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ម កេរង 

េ យៈ េច មនុេខម  
 សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលជអងគករចលនតស៊ូ
េ យអហងិ មយួ សប មចបប់អងគករសហ បជជតិ និងជ
សមជិកេពញសិទធិ ៃនអងគករ UNPO, IDBF,  និង អងគករ
UNPFII ពមទងំមនសមជកិ សមជិកេនជុំវញិពិភពេ ក 
កនុងេនះរមួមន បធន ខ បចទីំប សុី, អូ លី, អឺ៊រ ៉បុ, 
សហរដ េមរកិជេដីមេនះ កលពីៃថង ៦-៧ និងទី ៨ មិថុន 
កនងេទេនះបនចញច ប់ម សននិបតេលីកទី ៨ របស់ខួនេនឯទី
កង ដិនេវ ីរដកូឡូ ៉ដូ សហរដ េមរកិ ។ 

 បភពព័ត៌មនពមី នីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចេំន
សហរដ េមរកិ បនឲយដឹងកលពី ពឹកៃថងច័នទបនទ ប់ពីបនបញច ប់
ម សននិបតេនះថ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េទីបែតបន
បញច ប់ម សននបិតេលីក ៨ េនឯរដកូឡូ ៉ដូ សហរដ េមរកិ 
េ កមអធិបតីភពេ ក េ  គឹមថុង េ យបនេបះេឆន តរក
ទុកគណៈកមមករនយក ១១ រូបរបស់ខួនឲយេនដែដល គឺ ៧ រូប
េ យករេបះេឆន តតំ ងមកពី មទីប និង មរដនន 
េហយី ៤ រូបេទ ត េ យករែតង ងំេ យមនករចូលរមួ និង
េរ បចំេ យអងគសននិបត កនុងេនះរមួមន ពះសងឃចំននួពីរអងគ 
សីមយួរូប និងតំ ងយុវជនមយួរូបផងែដរ ។ 

 េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម ែដលេទីបែត តវបនអងគករតំ ងឲយ បជជតិ
ែដលគម ន សនៈេនកនុងអងគករសហ បជជត ិ ឬេ កតថ់ 
UNPO េបះេឆន តេ ជីស ងំឲយេធីករគណៈកមមករនយក ៣ 
ណតិជប់ ៗ គន  េពលេនះ តវបនសមជិក សមជិកគំ ទ 

េនរក តំែណងដែដលជ បធន បតិបតិមយួ ណតិ ៤ ឆន េំទ ត 
គឺចប់ពីឆន  ំ២០០៨-២០១២ ។ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បនមន
ប សន៍ឲយដងឹថ ម សននិតបតែដល ប ពឹតិេឡងីអស់រយៈ
េពលចំននួបីៃថង េពលគឺចប់ ងំៃថងសុ ក (តេទទំព័រទី ០៣)  

 

គណៈកមមករនយក ណតិទី ៤ ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 2 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 វិចរណកថ 

 ពះពុទធបរម គៃនេយង ពះអងគ ទង់សែមងថ េនេល
េ កេនះ គម នអី ច ក់បងំករពិតបនេឡយ ។ េមដកឹន ំ
យួន ែដលខិតខែំកៃចនកៃឡ បវតិ សែខមរេ យ ងំថខួន
មន បជញ  មនលបចិកល មនសមតថភព គប់ គន់ ចេលប
តបក់ បេទសមួយ ឲយេទជ បេទសមួយេទ តគម នអនក  ឬ
ចបប់  មកេធឲយខួនជប់ចណំងចេំពះករេ ភលន់េនះ 
បន ។ េមដកឹនយួំនែថមទងំ ៊ ន កេអត កេទម មនអណួំត
ថខួនជអនកពូែកចបំងមនិប ជ័យ ចឈនះស ងគ មប ងំ 

េមរកិកងំ មនិ តមឹែតករពរេវ ត មប៉ុេ ះេទ ែថម
ទងំ ចឈនពន េហយកន់កប់កមពុជ និង វ េទ ត 
ផង ។ េនះជអណួំតរបស់េមដកឹនយួំន េធចេំពះ បជពលរដ 
ែដលខបខចអំ ចគុក ច ក់៉កុមមុយនិសប៉ុេ ះ ។ ទឹកដី
ទងំេនះមនិែមនជរបស់ប ងំ េហយក៏មនិែមនរបស់ េមរកិ
កងំ ដូេចនះេទះបជីម បេទសទងំពីរេនះពូែកយ៉ង  ក៏
ស ងគ មឥណូចនិមនិ ចបនេទេទ តបនេឡយ េ យមូល
េហតុថទឹកដេីនះមនិែមនរបស់ប ងំ និង េមរកិកងំ ។ 
យ៉ង មញិទឹកដកីមពុជេ កមជរបស់ែខមរ ៃថងអនគតនឹង តវ
ែតបនមកែខមរវញិ ែដលជមច ស់ សកមច ស់ដ ី។ 
 អកបបករិយិេឡមឡឺម របស់េមដកឹនកុំមមុ និសយួន 
នេពលបចចុបបនន បនេធឲយអនរជតិ គ ល់ កេយពិត បកដនូវ
ចរតិែកៃចន បល័យពូជ សន៍ រ ំ យវបបធម៌អក រ ស 
អរយិធម៌ពូជ សន៍ ែដលជមច ស់ សក រួមមនែខមរេ កម និង
ជនជតមិ៉ុង ញ៉ជេដម ។ េ កយពីបនដេំណ រឈនពន
េឆព ះេទទិសខងតបូងរបស់ជនជតយួិន និងករអនុវតន៍សិទធិ
សញញ ខុសចបប់របស់ប ងំ រ ងេ ក ងំសង់អូរយី៉ូល និង
បវ យ នៃថងទី ០៤ ែខមថុិន ឆន  ំ១៩៤៩ មក េមដកឹនយួំន
បនយកស ងគ មឥណូចនិេធជរនងំ េដមបេីលបទឹកដកីមពុជ
េ កម ។ េ យសងឃមឹថ កូនេចែខមរេ កមគម នអនកេចះដងឹ 
េចះត េ៉ទ តេឡយ េ យមូលេហតុេ ពះថេនេសសសល់ែត

មនុស លងង់េខប៉ុេ ះ ។ ដូេចនះេហយេដមបកុីឲំយមនករមនទិល
ែ កងមនេនេសសសល់ េគបនអនុវតមនិបន ល់ទុកអនក បជញ
បណិតែខមរេ កយស ងគ មឆន  ំ១៩៧៥ ែផនករកេស ៥០ (KC 

50) បនចប់េផមជកីរេំលងទងំបញសគស់ទងំេដម ។  
 េមដកឹនយួំន បនបេញចញនូវទេងដ៏ ពហឺនរបស់ខួន
បនេទេទ ត េ យចុះហតថេលខេលចបប់េគរពសិទធមនុស
េនឆន  ំ១៩៨០ រហូតមក ។ េ យសំ ងថ ករសមប់រងគ ល
ៃនែផនករ បល័យពូជ សន៍របស់ខួន េពលគគឺម នអនក  
ឬជន ដងឹេឡយ ដូេចនះេគគម នអីគួរឲយភ័យខចទល់ែត
េ ះ ។  
 េនៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ រ ភបិលកុមមុយ-
និសយួន បនចុះហតថេលខទទួល គ ល់ចបប់សិទធិជនជត ិ
េដមមួយេទ ត ។ កនងមកថមី ៗ េនះ កង ណូយ ងំខួនជ
អនកមនជេំន ពះពុទធ សន េ យេធជអនកេរ បចទិំ បុណយ
វ ិ ខបូជអនរជតយ៉ិងគ គកឹគេ គង ចង់បងញថខួនជ
មនុស បេសរបផុំតេនេលេ កេនះ ។ 
 េតេមដកឹនយួំនមនបនគតឹថ ខួនជរដកុមមុយនិស
ែដរេទ ? េនះគគឺម នអីខុសពីខចស់កន់សីលេនះេទ ។ េម
ដកឹនយួំនមនករេក កហល់ ក យ ស់ េ យខិតខំ
តបតិេតប ត ក់កបំងំបញែខមរេ កម និងជនជតភិគតចិ ៃន
ពូជ សន៏ទងំ យេនកនុង បេទសេវ ត ម ។  
 ពកយចស់េ កេពលថ ពកយេ ចនភូតចញ់ ម
យ៉ង មញិពុតយួន បន តវអនរជតេិឃញយ៉ងចបស់
កែឡត េ យ រ តវសហព័នធែខមរកមពុជេ កមបក កត
េនកនុងអងគករសហ បជជត ិ និងម សននិបតសិទធិមនុស  ។ 
េហយអីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍ េនះគបឺញែដលយួនរេំ ភ
សិទធិ និងេសរជីេំន ែខមរកមពុជេ កម បនកយជបញអនរជតិ
េទេហយ ៕ 

ថច ់ង៉កុ ថច ់

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

ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 3 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១) ដល់ៃថង ទិតយ ។ េនៃថងសុ ក គណៈកមម-
ករនយកសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនេធរីបយករណ៍ជំ ប
ដល់អងគម សននិបតទងំមូល ជពិេសសគឺសកមមភពតស៊ូ
េ យអហងិ េនេលីឆកអនរជតិ ។ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ មន
ប សន៍ឲយដងឹេទ តថ ចំណុចសំខន់ ៗ េនះ គឺសហព័នធបន
យករណ៍អំពីសកមមភព និងរូបភពសំខន ់ ៗ ចប់ ងំពីឆន  ំ
២០០៤ ដល ់ឆន  ំ២០០៨ ែដលកនុងេនះរមួមនទំនក់ទំនងករងរ
អនរជតិ ករងរកមពុជ និងេនកមពុជេ កម េហយីកនុងេនះ  
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ក៏បនបងញសមមភពករងរេនេលី
ឆកអនរជតិ ែដលដឹកនេំ យេ ក សឺន ទនួ អតតី បធន
បតិបតិ ចូលរមួកិចច បជុំម សននិបតសហ បជជតិផងែដរ ។ 

 មរយៈករតស៊ូេ យសនិវធីិ និងទទលួបនករគំ ទ
ពីជនរមួជតិែខមរ និងសហគមន៍អនរជតិគរួជទីគប់ចិត ជ
ពិេសសេសចកសីេ មច ៃនករអនុម័តចបប់ជនជតិេដីមរបស់អងគ
ករសហ បជជតិកលពីៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ ២០០៧ េនះ 
េ ក បធន បតិបតិ ថច ់ងុ៉ក ថច់ ក៏បនមន ប សន៍ឲយដងឹ
ផងែដរថ សហព័នធសងឃឹមជនិចច ថនឹងមនេជគជ័យកនុងករ
បនម យ េឆព ះមកកន់ទឹកដីកមពុជេ កម ។ េនកនុង
ណតិកនងមកេនះ សហព័នធទទលួបនេជគជ័យជេ ចីនជូន

ែខមរកមពុជេ កមទងំេនេលីែដនដីរបស់ផងខួន និងេនេលឆីក
អនរជតិ “ករសងឃឹមហនងឹេហយី ែដលេធីឲយបងបូនែខមរេ កម
េយងីេនកនុង សក ទងំ ពះសងឃ ទងំ គហសថដឹងឮ និង បឹងែ បង
យកនូវសិទធិរបស់ខួនេទត ៉ កនុងេនះមន ពះសងឃែខមរេ កម
េយងីេនេខតឃងំហនងឹ បនខំ បឹងត ៉ករេដីមបីេធីបុណយកឋនិ-
ទនជេដីម គឺេធី ម បៃពណី ទំេន មទំ ប់ មែបបបទ ពះ
ពុទធ សន ។ េយងីខញុថំ បជពលរដេនេខតឃងំ និងេខត
មត់ ជក ទទលួបនេជគជ័យពរី ភិបលយនួ ែដលបនរបឹអូស
យកដីធីរបស់ពកួគត់ ។ ជពិេសសេនេលឆីកអនរជតិ ែដល
បនេធីឲយអងគករសហ បជជត ិ ែផនកខងសទិធិមនុស កី ខង
មនុស ធមិកី រមួមនសភអឺរ ៉ុបកី និងអងគករនន គឺថមនករ 
គំ ទសហព័នធ គប់កែនងទងំអស់” ។ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បន
បញជ ក់ថ “េនះគឺជលទធផលមយួៃនករ បឹងែ បង េហយីក៏ជលទធ
ផលមយួែដលបងបូនែខមរ និងបងបូនែខមរេ កមេយងីសហករគន
កនុងរយៈេពល ៤ ឆន កំនងមកហនងឹ ។ ករសងឃឹមរបស់េយងីគឺ
េ យ រេទកែនងក៏េ យមនករគំ ទ ដូចជមនករគំ ទពី
តំ ង ស កសួងករបរេទសមកពីខង បេទសអូ លី ក៏
ដូចជេនសហរដ េមរកិ ែផនកខង ពឹទធសភ ែផនកខងទទលួ
បនទុកខង សន ែដលែតងអេញជ ីញសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 
និងទក់ទងមកេនអីែដលរ ភិបលយនួហនងឹរេំ ភ ។ ដូេចនះ 
ករសងឃឹមេយងីមន គឺេ យ រមនចបបគ់ំ ទ ជពិេសសគឺ
ចបប់ជនជតិេដមី ែដលេកីតេឡងីកលពីៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ

២០០៧ ។ េយងីសងឃឹមថចបប់េនះនឹងបនទទលួេជគជ័យដូច
ជចបប់ ែដលេគបេងកីតេឡងីជសកលកលពឆីន  ំ១៩៤៨ ។ មក
ដល់េពលេនះ េគេឃញីចប់ពី បេទស ៥១ ដល់ ១៩៣ ទទលួ
បនឯក ជយ” ។ 
 គរួរលំឹកថ អងគម សននិបតែដលបន បរពធេធីេឡងី
អស់រយៈេពលបៃីថង េនឯទី កង ដិនេវ ី រដកូឡូ ៉ដូ សហរដ 
េមរកិ បនទ ប់ពីគណៈកមមករនយក ណតចិស់េឡងីេធីរបយ

ករណ៍ ដំេណីរតស៊ូេ យេជគជ័យេនេលីឆកអនរជតិ ពម
ទងំចំ ប់ រមមណ៍ និងគណៈកមមករេរ បចំករេបះេឆន ត 
ែដលរមួមន ពះេតជគុណ ថច ់េស  បធន, េ ក ែកវ ច័នទឆន 
អនុ បធន, េ ក  ំខយ អនុ បធន, េ ក ថច់ េក  អគគ
ពិនិតយ, េ ក សឺន សំេរច អគគពិនិតយ, ពះេតជគុណ ថច ់ច នទ  
េលខធិករ, ពះេតជគុណ កន់ សុផនរទិធ ិេឃសនិក និងជនរមួ
ជតិែខមរេ កម បនេ ជីស ងំគណៈកមមករនយកចំននួ ១១ រូប 
ែដលជប់េឆន តបនករងរកនុង ណតិទី ៤ នឆន  ំ២០០៨-២០១២ 
រមួមន េ ក េ  គឹមថុង អធិបតី, េ ក ថច់ ងុ៉ក  
ថច់ បធន បតិបតិ, េ ក បក់ េសរវីុឌ  អនុ បធន និងទទលួ
បនទុកកិចចករបរេទស, េ ក ថច់ េស បធនសភតំ ង, 
េ ក េច េរ ប បធនសភ ពឹទធ ចរយ, េ ក តឹង ម៉ន់រនិ 
នយកែផនករ និងកី , េ ក តឹង យ៉ប់ អគគេហរញញឹក, ពះ
េតជគុណ ថច់ បី៊ រងគ នយកអនរ សន និងព័ត៌មន, ពះេតជ
គុណ ថច ់ធេមម  អគគេលខធកិរ, អនក ស ី េសីន ធីណិត នយក
សី និងេ ក េច េសរ ី បធនយុវជនសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម 
េហយី បធនគណៈកមមករេរ បចំករេបះេឆន ត ក៏បន បកស
សមសភពអនកកមមករនយកៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ជូន
ដល់អងគម សននិបត ។ េ កយមក ពះេតជគុណ ថច់ េស  ក៏
បនដឹកនគំណៈកមមករនយក ណតិថមី េធីសចច បណិធន 
េដីមបីចូលកន់តំែណងថមី លុះដល់េពល ង ចនមិន ពះសងឃជយ-
េន និងមន រំបងំបចផក បសិទធពរដលគ់ណៈកមមករនយក 
សូមសិររសីួសីដ៏ម បេសីរេកតីមនដល់ថន ក់ដឹកនថំមី ៃនសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ កម និងនមំកដល់ជ័យជំនះ គប់ករងរជបន
េទ ត ៕ 

សមសភពគណៈកមមករនយក េធពិធសីចច បណិធន ចលូកន់ដំែណងថមី  

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 4 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 បភពព័ត៌មនពី បជពលរដែខមរ េន សក យទង 
េខតមត់ ជក បនឲយដឹងកលពីៃថងេ រ ៍ទី ៧ ែខមិថុន កនងេទ
េនះថ មន ពះសងឃេចអធិករវតជីេកងេ កមមយួអងគ គង់េន
សក យទង េខតមត់ ជក តវបនពកួ ជញ ធរឆន ំ ពំែដនយនួ
ចក កេប-ភនំដិន (Tinh Bien) ងំ បដិេសធន៍មិនឲយ ពះអងគ
និមនេទ បេទសកមពុជេឡយី េបីេទះបី ពះសងឃអងគេនះមន
លិខតិឆងែដន តឹម តវ និងទិ ករ សបចបប់ក៏េ យ ។ 
 ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម និមនេទពី សក យទង 
េខតមត់ ជក អតីតទឹកដីកមពុជេ កម ឬយនួេ ថេយ ក ម
ខងតបូងសពៃថង កនុងេគលបំណងចូលេទ បេទសកមពុជ ម ចក
កេប-ភនំដិន កលពីៃថងទី ៧ មិថុន បន បប់អនកយកព័ត៌មន 

“ បឹតប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថ ពះអងគ តវបន ជញ ធរ
យនួ ចក កេប ងំមិនឲយចូលកនុងទឹកដី បេទសកមពុជេទ ដូេចនះ
ពះអងគ តវនិមន តឡប់មកវត ម េនកនុង សក យទងវញិ។ 
ពះេតជគុណ េច ភី  ែដលេគ គ ល់ថជ ពះេចអធិករវត 
ជីេកងេ កម ឋតិេនកនុងឃុចូំវ ងំ សក យទង េខតមតុ ជក 
េហយីធប់បនផល់កែនង ឲយ កមបតករទមទរដីធីែខមរេ កម 
ន ក់េនបេ ះ សននកនុងវតកលពីកនងមក បនបញជ ក់ថ 
ពះអងគមិន ៊ នមនសងឃដីក មទូរស័ពទេ ចនីេទ េ ពះខច
មនបញដល់ខួនេនេពលែដលេគចប់ករសនទនបន ។ 
 ចំេពះករអះ ងរបស់ ពះសងឃខងេលីេនះ តវបន
បជពលរដែខមរេ កម ែដលរស់េន ម ពំែដន ចក កេប-ភនំដិន 
ឲយដឹងថ េគពិតជបនេឃញី ពះសងឃចំននួពីរអងគបំេពញែបប
បទេដីមបីេឡងីេទ បេទសកមពុជែមន ។ បុ៉ែនេ កយមកេគេឃញី
ពះសងឃែតមយួអងគគត់ ែដល តវបនពកួឆម ំ ពែំដនយនួអនុញញ ត 
ចំែណកឯ ពះសងឃមយួអងគេផ ងេទ ត តវបនេគដកហូតយក
ទិដករឆងែដន េហយីេដញឲយ តឡប់េទវត មវញិ ។ េបី ម
បុរសចំ សម់ន ក់ ែដលសុំមិនបេញចញេឈម ះ សពៃថងរស់េនកនុង
ភូមិ ស់ សក កេប ជបនឹ់ង ចកេចញចូល ពំែដនយនួ-ែខមរ 
ែដលបនេឃញីេហតុករណ៍ចបស់នឹងែភនកអះ ងថ ចប់ ងំពី
េដីមឆន  ំ ២០០៧ មកដល់េពលេនះ រ ភិបលយនួែដលមន 
េង ង តឹងយុង នយករដម នី និងមនបុគគលេឈម ះ ទិន បក ំ
អនកនពំកយ ថ នទូតយនួ បចេំន បេទសកមពុជ ែតងផ ំគំនិតគន
េធីបប បជពលរដ និង ពះសងឃែខមរេ កម ។ ជក់ែសងកមងំឆម ំ
ពំែដនយនួែដលឈរេជីងេន ចក កេប បនបដិេសធនយ៉៍ង

ច់អហងក រ និង ងំមិនឲយ ពះសងឃអងគេនះចូលេទកនុងទកឹដី 
កមពុជ ជ ចខ់ត បុ៉ែនអនកនពំកយ ថ នទូតយនួេឈម ះ ទនិ ប
ក ំបដិេសធនទ៍ងំវេងងវងន់សន់េ  គម នដងឹខ ល់អីេ ះ ។ 
 បុរសចំ សម់ន ក់េនះបនបនេទ តថ របបកុមមុយនិស-

យនួ ែដល ក់ និគមេលីពលរដែខមរបចចុបបននេនះ ពំុបន
េគរពសិទធិ ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កមេ ះេឡយី ។ 
ជក់ែសង ជញ ធរយនួបនចបផ់ ឹក ពះសងឃចនំនួ ១៩ េនឯ
េខតឃងំ និង ពះ តពងំ កនុងេនះមន ពះសងឃចំននួ ៥ អងគេន
េខតឃងំកំពុងជប់ពនធនគរព ី ២ េទ ៤ ឆន  ំ េ កម ល កម
តុ ករ ៃនចបប់ៃ ពរបស់យនួ ។ េហយីេ កពីេនះក៏មន ពះ
សងឃ ទឹម ខន ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង សកគរិវីង់ 
េខត ែកវ  កំពុងជប់ពនធនគរេនេខតមត់ ជក មកដល់េពល
េនះក៏ពំុទន់េឃញីមនករេ ះែលងែដរ ។ 
 ពក់ព័នធនឹងករេចទ បកន់របស់ ពះសងឃ និងពលរដ
ែខមរេ កមេន ម ចក ពំែដន កេប-ភនំដិនេនះែដរ បុគគលេឈម ះ 
ទិន បក ំ អនកនពំកយ ថ នទូតយនួ បចេំន បេទសកមពុជ 
ែដលេគដឹងថបនលួចេរ នេចះនិយយភ ែខមរចបស់បងគួរ និង
កំពុងែតខ សឈ់មេសទីរ ចខ់ ល់េ យ រ ពះសងឃ និងពលរដ
ែខមរេ កមេនកនុង បេទសកមពុជ េធីឲយឈកឺបលេសទីរេរ ង លៃ់ថង
េនះ បនដិេសធន៍ទងំវេងងវងន់សន់េ ចស់ទិសេ យមិន
ដឹងេរ ង ៉វអីទងំអស់េហយីនយិយ កេឡះេខះែបបេនះថ “ជនួ 
កលេយងីមនសំបុ ត ន មែតេយងីមិន សបចបប់ ។ ឧទហរណ៍ 
ហសួេពល...ហសួកលកំណត់ ឬក៏មនេរ ងសីមយួ...និយយ
ទេទអញច ឹងគឺមិនដឹងេម៉ចអធិបបយបនេទ...” ។ 
 បតិកមមនឹងអកបបកិរយិ ទិន បក ំ គម នដឹងខ ល់ 
រឡកិរឡក់ដូចេកមងេប មៃដេនះ ពះសងឃ ពះនម ថច់ បិ៊ញ 
តំ ងសហ័ពនធែខមរកមពុជេ កម បចេំន បេទសកមពុជ បន
មនសងឃដីកថ អីែដល ទិន បក ំ េលីកេឡងីគឺ គន់ែតជ
ពកយេ ះ រឲយែតរចួខួនប៉ុេ ះ ។ ជក់ែសងរ ភិបលយនួ 
បនបញជ ឲយ កមយនួមយួដំប ចុះេទវតជីេកងេ កម េធីករ
គំ មកំែហង ពះសងឃ ែដលបនផល់កែនង ន ក់េនដល់ពលរដ
ទមទរឲយរ ភិបលយនួ បគល់ដីធីជូនពកួគត់វញិ ។ េហយី
កមយនួមយួដបំ េនះ ក៏បនេឃសនបបំក់ ម រតី កមកមម-
ករេ ងច កឲយសប់េខពមីនឹង ពះសងឃេចអធិករវតជីេកងេ កម ៕ 

កញញ  សីរត័ន 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 បជពលរដ និងនិស ិតែខមរកមពុជេ កមបនសំែដង
កំហងឹេ កវេ កធចំេពះ កសួងធមមករ មនទីរធមមករខង វ ជវ 
និងនយក ន វ ជវ រមួទងំមនទីរធមមករ កងែដលបនចុះេទ
ដកឆយ ពះសងឃែខមរ កំេណីតែខមរកមពុជេ កម េនឯវត មគគី-
រង ី សងក ត់សទឹងមនជ័យ ជធនីភនំេពញ កលពីៃថងទី ២ មិថុន 
កនងមកេនះ ។ 
 បភពព័ត៌មនពវីត មគគីរង  ី ឋតិេនទី កងភនំេពញ 
បនឲយដឹងកលពីៃថងទី ៣ មិថុន ថយ៉ងេ ច ស់មន ពះ
សងឃកំេណីតែខមរេ កមចំននួ ១៤ អងគ គង់វត មគគីរង ី តវ កម
ពកួម នី កសួងធមមករ មនទីរធមមករខង វ ជវ និងនយក ន

វ ជវ រមួទងំមនទីរធមមករ កង និង បធនករយិល័យ កសួង
ធមមករេធីករដកយកឆយ ។ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម ែដល
ធប់ែតេចញមុខត ៉េនខងមុខ ថ នទូតយនួ ឯទី កងភនំេពញ
បឆងំេទនឹងវបបធមិរេំ ភសទិធិមនុស  និងេសរជំីេន សន
របស់រ ភិបល កង ណូយ កំពុងែត បឈមមុខេទនឹងបញ
ជេ ចីន ែដល កម ជញ ធរមនសមតថកិចចបំេរផីល បេយជន៍យនួ
ច់ៃថ កំពុងចុះេធីករ វ ជវេសុីបអេងកតដកហូតឆយ និងរក
ពះសងឃែកងកយ ។ 

 េយង មសងឃដីក ពះេតជគុណ េយ ង សុិន ពះ 
បធនសមគម ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម និងជ ពះេចអធិករ
វត មគគីរង ី បនឲយដឹងថ កមម នី កសួងធមមករបនេកះេ
ពះអងគឲយ បមូលឆយ ពះសងឃកនុងវត យកេទ បគល់ឲយពកួខួន
េដីមបី វ ជវរកសងឃែដលែកងកយគង់េនកនុងវតេនះ ។ េហយី
កមម នី កសួងធមមករ និងពកួម នីពក់ព័នធទងំេនះបនដក
ហូតយកឆយ ពះសងឃចំននួ ១៤ អងគេដីមបីេធកីរ តតពិនិតយផង
ែដរ ។ ពះេតជគុណ េយ ង សុនិ  មនសងឃដកីឲយដឹងថ េបពីកួ
ម នី កសួងធមមករទងំេនះចុះេទវត មគគីរង ី វ ជវ េដមីបី
រកករពិតរបស់ ពះសងឃែខមរេ កមែដលែកងកយ ឬមិនែកងកយ
េនះ ពះអងគមិនខចេទ េហយីេបីមន ពះសងឃែខមរេ កមអងគ
ែកងកយកំពុងគង់េនកនុងវត មគគីរង ី គឺ ពះអងគជអនកទទលួ
ខសុ តវ ។ បុ៉ែន ពះអងគយលថ់ ទេងីៃនករដកឆយ ពះសងឃ
ែខមរេ កមែបបេនះ គឺជែផនកមយួគំ មកំែហងេទេលី ម រតី ពះ
សងឃែខមរកមពុជេ កម ។ 
 ទក់ទឹនេទនឹង កមកញជ ះយនួមយួដំប  បំេរផីល
បេយជន៍យនួេនះែដរ អងគករសងគមសុីវលិេនកមពុជ ែដល ម

ឃេំមីលេរ ងេនះ បនេធីករេថក លេទសរះិគន់យ៉ងខងំ េទេលី
ពកួម នី កសួងធមមករសីេគេនះ ។ េហយីបនេ ករចុះេទដក
ហូតឆយ ពះសងឃែខមរេ កមេនឯវត មគគីរង ីេនះ ថមិន តឹម
តវទល់ែតេ ះ េហយីេនះគឺជកររេំ ភបំពនមយួយ៉ង
ធងន់ធងរផងែដរ ។ 
 េ ក អំ សំ ត ម នីអងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូ 
បននិយយឲយដឹងថ ចំេពះករែដលម នី កសួងធមមករចុះេទ
ដកហូតឆយរបស់ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម េនឯវត មគគីរង ី 
ចំននួ ១៤ អងគ កលពីៃថងទី ២ ែខមិថុន េនះ េ កយល់េឃញី
ថជេរ ងមយួមនិសម សបេទ មផូវចបប់េនះេទ ។ េហយីករ
ពិតដកហូតឆយរបស់ ពះសងឃ លុះ ែត ពះសងឃបន ប ពឹតិ
កំហុសខសុឆគងខសុធមមវន័ិយ ពះពុទធ សន េទីប ចដកយក
េទេមីលពិនិតយបន េហយីេបចីង់ តតពិនិតយ គឺ តវបេងកីតគណៈ
កមមករេដីមបីចុះេទ និងសុំឲយបងញឆយ េហយីេបីមនឆយ
ពិត បកដេហយីេនះ គឺមិន ចដកហូតបនេទ ។ ែត បសិនេបី
មនឆយែកងកយេនះ ពកួេគ ចមនសិទធដិកហូតបន ។ 
 េ ក អំ សំ ត បនបនេទ តថ ចំេពះករចុះេទដក
ឆយរបស់ ពះែខមរេ កមេនឯវត មគគីរង ី បែហលមិនែមនជ
ករែឆកេឆរធមម េទ ចជេរ ងមយួជបព់ក់ព័នធេទនឹង ពះ
សងឃែខមរេ កម ែដលបនេទត ៉េនមុខ ថ នទូតយនួកលពី
េពលកនងមក ។ េ ក អំ សំ ត បញជ ក់បែនថមថ ឆយ ពះ
សងឃគឺេសមី នឹងអតសញញ ណបណ័ បជពលរដ ដូេចនះករដកយក
អតសញញ ណបណ័ គឺជេរ ងមយួែដលខសុនងឹនីតិវធីិចបប់ ។ 
 ជមយួគន េនះែដរ និស ិតឆន ទីំ ៣ ៃន កលវទិយល័យទី
កងៃ ពនគរេឈម ះ េច បញ បនសំែដងករមិនេពញចិត  

ទិដភព ពះសងឃ នងិ បជពលរដែខមរេ កម េទត ៉េនមុខអងគករ UNHCR 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ចំេពះទេងីដ៏ កេឡះេខះ គនែ់តេដមីបី ភសកក រៈ និងផល
បេយជន៍បនិចបនួច របស់ពកួម នី កសងួធមមករ សកែខមរ
និស ិតរូបេនះបនឲយដឹងថ គត់មិនែដលេឃញីម នី ឬ ជញ ធរ
យនួរូប ចូលេទពិនិតយេមីល ឬដកឆយ ពះសងឃេនកមពុជ
េ កមេនះេទ ។ េនះគឺជេរ ងមយួចំែឡក ែដលមិនធប់េឃញីពី
មុនមក េហយីមនភពមិន ប កតីេទ តផង ។ និស ិតេឈម ះ េច 
បញ បន យ ប របនុះបងប់យ៉ងេ គត គត ចំេពះម នី
ែខមរមយួដំប ែដលបំេរផីល បេយជន៍យនួ ។ និស ិតរូបេនះបន
បនេទ តថ ករចុះេទែឆកេឆដកឆយរបស់ ពះសងឃែខមរេ កម 
េនវត មគគីរង ី គឺជេរ ងមយួេធីឲយ ពះសងឃមនករភិតភ័យ ។ 
េហយីនិស ិតរូបេនះបនសំែដងករេង យឆងលថ់ េតីេគយកឆយ
របស់ ពះសងឃកេំណីតែខមរកមពុជេ កមទងំ ១៤ អងគេនះេធីេទអី 
ឬមយួពកួេគយកឆយទងំេនះ បញជូ នមកឲយេច យយនួ 

េដីមបីឲយយនួ វ ជវគំ មកែំហងដល់ កម គ រ ពះសងឃ ។ 
 គរួរលំឹកថ មកដល់េពលេនះមន ពះសងឃែខមរកំេណីត
កមពុជេ កមជេ ចីនរយអងគ កំពុងគង់េនកនុង បេទសកមពុជ ។ 
កនុងេនះមន ពះសងឃអងគខះេទបនករសិក  េ យ រេន 
កមពុជេ កមពុមំន គប់ គន់ ស មបក់រអភិវឌ ន៍ចំេណះ
ដឹងរបស់ខួនឲយសម សបេទនងឹសងគមត មវករ ។ ែតកនុងេនះក៏
មន ពះសងឃ និង បជ សមិនតិចែដរ ែដលរត់េគចពីរបបផច់
ករយនួេទ ជកេកនកនុង បេទសកមពុជ ។ េទដល់ បេទសកមពុជ 
ពះសងឃ និង បជពលរដែខមរេ កម ែតងេ កកេឡងីត ៉ បឆងំ
នឹងមរយទេមដឹកនរំឡកិរឡក់ គំនិតចៃ ងបក ពកួនិយមយនួ
សកីដូង េហយី ពះសងឃទងំេនះែតងែតទទលួរងករប ងក បពី
កមខញុកំញជ ះយនួ ែដលសូមបីែតេកមងេប មៃដក៏េមីលដឹងែដរ ៕ 

េច េ ភិន ី

 េយង មករឲយដឹង ពីសហគមន៍ ណិកជនអេនរ
បេវសន៍យនួខសុចបប់ ែដលកពុំងរស់េនេ យសុខ នឯទី កង
ភនំេពញ បេទសកមពុជ បននយិយថ បុពជិករ ៉ូមុងំកតូលិកមយួ
រូបេឈម ះ  ឌុង (A Dung) ែដលមនកំេណីតេនឯ សក ថី 
(Sa Thay) េខតកមទុម (Kom Tum) តំបនខ់ពង់ ប បនរតេ់ភ ស
ខួនេទ ជកេកនកនុងករយិលយ័ ឧតមសនងករអងគករសហ បជ
ជតិទទលួបនទុកជនេភ សខួនឯ បេទសកមពុជ ជមយួនឹងសម- 
ជិក គ រ ៣ នក់េផ ងេទ ត ែដលកនុងេនះរមួមន បពនធ, បូន
បសមន ក់ យុ បែហល ២០ ឆន  ំ និងកូន សមីន ក់េទ ត យុ ១២ 
ឆន  ំ តវបនេគចប់ព ងត់កលពីរេស លេម៉ង ៥ នៃថងទី ៣ ែខ
មិថុន កនងមកេនះ ។ 
 ជនចំណូលថមីយនួេឈម ះ េង ង ម សពៃថងកំពុង
ពយយមដេណីមករងរសំណង់ពី បជពលរដែខមរមច ស់ សក េន
ឯទី កងភនំេពញ ែដលជមនុស ធប់ គ ល់បុពជិករ ៉ូមុងំេឈម ះ  
ឌុង បនឲយដឹងថ  ឌុង គឺជសមជិកមយួរូបរបស់ កម ៨៤០៦ 
(Khoi 8406) បនរត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ កលពែីខ 
មិថុន ឆន  ំ២០០៧ ។ េហយី  ឌុង ក៏ធប់បន ន ក់េនកនុងទី 
ន ក់ករ ៃនឧតមសនងករអងគករសហ បជជតិទទលួបនទុកជន

េភ សខួន ែដលមនករយិលយ័េនឯទី កងភនេំពញផងែដរ ។ ែត
េ កយមក កម គ រ  ឌុង បនេចញពីទី ន ក់ករឧតមសនង
ករអងគករសហ បជជតិ ទទលួបនទុកជនេភ សខួនេទជលួផទះ
ឯកជនមយួ េដីមបី ន ក់ សយ័បេ ះ សននកលពីៃថងទី ២ 

ែខមិថុន ។ ជអកុសលេ កយេនះមយួៃថង គ រ  ឌុង តវ
េគចប់ព ងត់េទបត់ សេមលឈងឹ េ យមិនដឹងេទ  ។ 
 ពក់ព័នធនឹងេហតុករណ៍ខងេលីេនះ បជពលរដែខមរ 
ែដលជលួបនទប់េនែកបរ គ រ  ឌុង បនេឃញីេហតុករណ៍
ចបស់នឹងែភនកអះ ងថ េនរេស លៃថងអងគ រ ៍ ទី ៣ ែខមិថុន េគ
េឃញីពកួ មុី េថងយនួកនទប ៤ នក់ េស កពក់សុីវលិ កនុង
េនះមនមន ក់ចស់បនិច សក់សកូវ បនេទចប់ កម គ រកុល-

សមព័នធភនំេនះ រចួចងៃដ េហយីរញុេឡងី នដងឹេទបត់ សេមល
សូនយឈងឹ ។ 
 ចំេពះ ក ីេផ ងេទ តសង ័យថ កមជនជតិយនួ 
េស កពក់សុីវលិ ែដលបនេទចប់ គ រ  ឌុង គឺជនគរបល
សំងត់ ច់ៃថរបស់យនួពពុះទឹក ។ ដូេចនះេហយីេទីបពកួេគ  

ពួកជនេភ សខួនយនួេន សកេស ម ែដលបនរត់េគចេទពភីនំេពញ ថមី  ៗ េនះ 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 មិនចបំច់ជូនដំណឹងេទដល់រដអំ ច បចតំំបន់ ឬ ៊ ន
ផល់បទសមភ សន៍ដល់អនក រពត៌័មនេទ េ យខចបិទបងំមិន
ជិតនូវេករ ៍ សវទុរយសរបស់ កម មុី េថងខួន ជពិេសស
ខចែ កងជះឥទធិពលដល់សនសុិខរបស់ខួន ។ 
 ទក់ទិននឹងេហតុករណ៍ខងេលីេនះ េ ក ជុង ៉ វុឌ ន ៍
តំ ងឧតមសនងករអងគករសហ បជជតិ ែដលមនករយិ- 
ល័យក លេនឯទី កងភនំេពញនិយយថ េ កមិនទន់ទទលួ
បនដំណឹង សពីីករបត់ខួនរបស់ កម គ រ  ឌុង េទ ។ បុ៉ែន
េ កេលីកេឡងីថ កលពីកនងមក គឺមនកុលសមព័នធភនំមយួ កម
បនរត់េចញពីជំរុជំនេភ សខួន េហយីេ កមិនដឹងថកនុងេនះ
មនេ ក  ឌុង ឬក៏អត់េនះេទ ។ 
 គរួរលំឹកថ ចំេពះករណី សេដ ងគន េនះែដរ កលពីចុង
ែខមិថុន ឆន  ំ ២០០៧ កនងេទ មន ពះសងឃែខមរ កំេណីតែខមរ 

កមពុជេ កមមយួអងគ ពះនម ទឹម ខន ពះេចអធិករវតភនំ 
ដិនខងេជីង សកគិរវីង់ េខត ែកវ តវបនសេមចសងឃ េទព 
វង  ចប់ផ ឹកេ យេចទ បកន់ពីបទបំែបកបបំក់ចំណង មគគី
ភពមុឺនឆន រំ ងែខមរ និងយនួ ។ ចំែណកឯេ ក  ហុ៊ន ែសន 
នយករដម នីរបស់ បេទសកមពុជ េចទ បកន់ ពះសងឃខងេលី
ពីបទ បស់ចកវន័ិយ ពះពុទធ សន េ យថមនជប់ពក់ព័នធ
នឹង សីញីេទវញិ ។ េ កយេពលែដល ពះសងឃ ទឹម ខន តវ
េគចប់ផ ឹករចួមក ពះអងគក៏ តវបនេគដឹកយកេទបត់ សេមល
សូនយឈងឹែតមង ។ េហយីេ កយមកក៏មនព័ត៌មនថ ពះសងឃ
អងគេនះ តវបនេគកត់េទសេនតុ ករេខតមត់ ជក ឬយនួ
េ ថ ងយ៉ងរបស់ បេទសយនួ ឲយជបព់នធនគររយៈេពល
មយួឆន  ំពីបទបផិំចបំផញេគលនេយបយ មគគីភព ៕ 

                                                 េច មុនីេខម  

 េនកនុង បវតិៃនករបូរផស់របប គប់ គងមយួ ែតងមន
សមុ នចំបងគទុឺកខេវទនរបស់ បជពលរដ េនកនុង ថ នភព
េសដកិចចដុន ប ។ បេទសជិតខងយនួ ថ នភពេសដកិចច
ហរិញញវតថុមិនគំ មកំែហងរហូតដល់ បកស សននេទ បុ៉ែនេន
បេទសយនួ ថ នករណ៍េសដកិចចហរិញញវតថុេពលេនះមនករ
ផស់បូរ េពលគឺមនករធក់ចុះដុន បយ៉ងធងន់ធងរ ែដលេធឲីយ
អនកវទូិខះបងញផូវេ ះ យ បញប់ និងអនកវទូិខះេទ ត បប់
បថនូលមុនថ វបិតិេសដកិចចេន បេទសយនួមិន ចេរខួីនរចួ
េឡយី េហយីេនទីបំផុត បជជន កី កនឹងេធកីរបះេបរ ។ 
 មនុស េសទីរេពញពិភពេ កធប់ដឹងឮថ រ ភិបល
យនួ កង ណូយ េកងកងដូចកត់កនុងេកមថ េសដកិចចរបស់
បេទសខួនេនែតេកីនេឡងី េហយីមិនមនវបិតិេសដកិចចជ ច់
ខត េនេពលែដលមជឈ នអនកសេងកតករណ៍នន និងអនកេសដ
កិចចអនរជតិកំពុងេផត រមមណ៍ និង យតំៃលេលីរូបភពវបិតិ 
និងផលវបិកេសដកិចចមយួ ែដល ចេកីតេឡងីេនកនុង បេទស
េនះជយថេហតុ ។ 
 ថមី ៗ េនះ េសដវទូិជនជតិយនួមន ក់ េឈម ះ េង ង ភុក 
េល ន េនឯទី កងហ ឺែណវ បេទសសីស បនមន ប សន៍
ទក់ទងេទនឹងសភពរេងគ ះរេងគ ី ៃនេខ នេសដកិចច បេទសយនួថ
បចចុបបននកលេសដវទូិមយួចំននួ ក៏ដូចជទី បកឹ េសដកិចចេនកនុង
សកកំពុងរះិរកវធិនករេសី ៗ បុ៉េ ះ េដីមបី យវបិតិេសដ
កិចចេនេពលខងមុខ ។ េសដវទូិជនជតិយនួេឈម ះ េង ង ភុក 

េល ន ថវធិនករេសី ៗ មិន ចេទរចួេទ បុ៉ែនបញសនូល គឺ
ចំណុះេលីរចនសមព័នធ ងំពនីេយបយរហូតដល់េសដកិចច ។ 
ពីេ ពះេនេពលនេយបយ េកបកប់េសដកិចចយ៉ងរងឹមេំហយី
យ៉ង ក៏មនកររេំ ភបំពនខជះខជ យ និងអំេពីពុករលយួ
េ យេច សមិនផុត ។ េនះេហយីជជមងឺដ៏ធងន់ធងរេនកនុងរបបបក
េទល ដូចជេនកនុង បេទសយនួសពៃថងេនះ ។ េដីមបីពយបល ឬ
កំចត់អំេពីពុករលួយបន េគមិនែមនេ ះ យជនពុករលួយ
មន ក់ ៗ េទ បុ៉ែន តវែកែ បរចនសមព័នធទងំ សង ។ 
 េសដវទូិយនួេឈម ះ េង ង ភុកេល ន បញជ ក់ថ ថ ន
ភពេនយនួេនះ េបី បកន់យករេប បកំែណទំរង់ក៏េទមនិរចួ 
ពីេ ពះកររក រចនសមព័នធ គប់ គងចស់ េនែតមន នុភព
ដែដលែបបដូចសពៃថង េធីឲយករផស់បូរមុខមត់េសដកិចចេន 

ករផទុះម កូដកមម បឆងំនឹង បក់ែខទបរបស់កមមករេ ងច កេនេខត
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-វិទយុសំេឡងកមពុជេ កម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ផ យេចញពី កង សីុ៉នេ ន រដធនីៃន សហ
រដ េមរកិ ស មប់បេ មដល់ បយិមតិអនកនិយម ប់ករផ យរបស់វទិយុេយងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសបហ៍មង េរ ង ល់ៃថងអងគ រ ៍ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជ 
េ កម មកមពស់រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
- បយិមតិ ក៏ ចេបក ប់បន គប់េពល មរយៈេគហទពំ័រ www.khmerkrom.org/radio ។ 

កនុង បេទសេនះមិន ប ពឹតេទបនេឡយី ។ ដូេចនះរ ភិបល 
តវែតេរ បចំរចនសមព័នធថមីេឡងី េហយីជំរុះេចលឲយអស់នូវរចន 
សមព័នធចស់ ។ 
 េសដវទូិរូបេនះបនបញជ ក់េទ តថ មិនយូរេទ តេទ វបិតិ
េសដកិចចហរិញញវតថុនឹងយយី បេទសយនួ េ យេច សមិនផុត 
េ យេសដវទូិយនួរូបេនះសំ ងេហតុផលថ ជមងឺអតិផរ េពល
េនះេន បេទសយនួបនេកីន ២៥%ជង េហយីករចំ យ
ទងំ សង គឺសងឃឹមេទេលចំីណូលេនេពលអនគតេលីវសិ័យ 
ននែដលមិន បកដ បជ ។ េ កថ ករែដលយនួគម នគំេ ង
ចបស់ ស់ េហយីរស់ពឹងែផកេលីបំណុលពបីរេទស ឬមយួក៏
កំពុងេបះពុមពរូបិយប័ណដ៏េ ចនីសនធឹកសនធ ប់ សំ ប់ចយ យេន
កនុង បេទសសពៃថងេនះ ជថមពលជយួជំរុញឲយអតិផរ
កន់ែតេឡងីខពស់ែថមេទ តប៉ុេ ះ ។ ដូេចនះជមងឺមយួេនះ មិន
ងយពយបលេឡយី ។ េ កថ វធីិដ៏សខំន់ែតមយួគត់ែដល
ចេ ច សង់អនគតេសដកិចច បេទសយនួ ឲយបនរងឹមយូំរ

អែងងបន គឺ តវរុះេររីចនសមព័នទនេយបយជបឋម ។ 
 សបនឹងករទស ន៍ទយរបសេ់ ក េង ង ភុកេល ន ថម ី
ៗ េនះេគសេងកតេឃញី បជពលរដយនួែដលបះេបរេធីកូដកមម ឬ
បតុកមម មេ ងច កកី ករបឹងផល់ទមទរដធីីកី គឺសុទធែតមកពី
ភព កី ក និងករគបសងកត់របស់រ ភិបល ។ េសដវទូិ េង ង  
ភុកេល ន បនេលីកជឧទហរណ៍ថ បដិវតន៍េន បេទសប ងំ
ឆន  ំ១៧៨៩ រហូតដល់បដិវតន៍វណអធនេនឆន  ំ១៩១៧ ពមទងំ
ករដលួរលំពិភពកុមមុយនិសេនរុស ី និង លីម៉ង់ខងេកីត ក៏េផមី
េចញពីភព កី កេវទនរបស់ បជជនផងែដរ ។ េ យពិតេទ 
េ កបញជ ក់ថ ករដលួរលំេនះេកីតពីភព កី ក មិនែមនជករ
ភញ ក់រលឹក បជធិបេតយយអីេទ ជសំែរក និងសកមមភព ៃន 
េសចកីេ សកឃនរបស់ បជជន កី ក ។ េនេ កយរបបកុមមុយ-

និសរុស ីរលំរ យភម ៗ េគេឃញី បេទសេនះ កី កែមនែទន ។ 
ដូេចនះកល ក បជជននឹងេធីបដិវតន៍េហយី ពីេ ពះេបមិីន
េធីបដិវតន៍ បជជនមុខែត ប់អស់ ។ 
 េន បេទសគុយប និង បេទសកូេរខ៉ងេជីង ែដលជ
បេទសកុមមុយនសិ ច់ខតទងំពីរេនះ ក៏ឋតិេនកនុងសភព កី ក
េវទនែដរ ។ បុ៉ែនេហតុអីបនជ បជជន បេទសទងំពីរេនះមិន
េ កកេឡងីេធីរដ ប ររបបេនះ េនះក៏េ យ រ ថ នភពេន
បេទសកូេរខ៉ងេជីង គឺបិទជិតពីពិភពខងេ ក េហយី បេទស
គុយបក៏ដូេចន ះែដរ ។ បុ៉ែន បេទសទងំពីរេនះ ខសុ សឡះពី
បេទសយនួ គឺេន តង់ថេគលករណ៍េបីកទរចំហចំេពះ បជ
ជនយនួជង ៣ ននក់េនបេរទសេនះឯង ។ េហយី បសិនេបី
បេទសយនួគបសងកត់បិទទរខួនឯងេនះ ផលប៉ះពល់ជបឋម 
គឺបះពល់េទេលីមជឈ ននគរបល និងកងទ័ព ែដល គ រ
របស់ពកួេគសុទធែតជជន កី ក ។ យ៉ង ក៏េ យ េសដកិចចវទូិ
ជនជតិយនួេឈម ះ េង ង ភុកេល ន ទស នទ៍យថ កំេណីតអតិ
ផរ េន បេទសយនួសពៃថង នឹងេច សមិនផុតពីករបះេបរ
របស់ បជជនេឡយីេនេពលខងមុខេនះ ៕                VOKK 

ជន កី កបតុកមមទមទរឲយរ ភិបលយួន បគល់សងដីធី ែដលបនរបឹអូស 
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 បជពលរដែខមរេ កម ែដលធប់េទត ៉កីកេំរ ងដីធីេន
កនុងេខតមត់ ជកបនឲយដឹងថ គណៈកមមករេមបញជ ករភូមិភគ
និរតីបក កុមមុយនិសយនួ ែដលមនទី ន ក់ករេនទី កងែ ពក
ឫស ី គំ មថនឹងបញជ ឲយភគកីមពុជ ចប់ ពះសងឃមយួអងគ ពះ
នម ថច់ បិ៊ញ និងសកមមជនសិទធិមនុស របស់អងគករ ដ ហុក 
មយួរូបេផ ងេទ ត េនឯេខត ែកវ ែដលមនេឈម ះ េច នី 
េ យេចទ បកន់ពីបទថ បនញុះញង់ បជពលរដែខមរឲយ
បមូលផុំគន បឹងផល់េរ ងដីធី ។ 

 សីមន ក់េឈម ះ នង េយ ៉ែដលធប់េចញត ៉បញដីធីជ
េ ចីនឆន មំកេនះបនឲយដឹងថ េនកនុងអងគ បជុំ ែដលេធីេឡងីកល
ពីៃថងទី ១២ ែខមិថុន កនងមកេនះ ថន ក់ដឹកនគំណៈកមមករភូមិ
ភគនិរតី កនុងេនះមនបុគគលេឈម ះ េង ង សុិញហុ៊ង ជ បធន
បនទមក់កំហុសេទេលី ពះសងឃ ពះនម ថច់ បិ៊ញ និងេ ក 
េច នី ថជជនេលមីសបនញុះញង់ បជពលរដែខមរឲយេចញបឹង 
ផល់េរ ងដីធី និងេធីបតុកមមេនកនុងេខតមត់ ជក កលពីកនងមក
េនះ េហយីេគបនគំ មកំែហងថ នឹងបញជ ឲយរដអំ ច កង
ភនំេពញចប់បញជូ នមក បេទសយនួ ដូចែដលធប់េធីេទេលីអតតី
សងឃ ទឹម ខន យ៉ង កេឡះេខះអីចឹងែដរ ។ 
 េគេនចបំនថ មុនេនះថន ក់ដឹកន ំ ៃនគណៈបញជ ករ
តំបន់ភូមិភគនិរតីធប់បនទមក់កំហុសេទេលអីតីតសងឃ ទឹម 
ខន ថ បនញុះញង់អូសទញ បជពលរដេទត ៉េរ ងដីធី 

បុ៉ែនេ កយេពលែដលអតីតសងឃអងគេនះ តវេគចប់ព ងតទ់ងំ
តក់ កហល់មក បេទសយនួ បញត ៉េរ ងដធីីេនកនុងេខតមត់ 
ជក េនែតកំេរកីេកីតមនេឡងីជដែដល ។ 

 ពះសងឃ ថច ់ បិ៊ញ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
េនទី កងភនំេពញមនសងឃដកីថ ពះអងគពំុមនអីគរួឲយភ័យ
ពយេនះេទ ពីេ ពះអងគកររបស់ ពះអងគមនចលន សបចបប់
េនសហរដ េមរកិ ។ 
 េទះបីជដូេចនះកី េ ក ធនួ េរន៉ ថន ក់ដឹកនអំងគករ
សិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ កម រឭំកថ ពះសងឃ ថច់ បិ៊ញ េធី
ដំេណីរេទ មក គរួែត បយត័ន បែយងបនចិ ។ េទះបជី
ែផនកចបប់ ពះអងគគម នកំហុសកី បុ៉ែន ពះអងគគឺជសងឃមយួអងគ
ែដលថន ក់ដឹកនំ កង ណូយ និង កងភនំេពញមិនេពញចិត ។ 
ពកួេគ ចកៃឡករពិត, ករណី ពះសងឃ ទឹម ខន គឺជេម
េរ ន ប់ ។ 

 េ ក ធនួ េរន៉ បនឲយដឹងេទ តថ េបី មេ កដឹង
មុនេពលែដល ពះសងឃ ទឹម ខន តវេគចប់ព ងត់េនេខត
ែកវ គណៈេមបញជ ករភូមិភគនិរតីក៏ធប់គំ មមុន ថនឹង

បញជ រដអំ ច កងភនំេពញចបប់ញជូ នដូេចនះែដរ ។ េពលេនះ
េ កមិនេជ េ ះ េ ពះគតិថ សកមមភពេនះមិន សបនឹង
េគលករណ៍ករទូត បុ៉ែនករពតិេទគឺពកួេគេធេីទយ៉ងរលូន ។ 
 ចំែណេ ក េខ វ កញ៉រទិធ អនកនពំកយ ជរ ភិបល
កមពុជ បននយិយកលពីៃថងទី ១៥ ែខមិថុន ថ រហូតមកដល់
េពលេនះ េ កមិនដឹងថ ពះសងឃ ថច់ បិ៊ញ និងេ ក េច នី 
េធីខសុអីេនះេទ ។ 
 គរួរលំឹកថ ករែដល កមយនួមយួដំប  និងបក ពកួ
កញជ ះយនួ ច់ៃថចប់ផ ឹក ពះសងឃ ទឹម ខន អតីតេចអធកិរ
វតភនំដិនខងេជងី សកគិរវីង់ េខត ែកវ កលពីៃថងទី ៣០ មិថុន 
ឆន  ំ២០០៧ បនេធីឲយមន បតកិមមជំុវញិពិភពេ ក ។ កនុងេនះ
េគសេងកតេឃញីជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម, ែខមរ និងជនជតដ៏ិ
ៃទេទ តជេ ចីន ែដល ស ញ់យុតិធមិ សនភិព និង បជធិប-

េតយយបនសំែដងករឈឆឺល េ យេធីបតុកមម បឆងំនឹងរបប
ដឹកនទំងំពីរេនះ ច់កបល ចក់នទុយ ។ េហយីម បតុកមម
ែដល បឆងំនឹងទេងីរបស់ កង ណូយ និង កងភនំេពញ គឺ
សំែដងឲយេឃញីថ ពកួេគមិនេពញចិតបនិច េ ះចំេពះជន
ចំណូលថមីយនួ ែដលេ បីលបិចសុីែខ េលី និងរេំ ភសិទធិជនជតិ
េដីមែខមរកមពុជេ កមជហូរែហរមកេនះ ។ ចំេពះករែដលគណៈ
កមមករេមបញជ ករភូមិភគនិរតរីបស់យនួ េបះពកយថេគនឹង
បញជ ឲយ កងភនំេពញចប់ែខមរេ កមពីរនក់េទ តេនកមពុជ មកឲយ 
េគ េនះគឺជមរយទមិនសូវៃថថនូរបូកផ ំនឹងសដីំបតផ  និងភព
ពេហនីេកងកចែមនែទន ែដលចង់បញជ  និងចប់នរ េ សច

ែតអំេពីចិត ៕                                                  េច មុនីេខម  



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 10 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 េទះបី បជពលរដែខមរកមពុជេ កម បនឃតចកពី
មតុភូមិដ៏ជទីេសន របស់ខួនយ៉ង កី ក៏ពកួគត់េនែតរក
បន បៃពណី ទំេន មទំ ប ់ វបបធមិ ជពិេសសគឺេ កនដកមម
ៃថងែដល និគមប ងំ បគល់ែដនដីកមពុជេ កមេទឲយយនួ 
េ យគម នករដងឹឮពីជនជតិេដមីែខមរេ កម មច ស់ សកទលែ់ត
េ ះ ។ ៃថងទី ៤ ែខមិថុន ឆន  ំ១៩៤៩ ជៃថងែដលប ងំ បគល់
ែដនដីកមពុជេ កមឲយេទេសចយនួបវ យទងំអយុតិធមិ និង
កក់ កីបំផុត េហយីក៏ជៃថងកំេណីតៃនទុកខេវទន និងេ ក

នដកមម គប់ែបបយ៉ងចំេពះែខមរកមពុជេ កមផងែដរ ។ សបនឹង
ឆនទៈតស៊ូេ យអហងិ េនេលឆីកអនរជតិ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមបនកំណត់យកៃថងេនះទុកជៃថង បវតិ ស េដីមបីរលំឹក
ដល់ជនរមួឈម បងបូន និងកូនេច គប់ជំនន់ឲយបនដឹងនូវៃថង
ដ៏េខចផ  េហយីកត់ ទុកជេមេរ នកនុង មបជញញៈេរ ង ៗ ខួន
តេទ ។ 
 ខណៈេពលជនរមួឈមែខមរេ កម កំពុងរសេ់ន ម 
ប បេទសននេលីពិភពេ ក ែដលទទលួបនសិទធិេសរភីព 
និងករេគរពេសរជំីេន យ៉ងេពញេលញេនះ េនេលីែដនដីកមពុជ
េ កម បជពលរដែខមរេ កមពុំមនសិទធិេសរភីព គប់ គនក់នុង
ករសំែដងមតិ និង បរពធេធីពិធីបុណយេផ ង ៗ មែបប សន
េឡយី ។ អីែដលគរួឲយេសងីចសរេសីរេនះ គឺ បជជតិែខមរេ កម
ែដលកំពុងរស់េន មប បេទសនន កំពុងពុះកេ ញច ល 
តស៊ូេ យអហងិ  េដីមបីសិទធសិ័យសេ មច សនខួន និងដំេណីរ
េឆព ះមកកន់មតុភូមិកមពុជេ កម ។ 
 កលពីេដីមែខមថុិន កនងមកេនះ ែខមរកមពុជេ កមេន
េសទីរ គប់ បេទសទូទងំសកលេ ក បន បរពធពិធីបុណយមយួ
កនុងេគលបំណងរលំឹកដល់ៃថងែដល និគមប ងំ បគល់
ែដនដីកមពុជេ កមឲយេទយនួ ។ េនកនុងទិ បុណយខបួឆន ទីំ ៥៩ 
ៃនករបត់បង់អធិបេតយយភពទកឹដីកមពុជេ កម ឯ បេទសប ងំ 
េគសេងកតេឃញីមន ពះសងឃ ជនរមួជតិែខមរ និងែខមរេ កមចូល
រមួយ៉ងកុះករ េ កមករដឹកនរំបស់េ ក ថច់ េវ ន បធន
ខសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចទីំបអឺរ ៉ុប ។ 

 េ ក ថច់ េវ ន បធន ខសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
បចេំនទីអឺរ ៉ុប និងជគណៈកមមករបុណយ បនសំែដងករដឹង
គុណយ៉ង ជលេ ជចំេពះ ពះសងឃ េ ក-េ ក សី បងបូន 
និងជនរមួជតិ ែដលជកយវកិរកនុង មគគីភពមយួមិន ចកត់

ៃថបន េដីមបីជយួរែំលកទុកខដ៏េខចផ  និង ុ ៃំររ៉បស់ជនរមួឈម
ែខមរកមពុជេ កម ។ េហយីទេងីេនះ គឺជករេលកីទឹកចិត និងជំរញុ
បែនថមេទ តដលដំ់េណីរតស៊ូអហងិ  សនិវធីិ របស់សហព័នធែខមរ
កមពុជេ កម ។ 
 េនកនុងទិ បវតិ ស ខបួឆន ទីំ ៥៩ ៃនករបត់បង់

សិទធិេនេលីែដនដីកមពុជេ កមេនះែដរ េ ក ថច់ េវ ន បន
ែថងសុនទរកថ និងសេងខបអំពីដំេណីរតស៊ូដ៏ សច លរបស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េទកន់ជនរមួជតិថ៖ 
 សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺជអងគករមយួតំ ងឲយ
ែខមរកមពុជេ កមទងំកនុង និងេ ក សក េធីករតស៊ូេ យសនិវធីិ 
សប មរដធមមនុញញៃនអងគករសហ បជជត ិ េដីមបីទមទរសិទធិ
សេ មច សនខួនេ យខួនឯង េលីែដនដីកមពុជេ កមទងំមូល 
ែដលប ងំបន បគល់ឲយេទយនួបវ យ េ យគម នសួរេយ- 
បល់ែខមរេ កមមច ស់ សកទលែ់តេ ះ ។ 
 បនទ ប់ពីស ងគ មេ កេលីកទីពីរចប់ កងទ័ពអធិ ជ- 
ជប៉ុន តវដកថយេចញទងំអស់ពីតំបន់ែដលខួនបនលុកលុយ ជ
ពិេសសតំបន់ សុីភគ េគនយ ៍ ។ េពលេនះម អំ ចែដល
ឈនះស ងគ មរមួសហរដ េមរកិ ច កភពអង់េគស និងសហភព
សូេវ ត ជេដីម បនសនមតជមយួគន ថ បេទសទងំអស់ែដល
តវេគេធី និគម តវែតទទលួឯក ជយទងំអស់ ។ េនកនុង
េនះ េ  ជីមិញ បនកនក់ប់មយួភគធ ំ ៃនឥណូចិន បន
បកស បេទសយនួឯក ជយ ។ អធិ ជ បវ យ អស់សងឃឹម
បនេបះបង់េចល ជអំ ច េហយីេភ សខួនេទរស់េនឯហុង
កុង ។ បុ៉ែនប ងំេនេពលេនះ ែដលបន តឡប់មកឥណូចិន
វញិ េន យអំ ចក៏ចងេ់រ បចំេធី និគមេនទីេនះ  

ទិដភពេ ក ថច់ េវ ន បធន ខ បចទំីបអឺរ ៉ុប កំពុងែថងសុនទរកថ 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

េឡងីវញិ ។ េ យេពលេនះប ងំអត់មនឥទធិពល និង
មេធយបយ គប់ គន់ េដីមបី គប់ គងឥណូចិន ក៏បនេ េសច 
បវ យ ឲយ តឡប់មក សកេឡងីេ យ ជយវញិជជំនយួកមងំ  
េដីមបីេលីកទឹកចតិឲយេសច បវ យ មនជំេន ចូល សកវញិ 
ប ងំបនសនយ បគល់ែដនដកូី ងំសុីន េទឲយយនួ មកិចច
សនយេនេប លឡុង ឆន  ំ១៩៤៧ េ យ បគល់ឲយ “យនួរមួ”(Le 

Tonkin, I’Anam et la cochinchine frse) បនឯក ជយ ។ កិចច 
សនយេនះបនបញជ ក់ជបែនថមបនេទ តកនុងឆន  ំ ១៩៤៨ និង 
១៩៤៩ ជបនទ ប់រហូតដលដំ់ ក់កលចុងេ កយ ៃនករ
បគល់កមពុជេ កម ឲយេទយនួជផូវករ មចបប់េលខ ៤៩-

៧៣៣ ចុះៃថងទី ៤ មិថុន េ យ ុ ងំសង់ អូេរអូល ។  
កនុងករ បគល់ទឹកដីកមពុជេ កមឲយេទយនួេនះ ខញុមំនមិតភ័ក
ជនជតិប ងំមន ក់េធីករេនមនទី វ ជវប ងំ ទទលួ គ ល់ថ 
ទេងីេនះបនេធេីឡងីេ យខសុចបប់ទងំ សង ។ ដូេចនះសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម មនជំេន យ៉ងចបស់ សថ់ ករតស៊ូរបស់ខួន 
និងផល់ករពិត យុតិធមិ េ យេជគជ័យជមិនខនេឡយី ។ 
 កនុងជំេន តស៊ូខួនទីពឹងខួន ករខំ បឹងែ បងរបស់សហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ កម បនទកទ់ញ រមមណ៍ បេទស និងអងគករ
េសន សនិភព យុតិធមិនន ឲយយកចិតទុក ក់ េហយីជយួ
ែណនគំរួជទីកក់េក ។ ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៧ មកដល់េពលេនះ 
សកមមភពចំបងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កមមន៖ 
 ៃថងទី ១-៣ កុមភៈ ឆន  ២០០៧ កិចច បជុំេលីកទមីយួ ៃន
ែផនកអនកដឹកនអំងគករ UNPO េនវមិនសភអឺរ ៉ុប េន បេទស 
បសែសស ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម មនកិតិយស តវបន
េ ជីសេរសីឲយចូលកនុងគណៈកមមករេនះ កលពមី សននិបតេលី
ទី ៨ ៃនអងគករេនះកលពីែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ េនេកះៃត ៉ន់ ។ 
 ៃថងទី ១៩-២២ ែខមិន ឆន  ំ២០០៧ បជុំ កម បឹក សិទធិ
មនុស េលីកទី ៤ េនទី កងហ ឺែណវ បេទសសីស ជឱកស
អនុញញ តឲយេ ក ថច់ េវ ន និងគណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជ
េ កមបនយកបញែដលរ ភិបលយនួ េធទុីកខបុកេមនញយ៉ង

វយង់ឃនងេទេលី ពះសងឃែខមរេ កម និងករេធគីត់ ពះ
សងឃ េអ ង សុខេធ ន េន បេទសកមពុជ ជូនេទេ ក Rodolfo 

Stavenhagen និងេ ក សី Áma Jahangir។ េ ក Rodolfo 

Stavenhagen ជតំ ងពិេសសៃនអងគករសហ បជជតិទទលួ
បនទុកែផនកសិទធិមនុស  និងេសរភីព ៃនជនជតិេដីម ។ ឯេ ក
សី Asma Jahangir ជតំ ងពិេសសៃនអងគករសហ បជជតិ
ទទលួបនទុកែផនកេសរជំីេន សន ។ 
 ៃថងទី ២២ ែខេម  ឆន  ំ ២០០៧ បតុកមម រទុកខ ៃន
េ កនដកមមខងេលី េនទី នសិទធិមនុស  ត កេដរ ៉ េនទី

កងប៉រសិ ែដលមនជនម ជន និងសមគមែខមរ ពមទងំមិត
បរេទសជេ ចីនរយនក់ចូលរមួគំ ទផងែដរ ។ 
 ៃថងទី ១៥ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ េ ក ថច់ េវ ន បន
យកឯក រេរ ងបញែខមរេ កមខងេលីេទជំ បេ ក M a r c 

Tarabella េនសភអឺរ ៉ុប ឯទី កង បសែសស សុំឲយ ក់េរ ងេនះ
ជូនេទគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃនសភអឺរ ៉ុបពនិិតយ ។ េ ក 
Marc Tarabella ជអនុ បធនគណៈកមមករសទិធិមនុស  ៃនអងគ
ករេនះ ។ 
 ៃថងទី ១៤-២៥ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៧ ចូលរមួកិចច បជុំ

េវទិករអចិៃ នយ ៍ ៃនអងគករសហ បជជតសិីពីសិទធិជនជតិេដីម 
េនបូរញូីវយក៉ ។ េ ក រ ៉ូ មី ជតំ ងយុវជនសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម បនេធីេសចកី យករណ៍រចួេហយីពីឆន  ំ២០០៧ ។ 
 ៃថងទី ២៩ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ កិចច បជុំេលកីទីពីរ ៃន
ែផនកអនកដឹកនអំងគករ UNPO បន ប ពឹតិេទ េន បេទស បខ
សុី េនអតីតសហភពសូេវ ត ។ េនះជអងគ បជុំមយួែដលផល់នូវ
រសំខន់ពីរយ៉ង គឺទីមយួ កិចចករ UNPO និងទីពីរ ករេរ ន

សូ តសីពីចបប ់ Blocus Aérienne, mảitime et terrestre ៃន 
Georgie េលី បេទសេនះ ែដលមនៃផទដីទំហ ំ៨.៧០០គ.ម ក  
និង បជជន ៣៤០ ០០០នក់ ។ គណៈ បតិភូសហព័នធមនកតិិ
យលបនទទលួផទ ល់ពីេ ក បធនធិបតី និងថន ក់ដឹកនរំ - 
ភិបល បេទសេនះ ។ 
 ៃថងទី ១៩ ែខសី  ឆន  ំ២០០៧ បតុកមមេលីកទពីីរ េនទី
នសិទធិមនុស  តកេដរ ៉ូ នទី កងប៉រសិ បឆងំនឹងទេងីដ៏

ែសនអយុតិធម ិ ែដល ជរ ភិបលែខមរបនចប់ផ ឹក ពះេតជ
គុណ ទឹម ខន េនវតភនំដិនខងេជីង សកគិរវីង់ េខត ែកវ 
េហយីបញជូ នេទ ក់គុកេន សកយនួទងំគេឃនី ។ កនុងេនះ
មនករចូលរមួពី ពះសងឃ ម ជន និងសមគមែខមរ ពមទងំ
មិតបរេទសជេ ចីនរយនក់ បនមកចូលរមួគំ ទផងែដរ ។ 
 ៃថងទី ២៣ ែខកញញ  ឆន  ំ ២០០៧ ម បតុកមមេលីក  

បងបូនជនរួមឈមែខមរេន បេទសប ងំ ប់ប ត បេគនចងន់ ពះសងឃ 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 12 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ទី ៣ េនទី កងហ ឺែណវ េធីេឡងីមយួៃថងមុនគណៈ បតិភូសហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ កម េទចូលរមួ បជុំេលីកទី ៤ ៃន កម បឹក សិទធិ
មនុស  ៃនអងគករសហ បជជតិ េដីមបីទក់ទញ រមមណ៍មតិ
អនរជតិចំេពះករេធីទុកខបុកេមនញៃនរ ភិបលយនួ មកេលី ពះ
ពុទធ សនែខមរេ កម និងេលជីនជតិេដីមែខមរេ កម េនកមពុជ
េ កម ។ បតុកមមេនះ បន ប ពឹតេទេ យេជគជ័យ ហសួព ី
េសចកីសងឃឹម េ យមនបតុករ បែហលជង ៦០០ នក់មកពី
សកប ងំ កនុងេនះរមួមន ប៉រសិ លយុង គឺណូបូ មូឡូេសី 
េណីមស ។ ចំែណកមកពីសសិ រមួមន ហ ួរកិ ែបរេណី និងហ ឺ
ែណវ និងមកពអី៊ី លី រមួមន េបគូម៉ និងម៉ន់តូ  ពមទងំអងគ
ករមនុស ធមជិេ ចីនេទ តផង ។ េជគជ័យៃនបតុកមមេនះ បន
េធីឲយមនករេសងីចសរេសីរយ៉ងខងំពី បជជនែខមរេនហ ឺែណវ។ 
 ៃថងទី ២៤-២៧ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ គណៈ បតិភូសហ
ព័នធែខមរកមពុជេ កម បនចូលរមួ បជុំម សននបិតេលីទី ៦ ៃន
កម បឹក សិទធមិនុស  ។ គណៈ បតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
បនេទជបួម នៃីនអងគករសហ បជជតិ ែផនកសិទធិមនុស ជ
េ ចីន កម និងបនជបួអងគករេ ករ ភិបលេផ ង ពមទងំអនក
រព័ត៌មន “េវទិករសិទធិមនុស ”  ែដលេគបនសំែដងករគំ ទ 

េហយីចុះផ យអតថបទមយួយ៉ងែវង និងេកបះកបយគរួជទគីប់
ចិតអនកផង ។ 
 ៃថងទី ២៩ ែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០០៧ ចូលរមួកិចច បជុំេលីក 
ទី ៣ ៃនែផនកអនកដឹកនអំងគករ UNPO េនទី កង េអរ បេទស
ហុលឡុងដ៍ ។ 
 ៃថងទី ៦-៨ ែខធនូ ឆន  ំ ២០០៧ កិចច បជុំសមព័នធភព េសរ ី
ករ- បជធិបេតយយអឺរ ៉ុប េនសភអឺរ ៉ុប ឯទី កង បសែសស 
បេទសែបលហ ិក ។ េហយីេនះជឱកសែដលេ ក ថច ់េវ ន
បធន ខសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចទីំបអឺរ ៉ុប ចទក ់
ទងជមយួសមជិកសភអឺរ ៉ុប ៃន កមអនកនេយបយេផ ង ៗ និង

ផ ពផ យដំណឹងពីេ កនដកមមែខមរេ កម ។  
 ៃថងទី ២៨ ែខកុមភៈ -ៃថងទី ១ ែខមិន ឆន  ំ២០០៨ ចូលរមួ
កិចច បជុំេលីកទ ី ៤ ៃនអនកដឹកនអំងគករ UNPO នទី កង េអរ 
បេទសហុលឡុងដ៍ ។ 

 ៃថងទី ១៧-២០ ែខមិន ឆន  ំ ២០០៨ គណៈ បតិភូសហ
ព័នធែខមរកមពុជេ កម បនចូលរមួ បជុំ កម បឹក សិទធិមនុស េលីក
ទី ៧ េនទី កងហ ឺែណវ ។ កនុងឱកសេនះ េឆយីតបនឹងសំណូម
ពររបស់សហពន័ធែខមរកមពុជេ កម េ ក Yash Ghay បនបែនថម
កនុងេសចកី យករណ៍របស់គត់ នូវបញសហគមន៍ែខមរេ កម 
េនកមពុជ ែដលរស់េនេ យគម នសិទធិសមរមយ និងសនយថនឹង
ជយួរកមេធយបយេ ះ យេរ ងេនះ ។ េហយីសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ កម ក៏បនជបួម នីអងគករសហ បជជតិជេ ចីនរូប ទូត
បរេទសជេ ចីនេទ ត េដីមបី រទុកខ និងជូននូវឯក រសីអំពី
បវតិជូរចត់ និងេ កនដកមមរបស់ែខមរេ កម េ កមក ប់ៃដ
យនួកុមមុយនិស ។ កនុងេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមបនេធកីរ
ទំនក់ទំនងជមយួអងគករលីកដូ និង ដហុក របស់ បេទស 
កមពុជ េដីមបីេធសីហ បតិបតិករជមយួគន េនេពលអនគត ។ 
 សូមបញជ ក់ថ េន បេទសប ងំទិ បុណយរលំឹកខបួ
េលីកទី ៥៩ ៃនៃថងែដល និគមប ងំ បគល់ទឹកដីកមពុជ
េ កម េទឲយេសចយនួ បវ យ េ កមករដឹកនរំបស់េ ក  
ថច់ េវ ន តវបនបញច ប់េ យេជគជ័យ េ យទទលួបនករគំ
ទយ៉ងេពញទហំងឹពីយុវជន និស ិត បជជតែិខមរ និងែខមរកមពុជ
េ កម ។ កនុងេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម ក៏មនគំេ ងព ងឹង
ព ងីកសកមមភពរបស់ខួនចូលេទ បេទសប ងំបនិចមង ៗ កនុង
េគលបំណងឲយ បជជតិ និង ធរណជនប ងំបនយលដឹ់ង
នូវទុកខេវទន និងេ កនដកមមរបស់ែខមរេ កម ជពិេសសគឺេដមីបី
ទទលួបននូវករគំ ទ ៃនដំេណីរតស៊ូេ យសនិវធីិេឆព ះមកកន់

អតីតែដនដីកមពុជេ កម ៕                                 ថច់ េ ភណ័ 

សកមមភពសហគមន៍ ពះសងឃ និងបងបូនែខមរកមពុជេ កម េន បេទសអូ ល ីរលំឹកខួបៃថងបត់បងទ់ឹកដីកមពុជេ កម នងិករតស៊ូេ យមតិេលឆកអនរជតិ  



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 13 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

  “ែខមរ និងែខមរសុរនិទៈ បងបូនែដលមិនសូវ គ លគ់ន ” គឺជ
ចំណងេជីងេដីម ៃនអតថបទេ ក ៉ អូលីវ ឺ  ែដលបនេធកីរ
ចុះផ យ មេគហទំព័រ http://ka-set.info  ។ “ ពឹតិប តសហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ កម” មនេសចកីេ មនស ដក សង់អតថបទេនះ
ផ យជូន បិយមិតអនក នដូចតេទ៖ 

 ែខមរ ែដលរស់េនខងេជីងភនំដងែរក តវបនេគេ ថ
“ែខមរសុរនិទ” េ យយកេឈម ះ មេខតមយួៃនភគឥ ន បេទស
ៃថ ។ “ែខមរសុរនិទ” មនវបបធម៌ បៃពណីែតមយួជមយួនឹងជនជតិ
ែខមរ ។ បុ៉ែនជនជតិែខមរមយួចំននួបនចតទុ់ក “ែខមរសុរនិទ” គឺជ
ជនជតិៃថ ។ េ កយេពលែដល បេទសេស មដេណីមយកបន
ទឹកដីែខមរ បងបូនែខមរទងំពីរេនះ តវរសេ់ន ច់េ យែឡកពីគន ។ 
សពៃថងេនះ “ែខមរសុរនិទ” មនសញជ តិៃថ ។ រ ង “ែខមរសុរនិទ” និង
ែខមរ មិន គន់ែតមន ពំែដនខណ័ែចកេនេលែីផនទីបុ៉េ ះេនះ 
េទ សូមបីែតចិតគំនិតរបសជ់នជតិទងំពីរេនះ ក៏ តវខណ័ែចក
ច់េ យែឡកពីគន ែដរ ។ 

 េនេពលេឃញី ក ត់ កមែដលតបញេ យ “ែខមរ
សុរនិទ” ភម អនកកត់េដរមន ក់េនទី កងភនំេពញ បន នម៉់ត់ថ 
“អូ! កមេស ម!”។ េពលែដល បបគ់ត់ថ កមទងំេនះ 
តបញេ យ “ែខមរសុរនិទ” គត់ក៏បននិយយតិច ៗ ថ “ែខមរសុរនិទ
គឺេស មហនងឹេហយី“ ។ អនកកតេ់ដររូបេនះពិបកនឹងយលថ់ ែខមរ
ែដលរស់េន ពំែដនមខ ងេទ តៃន បេទសៃថ គឺជ បជជនែខមរដូច
គន  េហយីនិយយភ ដូចគន ស់ ។ េបី មេ ក មីែសល
េណ បវតិ សវទូិ និងជតិពនធុវទូិ េរ ងេនះគម នអីែដលគរួ

េ យសង ័យេនះេទ ។ 
 េដីមបីយល់ បវតិ ស ៃន បជជនេផ ង ៗ េនកនុង
តំបន់ េ កបណិតមន ប សន៍ថ េយងី តវែតបំេភចបញ ពំ
ែដនេចលេ យអស់ ។ មករ វ ជវរបស់េ ក វតមន
របស់ បជជនែខមរេនេខតសុរនិទ, បុររីមយ, សះែកវ, អូ៊ប៊ន់, សុី
េកត, ត និងេខតេផ ងេទ ត េនេលីទឹកដី បេទសៃថ

បចចុបបននេនះ បិតជមនភសុ ងបញជ ក់ចបស់ ស់ ងំពី
សម័យនគរភនំ និងេចន  េហយីនឹងមុនសម័យេនះេទេទ ត ។ 
េ កបណិតបនពនយល់ថ “ជនជតិែខមរទងំេនះ បនរក វបប-
ធម៌ និងភ ែខមរបុ ណ េ ពះថពកួគត់ តវរស់េនេលីតំបន់
ខពស់ ប ច់ សយល“ ។ 
 “ែខមរសុរនិទ” បនរក វបបធមរ៌បស់ខួនបនយ៉ងខជ ប់ខជួន 

េទះបីជ បេទសកមពុជបនបត់បង់បូរណភពទឹកដីេនះ ងំពី
សតវត ទី ១៦ និងទី ១៧ មកក៏េ យ ។ បុ៉ែនសពៃថងេនះ “ែខមរ
សុរនិទ” បនេទរទន់េទរកវបបធម៌ៃន បេទសៃថបនិចមង ៗ ជ
ពិេសសយុវជន ។ ចំែណក បជជនែខមរមយួចំននួេទ ត ជ
ពិេសសអនកែដលរសេ់នេខតនគរ ជសីមៃន បេទសៃថ បនែ ប
កយខួនឯងេទជ បជជនៃថទងំ សង េ កយពីេស មយកេខត
េនះបនេនឆន  ំ ១៣៧៤ ។ សពៃថងេនះ េនេខតេនះ េនមន
េសសសល់ តឹមែត ប ទបុ ណមយួចំននួប៉ុេ ះ ដូចជ
ប ទភីៃម៉ ជេដីម។ វបបធម៌អរូបិយរបស់ែខមរេនទីេនះបន
រ យបត់បងេ់ហយី ។ ែខមរេនតំបន់េនះេសទរីែតនិយយភ
ែខមរមិនបន ។ បតុភូតេនះមិនែមនមនែតេន បេទសៃថែតមយួ
បុ៉េ ះេនះេទ ។ េ កបណិតមីែសល េណ គូសបញជ ក់ថ 
“ មពិតេទ បតុភូតេនះក៏េកីតមនេឡងីដូចគន  ចំេពះជនជតិ
ភនងេន បេទសកមពុជផងែដរ“ ។ 
 ករេ បះ ែំផនកនេយបយ 
 សពៃថងេនះ  “ែខមរសុរនិទ” និងែខមរេន បេទសកមពុជមិន
សូវជមនទំនក់ទំនងនឹងគន េនះេទ ។ កមមករែខមរែដលេទរក
ករងរេធីេន បេទសៃថ ភគេ ចីនឆង ម ចក ពំែដនេប៉យែប៉ត 
(ជប់នឹង ពំ បទល់េខត សះែកវ បេទសៃថ)។  េគកំរេឃញីមន
េភញ វេទសចរណ៍ជនជតិកមពុជេទេដីរកំ នេនេខតសុរនិទ េនះ

ស់ ។ បុ៉ែនេខតសុរនិទេពរេពញេទេ យ បងគ ប ទ
សម័យមុនសម័យអងគរ ប ទសម័យអងគរ ពមទងំប យណ៍
ដ៏ធំលឹងេលីយជេ ចីនែដល ចេធីេ យអនកេទសចរណ៍ ជនជតិ
កមពុជមនករចប់ រមមណ៍ និងេកតសងប់ែសងង ។ េ ក ធុង 
លួង ចស់ទំុមន ក់េនភូមិេពន េខតសុរនិទ រលំកឹថ “ៃថងមយួ ជន
េភ សខួនែខមរមយួចំននួ ែដលមកពីជំរុ ំ ម ពំែដន បនទទលួ 

ប យករណ៍ែសនង េនចមង យ បមណ ១០ គ.ម ពី កងសុរនិទ បេទសៃថ 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 14 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 ករអនុញញ តិេ យចូលរមួកនុងសននសិទីមយួ េនេខតសុរនិទ ។ 
េពលែដលពកួគត់ដឹងថេនទេីនះ េយងីក៏និយយភ ែខមរែដរ 
ពកួគត់រេំភីបរហូតដលថ់ន ក់រត់មកេ បេយងី“។ 
 េយងី ចឆងល់ថ េហតុអីបនជ “ែខមរសុរនិទ” និងែខមរេន
កមពុជ មិនរក ទំនក់ទំនងដ៏ជិតសនិតនឹងគន ? មធមម  ខណ័ 
សីម បនែបងែចក បជជនេ យរស់េន ច់េ យែឡកពីគន  
បុ៉ែន មិន ចបិទជិតេនះេទ ។ មគំនិតេយបលរ់បស់េ ក
ធុង លួង មូលេហតុចំបងៃនករេ បះ េំនះ េកីតេឡងីេ យ រ
បញនេយបយ ។ េទះបជីគត់និយយមងេហយីមងេទ តថ 
“កសិករមិនចប់ រមមណ៍េទេលីេរ ងនេយបយក៏េ យ“ ក៏បញ
នេយបយេនះ គឺជក មយួរមួចំែណកេធីេ យ បជជតទិងំ
ពីរ មនភពេ បះ នឹំងគន  ។ ឧទហរណ៍ករ បឆងំរបស់ 
សេមចនេ តមសីហនុ េទនឹង បេទសៃថ ។ េលីសពីេនះេទេទ ត 
េ ក ធុង លួង បនេរ ប ប់នូវ ពឹតិករណ៍តូច ៗ មយួចំននួ 
េ យតូញែតរថ “ លេ់ពលែដលខញុឆំង ពំែដន េដីមបីេទទញិ តី 
អនកលក់ែតងេករខញុ ំ េទះបខីញុនិំយយភ ែខមរជមយួពកួេគក៏
េ យ“។ ចំែណកេ ក ជ័យ មងគល វញិ គតម់នករ ពយបរមភ
េទេលកីររកីដុះ ល ៃនអំេពពុីករលួយេន បេទសកមពុជ ។ គត់
ទទលួ គ ល់ថ អំេពពុីករលួយក៏េកីតមនេន បេទសៃថែដរ បុ៉ែន
មិនមនលកខណៈខងំកដូចេន បេទសកមពុជេនះេទ ។ គត់
និយយែបបចំអន់េលងថ “េន បេទសកមពុជ េគមិនចបំចលុ់ប
បំបត់អំេពពុីករលួយេ យបន ១០០% េនះេទ! កត់បនថយឲយ
បន តឹមែត ២០% គន់េបីបនិចេហយី!។ េហតុអីបនជេគ
មិនបេងកីតទិ បឆងំអំេពីពុករលួយមយួ? េនកនុងទិ េនះ បជ
ជនទងំអសស់នយថនឹងមិនទទលួសំណូក“។ មេយបលរ់បស់
េ ក គំនិតេនះល ។ េ កយមក គត់និយយខ ឹប ៗ ថ “េបី
សិនជអំេពពុីករលួយេន បេទសកមពុជមិនចុះអន់ថយេនះេទ ខញុ ំ
េជ ថនឹងមនមហន យជកជ់មិនខន”។ 
 ពប សុវតថ ិេនសុរនិទ? 
 បងបូនែខមរទងំពីរមិនសូវមនទំនក់ទំនង មិនសូវ គ ល់
គន  េហយីមនគំនិត យតៃមគន ទុកជមុន ។ នរមីន ក់េឈម ះ ទីម 
រភពថ គត់មិនចង់េទេលង បេទសកមពុជេទ បុ៉ែនគតច់ង់

េទេលងអងគរ េហយី លេ់ពលែដលគត់និយយពកយ “អងគរ“ 
េនះ គត់មន រមមណ៍រេំភីបជខងំ ។ ចំែណកឯេ ក ធុង លួង
វញិ គតធ់ប់មនឱកសេទេលង “ែខមរេ កម” េនកមពុជ ( បជ
ជនែខមរសុរនិទ េ ែខមរេនកមពុជថែខមរេ កម) ។ គតប់ងញរូប
ថត បពនធរបសគ់ត់ថតជមយួគត់េនមុខ ពះបរម ជ ងំ និង
េនមុខអងគរ ។ល។ េពលគត់េបីកេស វេភរូបថតេនះ គត់
និយយថនម ៗ ថ “កមួយដឹងេទ មិនែមនដូចេធីដំេណីរេទ

បេទសេ កេទ ក់ដូចជេទេលង បេទសរបស់ខួនអញជ ឹង 
េ ពះេនទីេនះអនក ក៏និយយភ ែខមរែដរ”។  
 េ ក ធុង លួងេជ ថ “ករផស់បូរទំនក់ទំនងវបបធម៌
រ ងែខមរសុរនិទ និងែខមរេនកមពុជ ចជនេយបយដម៏ន បសិទធ
ភពមយួ េដីមបកំុីឲយេឈះគន  និងេដីមបី គ លគ់ន កន់ែតចបស់“។ 
េ ក ជ័យ មងគល ក៏បនេសនថី “េយងីគរួេ យអនកេលងចបុីពី
បេទសកមពុជ រ ឺ ពបសុវតថិ មកសំែដងេនភូមិេពន េពលបុណយ
ចូលឆន េំលីកេ កយ ។ េ ក លឹម េលីត បធនឃុ ំ(ែដលជកូន
កត់ វ-ចិន បុ៉ែនេចះនិយយភ ែខមរខះ ៗ) មិន បឆងំនឹង
គំនិតេនះេទ ែតគត់បញជ ក់ថ “ឃុគំម នសមតថភពឧបតថមភមន ក់ឯង
បនេទ”។ េនេពល តបុីណយស ងគ នឆន ថំមីេនះ ែដលេរ បចំេ យ
ឃុ ំ អនកចំេរ ងបនេ ច ងបទែខមរសុរនិទជេ ចីនបទ គបួផ ំជមយួ
នឹងបទចំេរ ងៃថ ។ 
 េតី ចំេរ ង ពប សុវតថ ិដឹងេទ ថបទក នឹមរបស់ែខមរ
សុរនិទែដលគតេ់ ច ង គឺជបទេភងចូលេមមត ់ (ចូលរូប) កល
សម័យេដីម? េ ក ជ័យ មងគល និយយែបបកំែបងថ “មិន
ចបំច់ បប់ែខមរេនកមពុជេទ! ខចែ កងេគភ័យ េហយីែលង ប់
ចងក់ក នឹម!”។  
 ករ វ ជវភគេ ចនបញច ប់េន តឹម ពំែដន 
 េនកនុងចំេ ម បវតិវទូិជនជតកិមពុជ េ កបណិត មី
ែសល េណ គឺជករណីេលីកែលងមយួ េ ពះមនែតគត់េទ 
ែដលចប់ រមមណ៍យ៉ងខងំេទេលី “ែខមរសុរនិទ”។ គត់មន
ប សនថ៍ “ បវតិវទូិៃថជេ ចីនេធីករ វ ជវេទេលែីខមរេន
ភគឥ ន ៃន បេទសៃថ ។ បុ៉ែនពកួេគ បកន់ភពលំេអ ង 
េ ពះពកួេគគម នជេ មីសេនះេទ ។ បជជនៃថ គឺជ បជជតិៃន
បេទសថមីមយួ ែដលេទីបែតកេកីតេឡងី ដូេចនះទស ៈរបសព់កួេគ
មនលកខណៈជេរ ងនេយបយ េហយីមនគំនិតជតិនិយមយ៉ង
ខងំ”។ បុ៉ែនេ ក មីែសល េណ មិនេជ ថករ វ ជវរបស់
េ ក ចេធីេ យ បជជនៃថខងឹសមបរេនះេទ ។ ករ វ

សកមមភពសិក ភ ែខមរ របស់សិស នុសិស ែខមរសុរនិទ េន បេទសៃថ 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ជវេនះ មិនមនបំណងទមទរទឹកដី មយួេទ បុ៉ែនបំណង
ៃនករ វ ជវេនះ គឺជយួពកួេគេ យយលក់ន់ែតចបសពី់េដីម
កំេណីត ៃនជតិ សនរ៍បស់ខួន ។ 
 េ ក មីែសល េណ សំែដងករេ ក យថ ែខមរ
េនកមពុជ មិនសូវចប់ រមមណ៍េទេលកីរ វ ជវប៉ុនម នេនះេទ 
េហយីចំេពះអនកែដលចប់ រមមណ៍វញិមនចំននួតិចតចួ ស់។ 
េ កេ ក យថ ករចប់ រមមណ៍របស់ពកួេគបញច ប់េន តឹម 
ពំែដន រចឺប់ រមមណ៍ែតេទេលសីម័យអងគរែតប៉ុេ ះ ។ េ ក
មន ប សនថ៍ គរួេធីករ វ ជវ េ យមិន តវ បកន់បក
ពកួនេយបយ មយួ និងគម ន ពំែដនកំណត់ េហយីខេំធីករ

វ ជវេដីមបីយល់ពីភពពិត ៃន បវតិ ស េ យេធីករ
វ ជវេទេលីវបបធមម៌ន-ែខមរ ទងំមូលែតមង ។ 

 េ កបញជ ក់ថ ករ វ ជវេទេលវីបបធម៌របស់ “ែខមរ
សុរនិទ” ចនេំ យយលក់ន់ែតចបសពី់ បវតិ សសម័យេចន

 និងករវវិតន៍ ៃនភ ែខមរ ។ “ បសនិជេយងីមិនេធីករ
វ ជវេទេលី បវតិ ស ៃន បជជន មយួ  េ យ ប ់

បញជូ លទងំទឹកដី ែដល បជជនេនះរស់េនេទ រកំឺណតថ់េធីករ
វ ជវែតអំពីសម័យមយួែតប៉ុេ ះ ដូចជេធីឲយ បវតិ ស

េនះមនលកខណៈមិនេពញេលញ ។ សម័យអងគរេ ប បេធ បនឹង
េដីមេឈមីយួេដីម វបបធមម៌ន-ែខមរេ ប បេធ បនឹងៃ ព ។ ករ

វ ជវរបស់ គឺខញុមំនបំណងរក ករចងចរំូមៃន បជជត ិ
សម័យបុ ណមយួ ។ េនេពលែដលេយងីដឹងថ េយងីមន បភព
មកពី  េយងីនឹង ចរកេឃញីអតសញញ ណ េមទនភព និង
ដងួ ពលឹងជតិរបស់ខួន” ។ េ កបណិត មីែសល េណ បន
សននិ នថ ងនមជ បវតវិទូិមយួរូប េដីមបចូីលរមួចំែណកកនុង
ករក ងវបបធម៌សនិភពមយួ េយងីមិនគរួមនជេមះខងែផនក
នេយបយេនះេទ ៕ 

ណិតជត ិ

សហព័នធែខមរកមពុជេ កម គឺជចលនតស៊ូ េ យ
អហងិ  សប មចបប់អងគករសហ បជជតិ េដីមបីទមទរ 
សិទធិេសរភីព និងជំេន សន បនេរ បចអំងគម សននិបត
េលីកទី ៨ េបះេឆន តេ ជីសេរសីគណៈកមមករនយក ស មប់ 
ណតិកល ឆន  ំ ២០០៨-២០១២ េនទី កងែដនេវ ី រដកូឡូ ៉ដូ 

សហរដ េមរកិ ។ េ ក សនឺ សុជត ិភន ក់ងរព័ត៌មន “ ពឹតិ 
ប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” មនកិតិយសបនេធីបទសមភ សន៍
ជមយួេ ក េ  គឹមថុង អធបិតីសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដល
មនខមឹ រដូចខងេ កម ៖    
 សឺង សុជតិ ៖ សូមជំ បសួរេ ក អធិបត!ី 
 េ ក េ  គឹមថុង ៖ សូមជំ បសួរេ ក សងឺ សុជត!ិ 
 សឺង សុជតិ៖ កនុងនមេ កជអធិបតីថម ី ស មប់
ណតិកលឆន  ំ២០០៨ ដលឆ់ន  ំ២០១២ ែដល បជពលរដែខមរ 

េ កម ៃនសមជិក សមជិក សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បន
អេញជ ីញមកពី គប់ទីកែនង េបះេឆន តេ ជីសេ កជអធិបត ី បន
មយួ ណតិេទ ត េតីេ កមន រមមណ៏យ៉ង ែដរ? 
 េ ក េ  គឹមថុង៖ ទីមយួេយងីខញុមំនេមទនភព
យ៉ងៃ កែលង ែដលសមជិក សមជិក ៃនសហព័នធែខមរកមពុជ 
េ កម បនគំ ទេបះេឆន តេ ជីសេរសីរូបខញុបំនែថមមយួ ណតិ
េទ ត ។ ទីពីរ េយងីខញុចំត់ទុកជកររឭំកនូវករណីយកិចច របសកូ់ន
ែខមរ ស មប់ដឹកននំ កមពុជេ កម កនុងករទមទរសិទធិេសរភីព 

ជូនបងបូនែខមរ ប់ ននក់ ែដលកំពុងរស់េនកមពុជេ កមសព
ៃថង (បចចុបបននេយ ក មខងតបូង) ។ 
 សឺង សុជតិ៖ ដូេចនះកនុងនមេ កជថន ក់ដឹកនកំំពូល
ែដលបងបូនែខមរេ កមេនជុំវញិពិភពេ ក កំពុងែតរងច ំ លទធ-
ផល ៃនករេបះេឆន ត ណតកិលថមី េហយីេតីេបកខជនប៉ុនម នអងគ
និងរូប បនជប់េឆន តជគណៈកមមករនយក ពមទងំផល់េសច
កីសងឃឹមចំេពះបងបូនជនរមួជតិែខមរេ កម ទងំេនកនុង និងេ ក
សកយ៉ងដូចេម៉ចខះ? 

 េ ក េ  គឹមថុង ៖ ខញុ ំ ពះករុ  ខញុបំទ េ  គឹមថុង 
សូមែថងអំណរ ពះគុណ និងអរគុណ ជអេនកបបករ ចំេពះ

េ ក េ  គឹមថុង អធិបតី ណតិថមី  ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 

 



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 16 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

ទឹកចិតេសន ជតិ របសប់ងបូនជនរមួជតិទងំ យ ែដល
បនចូលរមួអងគម សននិបតេលីកទី ៨ េនះ នឹងសូម បេគន និង 
ជំ បដំណឹងដល់សមជិក សមជិក ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម 
ទូទងំពិភពេ ក និងបងបូនជនរមួឈមេន គប់មជឈ ន ែដល
ទនទឹងរង់ចលំទធផលៃនករេបះេឆន តេនះ ចំេពះេបកខជនជប់េឆន ត
ណតិកលថមគឺី ខញុបំទ េ  គឹមថុង ជអធិបតី, េ ក ថច់ េស 
បធនសភតំ ង, េ ក េច េរ ប បធនសភ ពឹទធ ចរយ, 
េ ក ថច ់ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិ, េ ក តឹង ម៉ន់រនិ នយក
ែផនករ និងកី , េ ក តងឹ យ៉ប់ អគគេហរញញឹក, េ ក េច 
េសរ ី បធនយុវជន, ពះេតជគុណ ថច់ េ ទ ងធេមម  អគគ-
េលខធិករ, ពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ នយកអនរ សន និង 
ព័ត៌មន, អនក សី សឺង ធីណិត បធន សីែខមរេ កម និងេ ក 
បក់ េសរវីុឌ  អនុ បធន បតិបតិ ទទលួបនទុកកិចចករអនរជតិ 
និយយរមួេទមនគណៈកមមករនយកចំននួ ១១ រូប ែដលបន
េបះេឆន តេ ជីសេរសីេ យចំេពះ និងសមង ត់ ពមទងំមន ពះ
សងឃពីរ ពះអងគ សីមន ក់ និងយុវជនមយួរូប តវបនែតង ងំ
េ យអងគម សននិបត ។ ខញុចំង់ជំ បែដរថ ទស នៈដឹកនរំបស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េយងេទេលីករទទលួខសុ តវរមួ េបី
និយយ មភ បលី េគេ បថី សមូហភព ដូេចនះរេប បែដល
េយងីយល់េឃញីថ ជពិធីករែដលេធីឲយកមងំដឹកនហំនងឹ កនែ់ត
បេសីរេឡងី េហយីមយ៉ងវញិកជ៏ករធន ៉ប់រង និងករវវិឌ ន៍
េទេ យករមនិរ ក់រអលួ ពីេ ពះេយងីមិនសងឃឹមេទេលីែត
បុគគលមន ក់  ។ កនុងនមខញុជំអធិបតី េនះទុកដូចជអនក គប់ គង
ទូេទ េដីមបីឲយកិចចករេនះេដីរបន សល អញជ ឹងេហយីខញុមិំនបន
ងំខួនជឪពុកមយ ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម េទបទ ។ 

  សឺង សុជតិ៖ បនទ ប់ពីចំ ប់ រមមណ៍របស់េ ក ជំុ
វញិលទធផល ៃនករេបះេឆន តេនះ េតីេ កមនពកយេពចនអី៍ខះ 
ស មប់ផេំផញ ី និងផល់កីសងឃមឹដល់បងបូនជនរមួជតិេយងី សូម
អេញជ ីញេ កមន ប សន៖៍ 
 េ ក េ  គឹមថុង៖ េសចកីសងឃឹម គឺជក មយួ
ចបំច់ េដីមបីែណនគំំនិតេយងីេធីករ គប់សពែបបយ៉ង និយយ
ពីេសចកីសងឃឹមវញិ េយងីខញុសុំទធសឹងែតជគណៈកមមករនយក 
និងសមជិក សមជិក យ៉ងេ ចីន ពមទងំសកមមជនសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ កម តស៊ូជមយួសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ជិត ២០ 
ឆន េំហយី ។ ដូេចនះ បសិនេបគីម នេសចកីសងឃឹម េហយីេសចកី
សងឃឹមេនះេទ តេ ត មិនែដលបនផល់ផល បេយជន៏មកេទ
េនះ គឺមិនមនករតស៊ូេនះរហូតមកទល់សពៃថងេនះេទ េនះ
និយយពីេរ ងតស៊ូកនងមក ។ និយយេរ ងបចចុបបនន េយងីេឃញី
ថ ម រតីករយល់ដឹង កមងំធនធន របស់សមគម និងសងគម
ែខមរេ កមេយងីហនងឹ មនកររកីចំេរនីជងប៉ុនម នឆន មុំន ៗ ដូេចនះ

អី ៗ ែដលេយងីចបំច់ អី ៗ ែដលេយងី តវករ ស មបេ់យងីេធី
ែផនករណ៏េនះ គឺេយងីមនលទធភព និង គប់ គងបនទងំ 
អស់ ។ និយយអំពីៃ តវសិ័យ ៃនករដឹកនកំនុងកីសងឃមឹរបស់
េយងីហនងឹេឃញីថ អងគករអនរជតិ ពមទងំ បេទសជេ ចីនេន
េលីពិភពេ កសពៃថងហនងឹ េគែបរមកយកចិតទុក ក់អំពីសិទធិជន
ជតិេដីមជនិចច ជនជតិេដីមជមច ស់ សក ៃន បេទសនីមយួ ៗ 
េន បេទសេយ ក ម ែខមរេ កមេយងីជជនជតិមយួ បន ងំ
ទីលំេន ប់ពនឆ់ន មំកេហយី ដូេចនះេហយីេយងីមនសទិធិេលីស
លុប ឬសិទធិេនះ តវបនរេំ ភ ឬគំ បគំែហង ក៏បុ៉ែន ប់ពនឆ់ន ំ
ហនងឹ ជនជតិែខមរេ កមេយងីហនងឹមិនែដលេភចភងំ ឬបត់នូវអី
ែដល េ ថអតសញញ ណរបស់េយងីេនះេទ រមួទងំមនវបបធម៌ 
ភ  អក រ ស ទំេន មទមប់ និង សនជេដីម ។ មយ៉ង 
វញិេទ ត នូវេពលថមី ៗ េនះ អងគករសហ បជជតិ បនែថងនូវ
េសចកីែថងករណ៏ សីពីសិទធិជនជតិេដីម ែដលមន ៤៦ ម ។ 
ម និមយួ ៗ សុទធសឹងែតជកីសងឃឹម ែដលនមំកនូវកររកី 
ចំេរនីរបស់ បជជនែខមរកមពុជេ កម កំពុងរស់េនេលីទឹកដីកមពុជ 
េ កម ។ ជ ទិ៏ ដូចម  ៤ បនែចងថ ជនជតិេដីមនិមយួ ៗ 
មនសិទធិសេ មច សនខួនេ យខួនឯង េយងេទ មសិទធិេនះ 
ជនជតិេដីមមនសិទធិសេ មចរបបនេយបយ ក៏ដូចជរេប បេធី
ករអភិវឌ ន៏ែផនកសងគមកិចច វបបធម៌ និង សនជេដីម របសជ់ន
ជតិេនះ ។ េហយីេសចកីែថងករណ៍េនះេទ តេ ត ែដលមន
បេទសចំននួ ១៤៣ បនអនុម័តហនងឹ រមួទងំមនជនជតិ រ ភិ-
បលេយ ក មផងែដរ ។ ដូេចនះ រ ភិបលេយ ក ម នូវ
េពលែដលចុះហតថេលខេហយី មនកតពកិចច តវែតអនុវតន៍នូវ 
េសចកីែថងករណ៍ ែដលគតហ់នងឹបនសិញេញ៉ជមយួនឹងអងគករ
សហ បជជត ិ។ មយ៉ងវញិេទ ត េយងីចង់បងញេទរ ភិបល
េយ ក មថ ករតស៊ូទមទរសិទធិរបស់ជនជតិេដីមែខមរេ កម
េនះ ជសិទធិមយួដ៏ តឹម តវ េហយីមិនគំ មគែំហង េទេលកីរ
អភិវឌ ន៍ៃន បេទសេយ ក មេឡយី ។ េហតុដូចេម៉ច ពីេ ពះ
ថ អីែដលែខមរេ កម តវករ គឺទមទរអីែដលេយងី តវបត ់ អី
ែដល តវកររេំ ភេ យខសុចបប់ ខសុចបបស់ីលធម៌ ខសុចបប់
សងគមមនុស  និងខសុចបប់អនរជតិ ខសុចបប់ គប់សពែបប 
យ៉ង ។ េហយីមយ៉ងវញិេទ តកររកីចំេរនីរបស់ែខមរេ កមេនះ គឺជ
ករចូលរមួនូវករអភិវឌ ន៍របសស់ងគមមនុស ទូេទ មិន តឹមែត
បុ៉េ ះេទ ។ ផទុយេទវញិ ករទមទររបស់ែខមរេ កមហនងឹមិន
បនសេ មចេទ មិនបនេគរពេទ គឺ ចញុងំនូវករវក់វនូីវកនុង
សងគម េធីឲយរខំនដល់ករអភវិឌ ន៍ៃន បេទសេយ ក ម មិន
តឹមែតប៉ុេ ះេ ត ចគំ មគំែហងដល់នេយបយកនុងតំបន់ 
និងអនរជតិផងែដរ ៕ 

សឺន សុជត ិ



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 17 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

១-ឆន េំថះសបស័កក វស នេជ ជក ់

រេនជ បបីំ  ពរពុធឧតម 

ភ ទបទពិតពី  កនុងែខវស  ។ 

២-សកក ជ គប់ គន ់ កនងពីពន ់

បីរយគនន   េកសិប បបីំ 

ឆន ថំមវីស   ែខបួនធនួជ 

  បពីំរៃថងបយ ។ 

៣-អហំរអញ  សំឃ ជេ កមិញ 

េធជេច យ  គណគតិ គប់ គង 

សងឃផងទងំ យ កនុងេខតប យ៉ 

  ជទ ធធំបិ ី។ 

៤- ពះេ គនធ   បទនងរជ បូទុបំរមីុ 

ទង ់ពះករុ   ស័កខជ បបី ហពូនពិ់តពី 

   បូ ណ ជ ។ 

៥-សុភមសុ  សួសី សស ុ ភមងគ  

ជយ័ជេយ  វេ វ   វរកពយ 

   រស័បជតជក ់។ 

៦-អស់អតថអភិ បយ  ពិតពីអនកយយ នមេដមេឈម ះ

បក់ ប បសយ់ស  សកថស់ធក ់ ចយុតជអនក 

   ក កកំ ព ។ 

៧-ត ម អហំ  ទិ របំុ  អនគ  

គតគេត   វេរវ   ទកុ ខទកុខ  

   បជជលិេ  ។ 

៨-េហតេុនះយងយ់ល ់ របូែរងអំពល ់ អំពីទេុកខ  

អនគត ក  ក មរេូប អងគអនេថ 

   អស់ឥតពំុនក ់។ 

៩-រភពសង រ          ដូចេនក ល     សមុ ទេជ ងជក ់

ឥតេកះឥតេ តយ េឡយនងឹពក ់នងឹពឹងពំុនក ់

   របូរចួរស់បន ។ 

១០-អហំទិ          សីលទន              េនះេ យរធយន 

របូេនះចណីំ       ឥតសីលនងិទន      ឯង ជន បំណ 

   េរ ងរចួកតុ  ។ 

១១-េហតេុនះឯងអញ សពធែចងេចញ  នទិនចរច 

ទកុឲយអស់មនសុ  ស បសនន អនចិច  

   សង រេ កយី ៍។ 

១២-េកតកចកកី ំ ជបួចបច់ងច ំ េព រពីជត ិ

ែ កងដូចអនកយយ ពត់ពយ មី  បុ ត បសពីសី 

   េ តសឹង បស់ ពត ់។ 

១៣-ឱះឱអនចិច   លរ់បូសង រ  សឹងែតខច តខ់ចយ 

េកតកនុងេ កយី ៍          ែផនដសីពសត សឹងែត ពយ ពត ់

   ែ ប បស់ពីគន  ។ 

១៤-សងខ រេច នះឯង ពះបនទូលែថង េទសទនូម នថ 

រសងខ រសត  ែ ប ពតឃ់តឃ វល តវ គបគ់ន  

   ដូចកង ់ ជរដ ។ 

១៥-មនកលកបបុណយ សក័ខធធំនធន ់េលសែលង បកដ 

មនកលទបតចូ  ពង ពូជចយុត ជអនកទរូគត ់

   កំ ព ពតគ់ន  ។        (េ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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 េបី មករ វ ជវៃនបុ ណវទូិបនឲយដឹងថ ពះពុទធ
រូបេទីបែតនឹងេកតីមនេឡងីកនុងកលខងេ កយែដលពុទធសក ជ
កនងេទបនជង ៤០០ ឆន  ំ េហយីពុំែមនេកីតេឡងីកនុងកល ពះ
អងគគង់ ពះជនមេនេឡយីេនះេទ ។ ពះពុទធរូបែដលេកីតមុនដំបូង
បងស់េនកនុង បេទសគនធ រៈេ យ ពះបទនិសកៈ ជក តមយួ ពះ
អងគជជតិ កិកជប់ ជវង តមកអំពី ពះបទ េឡកសង់ ដ៍ែដល
មនឥទធិពលព ងកី ច កចូលកនុង បេទសឥ  កនុងកល
ពុទធសតវត រទី៍ ៤ ។ បនទ ប់មក ពកួសិបបវនជតិ កិកខះ ឥ ខះ
េចះែតក ង ពះពុទធរូបេ យករឆក់ថមក៏មន ខមឹេឈក៏ីមន 
ត ៗ គន ងំពកីលេនះមក ។ 
 េ យែឡកកមពុជ ជ បេទសកន់ ពះពុទធ សនែដរ
េនះ ក៏បនរចន ពះពុទធរូបទុកស មប់េគរពបូជផងែដរ ។ ម
ករ វ ជវៃនបុ ណវទូិ បនរកេឃញីថ ពះពុទធរូបែខមរមន ៨ 
ែបប ែដល តវបនបេងកីតេឡងី មគំនិតៃចន បឌិតៃនសិលបករែខមរ
យ៉ងបុិន បសប ់។ ពះពុទធរូបទងំ ៨ ែបបេនះមនដូចជ ៖ 
 ១- ពះពុទធរូបសមធិ ៖ គង់ពត់ ពះែភននមន ពះហស
ផំង រេលី ពះហសេឆងត មតេលី ពះែភនន េ ថ វតិក៍មុ ទ ។ 

 ២- ពះពុទធរូបមនរវជ័ិយ ៖ (កលផច ញ់មរ) គង់ពត់
ពះែភននដូច ពះពុទធរូបសមធិែដរ បុ៉ែន ពះហស ផំក ប់េលី ពះរុ 

(េភ) ចងុលចុះេទដី ពះហសេឆងផង រ ក់េលី ពះរុ េ ថ 
ភូមិសបស៌មុ ទ ។ ពះពុទធរូបែបបេនះ កលេបីេគគូរេនជញជ ងំ
វ ិ រ ឬេលផីទ ងំសំពត់ េឃញីមនសុទធែតរបូពកួពលម ធិ ជ
កន់ វុធ គប់ៃដ ។ 
 ៣- ពះពុទធរូបសែំដងធមមច ក ៖ គង់ពត់ ពះែភននមន
ពះហស េំ កល មមេធីជវង់មូល ដូចជកង់រេទះ ពះហស
េឆងេធី ករៈដូច ពះហស ក៏ំមន ក់េលី ពះឧរុក៏មន េ
ថ ធមមច កមុ ទ ។ ពះពុទធរបូែបបេនះ កលេបីេគគូរែតងែតមន
រូបបញច វគគិយភិកខុកំពុងអងគុយេគរព ប់ធមមចកកបបវតនសូ ត 
ែដលជបឋមេទសន ។ 
 ៤- ពះពុទធរូប បទនអភ័យ ៖ តំ ងកលែដល ពះ
អងគសំែដងធម៌េ បសសតកនុងទី មយួ មន ពះកយឈរក៏
មន គង់ពត់ ពះែភននក៏មន ពះហស ំ េចញេទមុខ ពះហស
េឆងសំយុងចុះ េ ថអភយមុ ទ ។ 
 ៥- ពះពុទធរូប បទនពរ ៖ មន ពះហសទងំពីរសំយុង
ចុះ ែបរបត ពះហសេទខងមុខ ទង់គង់ពត់ ពះែភននក៏មន ទង់

ឈរក៏មន ជតំ ងកលបរសិ័ទ មយួចូលមកថយបងគំ

េ យ តវករចង់ជបួចង់េឃញីកី កបទូលសួរធម៌ ថ៌ចំេពះ ពះ

អងគកី េ ថ វរមុ ទ ។ 
 ៦- ពះពុទធរូប ទង់ឈរឱបប ត ៖ ជតំ ងកលែដល
ពះអងគ ទង់និមនបិណប ត េ ថ ប ទនមុ ទ ។  

 ៧- ពះពុទធរូប ទង់ផទំ ៖ ជតំ ងកលែដល ពះអងគផទំ

េផ ង ពះកយេទខង  ំ ពះបទេឆងត មតេលី ពះបទ ំ
េ យ ទង់ផទំធមម កី ផទំេលីមេញច សនៈជអនុ នសញញ ទងប់រ-ិ
និពនកី េ ថ សយនមុ ទ ។ 
 ៨- ពះពុទធរូបនគ បក់ ៖ ជតំ ងកល ពះអងគ
គង់េនភឺ សះមុជជលិនទ ែដលកនុងេពលេនះ មនេភ ងបងុរខងំ 
មននគ ជមកេពនព័នធ ពះអងគ េបីកពព គបបងំេលី ពះអងគ
េដីមបីករពរេភ ង ។ 
 ពកយថ មុ ទ េនះជពកយសំ សកឹត បលីថ មុទទ  ែ បជ
ែខមរថ េ គ ងសគំល់ ែបបយ៉ង ករៈ កយវកិរ  សញញ  ។ 
 ពះពុទធរូបទងំ ៨ ែបបេនះ ជរូបែដលេគយកថម មក
ឆក់ក៏មន យកចំ ក់ពុមព យសុីម៉ង់ត៍នឹងខ ច់េបះពុមពក៏មន 
ឥឡូវេនះេគេ ចនីែតេបះពុមព ។ ពះពុទធរូបែដលមនេ គ ង
សំគល់េផ ងៗគន េនះ ជែបបសិលបៈៃនបុពបុរសជតិែខមរ ជពុទធ
សនិកខងនកិយេថរ ទ ែដលេគេគរពគរួេជ បនេ យពតិ 

េ ពះជរូបែដលក ង តវ មេគលេរ ងពុទធបបវតិ ។ ពះពុទធរបូ
ទងំ ៨ ែបបេនះេន បេទសែខមរេយងី េគមិន គន់ែតរចនេ យ
ឆក់េឈ ី ថម ឬេបះពុមពេ យសុីម៉ង់ត៍េទ េឃញីេគគូរេនជញជ ងំ
វ ិ រក៏មន គូរេលីផទ ងំសំពត់ក៏មន េលីៃផទកញច ក់ក៏មន គឺេគគូរ
មេរ ងពុទធបបវតិ ឬទសជតក៍ ៕ 

ឯក រដក សងព់ីេស វេភបបធម៍ែខមរ 
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េចរយនួឈមេខមស តវសរួពូជ  េចរកហំចូេឃរេឃ មនយ 

លបលចួឈនពនឥតមន ក ន  ែខ មរេអយ គប់ បណកុេំភច ម រត ី។ 

កមពុជេ កមែខ មរចឲំយចបស ់   យនួៃ ពៃផ ស់ឥត បណី 

បងបូនែខ មរេយង បន បលយ័   កបក់បល តមដីភជួរដូចឬសេឈ  ។ 

យនួបនយកកបលែខ មរេយងក ន  េធដុេំជ ងក ន ំ តពីេល 

រចួេហយ េពលចអំកបញឈឺ   ែខ មរេអយកុេំរ កពំប់ តអុង ។ 

កមពុជក លស ងគ មកមុមុយនសិ  យនួមកបេញឆ ះេយ កមិញេយ កកងុ 

ែខ មរេយ កមិញេអយ ម រតអីនក បង  កុជំយួេយ កកងុឲយេលបជតឯិង ។ 

ខងែខ មរ កហមអនកចកំុេំភច   កមពុជខទ េំខ ទចភសុ័ ងជក់ សង 

ឆបភ់ញ កគ់នំតិែ បចតិែខងែរង៉   េ ច សងជ់តឯិងលបុ ងេទសធ ំ។ 

ែខ មរេសន ជតិ គបន់និន ករ   េ កកេឡង គបគ់នឈបច់ងគនំ ុ ំ

ែវកមុខខម ងំយនួ យ ឲយច ំ   សពៃថងបនំ មេលបជតេិយង ៕ 

េ ម េសកកុមរ 

បងគ ពះវ ររងរមន កឯ់ង   កេ ចកែណងខចមច ស់ដូរថម ី

មច ស់េអយមច ស់ ខ មរសមូែថបុរ   វ រ បងគជយ័ បវតដិី ខ មរ ។ 

បងគ ពវ រកំ ពកនុងៃ ព   ចងុែដនបុរ ភយ័ ពយេម៉ះេទ 

េចរកលុសមពន័ ធ បនទ់ញកចេ់រ  ថរបស់េគ ប៉ងលចួែភនក សស់ ។ 

បងគ ពះវ រជមរតកជត ិ   កនូែខ មរ តវឃម ត ករ កុបំងេ់បះ 

បតប់ងេ់ ចនេហយ ែខ មរេអយគតិចះុ  េស ម-យនួ យកអស់ ខ មរេខ ះេសទរក យ័ ។ 

បងគ ពះវ រ បងគប ទេករ  េយងជជតិ ខ មរទងំ បសទងំ ស 

ករពរវ រដូចករពរដ ី   ត ៉ ចៃ់ថជ ទពយេខមរៈ ។ 

បងគ ពះវ រ បងគប ទជយ័  បុព បស សពលីមរណៈ 

បងូរឈម សស់េ ចែដនេខមរៈ  មិន ពមទមក់ វធុចះុចញ់ ។ 

បងគ ពះវ ជរបស់ ខ មរ   គេឺស មកចេ់រមិនខមស់មុខខញ់ 

បវតិ ស មស៉់ធបច់ញ់   ែតេស មេនឆង ញ់េរ ងលចួបន ់ ខ មរ ៕ 

សួន េសររី  
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 បវតិ ស គជឺេមែដកឆក ់ សប បជជតិ

ទងំ យឲយេចះឈឺចប ់ ឲយេចះ ពតៃដគន  ឲយេចះទទលួ

គ ល ់ ឲយេចះេសងចសរេសរ និងេចះតស៊រូក េនអី ដល

បេទសជតេិនះមន ។ 

 ករពយយមបិទបងំេករ ៍ សវទរុយស របស់

កម មុី េថង ៃនេមដកឹន ំកង ណូយ បនបងញ

ឲយេឃញពីមរយទមិនសវូៃថថនូរ បូកផ នឹំងសំដបីតផ  

េជរ បេទច បមថ ពះសងឃ ពះពទុ ធ សនេនកមពុជ

េ កម កន់ តេធឲយ បជជតិ ខ មរេ កមេន យ យ អស់

ជំេន នឹងរបបដកឹនរំបសយ់នួកមុមុយនិស ឬយនួកនទប

បចចុបបននេនះ ។ ករ តទ ី និងវបបធមិរេំ ភសិទ ធមិនសុ  

ឈនពនេដមបពី ងកទកឹដរីបសយ់នួ បន ជប ជតចលូ

កនុងខរួកបលកនូេចែខ មរេ កម ែដលេធឲយ បជជតិ ខ មរ

េ កម សបេ់ខ ពមយនួេសទរសុី ចហុ់តឈម ។ 

 ថ បជជតិ ខ មរេ កមេទ កពំងុែតសថិតកនុង

ចណំង ចះុ បេទសកមពុជ េហតអីុកេ៏រខនួមិនរចួែដរ? 

 ខ ញុមំនេមទនភពជែខ មរកមពុជេ កម និងជកនូ

េចជំននេ់នះ ែដលមនឱកសបនចលូរមួសំ ដងមត ិនិង

ត ៉ មផូវចបប ់ េដមបសិីទ ធសិយ័សេ មច សនខនួជនូ

បជជតិ ខ មរកមពុជេ កម ។ ខ ញុធំប់ តឮសំេឡងេញ៉វញ៉វ

េជរ បេទចគន េនេលទកឹដកីមពុជេ កម េ កយេពលជន

ចណូំលថមីយនួ តទ ី ប៉ុែនេពលែដលខ ញុចំលូេទដល់បេទស

កមពុជ កេ៏នែត បទះសំេឡងែបបេនះជដែដល ។ េ យ

ពកួយនួអេនរ បេវសនទ៍ងំេនះ រសេ់នខសុចបបព់ស

េពញទកឹដកីមពុជ និងេ ប បសភ់ យនួ ែដលែខ មរេ កម

គម នអី តវ ពយបរមភណ៍ ខចនិយយភ ែខ មរមិនចបស់

ដចូអនកភនេំពញ េពលចលូេទដល់បេទសកមពុជេឡយ ។ 

 បវតិ ស គជឺេមេរ ន និងជអំណះអំ ង

មួយគម នពីរ ែដលកនូេចែខ មរគរួែតយលដ់ងឹ ។ ខ ញុយំលថ់ 

េដមបយីលច់បសពី់ជនជតមិួយ ែដលមនវបបធមិមុខរបរ

រកសុីេដរឈនពន បេទសជិតខង េដមបបីនច់ញិច ឹ មជីវត 

និងេដមប ី តទពី ងកទកឹដេីនះ កនូេចែខ មរទងំ យគរួែត

សិក អំពីជនជតទិងំ យេនះ េពលគមឺិន តវសបេ់គ 

េហយ នេជងមិនេមលេនះេទ ។ 

 បចចុបបននេនះ មនយនួ សកដីងូអេនរ បេវសនជ៍

េ ចនកពំងុរសេ់នយ៉ងសខុ នេលទកឹដកីមពុជ េ យ

អនកខះ បកបមុខរបរេអតចយ, ខះប៉ះកង,់ ខះលកក់េហ, 

ខះេធ សេពសយ, ខះេធម ន ជករ និងខះេទ តជគញិ 

សំងត ់ ែដលេមដកឹនរំបសេ់គចបយ់កេទ ក ់ និងបងកប់

ឲយ ម ន េធបប ពះសងឃ និង បជពលរដែខ មរេ កម

េនកមពុជ ជពិេសសគលឺកុលយុ អកុឡុកសងគម សកែខ មរ

ឲយវេងងវលកបុងែតមង ។ បចចុបបននេនះ េគសេងកតេឃញអនក

េន សកែខ មរ កដ់ចូជមិនគតិអីពី សនអនគត

បេទសជតបិនិច ទល់ តេ ះ េនះ បែហលជពកួ

េគកពំងុែតមមញឹកនឹងែលបងចកប់ល ់ សេពសយយនួ ឌី

សកូរ ឬ តវយនួបំេពញចតំ មវចណំងច់ណូំលចតិេហយ

េមលេទ ។ 

 ថមី ៗ េនះ ខ ញុមំនេសចកភីញ កេ់ផលយ៉ងខងំ ែដល

ទទលួដណឹំងថសិស នសិុស  និង បជជនេស មជេ ចន

ពនន់ក ់ េ កកេឡងេធបតកុមម បឆងំនឹងករ ក់

ប ទ ពះវ រចលូជេបតកិភណពិភពេ ក ។ េនះ

បងញពីភពពះុកេ ញច ល ឈឺឆលនឹងអតសញញ ណ វបប-

ធមិរបសផ់ងខនួយ៉ងពិត ៗ ។ ចំ ណកនិស តិែខ មរវញ េត

មនដងឹថ សពៃថងេនះជនចណូំលថមីយនួ សកដីងូ ែដល

មនវបបធមឈិនពន េលបយកទកឹដី បេទសជិតខង 

កពំងុែត តតបត ចលូេទ សកែខ មរដចូទកឹបកទ់នំប់ ដរឬ 

េទ? ករហូរចលូជនអេនរ បេវសនយ៍នួែបបេនះ មិនែមន

ជេរ ងធមម េទចេំពះទស នៈខ ញុ ំ ។ ទកឹដកីមពុជេ កម 

ដបំូងេឡយក៏ បបេនះែដរ េហយមយង៉េទ តេ ពះយនួ

កនទបមន បវតជិជនឈនពន ប ់ “របររកសុីរបស់

យនួតងុកងឹ (យនួ ណូយ) គេឺដរឈនពន បេទសជិត

ខង េដមបបីន ់ ចញិច ឹ មជីវត េដមប ី តទពី ងកទកឹដរីបស ់  
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...” (អងគករជនរ -ទពំរ័ទ ី១២) ។ 

 េនកមពុជេ កម ងំពីអតតីកលមកដល់

បចចុបបននពកួយនួេនែតបងញពីមហឆិ រ ំ យពជូ សន៍

ែខ មរ ឲយរ យរលតជ់អេ សិកមមែសកខនែសកេទ

េហយ ។ សកមមភពចបសនឹ់ងែភនក គកឺរពយយម ក់

កបំងំ បវតិ ស ករគំ មកំ ហងនិស តិ មរបូភព

េផ ង ៗ ករប ងក ប កមបតកុរត េ៉រ ងដធី ី ជពិេសស

ករណីចប់ ពះសងឃែខ មរផ កឹ កព់នធនគរយ៉ងកេំ ល

ជរួជត ិ ។ គនិំតដេ៏ខម ងងតឹ និងេសន តេបក បសរបស ់

រ ភបិលយនួេនែតដែដល ៗ ប៉ុែនេនែតមន បសិទ ធិ

ភពជនិរនរម៍កេល ខ មរ េនះេ យ រែខ មរមិន ពមសិក

ពីកហុំសឆគងរបសខ់នួ និងខះមនសិករជត ិ ។ ខងេ កម

េនះ គជឺវធនករណ៍ ៥ យ៉ង ែដលយនួបនអនវុតកល

ពីកនងមកស មបរ់ ំ យអតសញញ ណ វបបធមិ ខ មរ 

េពលគពឺជូ សន៍ ខ មរ េ កយេពលយនួបងូរជនចណូំល

ថមីរបសព់កួេគេទរសេ់នេលទកឹដី ខ មរ ។ 

 វធនករណ៍ទ ី១ ៖ 

 បំផញ ពះពទុ ធ សន ឬ ពលឹងែខ មរ ។ កនុងេនះ

រមួមនករេធទកុខបុកេមនញ ពះសងឃ ។ បមូលយកពទុ ធ

បដមិករេធពីមស បក ់ និងសំរទ ធ ឬកេំទចេចល ។ ដតុ

បំផញគមពីរ ស ស និងេស វេភធមិ ។ ដតុបំផញវត

ម ែដលេនសមយ័េនះជ េរ នរបស់ ខ មរ ។ 

 វធនករណ៍ទ ី២៖ 

 បំផញ ទពយសមបតជិត ិ ឬ ចឈ់មសរៃសែខ មរ 

េ យត មវឲយែខ មរកបេ់ឈមនគណុភពល ៗ សំ បេ់ធ

សំណងន់ន េន បេទសយនួ ។ ត មវឲយែខ មរកបប់ំផញ

ៃ ពេឈ ឬេដមេឈហូបែផ េ យសំ ងេលបញសនិ

សខុ ។ បផំញផលដំ ំ ខ មរ ។ បំផញសតពហនៈ េគ 

កបី េ យេ ប បសហួ់សម កនុងករដកឹជញជូ ន ។ 

 វធនករណ៍ទ ី៣៖ 

 បំបតេ់មដកឹន ំ ខ មរ ឬែភនក តេច ក មត ់ ចមុះ ខរួ

កបលែខ មរ ។ េ បមេធយបយសមបេ់សចែខ មរ ។ ចបព់ ងត់

េសច ឬម ន ខ មរ េធជេឈយ េដមបទីមទរសិទ ធសំិ ប់

សងកតស់ងកនិែខ មរ ។ 

 វធនករណ៍ទ ី៤៖ 

 បំបត់ បជ សែខ មរ ឬៃដ េជង អងគ បណែខ មរ ។ 

េកណ សែខ មរឲយជីកែ ពក េ យគម ន រ គប់ គន,់ 

េពលេហវហត ់ឈឺថក ត ់គម នថន សំងកូវ, ទកឹជំននប់ំផញភមូិ

ន និងផលដំ  ំ ។ េកណ សែខ មរឲយកបេ់ឈ កនុងរដវូ

េធ សចកំរ ។ េកណ សែខ មរឲយេធថនល ់ េធបនទ យកនុង 

រដវូេធ សចកំរ ។ េកណ សែខ មរឲយេទចបំងំ, ប,់ 

របួស, ពិករកនុងសមរភមូិ ។ ទរពនធ រ េ យសងកតស់ងកនិ

ពី សែខ មរ ។ របអសូយក ទពយសមបត ិ េ យកំ ហងពី

សែខ មរ ។ េចទ បកន់ សែខ មរថ បឆងំេគលករណ៍ 

នេយបយយនួ េហយេធទរណុកមមឲយឈឺ ប ់ ។ កប់

សមប់ ខ មរអនកេសន ជត ិតស៊ ូនិងបះេបរ ។ 

 វធនករណ៍ទ ី៥៖ 

 បញជូ នជនជតយិនួ ឬជនចណូំលថមី មរបូភព  

ដេណមកនក់បដ់ធីី មេសន ត “កី ទ” ឬេដមឫស  ី ែដល

ំ តមួយេដមដះុែបកគមុព, ខសុពីេដមេ ន តមិនេចះែបក

គមុព ។ ដេណមមុខរបរ មុខងរកនុងតំ ណង ជករែខ មរ ។  

ដេណមេធ ជីវកមម េលធនធនធមមជតិ ខ មរ ។ បងក

អនធបិេតយយ, ឆេបក, ៃគបនំ, ឆកប់ន់ ខ មរ ។ ដេណម

សិទ ធ,ិ រកុគនួ, យដ ំ និងសមប់ ខ មរមច ស់ សក និងជះទកឹ

លយុទញិអំ ចពីម ន ខ មរពកុរលយួ ។ 

 ចណុំចសំខនម់ួយេទ ត ែដលយនួកពំងុដេំណរ

ករបចចុបបននេនះ គកឺរអនវុត ចសបេ យ ៃនយទុ ធ-

សខំ បងែ បងបញជូ នជនចណូំលថមី ឲយេទេកតជកនូ

ពនូជេចេនកមពុជ េដមបឈីនេទរកករេកបកប់

បេទសមួយេនះដចូេខម ច េ  ជីមិញ បនផ ំ ។ សពៃថង

េនះ េគសេងកតេឃញជនជតយិនួ សកដីងូ បម់ិនអស ់

កពំងុែតមនសកមមភពយ៉ងស កស់  ំ ។ េហយ

ភពរងមរំបស់ បេទសកមពុជ កដ់ចូជកពំងុែតទន់

សំយងុកបលសន មឹ ៗ េ យ រករែ ជតែ ជកចលូ

ករងរៃផទកនុង, សកមមភពចលនវបបធមិ និងទំ បខ់នី 

សូត តង ់ឆបេ់ជ ពកយេ ងេ មរបសជ់នេបក បស ។ 

េទះជយ៉ង  ជនរមួឈមែខ មរ គបរ់បូ តវចថំ “របររក

សុីរបសយ់នួតងុកងឹ គេឺដរឈនពន បេទសជិតខង េដមប ី

បន ់ចញិច ឹ មជីវត េដមប ី តទពី ងកទកឹដរីបស់ ...” ៕ 

និស ិតែខមរេ កម េនភនំេពញ 
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 ប ងំ បនយកកមពុជេ កមេទេធជ “កូ ងំសីុន 
ប ងំែសស” អស់រយៈេពល ៩០ ឆន គំត់ គពីឺឆន  ំ១៨៥៩ ដល់ឆន  ំ
១៩៤៩ ។ េ យ រករតសូ៊ ប់ អត់ធមត់ និងទំ ប់ ក់
ពុត យួនបនេធឲយប ងំមនករទុកចតិ េហយបនេឆ ត 
ឱកសេ ជ តែ ជកចូលេធករេន គប់កែនងកនុងកងទព័ ប៉ូលិស 
និងកនុងរដបល និគមប ងំ ។ េនេពលជមួយគន េនះ 
ែខមរេ កម េ យ រ “គម នបញពីកររស់េន”គតិែតពីខេំធែ ស
ចកំរេ យមនដធីខួីនឯង មិនមនគនិំតេធនមុនឺ មុខម នី ឬ
មួយេធជនួំញេនះេទ ។ ែថមទងំេលសេនះេទ ត មគនិំតែខមរ 
“កែនង មនយួន គគឺម នែខមរ”ែដលផទុយពីគនិំតយួន “កែនង

មនែខមរ គឺ តវែតមនយួនែដរ” ។ េន គប់េខត ជពិេសស
គេឺនកនុងទីរួមេខត ប ងំេគសង់ ពះវ ិ រកតុលិក ែខមររស់េន
ជតិ ៗ វតែខមរ េហយមនមនទីរេពទយេនជតិេនះ ។ មនែតយួន
េទ ែដលចូល សនកតុលិក ែខមររស់េនែតគន ឯង ចូលេគមនិ
ចុះ ។ ប ងំ និងយួននគំន តត ែខមរ ។ កនុងរយៈេពល ៩០ ឆន ំ
េនះ ប ងំ និគមបនខិតខកំ ងកមពុជេ កម ែដលជ
ឧបនិេវសឲយកយេទជតបំន់មួយមនជវីភពខពស់ ជពិេសស
បនព ងកីទី កងែដលមនរួចមកេហយ ។ ដូចជ “ៃ ពនគរ” 
េនេពលែដលប ងំេទបនឹងមកដល់កនុងឆន  ំ ១៨៥៩ ជទី កង
មួយ ែដលមនសភព ង ត់ ជង ំ ។ េ កយមក ទី កងៃ ពនគរ
េនះ បនកយេទជទី កងទេំនបមួយ ។ េនកនុងឆន  ំ ១៩២៨ 
េ ក ហ ង់ម៉រេ៍កត៍ (Jean Marquet) បនសរេសរថ “គេឺយងជ
មនុស ថម ីែដលបនចក់បេំពញបងឹបួរ កប់ឆក រៃ ព គស់រេំលង
ភន ំែដលនឲំយមនធយូងថម េកសូ៊ េពត និង សវ ។ គេឺយងមនុស
ថម ី ែដលេធឲយមនជ័យជនំះេលជងំឺ គនចញ់ និងក ងទី កង 
(Saigon 1925-Philippe Franchini) ។ 
 “កូ ងំសីុនប ងំែសស” សមបូរសបបយ យួនេឆ ត 
ឱកសេ យមនករជួយេ ជមែ ជងពីប ងំ និគម ដកឹ
ជញជូ នកូនេចមកេនពសេពញ ជពិេសសេន មទី កង ។ 
េ កពីកនុងជួររដករប ងំ និងកនុងកងទព័ប ងំ យួនរកសីុេធ
ជនួំញ លក់ដូរ ឯខះេទ តេធជខញុបំេំរ ប ងំ ។ល។ 
 េ យេនមនសល់ដលីេលវ កែនងខះមនៃ ពេឈ
បនិចបនួច រដបលប ងំបនកប់ឆក រៃ ពេឈអស់េនះឲយេទ

ជ លែ សចកំរ ។ ឧទហរណ៍ គន់ែតេនេខតឃងំ េនឆន  ំ
១៨៩៧ េ ក គូទួរ ៍(Lacouture) មនដ ី៩៩៩ ហិក  ។ េន
ឆន  ំ១៩២៤ េ ក ប ស (La Bastre) មនដ ី៣.៣៦៦ ហិក

, េ ក ែ ហកសីុេយ (Gressier) មន ៣.៩៩២ ហិក  ។ល។ 
កែនងខះមូលធនប ងំខួនឯងបនកន់កប់ កែនងខះេទ ត

ជញ ធរប ងំ បគល់េទឲយ គ រយួន ែដលេចះែតចុះមកពី
តបំន់ខងេជងបនមកេទ ត ឲយយួន បជជនថមទីងំេនះមនដី

ដុំះ និងរស់េនបន ។ គន់ែតេនកនុងេពលែដលេ ក ប៉ូល
ឌូែមរ៉ (Paul Doumer) េធជអគគេទ ភបិល (១៨៩៦-១៩០២) 
ករអភវិឌ ន៍ែដនដសីណៃនទេនេមគងគ បនព ងកីៃផទដែី ស 
ចកំរពីមួយដល់េទ បមួំយដង ។ េ យ រនេយបយ 
ប ងំេនះឯង យួនមនគន កន់ែតេ ចនេឡង ៗ មនអនកេចះដងឹ
ក៏កន់ែតេ ចនេឡង េហយមនសមគមេ ចនេទ តស មប់
ជួយគន  ។ មនរហូតដល់អនកេធនេយបយ ជេហតុេធឲយប ងំ
េកតសរេសរែថមេទ ត េភចែខមរកមពុជេ កមែដលជមច ស់ទឹក
ដទីងំ សង ។ 
 េ កយមក េ យ រ ជញ ធរប ងំ និគមមនិ
ចូលចតិ េ ជមីញិ (Ho Chi Minh) េគក៏បនេលកបនុកអធិ ជ 
បវ យ (Bao Dai) េធជ បមុខែដនដ ី “កូ ងំសីុន” “ ម” 
និង “តុងកងឹ” ឬេយ ក មទងំមូលសពៃថងេនះ ។ េនៃថងទី ៤ 
ែខមថុិន ឆន  ំ ១៩៤៩ រដសភប ងំបនអនុម័ត បគល់ែដនដ ី
កមពុជេ កម ឬ “កូ ងំសីុនប ងំែសស” េទឲយេសចយួនបវ

យ េ យសងឃមឹថ េសចេនះនឹង ចជួយែថរក ផល
បេយជន៍ប ងំ ែដលមនេនេយ ក មទងំមូល ជ
ពិេសសេន “កូ ងំសីុនប ងំែសស” េនះ ។ េមលចុះកលពី
ឆន  ំ ១៩៣៨ េនេពលេទេធទស នកចិចេន បេទសប ងំ បវ

យ បនទទូចសុឲំយ ជញ ធរប ងំទទួល គ ល់ស័យភពៃផទ
កនុងេន “តុងកងឹ” និងេន “ ម” េ យមនិបននិយយ
មួយម៉ត់ពី “កមពុជេ កម” ឬ “កូ ងំសីុនប ងំែសស” ផង មក
ពី “កមពុជេ កម” ឬ “កូ ងំសីុនប ងំែសស” មនិែមនជទឹកដី
របស់េគ ។ 
 កមពុជេ កម េនឆន  ំ១៩៧៥៖ 
 រដម នីទី ១ េង ឌនិយីម (Ngo Dinh Diem) ៃនរដ   



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 23 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 
 

េយ ក មបនទមក់ បមុខរដ បវ យ េនៃថងទី ២៦ ែខ 
តុ  ឆន  ំ ១៩៥៥ េហយបន បកសេយ ក មខងតបូងជ

ធរណរដេយ ក មវញិ ។ េដមបេីដញកចំត់យួនកុមមុយ-

និស សហរដ េមរកិបនផល់ជនួំយយ៉ងសុកសុមដល់ បធ-

នធបិត ី េង ឌនិយីម ។ ចប់ ងំពីឆន  ំ ១៩៦០ មក សហរដ 
េមរកិ បនេចញមុខេធស ងគ មផទ ល់តទល់នឹងយួនកុមមុយ-

និស ។ េ កយមក ១៥ ឆន  ំយួនកុមមុយនិសបនរេំ ះបនទី កង
ៃ ពនគរ (Sai Gon) េនៃថងទី ៣០ ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៥ ។ េនៃថង
ទី ០២ ែខកកក  ឆន  ំ១៩៧៦ រដសភេយ ក មបនអនុម័ត
ប ងបប ងមេយ ក មឲយេនែតមួយ េហយបនផស់េឈម ះ
ទី កងៃ ពនគរ (Sai Gon) េទជ កងេ  ជមីញិ (Ho Chi Minh) 

វញិ ។ មងេនះកមពុជេ កមទងំមូល តវេនេ កមនឹមរបស់
េយ ក ម ែដលេគឲយេឈម ះថ េយ ក មែតមួយ ។ 
 ករផស់បូរទិដភពធមមជតិេនកមពុជេ កម៖ 
 កមពុជេ កម ជភូមភិគែតមួយគត់កនុងេ ក ែដល
ករបផំចិបផំញធមមជតកិយេទជេរ ងធមម  ។ ករេធ 
“ដេំណ រចុះមកទិសខងតបូង” របស់យួន ចបំងំប ងំយួន និង
ចបំងំយួន េមរកិកងំ បនែ បកៃឡទិដភពធមមជតតិបំន់
េនះអស់រលីង ។ កនុងសម័យេដម ែខមរេ កមចនួំន ៩៥% ជអនក
បកបរបរេធែ សចកំរ េហយមនដធីផីល់បូរស មប់ បកប
របរេនះ ។ រហូតមកដល់េ កម និគមប ងំ េហយមន
អនកខះមនដែី សរហូតដល់ ប់ពន់ហិក  ។ ចែំណកយួន 
“តុងកងឹ” វញិជជនជតិ កី ក ។ ភព កលបំករបស់យួន “តុង
កងឹ” េនះេធឲយពួកេគមនិខចនឹងេធដេំណ រផ ងេ ពង រក
ជវីភពថមែីដល ចល បេសរជងេនះេឡយ ។ េ ក ែពយរហគូ រូ 
(Pierre Gouuroux)  អនកភូមិ សមន ក់បនេធករកត់សមគ ល់ថ 
េនកនុងេខត ម ឌញិ (Nam Dinh) និងថយ ប៊ញិ (Thai Binh) 

េគែតងេឃញមនុស បសធមម  ៣ នក់អូសរនស់ េ យអនក
ទី ៤ ជអនកបងគ ប់ (អនក ស់) ។ េហយមងមក លែដរ េគេឃញ
មនុស ជអនកអូសនងគ័ល ។ ចែំណកអនកសងគមវទូិយួនេឈម ះ  
េវ ប ឌញិ  (Viep Dinh Hoa) វញិបនេធករកត់សមគ ល់ថ 
េនកនុងេខតថយ ប៊ញិ យួនផកឹទឹកកករលក់ខក់ដូចភក់ េហយ
េធែ សចកំរេន មចេ មះ ជងំទនំប់ទឹក និង មចេ មះថនល់ 
ឯសនទស ន៍ បជជនេន មេខតជេ ចនមនគន ពី ១០០០ េទ 
១១៥០ នក់កនុងមួយគឡូីែម៉ ត ក  េហតុេនះ បជជនយួន
ទងំេនះមនករលបំកេ ចនកនុងករ បកបរបរនន េដមប ី
ចញិចឹ មជវីតិ និង តវករខិតខពំយយមតសូ៊ជខងំ ។ អនក សក ក
ហួសេហតុ គម នមូបម តី ច់បរេិភគឲយបនសមរមយេទ ក

រហូតដល់សម័យពិ រ “ករ ៉ូក”ី (Ca Ro Cay) ឬ តី កញ់េឈ ។ 
េគនគំន យកេឈរងឹមកឆក់ជរូប តី កញ់ េគយកេទ ក់កនុង
មូប (សមរ ឬ តខី ជេដម) េហយនគំន សៃមថពិ រ តី កញ់
ពិត ៗ ។ េ កយេពលបយរួច េគយក តី កញ់េឈេនះេទ

ងឲយ ត េហយពយួរេឡងទុកស មប់ ក់េធមូបេលក
េ កយេទ ត ។ 
 េនេពលមកដល់កមពុជេ កម ខះខកំប់គស់ៃ ពេឈ
យកដេីធែ សចកំរ ខះផ ងេ ពង មទី បជុជំន ខះមនែត
កេនទលមួយតូច ព យជប់ជមួយខួន ស មប់ែត កលេដកែត
ប៉ុេ ះ ែដលែខមរេ កមឲយេឈម ះថ “យួនកនទប” េហយខះ
េទ តមនទូកមួយ រស់េនទងំ គ រេលទូកេនះេទ ។ 
 កលពីសម័យស ងគ មយួន-ប ងំ រ ភបិលប ងំ
បនចំ យអស់ ៩៣ េកដិ ហង់ ែផនកខងប ងំមន 
៩២.០០០ នក់ តវ ប់ ឬបត់ខួន និង ១៤០.០០០ នក់េទ ត
តវរងរបួស ។ មកដល់ស ងគ មយួន- េមរកិកងំវញិ (១៩៥៤-

១៩៧៥) រ ភិបល េមរកិកងំបនចំ យអស់ ១៥០ េកដិ
ដូ រ េហយ បែហល ១៥០ េកដេិទ តចេំពះចំ យេផ ង 
ៗ មនិចេំពះ ។ េនចេនះឆន  ំ ១៩៦២-១៩៧៥ យនេ ះ
េប.៥២ (B 52) បនទមក់ គប់ែបកពី ១៣ េទ ១៥ នេ ន 
គ ឺ ៤ ដងេ ចនជងកលពីស ងគ មេ កេលទី ២ ។ េប ម
បភព េមរកិកងំេនមន គប់ ១៥០.០០០ េ នេទ តែដល
េនមនិទន់ផទុះេនេឡយ េហយមយ៉ងេទ ត ងំពីេពលចប់
ស ងគ មមក មន បជពលរដជង ១០០.០០០ នក់ តវរង
េ គះថន ក់េ យ រករផទុះ គប់ែបក ។ ជតថិន គំមីបីនេធឲយ
ដកីមពុជេ កមចនួំន ១៦% ខូចខត មនៃ ពចនួំន ២០.០០០ 
គឡូីែម៉ ត ក តវរ យេខទចខទី ។ បជពលរដសីុវលិ 
១.៤៣៥.០០០ នក់ តវ ប់ ឬរបួសេនេយ ក មខងតបូង 
េតកនុងេនះមនែខមរកមពុជេ កមប៉ុនម ននក់? 
 ស ងគ មក៏ៃ ពៃផ  និងហិនេ ចេនះ បនេធឲយទិដ-

ភពេនកមពុជេ កម ផស់បូរអស់រលីង ។ ងំពីឆន  ំ ១៩៧៥ 
េពលផុតស ងគ មមក រ ភិបលយួនបនបញជូ ន បជពលរដ
េគជេ ចនអតបិរមិពីភគខងេជង និងភគក លឲយមក
កន់ទឹកដកីមពុជេ កម ។ េហយបែនថមេទេលេនះេទ ត ងំពី
ឆន  ំ ១៩៩០ មករ ភបិលេនះបនជកីែ ពកខត់ែខង គប់
កែនង កត់េលភូមិ សករបស់ បជពលរដែតមង េធឲយទិដភព
ភូមិ សមនករផស់បូរគម នសល់ ។ ចែំណកខងវបបធម ិ
និង រយធមែិខមរេ កមវញិ ក៏េគបនែកៃចនមងបនិច ៗ ែដរ ៕ 

ដក សងេ់ចញពីេស វេភ “កមពុជេ កម អំ ចគម នែខមរេ កម”  



េលខ  ៥៤ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ពឹតិប តរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម  

 

 

 

កលពី ង ចៃថងេ រ ៍ ទី ២៨ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៨ ចុងសបហ៍កនងេទេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនេរ បចដំែងពយុះហយ  
និងអុជេទ នជ័យ េដមបចូីលរួមរឭំកខួបឆន ទីំ ៦០ ៃនទិ បេងកតចបប់សិទធិមនុស សកល េលកដបូំងេនមុខ កង San Francisco រដកលីហ័
រនីញ៉ សហរដ េមរកិ ។ 
 ពះេតជគុណ ថច់ ប៊រីងគ សងឃនយក ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ទទួលបនទុកអនរ សន បនមនសងឃដកិ បប់aអនក រ
ព័ត៌មនឲយដងឹថ “េនះជឆន ទីំ ៣ េហយ មនសមជកិ សមជកិ តំ ងឲយទី កងនន ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងបងបូនជនរួមជតិ
ែខមរ បមណ ៥០ រូប ែដលអេញជញមកពីទី កងសុកតុន, អូកែឡន, ឡុងប៊ចិ, ន់ប៉ ឌណូី និង ន់ហូេស  ជេដម ពមទងំអងគករ
សងគមសីុវលិធ ំៗ ជេ ចន កនុងេនះមនតំ ងអងគករេលកែលងេទសអនរជត ិចូលរួមផងែដរ” ។   
 ពះេតជគុណ ថច់ ប៊រីងគ បនមនសងឃដកិបែនថមេទ តថ៖ “េគលបណំងធ ំរបស់សហពន័ធែខមរកមពុជេ កម បនេរ បចេំឡងជេរ ង
ល់ឆន េំនះ គេឺដមបទីមទរឲយរ ភបិលយួនេគរពសិទធិមនុស  និងេសរជីេំន ពះពុទធ សន គណៈេថរ ទ េនកមពុជេ កម (េយ ក ម

ខងតបូង) និងសូមអពំវនវឲយអងគករសហ បជ បជត ិ ទទួលបនទុកែផនកសិទធិមនុស ជួយេធអន គមន៍ េ ះែលង ពះេតជគុណ ទឹម ខន 
និង ពះសងឃ ៥ អងគេផ ងេទ ត ែដលកពុំងជប់ពនធនគរេនេយ ក មសពៃថង ។ 
 េ កបណិត Joshua Cooper នយកវទិយ ថ នសិទធិមនុស  រដ ៃវ ៉និងជឧតមទី បកឹ ចបប់ ៃនសហពន័ធែខមរកមពុជេ កម ែដលជ
អនកដកឹនកំបួនដែងពយុះហយ  និងអុជេទ នជ័យេនះ បនមន ប សន៏ថ៖ “ករែដលេយងជួបជុគំន េពលេនះ មន រ បេយជន៍ខងំ

ស់  ពីេ ពះបងបូនែខមរេ កម ែដលកពុំងរស់េនេ កមរបប និគមយួនបចចុបបនន គម នសិទធិេសរភីពេឡយ ដូេចនះេទះបអីងគករសហ
បជជត ិបនអនុម័តចបប់សិទធិមនុស សកល េនៃថងទី ២៦ ែខមថុិន ឆន  ំ១៩៤៥  បកសជផូវករេហយក៏េ យ ក៏ បជពលរដែខមរេ កម 
ប់ ននក់ មនិទន់ទទួលបននូវសិទធិេនះេឡយ ។ 

 េនកនុងពិធេីនះែដរ េ កបណិត Joshua Cooper បន ននូវលិខិតមួយចបប់ របស់េច យ កង San Francisco ទទួល គ ល់ជ
ផូវករ ចេំពះសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងអងគករដៃទេទ ត ែដលបនេរ បចរំឭំកទិ េនះេឡងជេរ ង ល់ឆន  ំ។ 
 គួរជំ បជូនថ កមមវធិបីន ប ពឹតេិទអស់រយៈេពលជតិ ២ េម៉ង គចឺប់ពីេម៉ង 7:30PM រហូតដល់េម៉ង 9:00PM បញច ប់េ យ ពះ
សងឃចេំរ ននូវជ័យមងគល និងឧទិទសម កុសល បេគន និងជូនចេំពះ ពះវញិញ ណកខ័នធ និងវញិញ ណកខ័នធ ពះវរីសមណៈ និងវរីបុរសជតិ គប់
ជនំន់ ែដលបនពលីជវីតិ ចេំពះបុពេហតុជត ិនិង ពះពុទធ សនែខមរ េនេលមតុភូមកិមពុជេ កម ៕ 

សឺន សុជត ិ 

កបួនពយុះហយ អជុេទ នជ័យ និងេដមបីសនិភពដល់ បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលបនដែងកលពីៃថងទី ២៨ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៨ នទិ បេងកតចបប់សទិធិមនុស សកល 


