេវ ត មេទ តផង”។ 
 េទះបីជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម មិនទទលួបនភព
កក់េកដូចពកួយនួរស់េនខសុចបប់ កនុង បេទសកមពុជក៏ពិតែមន 
ក៏ពលរដែខមរេ កម មិនេនែតលេ លឯកដូចមុនេទ តែដរ ។ 
េ ពះបចចុបបននេនះ ទុកខេវទនរបស់ជនជតិេដមីែខមរេ កម តវបន
សហគមន៍អនរជតិដឹងឮ និងសែមងករ ពយបរមភ ល់ទេងី

រេំ ភសិទធិមនុស របស់ កង ណូយ មរយៈករតស៊ូរបស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលកំពុងអនទងឲយអនរជតិ
ចប់ រមមណ៍ ។ 
 គរួរលំឹកែដរថ គណៈ បតិភូយនួែដលេទែចកអំេ យ
ដល់ពកួជនអេនរ បេវសន៍យនួ រស់េនខសុចបប់កនុង បេទស 
កមពុជ បន តឡប់មក សកកំេណីតវញិេនៃថងទី ២៥ កុមភៈ ។ មតិ
ភគេ ចីនបននយិយថ ករគំ ទេលីកទឹកចតិ និងបញជូ នជន
ជតិយនួេទរសក់នុង បេទសកមពុជ គឺជយុទធ ស តជក់មយួ 
ែដលេមដឹកនែំខមរគរួែតដឹងខួន ។ េហយីកុំេចទ បកន់អនកេសន
ជតិ រះិគន់ បឆងំនឹងយនួថជ កមេរសីេអីងពូជ សន៍និយម 
ឬ ជលនិយម បំែបកបំបក់មិតភពមុឺនឆន កំមពុជ និងយនួ ដូចជ
ករណីេចទ បកន់ ពះេតជគុណ ទឹម ខន ឲយេ ះ ៕         

VOKK 

 រ ភិបលទមឡិឥត សន ណូយ កនុងរយៈេពល
បុ៉នម នឆន ចុំងេ កយេនះ េនែតរងឹកបលមិន ពមែកលំអរេឡងីវញិ
ថ នភពសិទធិមនុស េ ះ ។ ថ នភពសទិធិមនុស េនកមពុជ

េ កម ឬេយ ក មខងតបូងែដលកំពុងឋតិេ កម នគិម
ែបបថមីយនួកុមមុយនិស គឺសថិតេនកនុងភពមហន យបំផុត េ យ
បេទសយនួមនែតបក កុមមុយនិសយនួែតមយួគត់ ។ េហយីរដ
ករកុមមុយនិសេនះេ ត ែតងអនុវតន៍ែផនករេធីែ សេលីខនង ស 
និងេធីទុកខបុកេមនញចប់ឃុឃំងំ េធីទរុណកមមយ៉ងៃ ពៃផ ចំេពះ
ករបេញចញទស នៈនេយបយ ឬជំេន សន របស់ បជ
ពលរដ ជពិេសសករណីចប់ផ កឹ ពះសងឃែខមរេ កម ។ 
 ពះសងឃ និងពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េន
េលីទឹកដីកំេណីតរបស់ខួន ឬបនេភ សខួនេទរស់េនកនុង បេទស
កមពុជ នេពលបចចុបបននែតងទទលួរងករ មយយ ី គបសងកត់ 
េធីទុកខបុកេមនញពីសំ ក់ ជញ ធរ ៃនរ ភិបលយនួ ។ ករេធី
បបជិះជន់ បំបិទសិទធិេសរភីព និងរេំ ភេសរជំីេន សនមក
េលីពលរដែខមរេ កមកនុងករបេញចញមតិ េនែតេកីតមនជហូរ 
ែហរ ែដលប លឲយសហគមន៍អនរជតិរះិគន់ជំុទិស ។ មិនែត

បុ៉េ ះ រដករៃនរបបផច់ករយនួ សកីដូងបនចប់ផ ឹក ពះ
សងឃែខមរេ កមផ ឹកចំននួ ១៩ អងគ ជបនបនទ ប់ េ កយពីេ កក
េឡងីេធីបតុកមមអហងិ េសទីពសេពញៃផទដីកមពុជេ កម ។ 
 េនៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ មន ពះសងឃសមណៈ
និស ិត បលីជន់ខពស់ (េខតឃងំ) បមណ ២០០ អងគ 
បនេចញត ៉េ យអហងិ  ទមទរឲយរដករ េង ង តឹងយុង 
េគរពជំេន សន ។ េ កយពីករបំែបកហូងបតុកមម និងមិន
េ ះ យេនអីែដល ពះសងឃទមទរ មកដល់ៃថងទី២២ កុមភៈ  



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

យ៉ងេ ច ស់មន ពះសងឃ បមណ ១០ អងគ តវ ជញ ធរ 
ចប់ផ ឹក និងចនំនួ ៥ អងគ តវកត់េទសឲយជប់ពនធនគរពី ២ 
េទ ៤ ឆន  ំ េ យឥតេមធវកីរពរកីេឡយី ។ កនុងេនះរមួមន ៖  
ទី ១-ភិកខុ គឹម េម ន េ ចំេរនី ពះជនម ២៣ វស គង់េនវតសិរ ី
េសក ភូមិ េសក ឃុំ េសក សកេ ជយញ, ទី ២-ភិកខុ ថច ់ 
េធ ង ពះជនម ២៨ វស , ទី ៣-ភិកខុ លី េស ង េ េធ ន គង់េន
វតទឹកៃ ប ភូមិ ៥ ឃុឡុំងភូ សកឡុងភូ, ទី ៤-ភិកខុ លី  ង 
គង់េនវតេពធសិំេ ង សងក ត់ ៥ ទីរមួេខតឃងំ និងទី ៥-ភិកខុ 
យ៉ន់តូន ។ មិនែតប៉ុេ ះ ែថមទងំកត់េទស ពះសងឃ ទឹម 
ខន ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង ែដល តវេសចសងឃ េទព 

វង  ចប់ផ ឹកបញជូ នមកកមពុជេ កមទងំអយុតិធមិជទីបំផុត ។ 
 ពះេតជគុណ េយ ង សិន ពះ បធនសមគម ពះ
សងឃែខមរេ កម បចេំនទី កងភនំេពញបនមនសងឃដីកឲយដងឹ
ថ េដីមបីជកិចចបងួសួងសុំេសចកីសុខ និងខបួគំរប់មយួឆន  ំ ៃនៃថង
ែដលពកួ ជញ ធរយនួចប់ផ ឹក ពះសងឃខងេល ី សមគម ពះ
សងឃែខមរេ កមក៏បនជបួជុំគន កនុងវត មគគី សូ តមនបង ុកូល
ឧទទិសដល់ ពះសងឃទងំេនះកលពី ពឹកៃថងទី ២១ កុមភៈ ផងែដរ 
ជពិេសសគសុឺឲំយ ពះសងឃែដលកំពុងជប់កនុងពនធនគរ ឲយមន
េសរភីពឆប់ ៗ ។ ពះេតជគុណ េយ ង សិន បនបនឲយដឹងថ 
ទិ បងួសួងេនះមិនបនេធីអធឹកអធមម ឬមនប ែ សកេ រ 
ដូចកបួនបតុកមមេទ ។ េ កពីែខមរេ កមរស់េនកនុង បេទសកមពុជ
បរពធពិធីបុណយបងួសួងេនះ ល់ប បេទសននទូទងំពភិព
េ ក ក៏បន បរពធពិធីបុណយ សនែបបេនះកលពីៃថងទី ២៤ 
កុមភៈផងែដរ េដីមបីបងួសួងឲយ ជញ ធរយនួេ ះែលង ពះសងឃែខមរ
េ កម ែដលកំពុងជប់ពនធនគរ េនកនុង បេទសយនួ ។ 
 េ កថច់ ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមបនមន ប សន៍ឲយដឹងថ កលពីៃថងទី ២៤ កុមភៈ កនង
េទេនះ េន ម បេទស និង មរដននេលពិីភពេ ក ក៏បន
បរពធពិធីទិ សន ពម ៗ គន ផងែដរ ។ េហយីទិ សន
េនះក៏ជកិចចរលំកឹដល់ ពះវញិញ ណកខនធ ពះសងឃ េអ ង សុខេធ ន 
ែដល តវជនមិន គ ល់មុខេធីឃតេនកនុងេខតក ល បេទស
កមពុជ បនទ ប់ពី ពះសងឃេអ ង សុខេធ ន ចូលរមួបតុកមមជមយួ 
នឹង ពះសងឃេដមីកំេណីតែខមរេ កម ប់សិបអងគេផ ងេទ ត េន
ខងមុខ ថ នទូតយនួ កលពីៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ។ 
 ករចប់ផ ឹក ពះសងឃែខមរេ កម កលពីែខកុមភៈ ឆន ០ំ០៧ 
រហូតមកដល់េពលេនះអស់រយៈេពលមយួឆន េំហយី ែដល ជញ ធរ 
យនួយក ពះសងឃែខមរេ កមេទ ក់ពនធនគរ េនពុំទន់េ ះ
ែលងឲយមនេសរភីពេនេឡយី ។ េហយីមន ពះសងឃជេ ចីន
អងគបនរត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ េជ ស ងពីករ ម

បមញ់ចប់ផ កឹ និងេធីទុកខបុកេមនញដូចករណី ពះភិកខុថច់ លី
េភ ជេដីម ។ 
 សូមបញជ ក់ថ េបីគិតពីៃថងទី ២២ កុមភៈ មកដល់េពល
េនះ មន ពះសងឃកំេណីតែខមរេ កមចំននួ ១៩ អងគេហយី ែដល
តវបន ជញ ធរកុមមុយនិសយនួចប់ផ ឹក េ យេចទ បកន់ពីបទ
បងកអសនិសុខសងគម ។ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ៩០% 
េគរព ពះពុទធ សន េហយីយល់េឃញីថទេងីរេំ ភបំពន
ទងំកំេ លជរួជតិរបស់ទមិឡឥត សនយនួកុមមុយនិស េធីឲយ
ពុទធ សនិកែខមរមិន ចទទលួយកបនេឡយី ។ បជ ស និង
ពះសងឃែខមរេ កមែតងខកបណំងចំេពះ ជញ ធរយនួ ជក់ែសង
គឺពកួ ជញ ធរយនួ ធប់បនសនយេ ះែលង ពះសងឃែខមរេ កម 
ចំននួបីអងគ រមួមន ពះេតជគុណ ទឹម ខន, ពះេតជគុណ ល ី
ង និង ពះេតជគុណ ល ី េស ង េនៃថងបុណយចូលឆន យំនួ ។ 

បុ៉ែនមកដល់េពលេនះ េគមនិេឃញី ជញ ធរយនួេ ះែលង ពះ
សងឃទងំបីអងគខងេលីឲយមនេសរភីពេឡយី ។ ទក់ទងនឹងករ
ចប់ផ ឹក និងផនទ េទស ក់ពនធនគរ ពះសងឃែខមរេ កមចំននួ ៦ 
អងគ េហយីរ ភិបលយនួបនសនយថេ ះែលងេនេពលបុណយ
ចូលឆន  ំ បុ៉ែនរ ភិបលយនួមនិេធី មសនយេនះ េទីបជ មញឲយ
បងបូនែខមរ ក៏ដូចជែខមរកមពុជេ កមេនេលីពិភពេ ក និងេន
បេទសកមពុជ មន បតិកមមយ៉ងខងំ េហយីេនែតបនេធីករ
ទមទរជនិចច េដីមបីឲយ ជញ ធរយនួេ ះែលង ពះសងឃែខមរេ កម
មនសិទធិេសរភីពដូចេដីមវញិ ។ 
  គរួរលំឹកថ ទិ បុណយបងួសួងេដីមបីសិទធិែខមរេ កម តវ
បន បពធេធ ី បនទ ប់ពីមនេសចកីអំពវនវរបស់សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម េដីមបីផនទ េទសនូវទេងីដ៏អយុតិធមិរបស់រដអំ ច
កុមមុយនិសយនួរេំ ភមកេលី ពះសងឃែខមរេ កម ។ ជពិេសស
រលំឹកេទដល់ ពះភិកខុទងំ យ ែដលបនលះបង់កយថយជវីតិ
េដីមបីទមទរសទិធិេសរភីពជំេន សន ។ េហយីទិ បងួសងួ
េដីមបីសិទធិែខមរេ កមឆន េំនះ គឺ សបគន នឹងបុណយ ពះពុទធ សន 

មឃបូជផងែដរ ៕                                          ថច ់េ ភណ័ 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 16 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 សកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សន 
កនុង បេទសយនួ កលពីឆន  ំ ២០០៧ បនកយជ បវតិ សៃន
ន ៃដរបស់េមដកឹនយំនួ ែដលរមួមនេង ង មិញ ទីត បធនរដ, 

េង ង តឹងយុង នយករដម នី, េង ង ភូ តង បធនរដសភ និង
បងធំ ណុង ឌឹកម៉ញ់ អគគេលខធិករបក  តវបនអងគករឃំ
េមីលសិទធិមនុស  (Human Rights Watch) េចញរបយករណ៍រះិ
គន់យ៉ងចស់ៃដ ។ េដីមបីឲយ ជបចបស់នូវទេងីរេំ ភបំពនសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សនទងំកំេ លជរួជតិរបស់រ ភិបល
កុមមុយនិសយនួ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរេ កម” សូមេធីករបកែ ប
េ កផូវករ អតថបទរបស់អងគករឃេំមីលសទិធិមនុស  ែដលមន
ចំណងេជីងថ “ ពឹតិករណ៍ឆន  ំ២០០៧ កនុង បេទសេយ ក ម” 
ដូចតេទ៖ 
 ឆន  ំ ២០០៧ បនឆុះបញច ងំយ៉ងចបស់ កែឡតអំពីចរតិ
លកខណៈ េ យសកមមភពប ងក បយ៉ងយងឃ់នងមកេលីអនកែខង
េយបល់ និងអនកេសន សនិភពកនុងរយៈេពល ២០ ឆន មំកេនះ ។  
រ ភិបល (េយ ក ម) បនបងញភពក ន េ កយពី
ទទលួ គ ល់ជអនរជតិ និងចូលជសមជិកអងគករពណិជជកមម
ពិភពេ ក WTO កលពីចុងឆន  ំ ២០០៦ េ យែបរកបលមក
គបសងកត់ កមអនក បឆងំនឹងបក កុមមុយនិសេយ ក ម េ យ
សកមមភពចបអ់នក បជធិបេតយយ និងសកមមជនសិទធិមនុស , េម
ដឹកនពំណិជជកមមឯក ជយ, អនកេបះពុមពឯក រលួច ក ់ និង
សមជិក ៃន កម សនែដលមិនេធី មករកណំត់របស់ខួន ។ 
េនះជភពថយេ កយមិនឋតិេថរមយួ ៃនករ ក់ក មិតកនុងឆន  ំ
២០០៦ មុនេពលេយ ក មចូល បេ កខួនកនុងកិចច បជុំកំពូល
សហ បតិបតិេសដកិចច សុីប៉សុីហកិ  េពលែដលសកមមជនឯក-

ជយ និងគណៈបក នេយបយ បឆងំបនេងីបេឡងី ។ 
 អនក បឆងំ បមណ ៤០ នក់ តវបនចប់ខួនបនទ ប់ពី
បនប ងក ប ។ មនុស ជង ២០ នក់ តវបនបញជូ នេទពនធនគរ
កនុងឆន  ំ២០០៧, ភគេ ចីន តវេចទ បកន់ពីបទបំពនចបប់ ពហម
ទណ តង់ម  ៨៨ គឺដឹកនេំឃសន បឆងំនឹងរ ភិបល ។ 
េនកនុងែខេម  បពជិតរ ៉ូមមុងំកតូលិកមយួរូបេឈម ះេង ង ុ ងំ 
លី (Nguyen Van Ly) គឺជអនកបេងកីត កម ៨៤០៦ ៃន កមអនក
បជធិបេតយយ តវរ ភិបលេយ ក មកតេ់ទសឲយជប់ពនធ-
នគរចំននួ ៨ ឆន  ំ ។ កនុងករកត់េទសេនះ រមួមនសកមមជន
សិទធិមនុស  េមធវេីង ង ុ ងំ យ (Nguyen Van Dai), សកមម
ជនករងរ តឹង កុកេហ ង (Tran Quoc Hien) និងយ៉ងេ ច

ស់ក៏មនសមជិកគណៈបក បឆងំចំននួ ៥ នក់េផ ងេទ ត
ែដរ ។ កមសមជិកៃនអនកបំេរ ី សនឯក ជយ ក៏ តវបនបញជូ ន
ចូលពនធនគរផងែដរ ។ េឡ ទេីត (Le Tri Tue) សហជពីកមមករ
ឯក ជយ តវបនបត់ខួនកលពីែខឧសភ បនទ ប់ពីបនអះ ងថ
ែសងរកសិទធិ ជកេកននេយបយកនុង បេទសកមពុជ េ កមករ
គពំររបស់ឧតមសនងករអងគករសហ បជជត ិ ទទលួបនទុកជន
េភ សខួន (UNHCR) ។ គត់ តវបនេគសននិ នថ តវេគចប់
ព ងត់ េហយីបនបញជូ នមកពនធនគរកនុង បេទសេយ ក ម ។ 
 កលពីៃថងមិថុន មុនដំេណីរទស នកិចចរបស់េង ង មិញ
ទីត បធនរដេយ ក មេទកន់សហរដ េមរកិ េយ ក ម
បនេ ះែលងអនកនេយបយេង ង វូបិ៊ន (Nguyen Vu Binh) 

ែដល តវជប់ពនធនគរចំននួ ៥ ឆន  ំ និងេមធវ ី េឡ កុកកង (Le 

Quoc Quan) ែដល តវបនេគចប់ខួនកលពីេម  ឆន  ំ ២០០៧ 
េ យេចទ បកន់ពីបទប៉ុនបង៉ផួលរលំំរ ភិបល េ កយពីករ
ចូលរមួជមិតភពេនឯទយជជទនជតិ ស មប់លទធិ បជធបិ- 
េតយយ េនកនុងសហរដ េមរកិ ។ មនុស ចំននួ ៧ នក់ តវជប់
ពនធនគរ េ យេចទ បកនពី់បទបងកអសនសុិខជតិ េហយី តវ
បនេគ យករណ៍ថ បនេ ះែលងកនុងែខតុ  ឆន  ំ២០០៧ ។ 
បុ៉ែនរ ភិបលេយ ក ម មិនបនបងញេឈម ះរបស់ពកួេគជ
ធរណៈេឡយី ។ ថីេបីមនកររេំ ភចបប់យ៉ងេនះកី ករ

សនយរបស់ កមសិទធិមនុស អនរជតិ បនេបះេឆន តេ ជីសេរសី 
បេទសេយ ក មចំននួ ២ ឆន កំនុង ណតិកល េនកនុង កម
បឹក សនិសុខអងគករសហ បជជតិកលពីែខតុ  ។ 

 ករឃុំឃងំមនុស េ យឥតកត់េទស៖ 
 ចបប់េយ ក ម បនឲយពកួ ជញ ធរមនសមតថកិចចឃុំ
ឃងំអនកេទសទងំបំពនេ យមិនចបំច់កត់េទស ។ ករ 

Nguyen Van Ly ្រតវបិទមត់មិនឲយែហកេករ ៌ ្តរ ្ឋ ភិបលយួន កនុងតុ ករ 

 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 17 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ឃុឃំងំ ែដល គប់ គង មេសចកីសេ មចេលខ 31/CP តវ
បនលុបេចលកនុងឆន  ំ ២០០៧ បុ៉ែនែបរជមនចបប់ជំនសួវញិជ
េ ចីន, ៤៤ បទបញញតិ ពកួ ជញ ធរផស់ទីលំេនជនែដលសង ័យ
ពីបទគំ មកំែហងដល់សនិសុខជតិ េហយី តវបនឃុខួំនកនុងផទះ 
ឬក៏ទទលួករឃុខួំន េ យពុមំនករកត់េទសកនុងមណលករ 
ពរសងគម, ជំរុបុំននីតិសមបទ ឬមនទីេពទយពយបលអនកជំងឺខរួ
កបល ។ េមធវ ី បូ៊យ ធីគីមថញ់ (Bui Thi Kim Thanh) អនក
ែដលជយួសេ ងគ ះ បជកសិករកនុងករត ៉កមមសិទធិដីធី តវបន
ចប់ខួនកនុងវចិឆកិ ឆន  ំ២០០៧ និងបញជូ នេទមនទីេពទយពយបលអនក
ជំងឺខរួកបលេ យឥតេចតន ។ បុ៉េនេមធវរីបូេនះ តវបនេ ះ
ែលងឲយមនេសរភីពកនុងែខកកក  ឆន  ំ២០០៧ ។ 
 ករជប់ពនធនគរ និងករេធទរណុកមម៖ 
 អនកេទសនេយបយ និងអនកែដលកន់ សន ប់រយ
នក់ េនពីេ កយរបងំជិះជន់យ៉ងេឃរេឃ ទូទងំ បេទស 
េយ ក ម ។ អនកេទស តវឃុំ ច់ឆង យពីគន កនុងមនទីឃុឃំងំ 
ងងិតសូនយ, រស់កនុងពនធនគរេ យខះអនមយ័, មនករេធី
ទរុណកមមបងខិតបងខំឲយេធី ក  ី និងេធីបបយ៉ង កក់ កីមក
េលីអនកេទសនេយបយ កនុងេនះរមួមនទងំករបងត់ រ 
និងេ បីែខ េភីងឆក់យ៉ង េ ច ធមមរកទីបំផុតគម ន ។ អនក
េទសកុលសមពន័ធភនំមុ៉ង ញ៉មយួចំននួ ថីតបិតែត តវបនេ ះ
ែលង និងបនេទកន់ បេទសទីបី ប៉ុែនពកួេគទងំេនះ តវបន
ប់មយួរេំពច បនទ ប់ពីករេ ះែលង ពីេ ពះបនកំណត់ជំងឺ
ក់កំហតិយ៉ងេឃរេឃ និងករេធីបបេនកនុងពនធនគរ ។ 

 េសរភីពបេញចញមតិ ព័ត៌មន និងករជបួជំុ៖ 
 ល់ប ញផ ពផ យព័ត៌មនេយ ក ម គឺ តវ គប ់
គងេ យរ ភិបល ឬបក កុមមុយនិសេយ ក ម ។ េទស
ឧ កិដ ប រជីវតិ តវបនេគផ ពផ យ, អនកេ បី បស់អី៊នេធី 
ែណត និងេគហទំព័រ ឬែចកចយព័ត៌មន ែដលថ បឆងំនឹង 
រ ភិបល គំ មកំែហងដល់សនិសុខជតិ ឬបរ ិ រេករ ៌ ។ អនក 
ផល់េស កមមអី៊នេធីែណតបរេទស តវបន មឃត់ពីករ បតិ-
បតិករ ។ មច ស់អី៊នេធីែណតកេហ តវបនត មវឲយរបឹអូសយក
អតសញញ ណបណ័ រូបថតរបសអ់តិថិជន េហយី បគល់ជូនេទអនក 
ផល់េស កមមអី៊នេធីែណតជនជតិេយ ក ម ។ អនកផល់េស
កមមអី៊នេធីែណត តវត មវឲយបញចូ លកមមវធីិ Software ម ន 
និងកំណត់អំពីអតសញញ ណអនកេ បី បស់អី៊នេធីែណត និង ល់
សកមមភពេ បី បស់ (Online) របស់អតិថិជន េហយី តវបន
បមូលទុកឯក រទងំេនះជ បចឆំន េំទ តផង ។ រ ភិបល
បន ម ន គប់សកមមភពេ បី បស់ និងបិទេគហទំព័រមយួ
ចំននួែដលឆុះបញច ងំពីសិទធិមនុស , េសរភីព សន, កម បជ

ធិបេតយយ និង ល់ប ញពត៌័មនឯក ជយ ។ មច ស់េគហទព័ំរ
ចបំច់ តវបនរ ភិបលយល់ ពមជមុន ៗ នឹងបេងះ ម
បព័នធអី៊នេធីែណត ។ 

 អនកេ បី បស់អី៊នេធីែណតដូចជេ ទ ង កុកហ ី(Truong 

Quoc Huy) ែដលករកត់េទសរបស់គត់ តវបនេគរពឹំងថនងឹ
បញច ប់កនុងឆន េំនះ ។ គត់ តវជប់ពនធនគរេ យេចទ បកន់ពី
បទឧ កិដបងកអសនិសុខសងគមខសុចបប់ េ កយពីបនចូលរមួ 
សននិបតពិភក ជមយួអនក បជធិបេតយយនយិម ឬេ បី បស់អី៊ន
េធីែណតេដីមបសីែមងទស នៈ និងបងញពអីីែដលខួនមិនេពញ
ចិតចំេពះរ ភិបលេយ ក ម ។ 
 កនុងែខកុមភៈ បូ៉លសិបនឃត់ខួន និងសួរចំេលីយបពជិក
រ ៉ូមមុងំកតុលិកចន ទីន (Chan Tin) និងផន ុ ងំេលយី (Phan 

Van Loi) អនកេបះពុមពផ យេសចកីែថងករណ៍េសរ ី។ េនកនុងែខ
េម  បូ៉លិសបនចប់ខួន តឹង ខយថញ់ធុយ (Tran Khai 

Thanh Thuy) អនកេបះពុមពផ យ ពឹតិប ត បឆងំមតុ បេទស ។ 
កនុងែខកញញ  រ ភិបលបនបញជ រឲយបិទ បពន័ធផ ពផ យ សុី
មយួ  ែដលមច ស់េគហទំព័រគឺជជនជតិអូ លី េនទី កង
ណូយ េ យេចទ បកនថ់ បនែចកចយ និងផ ពផ យ

សមភ រៈ បតិកិរយិ ។ 
 កិតយេលខ ៣៨ មមនករជបួ បជុំគន េនខងមុខទី
កែនងរបស់រ ភិបល, គណបក  និងកែនងែដលអងគម សនន ិ
បត តវបន បរពធេឡងី និងត មវឲយអនកេរ បចំេដីមបីទទលួបន
ករអនុញញតពីរ ភិបលយ៉ងេល នបំផុត ។ កនុងែខកកក  បូ៉លសិ
បនបំែបក កមអនកត ៉េ យសនិវធីិ ែដលត ៉អស់រយៈេពលជតិ
មយួែខ េ យកសិករ ប់រយនក់ ែដលភគេ ចីនពកួគត់ជ សី 
វយ័ចំ ស់ បឆងំនឹងទេងីរ ភិបល ែដលបនរបឹអូសយកដី

របស់ពកួគត់ ។                                       
(េនមនត) 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 18 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១៣៥១-ពីរនកេ់ស កពកផ់ងក ី

កហមថម ីៗ េហយកនទ់ងៃ់ជសរេចញ ។ 

១៣៥២-មកឈរឯេ កយថញវញ 

េហយ ែ សកេពញ សំឡឹងបឹងេ កជេ តយ។ 

១៣៥៣-ថអងុសូមចញ់េ កេហយ 

ក ុេំ កបញ់េឡយ   អងុសូមទទលួចះុចញ់ ។ 

១៣៥៤-ឯេ កេចឃនុេនះមិញ 

ឲយែ សកេទវញ        ថេបសុំចញ់ដូេច នះ ។ 

១៣៥៥-ឲយចងេ គ ងសិកទងំេនះ 

នមំកជនូេ ម ះ   េហយអងុទងំេនះចលូមក ។ 

១៣៥៦-នយិយនងឹអញេហយយក 

ទងំេ គ ងេនះមក ក ុឆំកេឆ កេវ ចេវរ ។ 

១៣៥៧- វលេទវញរមរះ នងិគនសេមនះ 

  េហយចងេ គ ង គប់ ប ប ់។ 

១៣៥៨-កេំភងធតំចូផគូផគ ប ់ គបេ់ គ ង ប ប ់

  មកជនូេចឃនុធេំ ម ះ ។ 

១៣៥៩-េហយអងុទងំបីនកេ់នះ ចរចលូចេំពះ 

  មកេ េចឃនុធឯំង ។ 

១៣៦០-ឯអងគេចឃនុយល់ សង េហយថអងុឯង 

  គតិែ កងខចអញ ឬេទ ។ 

១៣៦១-ឯអងុទងំបីរះេរ  ឆស់េឆយថឯ 

  េយងខ ញុេំនះខចេ កេហយ ។ 

១៣៦២-ឯអងគេចឃនុធេំឆយ ថេបខចេហយ 

  ដូេច នះជួយចបំងេទប តវ ។ 

១៣៦៣-ឯអងុទងំបីេនះកវូ ឆស់េឆយវញេទ 

  េបេច នះេ កឲយ ប ប ់។ 

១៣៦៤-មកេយងនងឹជួយ យទព័ យួនវញឲយឆប ់

  បក់ បកបន សកេ កវញ ។ 

១៣៦៥-ឯេ កេចឃនុេនះមិញ  ពមេបកឲយវញ 

  ទកុែត ប បេ់ គ ងែខ មរ ។ 

១៣៦៦-េចឃនុសួរេទ តថឯ េទ ងគនុគតិែ ប 

  កបស់មប់ ខ មរេ ចនេម៉ះ ។ 

១៣៦៧-ចបេ់សចនមុឺនទងំេនះ នរ គតិរះ 

  ដូេច នះគនំតិអនក  ។ 

១៣៦៨-េធឯងឬេសចេទព អស់អងុេនះថ 

  េគគតិគនំតិខនួេគ ។ 

១៣៦៩-អងគេសចមិនដឹងេ ះេទ អស់េយងទសេគ 

  មិនបនបទបណុយតចូ ស់ ។ 

១៣៧០-េគធប៉ំនុគន មិនទស់ អស់េយងតចូ ស់ 

  នងិទស់េគពុំបនេឡយ ។ 

១៣៧១-អងុថេច នះ ពេងយ េ កេបកេទេហយ 

  េ ប ពះនរនជនូេ ម ះ ។ 

១៣៧២-ដលេ់ទលំេន េនះ េចញែចវចះុ 

  េ ម ះេទភនេំពញ ពេងយ ។ 

១៣៧៣-ពុំបនជួយចបំងេ កេឡយ  ចលូេទេហយ 

  េទេ ឯអងុេទ ងគនុ ។ 

(េនមនត) 

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

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដ្ឋភពយួនយកកបលែខមរេធ្វជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 19 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េនៃថង ១៥ េកត េពញបូរម ីែខមឃ ឆន រំក េ កយពី
េពល ពះបទពិមពិ រថយ មេវឡុវន័ ដល់ ពះមន ពះ
ភគរចួេហយថមី ៗ និងេ កយេពល ពះពុទធ ស់ដឹងបន ៩ 
ែខ ពះអងគ ទង់ បជំុ វក័េដមបីេបកម សននិបត ឬចតុរងគ 
សននិបត េនកនុង មេវឡុវន័េនះ េ យមន ពះអរហន 

វក័ចំនួន ១២៥០ អងគ ចូលមក បជុំ ។ 
 កនុង គេនះឯង ពះមន ពះភគ ទង់ែតង ំង ពះ

របុី តជអគគ វក័ ំ ឬជឯតទគគខង បជញ  និង ពះ
េមគគ ន ជអគគ វក័េឆង ឬជឯតទគគខងឫទធិ ។ ករ
ែតង ំង ពះអគគ វក័ទំងពីរអងគេនះ គឺជឧបនិស ័យ និង
គុណសមបតិរបស់ ពះេថរទំងពីរ ពះអងគផទ ល់ែតមង ។ ពះ

របុី តជអនកមន បជញ ដ៏េឆនម ចសំែដងធម៌បនយ៉ង
ពិ រ ដូចជធមមចកកបបវតនសូ ត និងអរយិសចចជេដម ពម
ទំង ចែណនំបរស័ិទ ឲយ ំងមកំនុងមគគផលជេលកដំបូង 
កនុង ពះពុទធ សនេទ តផង ។ រឯី ពះេមគគ នវញិ ជអនក
មនឫទធិដ៏េឆនម ចេធអី ៗ បន គប់យ៉ង ពមទំង ចញំុង
តកូល ែដលមនិទន់ ជះថកនុង ពះពុទធ សនឲយ ជះថបន 
និង ចញំុង តកូល ែដល ជះថរចួេហយឲយរតឹែត ជះថេឡង
ែថមេទ ត ។ េ កមនិែដលេធឲយខូចដល់ តកូលែដលេ ក
ចូលេទ ស័យេនះេឡយ េ ប បដូចជឃមុែំដលចូលេទ
េ កបលំអងអំពីផក  ែតមនិឲយផក េនះខូច សេពនេឡយ ។ 
េ កក៏ ចែណនំបរស័ិទ ឲយ ំងេនកនុងមគគផលបនេទ ត 
ផង ។ ពះ របុី តជអគគ វក័ែមន ែតេ កមនេសចកី
េគរពេកតែ កងចំេពះម េថរភកិខុ ែដលមន ពះជនមចស់
ជងេ កេនះជនិចច  ជពិេសសចំេពះ ពះអស ជិេតថរ ែដល
ពះអងគបនបងញធម៌ដល់េ កជេលកដំបូងេនះ ស់ ។ 
េប ពះ របុី តដឹងថ ពះអស ជិេតថរគង់េនទិស  េ ក
ែតងសិងយក ពះេកសត មង់ទិសេនះជនិចច េដមបីេគរពដឹង
គុណចំេពះ គបធយយរបស់េ ក ។ 
 ករ បជុំេធម វក័សននិបត ឬចតុរងគសននិបតេនះ 
េដមបីសំែដងនូវឱ ទបតិេមកខ និង បទននូវ ពះ នៈអគគ -
វក័ដល់ ពះ របុី ត និង ពះេមគគ នេនះឯង ។ ចតុរងគ  
សននិបតេនះ មនែតមងគត់កនុងសម័យពុទធកល ពីេ ពះ ពះ
ពុទធ ទង់មន ពះជនមតិច និង បកបេ យអងគ ៤ យ៉ង ៖ ទី ១-
បជំុេនៃថងេពញបូរម ី ជៃថងឧេបសថ បកបេ យផក យ
នកខតឫក  បចំែខមឃ ។ 
 ទី ២-មន ពះភកិខុសងឃទំង ១២៥០ អងគ និមនមក

បជំុេ យខួនឯង មធមម របស់ខួន ឥតមនអនក និមន
មកេឡយ ។  
 ទី ៣- ពះភកិខុសងឃទំង ១២៥០ អងគ សូមបីមន នៈ
តឹមែតជបុថុជជន ឬេ បននបុគគល ជសកទគម ិ ជ
អនគម ិឬជអរហន គន់ែតសងួតកិេលស (សុកខវបិស ក) ក៏
គម នេឡយ គឺសុទធែតជ ពះអរហនបនអភញិញ  ៦ គប់រូបទំង
អស់  និងទី ៤ គឺ ពះភកិខុសងឃទំង ១២៥០ អងគ គម នភកិខុ
មួយ េករសក់េ យកំបិតេហយបួសេទ គឺសុទធែតជឯហភិកិខុ 
(ភកិខុបួសផទ ល់ជមួយ ពះពុទធ) ទំងអស់ ។ កនុង គេនះឯង 
ពះបរម  ក៏ ទង់សែមងឱ ទបតិេមកខ មនសពបប-
ស អករណំ គឺករមនិេធបប គប់យ៉ងជេដម ។ ពះពុទធ ទង់
បនសែមង ពះធមមេទសនេ យសេងខប នូវេគលករណ៍
សំខន់ ៣ យ៉ង គឺ ១ មនិេធបប, ២ េធែតបុណយ និង ៣ េធ
ចិតឲយបរសុិទធ ។ េគលករណ៍ទំង ៣ យ៉ងេនះ គឺជ គឹះេន
កនុងលទធិពុទធ សន ។  
 បុណយមឃបូជ ក៏មន រៈសំខន់េនកនុងេរ ងមយ៉ង
េទ តែដរ ។ េនកនុងឆន ែំដល ពះសមពុទធបរនិិពន គឺ បែហលជ 
៣ ែខមុន ពះអងគ ទង់បរនិិពន ពះពុទធ ទង់បនកំណត់ៃថង 
ក់ យុសងខ រ និង បកស បប់ដល់ វក័ទំង យរបស់

ពះអងគ ។ ឧបបតិេហតុេនះេឈម ះថ ករ ចនេចលចំេពះខនធ
ៃនជីវតិ និងបនេកតេឡងេនៃថងេពញបូរម ីែខមឃ េនះែដរ ។ 
េហតុករណ៍េនះ បែនថមឲយកន់ែតចបស់ែថមេទ តចំេពះបុណយ
មឃបូជ និងេធឲយពុទធបរស័ិទកន់ែតមនជំេន ខំងេឡង ។ 
 េនៃថងបុណយមឃបូជ កនុងេពល ង ច ពុទធបរស័ិទនំ
គន ចូលេទកន់ទីវត សមទនសីល ៥ ឬ ៨ សូ តមឃបូជ 
និមន ពះសងឃចំេរ ន ពះបរតិ និង ធនធមមកថិកមួយអងគ
សំែដងធម៌េទសន ។ 
 លុះែសកេឡង ពុទធបរស័ិទចូលេទកន់ទីវតមងេទ ត 
នំគន បេគនយគូ ពះសងឃេនេពល ពឹក និងេវរភត េនេពល
ៃថង តង់ ពមទំងនំគន េវរេ គ ងសកក រៈមឃបូជ និង បកស
មឃបូជផង ។ េ កពីេនះពុទធបរស័ិទេ ចននំគន ំងសមធិ 
ឬចូលរមួេធសកមមភពជបុណយកុសលេផ ង ៗ ដូចជនំគន
េដរ បទក ិណ ពះពុទធបដិមកនុង ពះវ ិ រចំនួន ៣ ជំុ េដមបី
បងញនូវកយវកិរដ៏េ ម ះ តង់ និងេគរពយ៉ងខពង់ខពស់បំផុត
កនុង ពះរតនៃ ត ៕ 

 

ដក្រសងេ់ចញពីេស វេភ្របៃពណីែខមរ 
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េលេ កយិសពជតិ សនម៍នសុ េ ក  បនេកតមកមន សនរសេ់លដ ី

មនលំេនមនជីវតមនចណីំ   មនេសរមនសិទ ធជិកមមសិទ ធ ិ។ 

មនេបះដងូមនវញញ ណមន ម រត ី   មន បៃពណីមនវបបធមិមន ក កតយ 

មនេសរ ងមនអវយវៈមនេសនហ៍សនិទ ធ  មនសននចតិប៉ងរមួរសេ់លេ ក ។ 

ម នថគម នអំេពកបតល់បចិេលងេសច   េបកបេញច ចចញចុ ះចលូពតុព  

ម នថគម នលនេ់ ភ មជិះជនគ់ន   ចតិឫសយ ប រញតជិតជិមនសុ  ។ 

មិន ម នេ ះជំេន ជ កតយេ កយិ ៍   ផលទ់និននយ័ធន កជ់ីវតជកគ់េំ ះ 

ពហមលិខតិឥតេ ព ងទកុឲយកបយេកបះ  មិន ម នេ ះអសអ់ញេអយេ ែសនឈឺ ។ 

បនដងឹទកុជមុនខ ញុមំិនេទ    េកតជែខ មរនអំភព័ បព់នឺ 

ទងដងកដ់ក់ ន មថងូចថងូររអុឺ    ទរំចួឬេបេ គះកចផចព់ជូ សន ៍។ 

ទបីទងំបួនេនេលេ កមិនេចញសី   សមងំហី ភនកភះឹ ៗ ចំ ចំបស ់

កមពុជរងគ លបំ ណកែបករលះ   ទកុខកមម កស់ ប៉កែខ មរេ កមអនកេសពេ យ ។ 

សនន៍នេល ផនដេីសពសខុសម   ទកុខេ ក ម កែខ មរេ កមេ កបឆង ញ់ឥតេធយ 

យនួសកបស់កល ់ ថ នេ ភលនឥ់តេកះេ តយ  កប័ប េឡយេទបយនួឈបឃ់ន ច់ ខ មរ ។ 

ពហមលិខតិវចិ ត ងកមមេ កយិ ៍   ផលេ់សរឲយជនេលសឥតរះេរ 

យនួបនៃដសយ័ ប រឥតទេំនរ   គម នលំ ហរគតិែតពីឆមកេ់គឯង ។ 

េអយែខ មរេ កមេនេដក ដំល ់    ពះសរុយរះេឡងេហយចងំសរូយែសង 

ផលព់នឺបំភឺ ភនកេឃញជក់ សង   ថជតឯិងវះលិចលងផ់ងុជី  ៉។ 

យនួលចួ កល់បចិ តបកទ់កឹដី ខ មរ   គតិរះេរេ ត មបំរងុផចព់ង  

មនចងឲ់យែខ មររស់ នមនសងខ រ   ឱអនិចច យនួេថមធេំម៉ះេនះនយ័ ។ 

េរ ងេ កនដកពំប់ តអងុកនុង វ    ែសនឈឺផ យនួចប់ ខ មរគម ន បណី 

កបទ់ងំរសលិ់ច តមកកនុងែផនដ ី   េរ បមុមបីជេជង កន ំ តអងុ ។ 

ទដិភពេភងេឆះេកសៃសញក ់   យនួសី កក់ុរំះុេរកពំប់ តអងុ 

កនុងសមយ័រជជកលេសចយ៉ឡុង   ែខ មរចចំងទកុកនុងចតិមិនេភចជក ់។ 

យនួេ បលបចិែកនែខ មរេ កមចលូ បជុំ   កនុងេ ងធទំងំ បបំួន ប់ សននក ់

ងំខទ សទ់រចក់ ងំដតុែសនអលួ ក ់  គម នរសម់ន ក់ បទ់ងំអស់ បគ់ម នសល ់។ 

យនួចតិបបចបរ់េំ ភ ស ខ មរ   ជហូរែហរេហយវះេពះគម នកងល ់

ចកទ់មុះ មរនធគថូេលទងំគល ់   ទកុខអមពល ់ ខ មរេ កមរងេ ឧ កដ ។ 

ឱែខ មរេ កមេឆមកលយណ គប់ បណេអយ  កុកំេនយេធយគនិំតរតួរះគតិ 

កុវំេងងនឹងសករកមយនួែផមសិត   េប ខ មរពិតសុំជីវតគរួខគំតិ ។ 

ឈបប់៉ន់ ម នថយនួជអនកចតិល   ែខ មរេ ម ះេនេសពគបង់ប់ ន លសនិទ ធ 

យនួែណនដំេងមែខ មរខតិចលូជិត   ថ នងងតិេមលមិនយលព់នឺ ខ មរ ។ 

កុសំមងំេដកចភំព័េ ពង សន   គម នេទវ ឬឥនទ ពហមយលេ់យគេទ 

េប ខ មរមិនេឆ តលកៃលៃគរះេរ   េនះមនែតមួយផូវ គឺ បសនូយសងុ ៕ 

េ យៈ គឹម សុីសំ  
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 ១-ករអភវិឌ ន ៍ពះពទុ ធ សន េន មជយែដន

ែខ មរ ៖  

 ករអភវិឌ ន ៍ពះពទុ ធ សន េន មជយែដន

ែខ មរ ជពិេសសករបេងកតវត ពុំ មនមន បេយជន ៍ ត ពះ

ពទុ ធ សនេទ គមឺន បេយជន ៍ ខងករេធរបងករពរ

ទកឹដី ខ មរ ងំក ុឲំយបរេទសរកំលិ ពែដនចលូមកដី ខ មរជ

បនមកេទ តបន ។ វត ពះពទុ ធ សនជភសុ ងសំខន ់

ស់ ែដលបញជ កថ់ ជដី ខ មរ ។ ពទុ ធបរស័ទែខ មរេន ម

ព បទល់ ដន មនករពិបកខងករ បតបិតិ ពះពទុ ធ-

សន េ ពះពុំមនវត មេនជិត េហយកែនងខះមន

វត កព៏ ុំមនេសនសនៈ គប់ គន ់ ដូចជកដុិ ពះ

វ រជេដម នងិមិនមន ពះសងឃ អនកេចះដឹងនមិនេទ

គងេ់នទេីនះផង ។ ដូេច នះ េដមបីព ងង ពះពទុ ធ សន េន

មជយែដនែខ មរ ឲយបនលូត ស់ចេំរន នងិេដមបីជ

របងករពរទកឹដី ខ មរ រ ភបិល នងិពទុ ធបរស័ទែខ មរ ែដល

មនសទធ គរួជួយក ងវត េនកែនងែដលមនែខ មររសេ់ន 

េបកែនងែដលមនវត ែតគម នេសនសនៈ គប់ គន ់គរួជួយ

ក ងបែនថម ។ សពៃថងេនះ មដំណឹងថមនពទុ ធបរស័ទ

ខះបនជួយក ងវតេន មជយែដនខះេហយ ។ 

 មួយេទ ត េដមបីឲយពលរដែខ មរេពញចតិេទរស់

េន មជយែដនឲយបនេ ចន គរួេធេហ រចនសមពន័ ធ ដូច

ជផូវថនល ់ ព ន េរ ន មនទរីេពទយ បេងកតផ រជេដម 

ឲយដូចជេនទី បជ ុំជន ។ េ ពះ បេទសជិតខង ែតងរកំលិ

ចលូមក តងដ់ទីេំនរ ែដលគម នែខ មររស់េនេនះឯង ។ មយង៉

េទ ត េបបនេធផូវថនល ់ ព័ទ ធជ ុំវញ ព បទល់ ដនជ

ែខ ក ត ់រតែត បេសរ ស់េទេទ ត េ ពះបនជទនំប់

ទបមិ់នឲយបរេទស រេំ ភចលូមកដី ខ មរបន ។ វត ម 

ជដួង ពលឹងរបស់ ខ មរ េបមនែខ មររសេ់នទី  ែតងមន

វត មេនទេីនះ ជទេីគរពសកក រៈរបស់ខនួ ។ ដូេច នះ 

វតទកុជភសុ ងែដលបញជ កថ់ ជទកឹដី ខ មរ ។ បេយជន ៍

មួយេទ ត េបមន ពះពទុ ធ សនេន មចងុកតម់តញ់ក 

ដូេច នះ ចជួយបងបូនជនជតភិគតចិ ែដលមនបំណង

េគរព ពះពទុ ធ សន បងបូន ចេគរពបនេ យងយ

សល េ ពះមនវត មេនជិតផទះខនួ េហយមិនទកុ 

ឱកសឲយ សនដៃទ ចលូមកេ ជ តែ ជកបនផង ។ 

 ២-អំពី សន ៃនែខ មរកមពុជេ កម ៖ 

 េនសមយ័ម នគរ ែខ មរមនទកឹដីធទំលំូទ ូ យ 

មន រយធមិដខ៏ ពស់ខ ពស់ េហយជះឥទ ធពិលរបស់ខនួ េទេល

បេទសជិតខងផង ។ សតវត េ កយមក ទកឹដី ខ មរខះ តវ

បនបតប់ងេ់ទេល បេទសជិតខង បចចបុបន នគមឺន បេទស

េយ ក ម នងិ បេទសៃថ ។ ទកឹដីកមពុជេ កម បនធក់

េទេល បេទសេយ ក មទងំ សង េនៃថងទ ី ៤ ែខមិថនុ 

ឆន ំ ១៩៤៩ ។ បងបូនែខ មរកមពុជេ កម បនខំ បងែ បងរក

វបបធមិ េនេលទកឹដកីេំណតរបស់ខនួ មន ពះពទុ ធ

សន នងិអក រ សជេដម យង៉ខងំកបំផតុ េប

េទះបី តវេយ ក ម េធបបរេំ ភចបបជ់ត ិ ចបប់

អនរជតកិេ៏ យ ។ ចំ ណករ ភបិលែខ មរេសទរ គបជំ់នន ់

មិនសូវយកចតិទកុ កក់ នុងករទមទរទកឹដី ែដលបន

បតប់ង ់ នងិករពរជនជតរិបស់ខនួ ែដល តវេយ ក- 

មេធបបេឡយ ។ ពិេសសរ ភបិលែខ មរបច ចបុបន នេនះ 

មិន តមែតមិនជួយករពរពលរដរបស់ខនួេទ ែថមទងំ

បញជូ នពលរដរបសខ់នួ គឺ ពះ គ ទមឹ ខន ឲយេយ ក- 

មកតេ់ទសេទ ត ។ សពៃថងេនះ ពលរដែខ មរ ទងំែខ មរ

េល ទងំែខ មរេ កម មនករ ពយបរមភថ ពលរដែខ មរ  

ែដលជមខុសញញ តវកមច ត ់ េគ គន ់ តេចទថ េធឲយខូច

មិតភពែខ មរ-េយ ក ម ប៉េុ ះ េគ ចបញជូ នែខ មរេនះ

ឲយេយ ក មកតេ់ទស ដូចករណី ពះ គ ទមឹ ខន ។ 

 ឥឡូវេនះ បងបូនែខ មរេ កម (តេទទព័ំរទ ី ២៤)    
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(តពីេលខមុន) 
 កនុងករសងសឹកវញិ ្រពះអងគមច ស់ពញចនទ ែដលជ
បងបេងកើតរបស់្រពះម ក ្រតក៏សមប់្រពះបទឧទយ័ និងចប់
្រពះ ជបុ្រតរបស់្រពះអងគ ក់គុក េហើយចប់េច្របុសពីរនក់
របស់្រពះអងគយកេទេធ្វើទរុណកមមរហូតដល់ ប់ ។ េ្រកយ
ករេឡើង្រគង ជយរបស់្រពះអងគេនឆន  ំ១៦៤០ សេមចពញចនទ
បនេរ បអភេិសកជមួយមច សក ្រតយ៍ីជនជតម៉ិ យូ េហើយ
្រពះអងគងកេទកន់ សនឥ ម ។ 
 ្របពនធជនជតយួិនេមម៉យរបស់ជ័យេជ ទី ២ បន
េសនើេសច្រកុងេហ្វឲយជួយសេ ងគ ះកូនឯេទ ត ៗ របស់្រពះបទ 
ឧទយ័ គ្ឺរពះបទុម ជ និងទមក់េសចេចញ ។ េសច្រកុងេហ្វ
យល់្រពម និងេ យមនជនួំយពីកងទព័យួន ្រពះបទបទុម
ជបន យយកជ័យេលើ្រពះបទពញចនទ ៗ ្រតូវេគចប់ខួន

្រចកកនុង្រទុងែដកបញជូ នមកយួន ែដលេនេពលេនះ្រពះ ជ-
បុ្រតទីងំ ៣ ្រពះអងគបនេភ សខួនេទកន់្របេទសេស ម ។ 
 ្រពះបទបទុម ជ េ្រកយមក្រតូវកមួយរបស់្រពះអងគ
េធ្វើគត់េហើយចប់បងខ្ំរពះម ក ្រតយីនី ឲយេរ បករជមួយ
ខួន ម ក ្រតយីនីអងគេនះបនេធ្វើគត់្រពះអងគ ែតកនុងរយៈ
េពល ៥ ែខេ្រកយពីេនះ ។ 
 បង្របុសរបស់បទុម ជ គ្ឺរពះបទជ័យេជ នទី ៤ 
ែដលបនដេណើ ម ជយកនុងអឡុំងឆន  ំ ១៦៧៥ េនះ ក់ ជយវញិ 
ប៉ុែន្រតូវបនបងខឲំយេឡើង្រគង ជយរហូតដល់េទបេីលើក េដើមបឲីយ
្រពះអងគជួយេ ះ្រ យវបិតៃិផទកនុង ជវង នុវង  ។ េ្រកយ
េពល្រពះអងគ ក់ ជយចុងេ្រកយកនុងរ ងឆន  ំ ១៧០៩ បុ្រ
របស់្រពះអងគ គសឺេមចធេមម ជ បនែស្វងរកករពឹងពក់
កមងំ្រប ប់ វុធពីេស ម េហើយេស មបនដក្រពះអងគេចញ
េ យ ក់បងបូនរបស់្រពះអងគជនួំស គ្ឺរពះអងគឯម ែដលជ
អនក ក់កមពុជឲយឋតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគង្របេទសេស ម ។ 
 ករ្របទូស យ្រប ក់្របែហលគន េនះ េនែតបនជ
េ្រចើនសតវត រ ៍ េហើយទឹកដកីមពុជេចះែតរួញតូចេទ ៗ េ យ
ធក់េទកនុងក ប់ៃដេស មខះ យួនខះ ។ េនេពល្របេទស
ប ងំកន់កប់ែផនករដបលកមពុជេនឆន  ំ ១៨៦៣ បូរណភព
ែដនដ្ីរបេទសេនះបនបតប់ង់សឹងពក់ក ល ៃនទហំំទឹក
ដបីចចុបបននេនះេទេហើយ ។ 
 អ្វីែដលបនេកើតេឡើងេនេ្រកមកចិចករ្រតត្រ  ពីរដ-
បលប ងំេនះ គផឺល្របេយជន៍ពណិជជកមម ែដលគពំរ

េ យនេយបយ េនកនុងេនះ សនរបស់ពលរដែខមរ មនិសូវ
មនករយកចិតទុក ក់េទ ។ ខុសពីកមពុជ ែដលជ្របេទស
មនអធបិេតយយេ្រកមសនធិសញញ ពយបលេនះ ែដនដី
កូ ងំសីុនជបូរណភពែដនដបី ងំ ែដល្របេទសប ងំបន
ចបំងឈនះ មរយៈកមងំ្រប ប់ វុធ ។ 
 កនុងករផល់សមភ សន៍ មរយៈអុីែមល ជមួយ  The 

Cambodia Daily, អនក្រសី Margaret Slocomb ែដលបន្រ វ 
្រជវអពីំកូ ងំសីុន ក់បញចូ លកនុងេស វេភតរបស់អនក្រសី 
ែដលសីពីចកំរេកសូ៊េនកមពុជ និងេនេយ ក មេនះ 
េ ក្រសីបនសរេសរដូេចនះថ “កូ ងំសីុន ជ និគម
េពញទី ឯកមពុជជរដបលមួយែដលភជ ប់ទនំក់ទនំងជមួយ 
កូ ងំសីុនរហូរតដល់ឆន  ំ ១៨៨៧ េនេពលសហព័នធឥណូចនិ 
បនបែំបករដបលេចញពីគន ”។ 
 េនទសវត រឆ៍ន  ំ ១៨៦០ ប ងំបនេរ បចកំណំត់្រពំ
ែដនរ ងកមពុជ និងកូ ងំសីុនពីមួយែម្៉រតេទមួយែម្៉រត ។ េន
មុនេពលមកដល់របស់ពួកប ងំ ដូចែដលេ ក រនិ ឆក 
បនពណិនេនះគថឺ “េគ្រតវូែតទទួល គ ល់...ថ គម ន្រពែំដន
េទេនកនុងពិពភេ កថមេីនះ”។ 
 បញ្រពំែដនេនះ គែឺ្រប្របលផស់បូរេទ ម្រពឹត-ិ

ករណ៍តូចធនីំមួយ ៗ ។ កនុងរកណីមួយេនះ ្របធនរដបល 
ប ងំបនសរេសរកនុងរបយករណ៍ឆន  ំ ១៨៧៤ ថបូរណភព
ែដនដកីមពុជបនព្រងកី េនេពលែដលម នីែខមរមួយរូបបនេទ
កន់កប់ឃុំ គ ី េនកនុង្របេទសេយ ក ម ៃនេខត េទ ង 
(េខតពម) េនចុងទសវត រឆ៍ន  ំ១៨៦០ េហើយបនេធ្វើករ្របមូល
ពនធពីអនកភូមយួិនេនទីេនះ ។                     
 េ ក Celoron de blainville ្របធនរដបលប ងំ
្របចេំខត ្វ យេរ ង បនេធ្វើកណំត់្រ េនកនុងរបយករណ៍  
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ឆន  ំ ១៩៤០ ថ គណៈកមមករ្រពំែដនប ងំពីមុន គេឺនឆន  ំ
១៨៧១ បនសេំរចចតិកណំត់យកសទឹងទេន េនកនុងែដនដកូី

ងំសីុន េធ្វើជតបំន់យុទធ ស និងដកឹជញជូ ន ។ េនះជករ
េធ្វើេសចក ី
សេំរច ែដលខូចខតផល្របេយជន៍េសដកចិចរបស់្របេទសជតិ
ែខមរេទនឹងផល្របេយជន៍នេយបយនិងេសដកចិចរបស់
និគមេនែដនដកូី ងំសីុន ។ 
 អនក្រសី Slocomb បនែថងថអនក េំកសូ៊ បនយក 
ចតិទុក ក់តចិតួចអពីំបញបូរណភពទឹកដ ី និងចេណះដងឹ
អពីំវបបធម ិ។ េ ក្រសីបនេទ តថ “អនក េំកសូ៊េនកនុងេខតតី
និញ (េ ងដរំ)ី ៃន្របេទសេយ ក ម េទះបជី្រតូវេគរុញឲយ
្រតឡប់េទកនុង្រពំែដនបនិចេដើមបបីងញឲយេឃើញថ េគមនែខ
បនទ ត់្រពំែដន្រតមឹ្រតូវក៏េ យ ក៏ខញុមំនិែដលបនឮ ឬបន ន
អពីំឧទហរណ៍មួយ ែដលបងញ្រពឹតកិរណ៍្រប ក់្របែហល
គន េនះចេំពះែខមរេនកនុងទឹកដកីមពុជេទ” ។ 
 ្របធនរដបលននរបស់ប ងំ បនពយយមទប់

ក ត់្រកុម តទីនិយម ជពណិជជមកពីកូ ងំសីុន ។ េទះ
យ៉ង  អនក្រសី Slocomb បននិយយថ រដបលខ្វះបុគគលិក
េធ្វើករជេ្រចើន េហើយភគេ្រចើន្រតូវបូរករងរថន ក់កពូំល ៗ ជ
េ្រចើនដងេ យ រេគលនេយបយគម នអ្វីរងឹម ំ ។ ជនជតិ
ប ងំែដល ងំលេំនទីេនះ បនទទួល ទិភព មចបប់ និង
បទបញជ េផ ង ៗ ឲយេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់កនុងវស័ិយនេយ-

បយ េហើយជនជតបិ ងំ ែដលជម នីសេំរចចតិកចិចករ
ទងំពួង ។ 
 ជនជតបិ ងំមនិែដលរងករសីបេនទ សេទ ។ េ ក 

រនិ ឆក បននិយយេនកនុងេស វេភរបស់េ កែដលសីពី
េ កអធកិរ Rheinart  ែដលបនបញចុ ះសីម្រពំែដនេនកនុង
តបំន់កូ ងំសីុន េនេខតតនិីញ (េ ងដរំ)ី េនឆន  ំ ១៨៧០ ។ 
េយង មអធកិររូបេនះ គមឺ នីែខមរែដលសេមចនេ តមបញជូ ន
េទពិនិតយសីម្រពំែដនេនះ បនេធ្វើដេំណើ រេទដល់យឺតេហើយ
បនសំ កេនែតកនុងទឹកដកីមពុជ េ យពុបំនអមដេំណើ រ្រកុម
ប ងំេនេពលេធ្វើករេបះបេងគ លសីមេនះេឡើយ ។ ម នីកនុង
្រសុកថន ក់ទបមន ក់ បនរលឹំកេរ ងេនះដល់្រពះម ក ្រតថ 
្រកុមអធកិរកចិចរបស់ប ងំបនេបះបេងគ ល្រពំែដនេ យកត់
ដែីខមរខះេទកូ ងំសីុន េហើយេសនើ្រពះអងគេធ្វើករត  ៉ ។ កមពុជ 
បនទទួលដមួីយភគ្រតឡប់វញិ ប៉ុែនភគដែីដលមនជវីជតិ
េនកនុងេខតតនិីញ េនែតឋតិកនុងដកូី ងំសីុនដែដល េនះ ម
សេំណររបស់េ ក រនិ ឆក ។ 

 ្រកុមម នីរដបលប ងំ បនកន់េជើងភគកីមពុជ ។ 
េ ក Forest  បនបងញេនកនុងេស វេភរបស់េ ក “្របេទស
កមពុជ និង និគមប ងំ” បនសរេសរថ េ ក Huynh de 

Verneville ែដលជអនកេមើលករខុស្រតូវកពូំលេនកនុងទសវត រ ៍
១៨៩០ េនះ ែតងែតបន្របកសមនិទទួល គ ល់ករលុកលុយ
ែផនករដបលហិរញញវតថុ  និងែដនដកូី ងំសីុន ។ 
 េនកនុងរបយករណ៍របស់អនក្រសីឆន  ំ ១៩៣២ េទ
អភបិលែដនដកូី ងំសីុន អនក្រសី Suzanne Karpeles អគគេលខ-

ធកិរនីិពុទធ សនបណិតយប ងំ បនតូញែតរអពីំបញែដល
ថ មនម នី ធរណៈរបស់ប ងំខះបនចត់ទុកពលរដែខមរ
ថជជនចណូំលថម ី េនេលើែដនដកូី ងំសីុន ជជងអនកទងំ
េនះជមច ស់េដើមៃនទឹកដេីនះ េហើយថម នីយួនេនកនុង្រសុក
មនិេគរពវត មែខមរ េហើយែតងែតយកពនធពីែខមរែដលេធ្វើពិធី
ឈបនកចិច ឬពិធបុីណយេផ ង ៗ ។ 
 ៩ ឆន េំ្រកយមក េ កអភបិលរងែដនដកូី ងំសីុន  
Henri Georges Rivoal បនសរេសរលិខិតេផញើជូនេ កអគគ
េទ ភបិលរងឥណូចនិ Jean Decoux ថ “ ថ នករណ៍ជន
ជតភិគតចិទងំអស់េនះ និងករេធ្វើឲយឯេកបនេធ្វើឲយមនករ
ធក់ទឹកចតិយ៉ងខងំ ប លឲយខញុ េំធ្វើករពិចរ េឡើងវញិ
ជបនទ ន់មុនអ្វី ៗ ទងំអស់អពីំត្រមូវករ្រតូវផល់ឲយជនជតិែខមរ
ភគតចិនូវលកខណៈករពរមួយ មរយៈអ្វីមួយ ែដលខញុសំងឃមឹ
ថ នឹងេធ្វើឲយ ថ នភពល្របេសើរបនរកីចេំរ ើនកនុង ថ នភព
សងគម និងនេយបយរបស់ពួកេគ”។ ប៉ុែនេគលបណំងេនះមនិ
ែដលកយជករពិតេឡើយ ។ 
 បនទ ប់ពីេនះែខមរកមពុជេ្រកម ែដលតំ ងឲយ្របជ
ពលរដ ៨% េនកូ ងំសីុន ែដលេ្រកយពីជអនក ងំលេំនែត
មួយគត់េនេលើតបំន់េនះនសតវត រទី៍ ១៧ េនះ ្របវតេិសដវទូិ
ប ងំមន ក់ េ ក Charle Robequain បនប៉ន់្របមណថ េន
ចុងទសវត រឆ៍ន  ំ ១៩៣០ ពលរដែខមរកូ ងំសីុនមន្របែហល 
៣២៦.០០០ នក់េ្រប បេធ បេទនឹងជនជតយួិនជតិ ៤ ន
នក់ េនះ មសេំណររបស់អនក្រសី Slocomb ។ 
 េ យមនិ ប់តបំន់តូច ៗ ឯេទ ត ែដលម នី្របេទស
កមពុជបន ក់អំ ចេទេលើេនះ តបំន៤េនះទងំមូលបន
ឋតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់េយ ក ម ចប់ពីេដើមទសវ
្រត៍ឆន  ំ ១៧០០ ។ េលើសពីេនះេទ ត េយ ក ម ក៏បនកន់
កប់េទេលើតបំន់ែដលរងទណកមម មរយៈសនធិសញញ  ១៨៤៦ 
រ ងេយ ក ម និងសយមេនះែដរ ។ េយង ម្របវតិវទូិជន
ជតែិបលហ កិេ ក  Raoul Marc Jennar  ។          (េនមនត) 



េលខ  ៥០ ែខកុមភៈ  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

សកមមភពសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក តស៊ូេលឆកអន្តរជតិ េដមបីសិទធសិ្វ័យសេ្រមច សនខួន ជូន្របជនុ ស្តែខមរេ្រកម ប់ ននក់ែដលកំពុងឋិតេ្រកមនឹម និគមយួន 

(តមកពីទព័ំរទ ី ២១) មនសិទ ធខិងផូវចបបក់ នុងករទមទរសិទ ធិ

ក នុង នៈជមច ស់ជនជតេិដម ៃនទកឹដី េដមបីសេ មចនវូ សន

ខនួេ យខនួឯងេហយ េ យកលពីៃថងទ ី ១៣ ែខកញញ  ឆន ំ 

២០០៧ សមជិកៃនអងគករសហ បជជត ិចនំនួ ១៤៣ បេទស 

បជុំគន អនមុត័ចបបពិ់េសសមួយ គចឺបបជ់នជតេិដម ែដលគម ន

តំ ងេនកនុងអងគករសហ បជជត ិ ។ ចបបេ់នះ មន ៤៦ 

ម  ជពិេសសម  ៣ ជម សំខនក់នុងនយ័ឲយជនជតិ

េដម មនសិទ ធសិេ មច សនខនួេ យឯង ។ សពៃថងេនះ 

តំ ងជនជតេិដម ែដលគម នតំ ងេនកនុងអងគករសហ បជ

ជត ិមន ៦៩ បេទសេនះ មន ៥ បេទសបនឯក ជយ ។ សហ

ព័នធែខ មរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលបនបេងកតេឡងេនៃថងទ ី

៤ កកក  ឆន ំ ១៩៩៦ ជតំ ងេពញចបបៃ់នែខ មរកមពុជេ កម ។ 

ដូេច នះ ែខ មរកមពុជេ កម មនសិទ ធខិងផូវចបបអ់នរជត ិ កនុងករ

សេ មច សនខនួេ យខនួឯង មនកររក ករពរនវូវបបធមិ

របស់ខនួ មន ពះពទុ ធ សនជេដម ។ 

 ៣-អំពី សន ៃនជនជតិ ខ មរ េន បេទសៃថ ៖ 

 ែខ មរ បន តវបតប់ងទ់កឹដីេទ បេទសៃថ ជេ ចនេខត 

ដូចជេខតេននយិយភ ែខ មរ គេឺខតបូរ ម េខតសរុនទ េខតកូ

ខន ់ នងិេខតសុី េកត ។ ចំ ណកេខតែខ មរ ែដលបនេទៃថ

រហតូមកទលេ់ពលេនះ េសទរែតបតប់ងភ់ ែខ មរ ែដលជ

ភ កេំណតរបស់ខនួ គេឺខតចនទបូ េខត តយង ់ េខតបច ចមឹបូរ 

នងិេខតនគរ ជសីម ។ 

 រ ភបិលែខ មរ េសទរែត គបជំ់ននមិ់នបនគតិគរូអំពី

ទកឹដី ដលបនបតប់ងេ់ទៃថេឡយ ។ មិនែតប៉េុ ះ សូមបី ត

េធសំេណេទ ជរ ភបិលៃថ ឲយែខ មរេនៃថេរ នភ ែខ មរ 

េដមបីក ុឲំយបតប់ងភ់ កេំណត នងិទេំន មទំ ប់ បៃពណី ខ មរ 

ករ៏ ភបិលែខ មរ ពុំ ដលគតិគរូេ ះេឡយ ។ មឯក រខះថ 

ទកឹដី ខ មរែដលបនបតប់ងេ់ទៃថ មនទហំំ ៦០.០០០ គឡូីែម៉ ត

កេរ ៉មនចនំនួ ១០ េខត មនពលរដែខ មររសេ់នចនំនួ ៧ ន

នក ់។ ែខ មរ យេុ កម ៤០ ឆន ំ មិនេចះនយិយែខ មរេឡយ េ ពះ

កមុ  កមុរ ខ មរ តវែតចលូេរ ន រដរបស់ៃថ ។ សពៃថង 

េគេនឮចេ ម ងែខ មរសរុនទ េ ថ ចេ ម ងក នម ។ េនេពលថម ី

ៗ េនះ េ ក ជយ័ មងគល យ ុ៤១ ឆន ំ ភរយេឈម ះ អកខ  នងិ

ទរកមន ក ់ែដលេទបនងឹេកតេឈម ះ អប  ជ គ រែខ មរមកពី

េខតកខូន ់បនេបកបេ ង ងភ ែខ មរពីរកែនងកនុងេខតសរុនទ ។ 

 េយងសូមសរេសរ នងិសូមអនេុមទន នវូឧតមគតិ

ជតនិយិមដ ៏ជលេ ជរបស់េ ក ជយ័ មងគល ែដលបនេបក

បេ ង នភ ែខ មរេនះ ។ ជមួយេនះ េយងសូមអំពវនវរ ភិ

បលែខ មរ នងិពលរដែខ មរក ល សូមជំរញុករសិក ភ
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