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ម កេរង 

េ យៈ េច មនុេខម  

 កលពីថមី ៗ េនះ អនុគណៈកមមករសិទធិមនុស សភអឺរ ៉ុប 
មនទី ន ក់ករេនទី្រកង្រប៊ែសល ្របេទសែបហ៊ ិក បនអេញជ ីញ
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េទចូលរមួកិចច្របជុមំយួសីពីបញសិទធិ
មនុស កនុង្របេទសយនួ កមពុជ និង វ េ យផទ ល់ ែដលកនុង
េនះមនឯកអគគ ជទូតែខមរ និងឯកអគគរដទូតយនួ ្របចសំហ-
្របជជតិបនចូលរមួផង េដមីបីេធីេសចកី យករណ៍អំពី ថ ន
ភពសិទធិមនុស េនកនុង្របេទសទងំពីរេនះ ។ 
 ម្របភពព័ត៌មនពីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនឲយ
ដឹងថ កនុងកិចច្របជុំមយួែដលេរ បចំេឡងីេ យសភអឺរ ៉ុប សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនកយេទជសមជកិអងគ្របជុំរបសអ់នុ- 
គណៈកមមករសហគមន៍អឺរ ៉ុបេសមភីពគន  នឹងឯកអគគ ជទូតកមពុជ 
និងរដទូត្របេទសយនួកនុងកិចច្របជុំរបស់ខួន ែដលេទីបែតនឹងបន
បញច ប់កលពីេពលថមី ៗ េនះ ។  
 េ ក ថច់ េវ ន ្របធន ខសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម
្របចទីំបអឺរ ៉ុប បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ េនះជេលីកដំបូង
ែដលសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនទទលួករអេញជ ីញពីសភអឺរ ៉បុ
េ យផទ ល់ េដមីបីចូលរមួកិចច្របជុំសីពីបញសិទធមិនុស  េហយីក៏

ជជំ ន ៃនវឌ នភពថមីមយួ កនុងករតស៊ូេ យអហងិ ទមទរ
សិទធិេសរភីព និងេសរជំីេន សន ពីរបប្រគប្់រគង្រកង
ណូយរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម ។ េ ក ថច់ េវ ន បនមន

្រប សន៍ថ “េយងីមនេមទនភពយ៉ងខងំ ែដលបនចូលរមួ
ផទ ល់ ែថងករណ៍ផទ ល់ េ យេឃញីថសហគមន៍ ៃនអនុគណៈ
កមមករសភអឺរ ៉បុទទលួបនទុកែផនកសិទធិមនុស ហនងឹ េគយកចតិ
ទុក ក់ដល់េយងី ។ អីែដលេយងីមនករកកេ់កជង គឺថពមុីន 
ៗ ងំពីករេរ បចំមក េយងីែតងចូលរមួ្របជុែំបបេនះ មរយៈ 
អងគករ UNPO និងអងគករេផ ង ៗ ។ បុ៉ែន (តេទទំព័រទី ០៣)

បធន បតិបតិសហព័នធ ថច់ ងុ៉កថច់( )ំនិងេ ក ថច់ េវ ន 
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 វិចរណកថ 

ងនមជនេភ សខួនកមពុជែខមរេ្រកម េន

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េយងខញុសូំមេឆ ត 

ឱកសេនះ េលកយកបញរេំ ភសិទធិ

ែខមរកមពុជេ្រកម េ យ ជញ ធរ ៃន ជរ ភបិលកមពុជ ជូន

ដល់អនុគណៈកមមករសិទធិមនុស សភអឺរ ៉ុប េដមបជីរុំញឲយ ជ 

រ ភបិលកមពុជ ជួយរកដេំ ះ្រ យជូនជនេភ សខួនែខមរ

កមពុជេ្រកមេយងខញុ ៈំ 

 ៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ្រពះសងឃែខមរេ្រកមមួយ

ចនួំនបនេរ បចេំធបតុកមមេ យអហិង  េនខងមុខ ថ នទូត 

េយ ក ម្របចទីំ្រកងភនេំពញ េដមបទីមទរឲយ ជញ ធរេយ ក

មេធករេ ះែលង្រពះសងឃែខមរេ្រកមមួយចនួំន ែដល

កពុំង និងបនជប់ពនធនគរកនុង្របេទសេយ ក ម េ្រកយពី

បនចូលរួមកនុងម បតុកមមអហិង មួយ ទមទរឲយមនករ

េគរពេសរជីេំន របស់ខួន ។ េ្រកយេពល្រតឡប់មកពីចូលរួម

េធបតុកមមវញិ ្រពះសងឃមួយអងគ្រពះនម េអ ង សុខេធ ន ្រពះ

ជនម ៣២ វស  ្រតវបនេគសមប់េ យកត់ផច់បពំង់កេនឯ

វត្រទនំុ្រជងឹ ឃុបំងឹធ ំ ្រសកអងគសនួល េខតក ល កនុង ថ ន

ភពដ៏ ថ៌កបំងំបផុំត ។ កសព្រពះអងគ ្រតវបន ជញ ធរ

កមពុជ យកេទបូជទងំក លយប់យ៉ង្របញប់្របញល់ជ

ទីបផុំត ។ េហយ្រកម ជញ ធរែថមទងំបនេធករ ម្របម 

មនិឲយេលកសព្រពះអងគ េធបុណយទន ម្របៃពណី្រពះពុទធ

សនេឡយ ។ 

 ៃថងទី ២០ ែខេម  ឆន  ំ ២០០៧ ជញ ធរកមពុជបន

បញជ ឲយសងឃមួយ្រកម ែដលបេំរ ផល្របេយជន៍ ជញ ធរេ្រប

អេំពហិង  យសពំងមកេល្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលេធ

បតុកមមេ យអហិង េនខងមុខ ថ នទូតេយ ក ម ។ ្រពះ

េតជគុណ ឡឹម យុទធ ្រពះជនម ២៣ វស  ្រតវរងរបួសែបកថង ស

ខងេឆងហូរឈមេជគខួន េ យ្រកមសងឃរបស់ ជញ ធរ យ

្រតវនឹងដុថំម ។ 

 ៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ ២០០៧ ្រពះេតជគុណ ទឹម  

ខន ្រពះេចអធកិរវតភនដំនិខងេជង ្រសកគរិវីង  េខត 

ែកវ ្របេទសកមពុជ ្រតវេគេ្របលបចិេកះេ េទជួប្រពះ

េមគណេខត ែកវ េនេខត ែកវ ។ េ្រកយពីករជួបេនះមក 

ជញ ធរកមពុជ និង្រពះេមគណេខត បនេចទ្របកន់្រពះេតជ

គុណ ទឹម ខន ថបនេ្រប្របស់វត ម្រពះអងគ “េធសកមម-

ភពេឃសន បែំបកបបំក់ទនំក់ទនំងរ ង្របេទសកមពុជ និង

េយ ក ម”  ដូចែដលបនែចងកនុងលិខិតបញជ ឲយចប់ផ កឹ

្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េ យសេមចសងឃ េទព វង  ។ 

 េ្រកយពីបនចប់ផ កឹមក ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 

្រតវបត់ខួនសូនយឈឹង ។ អនកនពំកយ ជរ ភបិលកមពុជ បន

អះ ងទងំ្រតឡប់្រតឡិនថ មនិដងឹ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 

េនទី េឡយ ។ ចែំណកេ ក ្រទឹន បក ំអនកនពំកយ ថ ន

ទូតេយ ក ម្របចេំនកមពុជ បនបដេិសធន៍យ៉ងញប់មត់

ថ ខួនមនិដងឹសីទងំអស់ពីេរ ង ទឹម ខន េហយក៏មនិដងឹថ

ទឹម ខន េនទី េនះែដរ េ្រកយករបត់ខួនពីកមពុជ ។ 

 អីែដលមនិ ចេ ះ របន េនះគលិឺខិតបញជ ឲយ

ចប់ផ កឹ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបនអនុញញ ត និងយល់

្រពមទងំ ថ៍កបំងំបផុំតេ យ្រពះេតជគុណ េទព វង  ែដល

ជេសចសងឃ ៃន្រពះពុទធ សនេន្របេទសកមពុជ ប៉ុែនរហូត

មកដល់េពលេនះ ្របជពលរដកមពុជ ក់ដូចជមនិបនដឹង

េរ ងេនះេឡយ ។ លិខិតអនុញញ តេនះ្រតវបនបកែ្របពីភ

ែខមរ េទេយ ក ម េហយរ ភបិលេយ ក មបនែចក

ចយ និងផ ពផ យលិខិតេនះេសទរ្រគប់វតែខមរេនកមពុជេ្រកម 

ែដលេគ គ ល់ថ េយ ក មខងតបូងសពៃថងេនះ ។ េនះគជឺ

ទេងបភំតិបភ័ំយេដមប ី ក់គនំបដល់សកមមជនសិទធិមនុស  និង
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េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 3 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េលីកេនះ េយងីចូលរមួេ យផទ ល់កនុងនមសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ជមយួអនុគណៈកមមករសិទធិមនុស របស់សហគមនស៍ភ
អឺរ ៉ុបែតមង” ។ 
 េ ក ថច ៉ ងុ៉ក ថច់ ្របធន្របតិបតិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម បនឲយដឹងែដរថ សហគមនអឺ៍រ ៉ុបេនែតយកចិតទុក
ចំេពះកររេំ ភសិទធិមនុស េន្របេទសយនួ កមពុជ និង វ ។ 
េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច ់ ឲយដឹងេទ តថ កនុងកចិច្របជុំេនះមនករ
ចូលរមួពីសភអរឺ ៉ុប អនក្រសី   Marianne Mikko សមជិកសភ
អឺរ ៉ុប និងជអនកសេងកតករណ៍សកមមភពេបះេឆន តេន្របេទស
កមពុជ ណតកិលទី៤ (ៃថងទី ២៧ កកក  ឆន  ំ២០០៨), អនក្រសី 
ស៊ុន េភ ន ឯកអគគ ជទូត្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្របចេំន
អឺរ ៉ុប, េ ក វ ៉ ុ ងំ យ ្របធនសមគមសទិធិមនុស យនួេសរ,ី 
េ ក កុក ស ្របធនមូលនិធិកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉, េ ក ថច់ 
េវ ន ្របធន ខសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម្របចទីំបអឺរ ៉ុប, េ ក 
េង ង ម៉ញ់យុង  ឯកអគគរដទូតយនួ ្រពមទងំសកមមជនសិទធិ
មនុស  និងសមជិក សមជកិ ៃនសភអឺរ ៉ុប ជេ្រចីនរូបេទ ត ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ បនបញជ ក់ថ  េនកនុងកិចច្របជុំ

េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេលីកេឡងីអំពីកររេំ ភសិទធិ
ែខមរកមពុជេ្រកម េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ក៏ដូជកររេំ ភសទិធិ
ែខមរេ្រកមេនកនុង្របេទសកមពុជផងែដរ ។ កនុងេនះមនដូចជ
ករណីេធីឃត្រពះេតជគុណ េអ ង សុខេធ ន, ករែដលប៉ូលសិ
្រកងភនំេពញប ងក ប្រពះសងឃែខមរេ្រកមកនុងកបួនបតុកមម និងករ
ចប់ផ ឹក្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រពះេចអធិករវតភនំដិន 
ខងេជីង េហយីបញជូ នេទឲយរដអំ ចយនួ ក់ពនធនគរទងំ 
ងេងីលជេដីម ។ េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច់ បនថ បុ៉ែនអនក្រសឯីក
អគគ ជទូតែខមរ ក់ដូចជមិនសូវដឹងអំពីបញរេំ ភសិទធិមនុស
េនកនុង្របេទសរបស់ខួនេ ះ ។ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់៖ “ដំបូង
េគឲយេយងីែដលជតំ ងអងគករេ្រករ ភិបលនិយយ និងេធី
របយករណ៍មុន បនទ ប់មកេគឲយតំ ង្របេទសេឡងីេធីរបយ
ករណ៍ ។ ្របេទសែខមរេយងីមនអនក្រសី ស៊ុន េភ ន ។ អនក្រសី
បននិយយ ៉យ ៉ប់កិចចករទូេទេន្របេទសកមពុជ ថ្របេទស
កមពុជហនងឹ យកចិតទុក ក់អនុវតន៍ មសំេណីរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ។ េ្រកពីេនះ ក៏បន្រតស្រ យពីបញសិទធិជំេន
សន និងករេបះេឆន តេទបីបនបញច ប់កលពីថីម ៗ េនះ ។ 

េនកនុងហនងឹ តំ ងសភអឺរ ៉ុប និងអនកសេងកតកករណ៍កនុងេពល
េបះេឆន តក៏បនឲយេយបល់េឃញីថគរួសម ។ បុ៉ែនករែដលេគ
េចទ្របកន់្របេទសកមពុជេនះ គឺអំេពីពុករលួយកន់ែតខងំ
េឡងី ៗ េលសីេរ ងរេំ ភសិទធិមនុស  និងករេរ បចំេបះេឆន ត
ហនងឹេទ ត”។ េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច ់ បនថ “ករពិតេទេយងី

េឃញីអនក្រសីឯកអគគ ជទូតែខមរេយងីហនងឹ គត់មិនបនជយល់
ចបស់បញកមពុជេ្រកមហនងឹេទ ។ ខញុេំឃញីគត់និយយ ៉យ ៉ប់
មិនចបស់េនកនុងសភអឺរ ៉ុប េហយីគឺជករមយួគរួឲយ យេ្រពះ
គត់តំ ងឲយ្របេទសមយួទងំមូល ។ មយ៉ងេទ តករេធីឃត
្រពះេតជគុណ េអ ង សុខេធ ន, ករេធីបតុកមមេដីមបីសិទធិេសរភីព
េនមុខ ថ នទូតយនួ នទី្រកងភនំេពញ្រតវមនករ មឃត ់ និង
្រតវេធីទុកខបុកេមនញ ទងំេនះក៏គត់មិនបននយិយែដរ ។ មយួ
េទ តករចប់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន យកេទឲយយនួរហូតមក
ដល់បចចុបបននហនងឹ ក៏គត់មិនបននិយយ ។ ដូេចនះ េយងីេឃញីថ 
មនករខះខតយ៉ងេ្រចីនអំពីបញែខមរេ្រកមហនងឹ ។ េយងីខញុក៏ំ
បនអំពវនវឲយសភអឺរ ៉ុបហនងឹ ជយួជំរុញេធយ៉ីង ឲយរ ភិ- 
បលែខមរ េលីកយកបញែខមរេ្រកមមកេ ះ្រសយ័ ។ ទនទឹមហនងឹ
ែដរ េពលេចញមកេ្រក ខញុ ំ និងអនក្រសី ស៊ុន េភ ន បនជបួគន  
ជំ បគត់េធីយ៉ង ហនងឹ្របប់ ជរ ភិបលកមពុជផង ឲយយក
ចិតទុក ក់អំពីបញែខមរេ្រកមហនងឹ េដីមបីឲយបងបូនែខមរេ្រកមមន
សិទធិេសរភីពដូចជនជតិយនួែដលកំពុងរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ
ហនងឹែដរ”។ 
 េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច់ បនមន្រប សន៍ឲយដឹងេទ ត
ថ េ្រកពីបនជបួពិភក ជមយួអនក្រសីឯកអគគ ជទូតែខមរ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏បនេធីេសចកីែថងករណ៍មយួេ យែឡក
េទ ត ទក់ទិនេទនឹង ថ នភពរេំ ភសិទធមិនុស េន្របេទស
យនួផទ ល់ជូនដល់អងគ្របជុ ំ “េ្រកពីហនងឹ េយងីមនេសចកែីថង
ករណ៍មយួេ យែឡកេទ តពី្របេទសេយ ក មហនងឹ ។ េ យ
េយងីសងកត់ធងន់សុំឲយរ ភិបលយនួហនងឹ េ្រកយពីមយួឆន  ំ គឺ្រពះ
្រគ ទឹម ខន រចួេចញពីគុក គឺ្រតវែតឲយេ កមនសិទធិេសរភីព
្រតឡប់មកជបួជុ្ំរគ រ ឪពុកមយេនឯ្របេទសកមពុជវញិ ហនងឹទី
មយួ ។ ទីពីរ ្រតវែតេ ះែលង្រពះសងឃ ៥ អងគ ែដលជប់
ពនធនគរេនេខតឃងំបចចុបបននេនះ ្រតវែតេ ះែលងេ យគម ន
លកខ័ណ ។ ទីបី កររេំ ភយកដីែ្រសបងបូនែខមរេនេខតមត ់
្រជកកី េខតឃងំ និងេខត្រពះ្រតពងំកី ្រតវែត្របគល់មកឲយបង
បូនែខមរវញិ ។ ទីបនួ គឺសូមឲយែផនកខងជំេន សន ខងេថរ

 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 4 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីចុងែខសី កនងមកេនះ គណៈកមមករសហរដ
េមរកិ ទទលួបនទុកអនរ សន បនេចញរបយករណ៍មយួរះិ

គន់េសរភីពជំេន សនកនុង្របេទសយនួយ៉ងចស់ៃដ បនទ ប់ពី
គណៈកមមករសហរដ េមរកិមយួេនះ រកេឃញីទេងីរេំ ភសិទធិ 
ចបឃុ់ឃំងំ គំ មកែំហងេទេលបុីគគល និង្រកមេមដកឹនំ សន 
កនុង្របេទសកុមមុយនិសមយួេនះ ។  
 របយករណ៍ែដលមនចំននួ ៣២ ទំព័រ របស់គណៈកមម
ករអនរ សន បនបងញពីកំហុសយ៉ងធងន់ធងរ និងៃ្រពៃផ
របស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ែដលបនគបសងកត់េទេលីេសរ ី
ភពជំេន សន្របជពលរដ ។ គណៈកមមករមយួេនះ បន
អំពវនវដល់្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ទមក់្របេទស
យនួចូលេទកនុងបញជ ីេខម  កនុងចំេ ម្របេទសែដលគរួឲយ្រពយ
បរមភបំផុត ៃនកររេំ ភលកខនិកៈេសរភីព សនអនរជតិ 
ែដលបនអនុម័តកលពីឆន  ំ១៩៩៨ ។ 
 មទ្រមង់ចបបេ់នះ ល់្របេទសទងំ យ ែដល
បនបំពនយ៉ងធងន់ធងរេទេលីសទិធិេសរភីព សន នឹង្រតវចត់
ទុកថ ជ្របេទសគរួឲយ្រពយបរមភ និងយកចិតទុក ក់បំផុត ។ 
េសចកី យករណ៍េនះ បនេធីេឡងី មរយៈ្របធនគណៈកមម-

ករ Felice Gaer រ ភិបលសហរដ េមរកិនឹងបន ក់គំនប 
បងខំឲយេមដឹកន្ំរកង ណូយអនុវត និងែកទ្រមង់ឲយបនលេឡងី
វញិអំពីបញរេំ ភសិទធិេសរភីព សន និងនិយយរមួគ្ឺរតវែត
បងខំឲយរ ភិបលយនួេ ះែលងអនកេទសែដលកំពុងជប់ឃុ ំ។ 
 គណៈកមមករខងេលីបនេមីលេឃញីថ ថ នភពេសរ ី
ភព សនកនុង្របេទសយនួ កំពុងឋតិកនុងភព ្រកក់ ្រកី និង
យឡភំពលខះ ៗ ខណៈេពល្របេទសមយួេនះបនែកលអំរ 

សំ ប់សហគមន៍ សនេនះ ែតែបរជអនុវតន៍អំេពីផច់ករេលី 
សហគមន៍ សនេនះ ។ េពលខះេគេឃញីមនភពរកីចំេរនី

គណៈកមមករអនរ សន និង ពះេតជគុណ ធិត កងដូ 

 

ទពុទធ សនហនងឹ សូមឲយែខមរេ្រកមមនករ្រគប់្រគងឯក
ជយេ យែឡក ។ េហយីទី្រប ំេយងីជំរុញឲយសភអឺរ ៉ុបហនងឹជរំុញ
ឲយរ ភិបលយនួ ្រតវមនករចរចគន ជមយួនឹងសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម េធយ៉ីង ហនងឹឲយែខមរេ្រកមមនសិទធិេសរភីព េទ
មសិទធិមនុស  ៃនចបប់ករអងគកសហ្របជជតិ ជពិេសសេទ
មចបប់ថមី ចបប់ជនជតិេដីមែដលេទីបនឹងបនអនុម័តេនះ”។  

 េ ក្របធន្របតិបតិសហព័នធបនថ កនុងកិចច្របជុំេនះ 
សហព័នធក៏បនេធីរបយករណ៍ និងញញតិេផ ង ៗ េទ ត េដីមបីផល់
ជូនសភអឺរ ៉ុបផងែដរ េហយីសភអឺរ ៉ុបបនសីបេនទ សដល់រ ភិ- 
បលយនួ និងកមពុជខងំ ៗ ។ េ យែឡកតំ ងរដទូតយនួ
្របចសំភអឺរ ៉ុបក៏បន រភព្រតង់ ៗ ថបញសិទធិមនុស េន 
កនុង្របេទសរបស់ខួន ពិតជគរួឲយឈកឺបលែមន េហយីតំ ងរដ
ទូតយនួរូបេនះក៏បនបនសនយនឹងសភអឺរ ៉ុប និង្រកមសិទធិមនុស
ថនឹងពយយមេធីយ៉ង ឲយបន្របេសីរជងេនះ ។ េ ក ថច់ 
ងុ៉ក ថច់ បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ េទះជយ៉ង ្រកមម នី
សភអឺរ ៉ុបបនេចទសួរយ៉ងធងន់ ៗ េទេលតំី ងរ ភិបល 
កមពុជ និងយនួអំពីេរ ងសទិធិមនុស  េ្រពះេគបនបញជ ក់កនុង

របយករណ៍សទិធិមនុស េឃញីថប៉ុនម នឆន កំនងមកេនះ េនែត
ដែដល ៗ ។ េលីសពីេនះ ្រកមម នីសភអឺរ ៉ុបបនសងកត់ធងន់េទ
េលីជំនយួទងំ យ  ែដលជយួេទដល់្របេទសយនួ រ ភិ-
បលកុមមុយនិសយនួ្រតវែតមនករសនយជមយួសភអឺរ ៉ុប េធីឲយ
ជីវភពជនជតិេដីមទងំអស់កនុង្របេទសយនួ ពិេសសគឺែខមរកមពុជ
េ្រកម និងកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ឲយមនករែកែ្រប្របេសីរេឡងី ។ 
 សូមជ្រមបថ កនងមករ ភិបលយនួែតងពយយម
បិទបងំយ៉ងខងំចំេពះអំេពីរេំ ភសិទធិមនុស  េនេលីទឹកដី 
កមពុជេ្រកម បុ៉ែនមិន ចេទរចួ េ យ រសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម និងតំ ងមូលនិធិមុ៉ង ញ៉ ត្រត ងករពិតជ 
ធរណៈ ។ ទេងីទងំេនះេហយីែដលេធីឲយអងគករសិទធិមនុស

អនរជតិធំ ៗ ដូចជអងគករេលកីែលងេទសអនរជតិ និងអងគករ
យូមិន ៉យវច៉ ែតងែតរះិគន់ពីអំេពីរេំ ភសិទធមិនុស ទងំងេងលី
របស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ។ េហយីសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមេនែតបនសនយ នឹង កស់ំេណីេទអនរជតិេដីមបីជំរុញឲយ 
រ ភិបលកុមមុយនិសយនួេគរពសិទធិមនុស  និងេសរភីពជំេន
សនបែនថមេទ តេនេលីអតតីទឹកដីកមពុជេ្រកម ៕ 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េនកនុងេខតេនះ បុ៉ែនគម នអីផស់បូរចំេពះេខតមយួចំននួេផ ង
េទ តេទវញិ ។ ចបប់បនែកែ្រប និង្របកសឲយេ្របី្របស់ទូទងំ
្របេទស បុ៉ែនមិនបនអនុវតន៍្រគប់្រគន់ េពលខះ្រតវបនេគេធី
្រពេងីយកេនីយេន មតំបន់មូល ន េហយីេនែតបនមនតបំន់
ជេ្រចីនរេំ ភបំពន និងខះេទ តបន ក់កំហតិយ៉ង ចខ់ត
ចំេពះេសរភីព សន ែដលភគេ្រចីនេធីេទេលីសហគមន៍
សនេផ ង ៗ ពីជនជតិយនួ ។ 

 របរយករណ៍បនឲយដឹងេទ តថ មនក សំខន់ ៗ 
មយួចំននួ្រតវបនផស់បូរ  េ្រកយពីរ ភិបលសហរដ េមរកិ
ប់េឈម ះ្របេទសយនួចូលកនុងបញជ ីេខម  ែដលគរួឲយ្រពយបរមភជទី
បំផុតវញិ ។ បុ៉ែនេទះជែបបេនះកី ចងក់ៃនករែកែ្របរបស់រ -
ភិបលយនួមិនបនរលូនេទមុខេ ះ េហយីេនែតបនសកមមភព
ចប់ឃុឃំងំពុទធ សនិកដែដល ។ ដូេចនះគណៈកមមករអនរ-
សន អំពវនវដល់រ ភិបលសហរដ េមរកិជថមីមងេទ ត 

ចូលចត់ទុក្របេទសយនួជ្របេទសមយួ ែដលគរួឲយចប់ រមមណ៍
បំផុតអំពីេសរភីពជំេន ស សន ។  
 គណៈកមមករអនរ សន បនបន ប់េឈម ះអនកេទស
មនសិករជតិ ដូចជ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន, ្រពះសងឃ ធិត 
កងដូ, េមធវ ីេឡ ធីកុងញឹង និង្រពះសងឃែខមរេ្រកមចំននួ្របអំងគ
េផ ងេទ តែដលកំពុងជប់ពនធនគរជេដីម ។ េហយីគណៈកមម-
ករបនបងញយ៉ងចបស់េនេគលនេយបយធូររលុង និងករ
េកង្របវញ័ចសិទធអំិ ចរបស់្របជ ស េ្របីអំ ចផច់ករចប់
្រពះសងឃផ ឹក និងអនកេសន ជតិ ក់គុកេទ តផង ។  
 កនុងដំេណីរទស នកិចចេន្របេទសយនួ កលពឆីន ២ំ០០៧ 
គណៈកមមករបនជបួសកមមជនលទធិ្របជធិបេតយយពីររូប ែដល 
តស៊ូយ៉ងសកមមសំ ប់េសរភីព សនេនឯទ្ីរកង ណូយ ។ 
ែខមីន ឆន  ំ២០០៧ សកមមជនទងំពីររូបេនះ ្រតវបនេគចប់ខួន

កនុងចំេ មមនុស ្រតវចប់ខួនដំបូងបំផុត េហយី្រតវបនេគកត់
េទសឲយជប់ពនធនគរ ទុកជករគំ មដលអ់នកតស៊ូេដមីបីលទធិ-
្របជធិបេតយយ េសរភីពបេញចញមតិ េសរភីពទទលួព័ត៌មន និង
សិទធិមនុស កនុង្របេទសយនួ ។ 
 របយករណ៍របស់គណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួ
បនទុកអនរ សន បនឲយដឹងពសីកមមភព សនរបស់ជនជតិ
ភគតិច ដូចជ សន្រគឹះៃន្រកមកុលសមព័នធភន ំ ្រកមជនជតិមុ៉ង
ែតង្រតវរដអំ ចយនួ កគំ់នបយ៉ង ចខ់ត ។ េហយីមន
មនុស ជេ្រចីន ្រតវបនរដអំ ចយនួពិន័យ មែបបបទរដ- 
បល អនកខះ្រតវជប់ពនធនគរ ខះ្រតវឃុឃំងំកនុងផទះ ជក ់
ែសងរមួមនអនកេទសមនសិករសហគមន៍ សន វ កវ
យ និង្រពះសងឃ្រពះពុទធ សនែខមរកមពុជេ្រកម េនែតបន

្រតវឃុឃំងំកនុងផទះេ យ រករតស៊ូេដីមបីេសរភីព សន ។ 
 គណៈកមមករសហរដ េមរកិបនបញជ ក់ថ គណៈកមម-
ករេនែតបនទមទរយ៉ងទទូច ឲយរ ភិបលយនួេ ះែលងអនក
េទសមនសិករជតិ ។ េ ក Felice Gaer ្របធនគណៈកមម-
ករបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ ករែកទ្រមង់លកខ័ណសំ ប់មនុស
មយួចំននួ ឬសំ ប់អងគករ មយួ ្រគន់ែតសងកត់ធងន់ពី ថ នភព 
មិន ចេលីកែលងបនចំេពះសកមមភពគបសងកត់ ក់គំនប 
និងបនបងកករលំបកដល់អនកដៃទ ដូេចនះ្រកសួងករបរេទសសហ
រដ េមរកិមិន ចបនធូរបនថយករ ក់េឈម ះ្របេទសយនួ ចូលេទ
កនុងពពកួេឈម ះ ៃន្របេទសទងំ យ  ែដលបនបំពនយ៉ង
ធងន់ធងរេទេលីេសរភីព សនេនះេទ ដ ប រ ភិបល
កុមមុយនិសយនួបងញឆនទៈ និងសនយយ៉ងមុងឹម៉ត់ ចំេពះមុខ
្របេទសទងំ យេលីពិភពេ ក ថមិនេរសីេអីងែផនកេសរភីព
សន និងសទិធិមនុស ចំេពះមនុស ្រគប់រូបកនុង្របេទសយនួ ៕

        ថច់ េ ភ័ណ 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីចុងែខសី  េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេទីប
នឹងបនបញច ប់កិចច្របជុំមយួកនុងវតែខមរ មិនតុន េខតអង់ រយី៉ូ 
្របេទសក  េដីមបីបងញឲយកន់ែតចបស់ែថមេទ តអំពី
េគលករណ៍តស៊ូេ យអហងិ  កនុងករែសងរកសិទធិស័យសេ្រមច
សនខួនេ យខួនេនេលីអតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ 

 ្រពះសងឃចំននួ ៨ អងគ និងម នីជន់ខពស់របសស់ហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមេទពីប ល្របេទសននជង ១០០ រូប មយួ
អេនីេ យសហគមន៍ែខមរ្របចេំន្របេទសក ផង បនជបួ
្របជុំពិភក គន យ៉ងយកចិតទុក ក់ េហយីសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមក៏បនបងញពីយុទធ សនន េដីមបីករពរែខមរេ្រកម 
ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមករ្រតត្រ របស់ និគមយនួ ។  
 េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ នយក្របតិបតិសហពន័ធ បនឲយ
ប ញ រពត៌័មនដឹងអំពីវតថុបំណង ែដលសហព័នធេរ បចកិំចច
្របជុំដូេចនះថ “ទី១ ចងជ់្រមបដល់បងបូនែខមរទូេទ រមួទងំបង
បូនែខមរេ្រកមេនទីេនះផង ពីេគលជំហរនេយបយ ករដឹកន ំ
និងេគលបំណងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ថេតីេធីយ៉ង

បនផល្របេយជនអី៍ខះស្រមប់ឲយបងបូនែខមរ ពិេសសគឺែខមរ
េ្រកម ្រពះសងឃេយងីែដលេនទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ ទីពីរ គូស
បញជ ក់នូវេគលនេយបយថ េតីដំេណីរេឆព ះេទកន់មតុ-ភូមិ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមមនែផនករ មនយុទធ សយ៉ង  
េដីមបីសងឃឹមថនឹងទទលួជ័យជំនះកនុងចលនតស៊ូអហងិ េនះ ។ 
ទីបី ជ្រមបជូននូវសកមមភពកនុងេពលបចចុបបននេនះ ែដលទក់ទង
េទេលទិីសេ សំខន់ ៗ ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមមនទិស
េ សំខន់ ៗ ៣ ។ ទី ១ កិចចករអនរជត,ិ ទី ២ កិចចករែដល
ទក់ទងនឹងេរ ង ៉វែខមរេ្រកម កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហយីទី 
៣ ក៏េយងីចង់េឃញីទងំអសគ់ន ហនងឹ គឺមិនថែតែខមរេ្រកមេទ ថ
េតី្រតវេធយ៉ីង ស្រមបឲ់យបងបូនែខមរេ្រកម ្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម មនសិទធិេសរភីព្រគប់្រគន់ ស្រមបស់េ្រមច សនខួន
េ យខួនឯង ថខួនជមច ស់្រសកេនះ”។ 
 ចំែណកេ ក េ  គឹមថុង អធិបតីសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកមបនមន្រប សន៍ថ ទិសេ សំខនម់យួេទ ត
របស់សហព័នធេនះ គឺេសចក្ីរបថន ផលព័់ត៌មន្រគប់សពពីចលន
តស៊ូអហងិ របស់សហព័នធែខមរេ្រកមេនះ ឲយេទជករយកចិតទុក
ក់របសែ់ខមរទូេទ និងរបស់អនរជតិេទ តផង ។ េ ក េ  គឹម

ថុង បនឲយដឹងថ “កនុងរ ងមយួៃថងេនះ សហព័នធនឹងេធីជរបយ

ករណ៍ជ្រមបជូនបងបូនរមួជតិេយងី ឲយយកចិតទុក កេ់រ ង
សងគមជតទូិេទ ។ អីែដលជករគរួកត់សមគ ល់ហនងឹ េឃញីថ
ចលនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមហនងឹ កយេទជបញែខមរទូេទ 
មិនស្រមប់ែតែខមរេ្រកមេទ ។ េហយីសកមមភពេនះ្រសប ម
បំណងរបសេ់ កអតីត្របធន សឺង ទនួ ែដលគតថ់េធីយ៉ង

ឲយករឈចឺប់របស់ែខមរេ្រកម កយេទជករឈចឺប់របស់
ែខមរទូេទ មិន្រតឹមែតប៉ុេ ះ ជករឈចឺបរ់បស់អនរជត”ិ។ 
 េ្រកមកិចច្របជុេំនះែដរ ្រពះេតជ្រពះគុណ ថច់ ធេមម
េ្រទ ង ្រពះ្រគេចអធិករវតែខមរ Hamilton បនែថងបញជ ក់
ជ្រមបអងគ្របជុំ កនុង នៈជតំ ងឲយ្រពះសងឃកនុងទីេនះអំពី
មុខនទីវតកនុងសងគមែខមរ ។ ្រពះេតជ្រពះគុណ ថច់ ធេមម េ្រទ ង 
បនេថរដីកថ “វតមិនែមនកែនងស្រមបស់មធិែតមយ៉ងេនះេទ 
ជងហនងឹេទេទ ត វតគឺជកែនង ធរណៈទូេទ ស្រមបទ់ក់
ទងកិចចករសងគមកិចច េហយីក៏ជកែនងមិន្របកន់និនន ករនេយ-
បយ ។ សូម្របកសជទូេទស្រមបអ់ស់េ ក ែដលបនចូល
រមួេនកនុងឱកសេនះថ េបសីនិជ្រតវករេ្របី្របស់ គឺសូមញតិ
េញមអេញជ ីញេ្របី្របសេ់ទ មករគរួ”។ 
 គរួជ្រមបជូនថ កិចច្របជុំេលីកេនះគឺជទំព័រ្របវតិ ស
មយួសំ ប់បងបូនែខមរេន្របេទសក  ។ េនកនុងកិចច្របជុំ

េនះ េគសេងកតេឃញីម នជីន់ខពស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មន
រមួទងំមកពីរដននចំននួ ៧ កនុងសហរដ េមរកិ ពី្របេទស 
កមពុជ ពីសហភពអឺរ ៉ុប និងមកពីេខតចំននួ ៤ កនុង្របេទសក

 គឺេខត ង រយី៉ូ េខតេកបិច េខត ល់ែប៊  និងេខត ្រប៊ិត 
ធិស ឡមឹែប៊ ពិេសសទទលួបនករគ្ំរទពីសមគមែខមរ ្របចេំន
ក យ៉ងខងំេទ តផង ៕                                   

VOKK 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របភពព័ត៌មនចបស់ករមយួបនឲយដឹងថ កលពីថមី ៗ 
េនះ ជញ ធរកមពុជ បនសហករគន នឹងរដអំ ចយនួចបប់ញជូ ន
ជនជតិកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉មន ក់ ្រតឡប់េទ្រសកយនួវញិេទ ត
េហយី បនទ ប់ពីបុរសកុលសមព័នធភនំរូបេនះបនរតេ់ភ សខួន េទសុំ
សិទធិ្រជកេកន េនឯទី ន ក់ករឧតមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតិទទលួបនទុកជនេភ សខួន ឬេ កត់ថ UNHCR េនឯទី
្រកងភនំេពញ ។ 
 មករចុះផ យរបស់េគហទព័ំរ Asia News បនឲយ
ដឹងថ បុរសកុលសមព័នធភនំរូបេនះេឈម ះ អី៊ ក់និញ យុ ៣៦ 
ឆន  ំ្រសកកំេណីតេនភូមិផយតូ ដ ឃុបំមដ េខតយ៉ យ បន
រត់េភ សខួនេទដល់្របេទសកមពុជ បនទ ប់ពី្រទមិំនបននឹងទេងី

រេំ ភបំពនែផនកេសរភីពជំេន សន និងករេធីទុកខបុកេមនញ 
េហយីរ ភិបលយនួែថមទងំបនេចទ្របកន់គត់ ថគតម់ន
ជប់ពក់ព័នធនឹង្រកម្របតិកិរយិ មយួេនេ្រក្របេទសផង ។ 
 េគហទំព័រ Asia News បនេរ ប ប់ឲយដឹងេទ តថ 
បនទ ប់ពី កនិ់ញ ឆងែដនេទដល់្របេទសកមពុជ រូបគតប់ន
ចូលេទដល់ជំរុជំនេភ សខួនរបស់អងគករសហ្របជជតិ បុ៉ែន
េ្រកយមក របូគត់្រតវបន ជញ ធរមនសមតថកិចច ៃន្របេទស 
កមពុជចប់បញជូ នេទ្រសកយនួវញិ េ យពុំមនករយល់្រពម ឬ
ទទលួបនករគពំរ ពីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិបនិច
េ ះេឡយី ។ េគហទំព័រេនះ បនបនឲយដឹងេទ តថ េ្រកយពី
ករចប់បញជូ នទងំបងខំមកដល្់របេទសយនួ ក់និញ ្រតវបន
្រកម ជញ ធរឃុខួំន េហយីបងខឲំយេបះបង់ជំេន េន សន និង 
ជ្រមិតទរ្របកចំ់ននួ ១០០ ពន់ដុង ជថនូរនឹងករេ ះែលងេន
េ្រកឃុ ំ។ បុ៉ែនេទះបី្រគ រគត់បនយក្របកប់ង់ឲយ្រកម ជញ -
ធរកី ែតមកដល់េពលេនះ ក់និញ េនែតបនជប់ឃុឃំងំកនុង
ផទះដែដល ។ 
 េនៃថងទី ៣ ែខសី  ្រកមប៉ូលសិត្រមវឲយ្រគ រ ក ់
និញ កប់្រជកមយួកបល ែដលមនតៃមេសមី ១ ន ៥ រយពន់ 
ដុង េដីមបីេធីពិធីជុបេល ងជូនពកួេគ ។ រហូតដល់ៃថងទី ៨ សី  
ក់និញ ្រតវបន្រកមប៉ូលិសបងខំចុះហតថេលខេលីកិចចសនយមយួ

ឲយេបះបង់ជំេន សន និងសនយឈប់្របតិបតិធមិកនុង្រពះ
វ ិ រមយួេនតបំន់ខពង់ ប ។  
 បចចុបបននេនះ ក់និញ េនែតបន្រតវេគឃុខួំនកនុងផទះ
ដែដល មិន ចជយួេធីែ្រសចំករ្រកម្រគ របន េហយីែថមទងំ

ទទលួរង ករគំ មកំែហង 
សមប់ផច់ផិលជីវតិ ្របសិន 
េបីរូបគត់ បនរត់េភ សខួន
េទកមពុជេទ ត ។ 
 ទក់ទិន នឹងេរ ង 
ក់និញ ជនជតិភគតិច

កុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉រស់េន
ឯតំបន់ខពង់ បេនះ ្រកមមូល
និធិមុ៉ង ញ៉េ្រកមករដឹកនំ
របស់េ ក កុក ស ្របធនមូលនិធិ បនេធីេសចកីអំពវនវមយួ
កនុងនមជនរងេ្រគះ ក់ជូនេទ ថ នទូតសហរដ េមរកិ និង
ភន ក់ងរេសុីបអេងកតករណ៍អនរជតិ េដីមបីរកកិចចជយួអន គមន៍ 
និងកត់បនថយទេងីេធីទុកខបុកេមនញទងំកេម ៃនរបប នគិម
្រកង ណូយ ។ 
 គរួរលំឹកែដរថ កលពីៃថងទី ៣ ែខមិថុន ឆន  ំ ២០០៨ 
កនងមក ្រកម្រគ ររបស់ជនជតិភគតិចេឈម ះ  ឌុង ែដល
មនគន ចំននួ ៤ នក់ បនរត់េភ សខួនេទសុំសិទធិ្រជកេកនឯ
្របេទសកមពុជ េ្រកយមកក្៏រតវជនមិន គ ល់អតសញញ ណចប់
ព្រងត់េទ្រសកយនួវញិបត់្រសេមលឈងឹែដរ ខណៈេពល ក ី
េឃញីេហតុករចប់ព្រងត់ចបស់នឹងែភនកអះ ងថ ្រកមអនកចប់
ព្រងត់េនះ គឺជប៉ូលិសសំងត់របស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ។ 
េ យែឡក េនពក់ក លែខមិថុន ឆន  ំ២០០៨ ថន ក់ដឹកន ំៃន
គណៈកមមករភូមិភគនិរតី បុគគលេឈម ះ េង ង សុិញហុ៊ង បន
េចទ្របកន់េទេលី្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកមេនភនំេពញពីរ
រូប ែដលមន្រពះេតជគុណ ថច់ បិ៊ញ និងេ ក េច នី ថជជន
េលមីស បនញុះញង់្របជពលរដែខមរេនេខតមត់្រជក និងេខត
ឃងំ ឲយេចញបឹងផល់េរ ងដីធី និងេធីបតុកមម្របឆងំនឹងរដ
អំ ចយនួេនកនុងេខតមត់្រជក ែ្រពកឫស ី េខតឃងំ និងរដ
សភយនួេនឯទី្រកងៃ្រពនគរកលពីកនងមក ។ ្របភពបន
បញជ ក់ថ េមដកឹនគំណៈកមមករភូមិភគនិរតែីថមទងំបនគំ ម 
ថនឹងបញជ ឲយរដអំ ច្រកងភនេំពញ ចប់បញជូ ន្រពះេតជគុណ  
ថច់ បិ៊ញ និងេ ក េច នី េទ ក់គុកេន្រសកយនួ ដូចែដល
ពកួេគធប់្រប្រពតឹយ៉ង្រកេឡះេខះ េទេលី្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន កនងមក ៕ 

េច េ ន 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 8 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 សមគមទូក ង សុី េមរកិងំ (Asian American 

Dragon Boat Association) េនទី្រកង ខម៉ូ រដ ៉សុីនតុន  
សហរដ េមរកិ បនេរ បចំពីធី្រប ងំទូក ង មលកខណៈខន ត
អនរជតិ ែដលេទីបនឹងបន្រប្រពឹតេទេនៃថងេ រ ៏ ទី១៦ ែខ
សី  ឆន ២ំ០០៨ កនងេទថម ីៗ េនះ ្រកមទូក ង ែខមរេ្រកមទទលួ
បនជ័យ ភីេលខ ០១ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនពមី នីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ឲយដឹងថ
កលៃថងទី ១៦ សី  មនងមកេនះ មន្រកមកី ករ កី ករនីិ 
ចំននួ ១១ ្រកម តំ ងឲយជតិ សន៏េទពីតំបន់ សុី េគនយ ៍
ែដលកនុងេនះរមួមន្របេទស វ, េស ម, ែខមរកមពុជេ្រកម (េន
សហរដ េមរកិ) និងជនជតិ េមរកិកងំ ្រពមទងំជនជតិដៃទ

មយួចំននួេទ ត បនចូលរមួ្របកតួ្រប ងំ ដេណីមពនរងន់
ជ័យ ភី្របចឆំន  ំ កនុងឱកសខបួេលីកទ ី ០៥ ៃនទិ បុណយអ៊ុទូក
ឆន  ំ២០០៨ (2008 Bon Om Tuk Dragon  Boat Festival) េន

 ្របភពព័ត៌មនពេីគហទំព័របរេទសមយួបនឲយដងឹ កល
ពីៃថងអងគ រស៍បហ៍មុនថ ្របេទសយនួ កមពុជ និង វ បន្រពម
េ្រព ងគន ចុះហតថេលខេលីសនធសិញញ មយួ សីពីបញ្រពំែដន ែដល
េគអះ ងថ ជករេបីកផូវសំ ប់្របេទសទងំបីកនុងកិចចសហ-
្របតិបតិករបែនថមេទ ត កនុងករអភិវឌ ន ៍ និងនមំកេនផល
្របេយជន៍រមួ ។ 
 មព័ត៌មនបនឲយដឹងេទ តថ េយង ម ម រតីៃនកិចច
្រពមេ្រព ងេលសីនធិសញញ កលពីៃថងអងគ រ ៍ េនឯទី្រកង ណូយ 
្របេទសទងំបីនឹងបនេធីករជមយួគន អំពីបញ ែដលទក់ទិននងឹ
បនទ ត់្រពំែដន និងករេបះបេងគ ល្រពំែដនេន ម្រចក្រពំែដន
ទងំបី គឺយនួ កមពុជ និង វ ។ 
 េនកនុងឱកសទទលួ គមន៍រដម នី ទទលួបនទុកែផនក
្រពំែដនរបស់សមគម រដម នកីមពុជេ ក ៉ គឹមហុង និងអនុរដ
ម នី្រកសួងករបរេទស វ ផុង ៉តបុបផ  នកិចច្របជុំមយួេន
ឯទី្រកង ណូយ នយករដម នីយនួេឈម ះ េង ង តឹងយុង ្រតវ
បនេគហទំព័របរេទស ដក្រសង់សំដីរបស់េ កែថងកនុងកិចច្របជុំ

េនះថ ្របេទសទងំបីគរួរមួគន េធីសកមមភព េដីមបីក៏ ងសនិ-
ភព សមព័នធភព សហករ និងអភិវឌ ន៍ ម្រចក្រពំែដន េដីមបីបំេរ ី
ដល់កមមវធីិអភិវឌ ន៍ចតុេកណរ ង្របេទសទងំបី េពលគឺយនួ 
កមពុជ និង វ ។ 

 េ ក ៉ គឹមហុង រដម នីកមពុជ ្រតវបនប ញ
ព័ត៌មនដក្រសង់សំដីែដរថ េ កនឹងបេងកីនកិចចសហ្របតិបតិករ
ជមយួនឹង្របេទសយនួអំពីបញ្រពំែដន និងករេបះបេងគ ល ។ 
េ កសងឃឹមថ យ៉ងេ ច ស់នឹង ចេបះបន ១០០ 
បេងគ ល មបនទ ត់្រពំែដនរ ង្របេទសទងំពីរ េនកនុងឆន េំនះ 
េហយី ល់ករេបះបេងគ លទងំេនះ ជករចបំច់គឺ្រតវបញច ប់េន
ឆន  ំ២០១២ ។ 
 ចំែណកឯអនុរដម នី្រកសួងករបរេទស វ បនបញជ ក់
ែដរថ វនឹងជំរុញឲយមនកិចចសហ្របតបិតិករកនុងករេបះ
បេងគ ល្រពំែដនេន ម្រពំែដនរបស់្របេទសទងំពីរ េដីមបីបេងកីន
ករអភិវឌ ន៍របរពណិជជកមម េទសចរណ៍ និងទនំក់ទំនង សកមម-
ភពនឹងអនកែដលកំពុងរស់េន មបេ យ្រពំែដន ។ 
 មសនធិសញញ  បនទ ត់្របសពមុខ្រពំែដនរ ង្របេទស
ទងំបី ្រតវបនអនុរដម នី្រកសងួករបរេទសយនួេឈម ះ វូ យុង 
ចុះហតថេលខជមយួេ ក ៉ គឹមហុង និងេ ក ផុង ៉ត 
បុបផ  ។ គរួបញជ ក់ែដរថ ចំណុច្របសពមុខគន េនះ ្រតវបនេគ
ទទលួយកេនេលីកំពូលភនំមយួែដលមនកមពស ់ ១០៨៦ ែម៉្រត 
េធ បនឹងៃផទសមុ្រទ ៃនេខតកមទុមរបស់យនួ ជប់េខត ដ ភូ
របស់ វ និងេខតរតនៈគិរ ីៃន្របេទសកមពុជ ៕ 

VOKK 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ដងទេនមយួជប់នឹងវថីិ Dock ST ៃនទី្រកង ខម៉ូ ។  
 ្របភពបនឲយដងឹេទ តថ ករ្របកតួេនះ្រតវបនគណៈ
កមមករេរ បចំបុណយ ែបងែចកជបី្រកម គឺទី០១ ្រកម សី, ទី០២ 
្រកមអនកេទីបែតចប់េផីមដំបូង និង្រកមទី ០៣ គឺ្រកមអនក ទ ត់
ជំនញ (្រកមេជីងចស់)។  
         កនុងទិ ដម៏េ រកឹេនះ េគសេងកតេឃញីមនទស និក
ជនច្រមះជតិជតិ សន៏ បព់ន់នក់ បនសែមងករសបបយ
ចិតគ្ំរទ និងទស ននូវកមមវធីិ្របៃពណី ទំេន មទមប់ ៃនជតិ 
សន៍េផ ង ៗ គន  ែដលបងញអំពីលកខណៈវបបធម៌របស់ខួន 

កនុងេនះមនពិធី ងំពិព័រណ៌ និងលក់វតថុ នុស វរយីផ៏ង ។  
 ្របភពអះ ងថ ្រកមកី ករ កី ករនីិ ែខមរេ្រកម 
ដឹកនេំ យេ ក្របធន ថច់ ម៉ន និងអនុ្របធន េ ក   
សឺង ងុ៉កថញ់ បនពក់ វមនរូបសញញ ហូចប់ច័នទ និង្រក ៉ត់
េ យទង់ជ័យបព័ីណ៌ េខ វ េល ង ្រកហម េនេលីកបល តំ ង
ឲយជនជតិេដីមែខមរេ្រកម និងជនិមិមតសញញ ទូក ង ែខមរកមពុជ
េ្រកមរហស នម “កំែហងនគ ជ” ែដល្រតវបនអងគករទូក ង 
អនរជតិ (IDBF) ទទលួ គ ល់ជសមជិកេពញសិទធិ េ្រកមករ
េរ បចំេឡងីេ យសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កលពីែខសី  ឆន ំ
២០០១ កនងេទេនះ ។ 

         ករ្របកតួ្រប ងំ ្រតវបនគណៈកមមករេរ បចំេឡងីចប់
ងំពីេម៉ង ៨ ្រពឹក រហូតដលេ់ម៉ង ៦ ង ច េ យទទលួបន

ករគ្ំរទពី ក់ទស និកជន ែដលេធីឲយទកឹចិត្រកមកី ច្រមះ
ជតិ សន៍មនទឹកចិតក នេរ ង ៗ ខួន េដីមបីដេណីមជ័យ
ភីេនះ ។ េ ក ថច់ ម៉ន បនឲយដឹងថ េ យឆុះបញច ងំ

ពី្របៃពណីវបបធមិ និងភព ទ ត់ជំនញរបស់ជនជតិេដីមែខមរ
េ្រកម ទីបំផុត្រកមកី ករ កី ករនីិ ទូក ង ែខមរេ្រកម ទទលួ
បនជ័យ ភីេលខ០១ ។ ្រកមកី ករ-ករនីិ Xtreme េលខ០២, 
្រកមកី ករ-ករនីិ Water Serpent េលខ០៣ និង្រកមកី ករ-ក
រនីិ Turtle Squa េលខ០៤ ែដល្រតវបនផល់េ យគណៈកមមករ
ជ្រមះជតិ សន៍យ៉ងយុតិធមបំ៌ផុត  ។ 
 គរួរឭំកថ េនកមពុជេ្រកម េនៃថង ១៥ េកីត េពញបូរណ៌
មី ែខកកឹក ្របជពលរដែខមរេ្រកម ែតងេរ បចពិំធីបុណយអកអបុំក 
សំពះ្រពះែខ និង្រប ងំ ទូក ង ជលកខណៈ្របៃពណី ទំេន ម
ទមប់ជតិ មដងទេនេមគងគកនុងទីរមួែខ្រត្រពះ្រតពងំ, ឃងំ 
និងេខត្រកមនួសជេរ ង លឆ់ន  ំ។ បុ៉ែនថមី ៗ េនះ រ ភិបលយនួ 
បនបងខំឲយែខមរេ្រកមេរ បចំពិធី្រប ទូំកែបបេនះ បែនថមមយួរដូវ 
េទ ត គឺេនៃថងទី៣០ ែខេម  េដីមបីចូលរមួអបអរ ទរ ៃថងបុណយ
ឯក ជយជតិសីេគេនះ៕                                    សឺន សុជត ិ

 បនទ ប់ពី្របេទសយនួទទលួរងកររះិគន់យ៉ងចស់ៃដ ពី
ម នីអនរ សនសហរដ េមរកិកនុងរបយករណ៍មយួ ែដល
បនេចញផ យកលពីចុងែខសី  ឆន  ំ២០០៨ េនេដីមសបហ៍
ៃនែខកញញ េនះ កែសតេឈម ះ Wall Street Journal បន
ពិភក េទេលបីញេសរភីពជេំន សន េន្របេទសយនួ 
េហយីសងកត់ធងន់ ៗ ថ េនកនុងរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់្រកសងួ
ករបរេទសសហរដ េមរកិ អំពីេសរភីពជំេន សនអនរជត ិ
នឹងេធីករផ ពផ យេនចុងែខកញញ េនះ ្របេទសយនួ្របែហលជ
គម នលទធផលលេនះេទ ។ 
 មករអះ ងពីប ញផ ពផ យព័ត៌មននន និង
េហតុករណ៍ជក់ែសងេកីតេឡងីកនុង្រសកយនួ កែសត Wall 
Street Journal សរេសរថ មូលេហតុសខំន់ែដលរ ភិបល
យនួកំពុងឈកឺបល េនះគឺេរ ងែដលេទីបែតនងឹេកីតេឡងីថមី ៗ 
េនះ េពលគឺរដអំ ចកុមមុយនិសយនួបនេ្របីកងកមងំ្រប ប់
វុធេទប ងក ប និង ងំករបន់្រសន់ទមទរដីធីរបស់្រកម
សនកតូលកិថយ មយួ េនឯទី្រកង ណូយ ។ កែសត

ខងេលីេនះបនសរេសរេទ តថ អនកែដលដឹកនកំនុងករត ៉

ទមទរដីធីេដីមបី ងសង់្រពះវ ិ រ េ យ រ សនិកចូលរមួ
បន់្រសន់កន់ែតេ្រចីនេឡងី ៗ ពីមយួៃថងេទមយួៃថង េនះ គឺេ ក 
វ ៉ូ េខយីភុង ។  
 េនកនុង្រសកយនួ កលពីថមី ៗ េនះ រ ភិបលកុមមុយ
និសយនួបនេ្របីកមងំ្រប ប់ វុធ េធីករប ងក បយ៉ងៃ្រពៃផ
េទេលី សនកិ ខណៈេពលអនកជំេន  ៃនសមគម្រពះពុទធ  



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

សនេយ ក មឯក ជយ សន វ សនកវ
យ ្រគឹះ សន និង្រពះពុទធ សនជេដមី េនែតបនទទលួ

រងករគបសងកត់ នឹង ក់គំនបយ៉ងតឹងរងឹបផុំត ។ 
 កែសត Wall Street Journal សរេសរេទ តថ េទះបី
រដអំ ចយនួបនសនយថ នឹងេគរពសទិធិមនុស  េសរភីព
ជំេន សន និងលុបបំបតក់រេរសីេអីង បុ៉ែនេគេនែតេធីឲយពុទធ
សនិកជនមនករភ័យខច េហយីបងខំឲយេបះបង់េចលជំេន
សនរបស់ខួន េហយីខះេទ ត្រតវបនរដអំ ចយនួបំ មមិន

ឲយកូនេចរបសព់កួេគេទ េរ នេទ តផង ។ កែសតេនះបន
បនថ មនអនកដឹកនំ ម រតី និងអនកេសន ជតិជេ្រចីន្រតវបន
រដអំ ចយនួចប់ឃុឃំងំ េធទីរុណកមមេ យមូលេហតុចូលរមួ
កនុងឆកនេយបយ មិនែមនេ យមូលេហតុែតករពរ សន
សុទធ ធ េហយីក៏មិនដូចអីែដលរ ភិបលយនួធប់បនេរ ប ប់
កលពីមុនេនះែដរ ។ 
 កែសត Wall Street Journal បនបញជ ក់យ៉ងចបស់
ថ ្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ នឹង្រតតពិនិតយ្របេទស
យនួយ៉ងយកចតិទុក ក់បំផុត ។ េហយី្របេទសយនួ ក៏កំពុង
្របឈមនឹងករមនេឈម ះកនុងបញជ ី CPC េពលគឺបញជ ីែសបកេខម  
ែដលនិយយអពីំប ្របេទសទងំ យ  បនរេំ ភេទ
េលីេសរភីពជំេន សន និងគរួឲយយកចិតុទុក ក់ជទីបំផុត ។ 
 ទក់ទិងនឹងេរ ងរេំ ភេសរភីពជំេន សន សហរដ
េមរកិ បនបញជូ នអនុរដម នី្រកសួងករបរេទសរបស់ខួន គឺ

េ ក John D. Negroponte ចុះេទេធីករ្រតតពិនិតយេន

្របេទសយនួ កមពុជ និងហុងកុង ចប់ពីៃថងទី ១០ កញញ  ដល់ៃថងទី 
១៨ កញញ  ។ ្របភពពត៌័មនចបសក់របនឲយដងឹថ  អនុរដម នី
្រកសួងករបរេទសរូបេនះ គឺជជំនយួករផទ ល់របស់អនក្រស ី Con-
doleezza Rice កនុងករអនុវតន៍េគលករណ៍នេយបយបរេទស
របស់សហរដ េមរកិ ។ េ្រកពីេនះ េ ក Negroponte ច
និយយបនភ ចំននួ ៤ យ៉ង ទ ត់ជំនញ ែដលកនុងេនះក៏
មនភ យនួផងែដរ ។ 
 គរួរលំឹកែដរថ កលពីឆន  ំ ២០០៧ ្រកមម នីរដ េមរកិ 
ក៏បនចុះេទដល់ែដនដីកមពុជេ្រកម េដីមបី្រតតពិនិតយ ថ នភព
រស់េន និងេសរភីពជំេន សនរបស់ែខមរកមពុជេ្រកមេនេខត
ឃងំែដរ ។ បុ៉ែនេពលេនះ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួមិនបន
អនុញញ តឲយ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេ្រកមបនជបួនឹង្រកម
ម នីសហរដ េមរកិេ យផទ លេ់ឡយី ។ េ យែឡកេគមិនដងឹ
ថ្រកមម នីទងំេនះេចះ ប់ភ យនួ ឬអត់? េ្រពះេ ក  
Michael Benge ម នីករបរេទសចូលនិវតន៍ ែដលបនសំចតេន
្របេទសយនួអស់រយៈ ១១ ឆន  ំ រមួទងំធប់ជប់ពនធនគរ ៥ ឆន ំ
កនុង្របេទសយនួ កនុង នៈជអនកេទសស ងគ មឆន  ំ ១៩៦៨-
១៩៧៣ េហយីជនិស ិតែផនកនេយបយ្របចេំន សុី េគនយ ៍
និងែតងែតសរេសររះិគន់្របេទសយនួ្រតង់ ៗ អំពីករេគរពសិទធិ
មនុស  និងេសរភីពជំេន សនរបស់រ ភិបលយនួ ធប់បន
សរេសរកនុងអតថបទរបស់េ កថ ទស នៈរបស់េ ក្របធន- 
ធិបតី បូ៊ស អំពីេសរភីពជំេន សនកនុង្របេទសយនួ គឺសំ ង
េលីេសចកី យករណ៍ភ័ន្រចឡរំបស់្រកសួងករបរេទស ៕ 

 ករចុះផ យរបស់កែសតកនុង្រសកយនួមយួ េឈម ះកឹង 

េថី កលពីេដីមែខកញញ  និយយអំពីចំននួ្របពលរដែខមរេ្រកមកនុង

េខត្រពះ្រតពងំ ឬយនួេ ថ ្រ វញិ ថមន្របជពលរដែខមរ

ចំននួ្របមណែត ៣ ែសននកបុ៉់េ ះ ែដលកំពុងែតរស់េនកនុង

េខតេនះ បនេធីឲយ្រពះសងឃ និង្របជពលរដទងំកនុង និងេ្រក

្រសក្របតិកមមជំុទិស ជំុវញិករចុះផ យខះមូល នែបបេនះ ។ 

  ករ្របតិកមមពីែខមរមច ស់្រសក គឺបនទ ប់ពីករចុះផ យ

របស់កែសតេឈម ះ កឹង េថី េនះែតមយួៃថងបុ៉េ ះ ែដលមនុស

ជេ្រចីនែសងករឆងល់ថ េគមនិដឹងជមូលេហតុអី បនជសថតិិ

ពលរដែខមរេនេខត្រពះ្រតពងំថយចុះេទវញិ ។ 

 ទក់ទិននឹងេហតុករណ៍េនះ ្របជពលរដមន ក់េន្រសក

ថកូវ េខត្រពះ្រតពងំ សូមមិនបេញចញអតសញញ ណឲយដឹងថ ករ

ែដលកែសត កឹង េថី ចុះផ យអំពីចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកម

ដូេចនះ ពកួគតមិ់នដឹងថ ថន ក់ដឹកនរំ ភិបលកុមមុយនិសយនួ

មនបំណងយ៉ង េនះេទ ។ បុ៉ែនេបី មករអះ ងរបសព់កួ

គត់បនឲយដឹងថ ករចុះផ យរបស់កែសត កឹង េថី មយួេនះ 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

គឺពំុមនករពតិដូចអីែដលមនេឡយី េ្រពះថចំននួ្របជពល-

រដែខមរេ្រកម ៣ ែសននក់េនះ គឺេសមីេទនឹងចំននួពលរដែខមរេ្រកម

រស់េនកនុង្រសកមយួែតប៉ុេ ះ ។ 

 េ ក ថច់ ឈនួ យ៉ត ជ្របជពលរដែខមរ េ្រកមមយួ

រូបែដលមនេដមីកំេណីតេនេខតខងេលី  មនករខតចិតយ៉ង

ខងំចំេពះករចុះផ យអំពីចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកមដូេចនះ ។ 

េ កបនមន្រប សន៍ថ “ករចុះផ យរបស់កែសតមយួេនះ

គឺពំុមនករពិតេឡយី ែតេបី មខញុបំទបនដឹង មរយៈកមម ភិ-

បលជន់ខពស់របស់េវ ត ម អំពីចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកម

កលពីទស វរឆ៍ន  ំ ១៩៨០ ចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកម ែដលរស់

េនេខត្រពះ្រតពងំេនះ មនចំននួដល់េទ ៩០% ។ េហយីករចុះ

ផ យេនះ ខញុមិំនបនដឹងអំពីបំណងរបស់ពកួេគមកេលីបងបូនែខមរ

េ្រកមយ៉ង េនះេទ ។ េ្រពះេបីគិតចប់ ងំពីឆន  ំ ១៩៨០ 

មកដល់បចចុបបនន ចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកមមនកន់ែតករេកីន

េឡងី ែតេបីថថយចុះេនះគឺពំុមនេទ ។ មយ៉ងេទ ត ជញ ធរយនួ

េគ មិនែដលបងញចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកមបនពិតេឡយី”។  

 េ ក សឺង ធី ្របជពលរដែខមរេ្រកមមន ក់េទ ត ែដល

រស់េន្រសកមត់សមុ្រទ េខត្រពះ្រតពងំេនះែដរ បនឲយដឹងថ

េ កក៏ពំុបនដងឹអំពីចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកមពិតេនះែដរ ។ 

េហយីចំេពះករចុះផ យរបសក់ែសតេនះ េ កកពំុ៏ ៊ ន

អះ ងថ ជករខសុ ឬក៏្រតវែដរ ។ បុ៉ែនេ កយល់ថ រ ភិ-

បលយនួេគមិនែដលនិយយថ ្របជពលរដែខមរមនចំននួេ្រចនី

េឡយី េហយីេគលនេយបយរបស់េគគឺេធយ៉ីង ឲយចំននួែខមរ

េ្រកមតិចជងយនួ ។  

 ចំែណក្រពះសងឃែខមរេ្រកមមយួអងគ គង់េនវតកេ ញច ង

កំពង់ វ េខត្រពះ្រតពងំេនះែដរ ែដលបនរតេ់ភ សខួនេទដល់

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កលពី្របមណពីរឆន មុំន េ យ រ

ជញ ធរ ៃនរ ភិបលយនួ មចប់ខួនពីបទគ្ំរទសកមមជនសទិធិ

មនុស  និងផ ពផ យ “្រពតិឹប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” បន

មនសងឃដីកថ ករែដលចុះផ យចំននួ្របជពលរដែខមរេ្រកម

កនុងេខត្រពះ្រតពងំថ មន្រតមឹែត ៣ ែសននក់ែបបេនះ គឺជ

េចតនរបស់្រកម រព័ត៌មនកនុង្រសកយនួ ែដលអត់ឯក ជយ ។ 

ចំេពះករចុះផ យេនះ គឺ្រគន់ែតជទេងីមយួយកចិតរ ភិបល 

យនួ និងចង់បំភ័នមតិអនរជតែិតប៉ុេ ះ ។ ្រពះសងឃអងគេនះ

បនអះ ងេទ តថ ថ ប័ន រព័ត៌មនកនុង្រសកយនួេសទីែតទងំ

អស់គម ន្រកមសលីធមិ វជិជ ជីវៈ េ្រពះពកួេគបនគ្ំរទ និងផ យ

លំេអ ងេទរករ ភិបល មេគលករណ៍បំបត់ពូជ សនជ៍ន

ជតិេដីមែខមរេ្រកម្រជលេពក ។ ពកួេគគរួែតែសងយល់ឲយបន

ចបស់អំពីទឹកដី និងមនុស ជតិ ពិេសសជងេនះេទេទ ត មុននងឹ

ចុះផ យគរួែត ែសងយល់អំពីមូល នព័ត៌មន េតី ពិតកំរតិ 

 ។ មកដលចំ់ណុចេនះ ្រពះសងឃអងគេនះ បសែមងករេ ក

យយ៉ងខងំ ចំេពះប ញ រព័ត៌មនកនុង្រសកយនួ េហយី

្រពះអងគបនអំពវនវឲយ ថ ប័នព័ត៌មនកនុង្រសកកុំឲយងប់ងុលនឹង

ភសកក រៈ និងផល្របេយជន៍បនិចបនួច គរួែតេគរព្រកមសីល

ធមិវជិជ ជីវៈ និងមិ្រតអនក នផង ។ 

  សូមជ្រមបែដរថ កែសតកនុង្រសកយនួេឈម ះ កឹង េថី

ែដលបនចុះផ យកលេដីមែខកញញ េនះ ថចំននួ្របជពលរដ

ែខមរេ្រកមេនេខត្រពះ្រតពងំ មនចំននួែត ៣ ែសននក់ ែដល

ចំននួេនះ្រតវបន្របជពលរដ និង្រពះសងឃែខមរេ្រកមេធីករររះិ

គន់ជំុទិស េហយីបដិេសធន៍ទងំ្រសងេនចំននួមិនចបស់ករមយួ

េនះ ។ េទះជយ៉ង  ្របជពលរដ និង្រពះសងឃកនុងេខត្រពះ

្រតពងំបនអះ ងថចំននួ្របជពលរដែខមរ ែដលរស់េនកនុងេខត

្រពះ្រតពងំ មនចំននួេ្រចីនជងេគបំផុត កនុងចំេ មេខតទងំ ៥ 

គឺ េខតឃងំ េខត្រកមនួស  េខតមត់្រជក  និង េខតព វ េហយី

គម នមូលេហតុ  ែដល្រតវថយែបបេនះេនះេឡយី ៕ 

 

≤Vù ì h¢_ 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 12 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនឲយដឹងថ កលពី
ថមី ៗ េនះ េ កបនទទលួឯក រចមងមយួចបប់ ែដល ជញ ធរ
យនួ្របកសេ ះែលង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន អតីត្រពះេច- 
អធិករវតភនំដិនខងេជីង ្រសកគិរវីង  េខត ែកវ ឲយមនេសរភីព 
េ្រកយពីជប់ពនធនគរអស់រយៈេពលមយួឆន  ំ។ លិខតិេនះេចញ
េ យមនទីរឃុឃំងំបេ ះ សនន ៃន ជញ ធរយនួេខតមត់្រជក 
ចុះៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៨ េ យវរេសនយីឯ៍កយនួេឈម ះ 
េឡ ហង់មុ៉ង ។ បនទ ប់ពីមនករផ ពផ យលិខតិេនះ អនកភូមិ
បនឲយដឹងថ េគមិនេឃញី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន រស់េនកនុង
ផទះ ច់ញតិបងបូន ឯឃុបំជុក ្រសក យទង េទ តេទ ។ 
 កនុងលិខតិេ ះែលង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បនសរ
េសរថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េកីតេនឆន  ំ១៩៦៨ ជនជតិ
ែខមរ សញជ តិយនួ កន់្រពះពុទធ សន រស់េនកនុង្របេទសកមពុជ 
េខត ែកវ បុ៉ែន្រតវបនចប់ខួន កលពីៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ
២០០៧ ជប់េចទពីបទឧ្រកិដបនបំែបកបំបក់េគលនេយបយ
ប្រងបប្រងមជតិ គឺ្រតវជប់ឃុឃំងំរយៈេពលមយួឆន  ំ ។ លខិតិ
េនះបនបញជ ក់ថ ទឹម ខន េនះ បនទទលួេទសេនកនុង
មនទីរឃុឃំងំចបស់ព្រគប់េទ មកលកំណត់េហយី េទីប្រតវបន
អនុញញ តឲយមនេសរភីព កនុងករវលិ្រតឡប់េទរស់េនឯឃុភំនដិំន 
្រសកគិរវីង  េខត ែកវ ៃន្របេទសកមពុជវញិ ។ 
 លិខតិេ ះែលងេចញពីពនធនគរេនះ បនបញជ ក់េទ ត
ថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន គរួែតបងញ្រពះវតមនរបស្់រពះ
អងគេនចំេពះមុខ ជញ ធរមូល នេខត ែកវ េនឯទីលំេនរបស់
្រពះអងគ េ យ្រតវបងញខួនឲយបនមុនៃថងទី ២ ែខកញញ  ឆន  ំ
២០០៨ េនះ ។ 
 េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច ់ ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
បនអះ ងថ ពកយែដលម នីរ ភិបលែខមរ បញជ ក់កលពីថមី ៗ 
េនះ ថអតីតសងឃ ទឹម ខន សម័្រគចិតេទរសេ់នឯកមពុជេ្រកម 
មិន្រពមវលិ្រតឡប់មកកមពុជវញិេនះ គឺមិនពិតដូចចិតរបស់ 
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េឡយី ។ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច ់បន
េទ តថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ចង់្រតឡប់មករស់េនកនុង
្របេទសកមពុជេដីមបីបនជបួជុំឪពុកចស់ជ វញិ ស់ ែតទទលួ
រងករគបសងកត់ពី ជញ ធរយនួ េហយីសពៃថងេទះបីេ ះែលង
េចញពីពនធនគរេហយីកី ែតរ ភិបលយនួបនចត់ឲយមនុស
មឃេំមីល និងយមកង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន យ៉ង្របង

្របយត័នបំផុត ។ 
 េគេនចបំនថ េ ក េខ វ សុភ័គគ ម នី្រកសួងម ៃផទ 
ៃន្របេទសកមពុជ ធប់បន្របកសែកង ៗ ថ្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន បនសម័្រគចិតវលិ្រតឡប់េទរស់េនឯកមពុជេ្រកមវញិ 

េហយីែថមទងំអះ ងថមនលិខតិ ន ម និង ន មផិតេមៃដ
របស់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ជតឹក ងេទ តផង ។ េទះជ
យ៉ង  វទិយុរដ ៃន្របេទសយនួ (VOV) ធប់បនេធីករចុះ
ផ យេនេលីេគហទំព័ររបស់ខួនកលពីៃថងពុធ ទី ១ ែខសី  ឆន  ំ
២០០៧ ថ ្រកសួងករពររដធមមនុញញ ៃន្របេទសយនួចប់បន
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រពះជនម ៤០ វស  ឆងែដនចូល
្របេទសយនួេ យខសុចបប ់។ បុ៉ែនេគេនែតមនិយល់ ្របសិនេបី
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន បនឆងែដនចូល្របេទសយនួខសុ
ចបប់ េហតុអីេនកនុងលិខតិេ ះែលងេចញពីពនធនគរ ែដលចុះ
ហតថេលខេ យេឈម ះ េឡ ហង់មុ៉ង ែបរជថ្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន មនសញជ តិយនួ ។ េ្រកពីអះ ងថ ្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន មនសញជ តិយនួ លិខតិេ ះែលងេនះ េនបញជ ឲយ្រពះ

េតជគុណ ទឹម ខន េទបងញខួនេនឯ្របេទសកមពុជយ៉ង 
្រកេឡះេខះេទវញិ ។ 
 បនទ ប់ពីមនករផ ពផ យថ ជញ ធរយនួបនេចញ
លិខតិមយួេ ះែលង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េចញពីគុក ថមី ៗ 
េនះមនដំណឹងថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបនបតខួ់ន 
េហយីសពៃថងេគមិនេឃញី្រពះអងគ ន ក់េនឯឃុបំជុក ្រសក យ
ទងដូចមុនេទ តេឡយី ។ 
 េ ក េច បន បូន្របសបេងកីត្រពះេតជគុណ ទឹម  
ខន បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ សពៃថង្រពះេតជគុណ   

េ ក  ទមឹ េធ ង និង កម គ រ កំពុងេធករត ខ៉ងមុខរដសភថមី  

 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ទឹម ខន មនជំងឺ្របចកំយមិនទនព់យបលេនេឡយី 
េហយីមនប៉ូលសិយនួ មឃេំមីល្រគប់ជំ ន េទះបីេពលេនះ
្រពះអងគមិនកំពុងឋតិកនុងឃុបំជុកេទ តក៏េ យ ។ េ ក េច 
បន បញជ ក់ថេពលេនះមនដណឹំងថ ្រពះអងគកំពុង ន ក់េនកនុង
កូនខទមចំករស៊ូមយួរបស់ជនជតិយនួមន ក់េលីភនពំពល កនុង្រសក
្រកេប េខតមត់្រជកដែដល េ យមនករយមកងយ៉ងតឹងរងឹ
បំផុតពីសំ ក់ ជញ ធរយនួ ។ មូលេហតុែដល្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន រតេ់ចញពីផទះ ចញ់តិេនឃុបំជុក េ ក េច បន 
មិនបនបញជ ក់ឲយចបស់េទ បុ៉ែនេ ក្របបថ់ ខណៈេពលរស់
េនកនុងផទះ ចញ់តិ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ទទលួរងគនំប
ទងំផូវកយ និងផូវចិត ជពិេសសខចនកំរលំបកដល់្រកម
្រគ រអ៊ុ េទីប្រពះអងគសំេរចចតិេវចបេងចេដីរេចញ ។ ចំេពះេរ ង
េនះ គម ននរ ដឹងថ េនះគឺជលបិចរបសយ់នួេដីមបីជំរុញឲយ ្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន េទរស់េនែតលេ ល ទងំមនជំងឺ ងំៃរ
យ៉ង េនះេទ ។ បុ៉ែនេគ្រគន់ែតដឹងថ សពៃថងេនះ្រពះអងគ 
ន ក់េនេ្រកមដំបូលខទមយនួកនុងចំករស៊ូមយួេលីភនំពពល េ យ

មនទងំ្រកមប៉ូលិសរបស់យនួេនជមយួទងំៃថងទងំយប់ ។ 
 ថមី ៗ េនះែដរ េ ក  ទឹម េធ ង ឪពុក្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន បនសរេសរលិខតិមយួចបប់ទូលថយ្រពះម ក ្រត 
្រពះបទសេមច្រពះបរមនថ នេ តមសហីមុនី ឲយជយួេធី
អន គមន៍ េដមីបីឲយមនករបញជូ ន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន  
្រតឡប់មក្របេទសកមពុជវញិ ។ បុ៉ែនមកដល់េពលេនះពុំទន់មន
កិចចអន គមន៍ មយួេនះេទ ។ ចំែណកេ ក ង ច័នទឫទធិ 
្របធនអងគករែខមរកមពុជេ្រកមករពរសិទធិមនុស  បនឲយដងឹពី
េគលជំហររបស់េ ក និងអងគករ-សមគមននបនេទ ត 
េ្រកយពីភពសងប់ ង ត់ ៃនករេសនីសុំេទ កសួរសុខទុកខ្រពះេតជ
គុណ ទឹម ខន ថ “េយងីរង់ចេំមីលលិខតិមយួ ែដលឪពុក 
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ថយជូន្រពះម ក ្រតែខមរហនងឹជយួ
េធីអន គមន៍េលីករណីហនងឹ េហយីេយងីក៏េសនីសុំខង្រកសួងករ
បរេទសរបស់ែខមរេយងីឲយេគជយួអន គមន៍ែដរ ។ ្របសិនេបីេយងី
មិនេឃញីមនករេឆីយតបេទ េយងីនឹងេធលីិខតិមយួេផ ងេទ ត
ក់ជូនេទអងគករសិទធិមនុស ជតិ និងអនរជតិ េដីមបីឲយេគជយួ

េធីអន គមន៍េលីករណី្រពះអងគ េដីមបីឲយ្រពះអងគបនរចួេចញពីករ
ឃុឃំងំកនុងផទះ េ្រកយពីេ ះែលងេចញពីពនធនគរ” ។ េ ក 
ង ច័នទឫទធិ បនអំពវនវដល់ ជរ ភិបលែខមរឲយយកចតិទុក 
ក់េលីករណីេនះ េ្រពះករឃុឃំងំ្របជពលរដរបស់ខួន គឺជ

កររេំ ភេលសីិទធិបុគគល រដធមមនុញញ និងសនធសិញញ េផ ង ៗ ែដល
េយងីបនចុះកិចចសនយ ។ 
 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រពះេចអធិករវតភនំដិនខង 

េជីង ្រសកគិរវីង  េខត ែកវ ្រតវបន ជញ ធរែខមរចប់ផ ឹកទងំ
កំេ ល មបញជ េសចសងឃ េទព វង  កលពីៃថងទី ៣០ ែខមិថុន 
ឆន  ំ២០០៧ រចួបញជូ នេទ ក់គុកេនទី្រកងប ជ ។ េនៃថងទី ៨ 
ែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០០៧ តុ ករយនួេខតមត់្រជកកត់េទស្រពះ
អងគឲយជប់គុកមយួឆន  ំ។ េសចកីសំេរចរបសតុ់ ករយនួបនេធី
ឲយម នីអងគករសិទធិកនុង្របេទសកមពុជ និងម នីសិទធិមនុស អនរ-
ជតិមយួចំននួរះិគន់យ៉ងខងំ េ្រពះករពិត្រពះេតជគុណ ទឹម 
ខន មិនបន្រប្រពឹតកំហុសដូចែដលរ ភិបលកមពុជ និងយនួ

្របឌិតេរ ង េចទ្របកន់ទងំអយុតិធមិេនះេឡយី ។  
 េនៃថងទី ៩ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៧ កែសតយនួេឈម ះកឹង 
េថី បនេធីករចុះផ យថ ជរ ភិបលកមពុជ គឺជអនកនិរេទស 
ទឹម ខន ឲយ ជញ ធរយនួ ក់គុក ។ ករចុះផ យចំ ៗ ែបប
េនះ េធីមជឈ នខះ យតំៃលថ រ ភិបលែខមរបចចុបបនន េនែត
សថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់បក កុមមុយនិសយនួ ដូចទសវត រ ៍ ឆន  ំ
១៩៨០ ដែដល ។ 
 សូមបញជ ក់ែដរថ បនទ ប់ពីរ ភិបលយនួេធីករេ ះ
ែលង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េចញពីគុកេនៃថងទី៣០ ែខមិថុន 
ឆន  ំ ២០០៨ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួបនចត់ឲយមនុស មយួ
្រកមន្ំរពះអងគ េដីរេមីល្រសកេទសអស់រយៈេពលមយួែខ ។ េន
េដីមែខសី  ឆន  ំ២០០៨ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបនេគ
េឃញី្រពះអងគបងញខួនេនឯឃុបំជុក ្រសក យទង េខត
មត់្រជក េ យរមួមនទងំ្រកមប៉ូលិសែខមរ-យនួ មយមកង
ទងំៃថងទងំយបេ់ទ ត ។ ចំេពះទេងីែបបេនះ ្រតវបនម នីសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងអងគករសិទធិមនុស ននេលីពិភពេ ក
ចត់ទុកថ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េនែតបនជប់គុកដែដល 
ែតេនះជគុកឥតជញជ ងំ ។ េ្រកយពីបនរស់េនជមយួអ៊ុឯឃុ ំ
បជុក ្រសក យទង អសរ់យៈេពល្របមណមយួែខ បចចុបបនន
េនះមនដំណឹងថ ្រពះអងគកំពុង ន ក់េនេលភីនំពពល ្រសក
្រកេប ។ េគមនិដឹងថ េតីៃថងេ្រកយ្រពះអងគ្រតវេគនេំទ  ឬ
មនអីេកីតេឡងីចំេពះ្រពះអងគេទ តេទ? ៕            កញញ  សីរត័ន 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របជពលរដែខមរេ្រកមជេ្រចីន ននក់ កំពុងរស់េន
េលីទឹកដីកំេណីតរបស់ខួន េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រ ភិបល
្រកង ណូយ ក់បីដូចជកពុំងជប់កនុងគុកឥតជញជ ងំ េ យ 
រែត ជញ ធរ ៃនរ ភិបល្រកង ណូយបនេធីទុកខបុកេមនញ

មកេលីពកួគត់្រគប់ែបបយ៉ង ។ េទះបីថមី ៗ េនះ រ ភិបល្រកង
ណូយ បនេបីកសិទធិឲយែខមរេ្រកម ច្របរពធពិធីបុណយភជុ ំបិណ
មពុទធឱ ទ ែត្រកង ណូយេនែតបនវបបធមិគំ មកំែហង 

បំភិតបំភ័យ របឹអូសយកដីធីរបស់្របជពលរដ ែដលជមូលេហតុ
ប លឲយែខមរេ្រកមឋតិកនុងជីវភព្រកី្រក េ កយ៉ង េហយីកយ
ខួនជអនកេដីរសុឈីនូលបំេរយីនួ េដីមបីចិញច ឹមជីវតិ ។ េលីសពេីនះ 
យនួេនែតរក វបបធមិផច់ផិលជនជតិេដីមែខមរេ្រកម មរយៈ
បំផិចបំផញេខ ងវបបធមិ និង សន េ យពកួេគបនចបផ់ ឹក
្រពះសងឃែខមរេ្រកមកនុងេខត្រពះ្រតពងំ បែនថមចំននួពីរអងគេផ ង
េទ តឲយេទេធទី ន េហតុករណ៍េនះេទីបនឹងេកីតេឡងីកលពី
ៃថងទី ១ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨ កនងេទេនះ ។ 
 បនទ ប់ពីមនករទមទរពីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េន
េ្រក្របេទស ក៏ដូចជករ ក់គំនបពីសហគមន៍អនរជតិេទេលី 
រ ភិបល្រកង ណូយ អំពីេសរភីពជំេន សន និងករ
េគរពសិទធិមនុស របស់្របជពលរដែខមរេ្រកម ។ ថមី ៗ េនះរ - 
ភិបលយនួបនបនទន់ឥរយិបថនេយបយ ្របកសឲយកមម ភិ- 
បលរបស់ខួនេន មតំបន់នន ែដលមនែខមរេ្រកមរស់េនឲយ
ជយួស្រមល និងផល់ឱកស្រគប់ែបបយ៉ង េដីមបីឲយែខមរកមពុជ
េ្រកមេធីពិធីបុណយភជុ ំបិណ ម្របៃពណី្រពះពុទធ សន ែដល
បនចប់េផីម ក់បិណ ១ េនៃថងទី ១៥ ែខកញញ  េហយីភជុ ំបិណធំ
េនៃថងទី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨ ។ 
  ្របជពលរដែខមរេ្រកមេនកនុងេខតឃងំ បនចត់ទុក
ករេបីកឱកសផល់ឲយ្របជពលរដែខមរេ្រកម ្របរពធពិធីបុណយភជុ ំ
បិណែបបេនះ ថគឺជឧបយកលរបស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ 
បនទ ប់ពីមនករគបសងកត់ែផនកករទូតេលីឆកអនរជតិ និងពី
សំ ក់សហគមន៍អនរជតិ បនទ ប់ពីមនករទមទរយ៉ង្រសច 
្រ ល់របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 េ ក សឺន យ៉ត បននយិយថ ករអនុញញ តឲយែខមរ
េ្រកម្របរពធេធពិីធីបុណយភជុ ំបិណេនឆន េំនះ គឺជលបិចកលរបស់ 
រ ភិបល្រកង ណូយ េដមីបីបិទបងំករេរសីេអីងជតិ សន៍
របស់យនួែតប៉ុេ ះ ។ េ ក សឺន យ៉ត បនេទ តថ ករែដល 

រ ភិបលយនួេធីែបបេនះ គឺ្រគន់ែតចង់ឲយសហគមន៍អនរជតិ
ជពិេសសអនុរដម នី្រកសួងករបរេទស េមរកិ ែដលកពុំង
បំេពញទស នកចិចេន្របេទសយនួ យល់េឃញីករដឹកនរំបស់រ
ភិបលយនួ មនករេគរពសិទធមិនុស  េសរជំីេន សន ក៏ដូច
ជេសរជំីេន របស់ជនជតិភគតិចដៃទេទ ត គឺពកួេគមនសិទធិ
េគរពជំេន សន ្របតិបតិ ម្របៃពណីទំេន មទមប់ដូន
របស់ពកួេគេនកនុង្របេទសកុមមុយនិសដ៏ែសនផច់ករេនះ ។ 
 ចំែណកែខមរេ្រកមេនេខត្រពះ្រតពងំ ឬេខត្រ វញិ 
បនេ ករេបកីសិទធិេសរភីពឲយែខមរេ្រកម ្របតិបតិ មជំេន  
្រពះពុទធ សន េហយីម នី ជញ ធរយកអំេ យបនិចបនួចេទ
ផល់ឲយ្របជពលរដែខមរ្រកី្រក ្រគន់ែតជករលួងចិតែខមរេ្រកម
ែតប៉ុេ ះ ។ ែតេទះជយ៉ង  រ ភិបលយនួេនែតរក
គំនិតៃ្រពៃផ ចៃ្រងជរួជតិបុ៉នប៉ងបំបត់្រពះពុទធ សន េនកមពុជ 
េ្រកមជដែដល ។ ជក់ែសង េទះបីមនករេបីកសិទធិបនិចបនួច 
ែតរ ភិបលយនួេខត្រពះ្រតពងំ បនអនុវតន៍ចបប់ៃ្រពចប់ផ កឹ
្រពះសងឃែខមរេ្រកមចំននួពីរបែនថមេទ ត ឲយេទេធីទ នកលពី
េដីមែខកញញ េនះ ។ 
 ្របភពចបស់ករពីេខត្រពះ្រតពងំ អះ ងឲយដឹងថ្រពះ
សងឃែខមរេ្រកមពីរ្រពះអងគ ែដល្រតវបន ជញ ធរយនួចប់ផ ឹកទងំ 
គំេ លកលពីៃថងេដីមែខកញញ េនះមន្រពះនម ថច់ ថ និង្រពះ
េតជគុណ េគ ង េទ ង គង់េនវតេ្រ កេកីត ឃុំ ឡុក ្រសកចូវ
ថញ់ េខត្រពះ្រតពងំ ។ ្របភពបនបនេទ តថ កររស់េនេ្រកម
របប និគមយនួកុមមុយនសិ ្របជពលរដែខមរេ្រកម ក់ដូច
ជកំពុងរស់េនកនុងគុកឥតជញជ ងំ េពលរ ភិបលយនួ ចចប់
និស ិត ផ ឹក្រពះសងឃ អនកេសន ជតិ និង្របជពលរដសូត្រតង់

ក់គុក្រគប់េពល ្របសិនអនកទងំេនះមនគំនិតប៉ុនប៉ង ឬមន  



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

សកមមភព មយួេដីមបសីះែសងរកសិទធេិសរភីព ឬរបប្របជ
ធិបេតយយ ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគគង់េនវតខងេលី សូមមិនបេញចញ
្រពះនមបន្របតិកមមខងំ ៗ ចំេពះទេងី ជញ ធរយនួ ែដលបន
ចប់ផ ឹក្រពះសងឃទងំពីរអងគថ រ ភិបលយនួមិនែដលេគរព
សិទធិ និងផល់ឱកសឲយែខមរេ្រកមមនសិទធិ្របរពធពិធីបុណយទន
េ យសុទធចិតេនះេទ ។ លស់កមមរបស់រ ភិបលយនួ គឺ្រគន់
ែតជលបចិកលឡបែ់ឡរ បំភ័នែភនកសហគមនអ៍នរជតបុ៉ិេ ះ ។ 
េ យែឡក េ្រកពីករេបីកឲយមនេសរភីពបនិចបនួចេនកនុងេខត
មយួចំននួ រ ភិបលយនួកប៏នរតឹបនឹងយ៉ងខងំ ស់ែដរ
ចំេពះេខតដៃទេផ ងេទ ត ។ សពៃថងេនះ្របជពលរដែខមរេ្រកម 
រស់េន មប េខតជេ្រចនី បន្របឈមនឹងករបត់បង់ដីធី 
ជីវភព្រកី្រក កូនេចមិនមនឱកសេរ នសូ្រតេនអក រ ស 
្របវតិ សែខមរ េហយីករបសួេរ នកនុងវសិ័យ្រពះពុទធ សនេន

មទីវត មែខមរ ៃនទឹកដីកមពុជេ្រកម ក៏្រតវ្របឈមនឹងករ
លំបក្រគប់ែបបយ៉ង គឺសថិតេ្រកមករឃេំមលីពីសំ ក់រ ភិ-
បលយនួ្រគប់េពលេវ  េហយីមនេពលខះយនួផ ឹក្រពះសងឃ
េ្រសចែតអំេពីចិត េ យមិនេគរពចបប់សីទងំអស់ ។ 
 សូមបញជ ក់ែដរថ េនកមពុជេ្រកមមនវតែខមរ្របមណ
ជង ៥០០ វត និង្រពះសងឃគង់ច្ំរពះវស ប់មឺុនអងគ បុ៉ែនជ
េរ យ ៗ រ ភិបលកុមមុយនសិយនួែតងបងកករលំបកដល់្រពះ
សងឃេ យមិនអនុញញ តឲយ្រពះសងឃេចញ្រទងប់្រត ឬបងខ្ំរពះ
សងឃពក់មកួករពរសុវតថិភពេពលេធីដំេណីរ មម៉ូតូជេដីម ។ 
មហចិឆ រ ំ យពុទធ សនេនកមពុជេ្រកម ឲយរលត់សូនយឈងឹ
បនែសងយ៉ងចបស់ េ យទេងីចប់ផ ឹក្រពះសងឃទងំគំ ល ។ 
មកដល់េពលេនះ មន្រពះសងឃចំននួ ២១ អងគបយេហយី ែដល
្រតវបនរ ភិបលយនួចប់ផ ឹកទងំបំពន ៕          

េច េ ន 

 េយង មអតថបទមយួចុះផ យេលីេគហទំព័រ របស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កលពីថមី ៗ េនះ បនសរេសរយ៉ង
ចបស់ថ គណៈ្របតិភូយនួ ែដលកនុងេនះរមួទងំនយករដម ន ី
និងេមដឹកនេំផ ង ៗ េទ ត បនមកសួរសុខទុកខនិគមជនយនួ 
ែដលកំពុងរសេ់នកនុង្របេទសកកមពុជ ជញឹកញប់កនុងប៉ុនម នឆន ំ
កនងមកេនះ ។ េមដឹកនយំនួទងំេនះ បនទងំនយំក
អំេ យេទែចកចយ និងជំនយួេទជយួសេ ងគ ះ និងមូលនិធិ
េទ ងសង់  ្រពមទងំេចញមុខគ្ំរទសមគមយនួនន
េនកមពុជ យ៉ងឥត កេ់ល ម ខណៈេពលពលរដែខមរកមពុជ
េ្រកមរស់េនទីេនះ ទទលួរងករបំភិតបំភ័យេសទ្ីរគប់េវ  ។ 
 េគហទំព័រ www.khmerkrom.net បនកតស់មគ លថ់
ថ នភពរស់េនរបស់ជនជតយិនួេន្របេទសកមពុជ គឺផទុយ

្រសឡះពីបងបូនែខមរេ្រកម ែដលរត់េគចពីអំេពីជិះជន់គបសងកត់
របស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ្រតវបងខំចិតផស់េឈម ះ និងទី
កែនងកំេណីត េបីសិនជ្របថន ចង់េធីករ និងរស់េនកនុង្របេទស
កមពុជ ។ េគហទំព័រេនះបនឲយដឹងេទ តថ េយង មទីភន ក់ងរ
ព័ត៌មនយនួ (VNA) េរ ង ល់ៃថងមនកូនសិស យនួែដលកពុំង
រស់េនកនុង្របេទសកមពុជ បរ់យនក់ ែតងែតឆង្រពំែដនពីេខត 
ក ល ៃន្របេទសកមពុជ េទេរ នអក រយនួេន ម េរ ន
កនុងេខតមត់្រជក ( ងយ៉ង) ្របេទសយនួ ។  
 ទីភន ក់ងរព័ត៌មន VNA អះ ងថ កូនសិស ទងំអស់
េនះ ភគេ្រចីនេទពីឃុែំ្រពកៃ្រជ ្រសកេកះធំ ទីែដលមននិគម-

ជនយនួរសេ់នយ៉ងកុះករ ។ កនុងេនះ បឋមសិក  «េប» 
ៃនឃុខំញ់ ន ទទលួបេ្រង នសិស ជនជតយិនួជង ៦០០ នក់ 
េហយីសិស ថន ក់ទី ១ សុទធែតជសិស យនួឆងេទពីកមពុជ ។ 
 ចង ង េឈម ះ េង ង ធី ញ់ បនឲយដឹងថ 
៦០ ភគរយ ៃនកូនសសិ បឋមសិក  « » ៩៣០ នក់ គឺ
ជេកមងជនជតយិនួ ែដលឆងែដនពីកមពុជ េរ ង លៃ់ថងចូលេទ
េរ នេនទីេនះ ។ េឆ តឱកសេនះ ជញ ធរយនួក៏បនជយួ
ស្រមលដល់ករេធីដំេណីរេទ េរ ន របស់កូនសិស ជនជតិ
យនួ ែដលកំពុងរស់េន្រសកែខមរទងំេនះផងែដរ ។ េ្រកពីេនះអនក
្រសកជយែដន ក៏ជយួដរទូកចមងទងំេកមងទងំម បិ សិស
េ យឥតគតិៃថែថមេទ ត ។ 
 ពក់ព័នធនឹងបញខងេលីេនះ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់
្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនបងញទស នៈយល់   



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 16 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េឃញីរបស់េ កថ បចចុបបនននិគមជនយនួរស់េនកនុង្របេទស
កមពុជកន់ែតេ្រចីនេឡងី ៗ េ្រពះ ៣០ ភគរយ ៃនកូនសិស ពី
េកះធំ េទេរ នេន ជប់្រពំែដន កនុងឃុខំញ់ នេនះ គឺជ
កូនយនួែដលកពុំងរស់េនេលីទឹកដីែខមរ ។ មយ៉ងេទ ត បនបងញ
ឲយេឃញីថ រ ភិបលែខមរមនភពលំេអ ងរ ងនិគមជនយនួ 
និងែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដីែខមរ ។ ជងេនះ
េទេទ តរ ភិបលែខមរ មិនបនយកចិតទុក ក់ចំេពះពលរដែខមរ
េ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេ្រកមរបប្រគប់្រគងរបស់្រកង ណូយ
េនះេទ ។  
 េគហទំព័រសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនកត់សមគ ល់
េទ តថ ស្រមប់ែខមរេ្រកមេបីចង់ចូលេទកមពុជ េគ្រតវសុំទិ ករ
ឬវ ី ដូចេទសចរដៃទេទ ត េហយី្របសិនេបីចង់េធីករេនកមពុជ 
េគចបំច្់រតវ ក់ពកយសុអំតសញញ ណប័ណ ែដលត្រមវឲយបង់

្របក់ជសំណូកសូកប៉ន់ម នីពុករលួយ េហយីកុហកថ ទីកែនង
កំេណីតេកតីេនកមពុជ ។ ្របករេនះបងញឲយេឃញីថរ ភិបល 
ែខមរបចចុបបនន មិនបនយកចិតទុក ក់ចំេពះែខមរេ្រកមេឡយី ។ 
េហយីែខមរេ្រកម ែដលរត់េទដល់កមពុជ្រតវពឹងពក់ខួនឯង ។ េគ-
ហទំព័ររបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនបញជ ក់្រតង់ ៗ េទ ត
ថ អនកែដលបនជយួសេ ងគ ះពលរដែខមរេ្រកម ែដលរត់េភ សខួន
មកដល់្របេទសកមពុជ គឺ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ។ ្រពះអងគ
បនជយួផលេ់សប ង រ និងជ្រមកដលែ់ខមរេ្រកម ប់មិនអស់
េពលចូលមកដល់ជយែដនកមពុជ ។ បុ៉ែនផទុយេទវញិ ្រពះអងគ 
បន្រតវ ជញ ធរែខមរចបផ់ ឹក េហយីបញជូ នេទឲយ ជញ ធរ្រកង
ណូយ ក់គុកទងំកេមពីបទថ បនេធីឲយរេងគ ះរេងគចំីណង

មិតភពមុឺនឆន រំ ងកមពុជ និង្របេទសកុមមុយនសិយនួ ៕ 
ថច់ េ ភ័ណ  

 កលពីថមី ៗ េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលមន
មូល នេនសហរដ េមរកិ តំ ងឲយ្របជពលរដែខមរេ្រកម
ប់ ននក់ កំពុងរស់េនេ្រកមរបប និគមយនួ អំពវនវ
ឲយរ ភិបលែខមរេ កនយករដម នី ហុ៊ន ែសន នយំកអតីត
្រពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីង គឺ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 
ែដលរ ភិបលកុមមុយនិសយនួេទីបនឹងេ ះែលងពីពនធនគរ ឲយ
មនេសរភីពកលពីៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៨ កនងេទេនះ 
ឲយេទរស់េនជបួជុំ្រគ រជធមម េន្របេទសកមពុជវញិ ។ 
 េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម បនមន្រប សន៍ថ រ ភិបល្រកង ណូយបនេ ះ
ែលង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ឲយរចួផុតពកីរឃុខួំនកនុងមនទីរឃុំ
ឃងំ ៃន្របេទសយនួេនះេហយី បុ៉ែនរ ភិបលយនួេនែត
រតឹតបិតដល់េសរភីពរបស់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន យ៉ងខងំ 
ដូចជ ម្របមមិនឲយនិយយទូរស័ពទទក់ទងនឹង ច់ញតិ និង
េធីដំេណីរេចញពីទីកែនងែដល្រពះអងគកំពុងរស់េនេនះ ។ េ ក 
្របក់ េសរវីុឌ  មន្រប សន ៍ “ថីែត្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 
្រតវបនេគេ ះែលងពីគុកែមន បុ៉ែនេ កមិន ចទក់ទងអនក
្រសកអនកភូមិ មែតចិតេ កបនេទ ។ គឺថ ភន ក់ងរសងំត់
្រកសួងម ៃផទយនួហនងឹ េនជុំវញិទងំអស់ ។ េបីចង់ទូរសព័ទ
ទក់ទងអី គឺទក់ទង មរយៈយនួសិន េទីបយនួេគ្របគល់ឲយ្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន និយយ”។ េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  បន
េទ តថ កររតឹតបិតរបស់ ជញ ធរយនួេទេលីសិទធិេសរភីពរបស់

្រពះេតជគុណ ទឹម ខន យ៉ងដូេចនះ គឺ មិនខសុពីជីវតិអនកជប់
េទសប៉ុនម នេនះេទ ។  
 ទក់ទិននឹងករឃុខួំន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន កនុងផទះ
ែបបេនះ េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  ក៏បនេសនីឲយេ ក ហុ៊ន ែសន 
នយករដម នី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នយំក្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន េទបំបសួកនុងវត ែដល្រពះអងគធប់បសួជ្រពះសងឃ
្របតិបតិធមិេនះវញិ ។ េ ក ្របក់ េសរវីឌុ  មន្រប សន៍ 
“េឆ តឱកសេនះ ខញុសូំមឲយសេមចនយករដម នី ហុ៊ន ែសនក ីឬ
ជរ ភិបលក ី សូមឲយយកចិតទុក ក់េទជយួយក្រពះេតជ-
គុណ ទឹម ខន េចញពី្របេទសយនួ េ្រពះយនួបនេធីលិខតិ
េ ះែលងេចញពីគុកេហយី ែតេបីេយងីមិនេទនយំក ្រពះេតជ
គុណ ទឹម ខន េនែត្រតវរ ភិបលយនួឃុខួំនដែដល”។ 
 ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបនេគចប់បងខំឲយផ ឹក
ភម ៗ កលពៃីថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៧ បនទ ប់ពីទទលួ
បនករនិមនឲយេទជបួនឹង្រពះេមគណេខត ែកវ ។ េ្រកពីករ
ចប់ឃុខួំន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េនឯេខតឃងំ ក៏មន្រពះ
សងឃែខមរេ្រកមចំននួ ៥ អងគេផ ងេទ ត កំពុងជប់ពនធនគរផង
ែដរ ។ ្រពះសងឃទងំ ៥ អងគ ែដល ជញ ធរយនួបនផ ឹក និងកត់
េទសឲយជប់ពនធនគរពី ២ េទ ៤ ឆន  ំ េ យឥតេមធវកីរពរកី
រមួមន ៖ ទី ១-ភិកខុ គឹម េម ន េ ចំេរនី ្រពះជនម ២៣ វស
គង់េនវតសិរ ី េសក ភូមិ េសក ឃុំ េសក ្រសកេ្រជយញ,  
ទី ២-ភិកខុ ថច ់ េធ ង ្រពះជនម ២៨ វស , (តេទទំព័រទី ២១)
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៥១-ដំេណ រៃនេនះ សេងខបទកុេសះ 

នទិនចរច      ឯអងគខ តខ ន 

 បន គងេសម ៉  កងកមពុជ     

  បូរ ជ ន ។ 

៥២-ដបិតកលឆន មំ ញ់ សក ជេនះមិញ 

កនងេទបន  ពីរពនបី់រយ 

ចតិសិ បមំន  េហតកុរណ៍កនុង ថ ន 

  នគរពំុសុខ ។ 

៥៣-ឆន មំ ញ់បញច ស័ក េស មមកគគក ់

គគកឹគគកុ  ពសេពញភមិូ ន 

ភមិនែ ស សក  សែរងឧកឡុក 

  ពំុសុខសបបយ ។ 

៥៤-េផលភញ កទ់ៃីទ ភនភ់នភតិភយ័ ញ័រអស់អងក  

ពី សកែ សេ ក            េរ ងេទបនទ យ    រជំលួសព យ 

  កនុងែផនភស័ ធ ។ 

៥៥-កលេនះ ពះបទ ឥសូរននដ អងគចន័ ទ ជ 

ទង ់ពះសននធិន  ពំុមនឱងក រ        ស់េ បេសន 

  ត ងំចបំងេឡយ ។ 

៥៦-េសចេរ ប ពះអងគ ចរចះុេទកនុង ទកូទនីងំេហយ 

ឲយែចវេចញរត ់        េ ប វ បតជ់េ តយ  ពិតពំុលងេ់ឡយ 

  ដលេ់សចេទពរ ។ 

៥៧-ដលេ់ហយចលូទលូ  មេ យេនបូរ  បូររមុម  

កបេកតជេហត ុ ភនិេភនពំុជ    េទបេសចេទពរ 

  េ បអុងេ ទ ងគនុ ។ 

៥៨-ជធធំបិ ី       មនបួនេសណី          េសនេ ចនលន ់

េលកេចញជទព័     ខន នខ់ន បេ់ពកពន ់     ពសេពញតបំន ់

  ទងំទកឹេគកផង ។ល។ 

៥៩-បទពំុេ លេនែចងចង ់ មេ យទនំង 

  ដំេណ រអិក ជកេ ះ ។ 

៦០-ឯទព័េស មសឹងមនេឈម ះ េមកងធេំនះ 

  េឈម ះេ កេចឃនុភៃូយ ៉។ 

៦១-មនេមែខ មរេស មេ ចនៃ ក អមឃនុភៃូយ ៉

  េលក មេសចដលល់ងេ់ រ ។ 

៦២-ឯអុងេ ទ ងគនុេលកមក មនពលវកវរ 

  បទះ បទសទលទ់ព័ ។ 

៦៣-រពលយនួយលេ់ស មខន ប ់ ចលូចង ់បកប ់

  បកតួ បកនេ់ច  ។ 

៦៤-យនួយតិៃកកេំភង   បញ់េបះមុះហិមម   

  មក តវ តងព់លេស មសុត ។ 

៦៥-សឹងែតវនស បសុ់ត ភតិភយ័រនធត ់

  ករ៏តថ់យមកភនេំពញ ។ 

៦៦-រះុេរ កំ ផងអស់េចញ ផទះ សេនះមិញ 

  កដ៏ុតអសឥ់តសល ់។ 

៦៧-េរ  ទពយែចកគន រចល ់  ទងំនយទងំពល 

  ពំុសលដ់លម់ន កេ់ ះេឡយ ។ 

៦៨-លះុយកបន ទពយបនអស់េហយ  ពំុបនេនេឡយ 

  ថយេទ កងេទពបូរ ។           (េ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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(តពេលខមនុ) 
 ្របវតិទក់ទងនងឹពិធីបុណយភជុ ំបិណ  
 មឯក រកមពុជសុរយិបនបញជ ក់ឲយដឹងថ មករ
្រ វ្រជវកនុង្របេទសកមពុជេឃញីថ មន  ឬ គមពីរ ៣ 
ែបប បនែចងព្ីរបភពៃនពិធីបុណយភជុ ំបិណ។  ឬ គមពីរទងំ
េនះ បនបរយិយដូចតេទេនះ ៖ 
 ១- វជិជ ធរ ៖ 
 កល្រពះសមម សមពុទធ គង់្រពះធរមនេនេឡយី មន្រពះ
ម េថរ ១ អងគ្រពះនម្រពះឧបគុតេតថរ បនេ េទកន់ ន
នរក ។ េពលេនះេ យឫទធីរបស់េ ក ពកួេ្របតនរកបនដក
ដេងីម្រសលមយួ្រសបក់ ក៏នគំន ផេំ កថ ៖ “សូម្របបម់យ
ឪពុកបងបូនកូនេចញតិេផរបស់េយងីខញុ ំ មនេឈម ះដូេចន ះ ៗ 
េន្រសកេឈម ះដូេចន ះ ៗ សូមឲយ សូរករុ មកដល់េយងីខញុ ំ េធី
បុណយឲយទនឧទទិសផលមកឲយេយងីខញុផំងកុំខន េបីដល់រេនច ែខ
ភ្រទបទេហយី ញតិសននបនេធីបុណយឲយទនឧទទិសផលមក
ឲយេយងី េយងីខញុ្ំរគប់គន នឹងឲយពរសពទ ធុករដល់ពកួញតិទងំ 
យេនះ ឲយបនេសចកីសុខសបបយ” ។ល។ 

 កល្រពះឧបគុតេតថរ ្រតឡបពី់ ននរកមកវញិ េ ក
បនថយ្រពះពរ្រពះ ជជមយួ្រពះអងគ ្រពះ ជអងគេនះ ្រទង់

បនទូលសួរ្រពះសមម សមពុទធថ “េបីម  បិ  ញតិករបស់េយងី
ខញុ ំ ប់េទ េទេ យទុកខកនុងនរកេហយី េយងីខញុ្ំរតវករេធីបុណយ
ឧទទិសផលជូនេទេ ក េតី្រតវេធីបុណយអី ?” ។ 
 ្រពះដ៏មនបុណយ្រទង់្រ ស់ថ “្រតវេធីបយបណិ បយ 
បតបូរ ល់ៃថង ងំពីៃថង ១ េ ចេទដល់ៃថង ១៥ េ ច ែខភ្រទបទ, 
្រតវសមទនសលី ៥ និងឧេបសថសីល, ្រតវនិមន្រពះសងឃ
សូ្រតធម៌េទសន រឆន់ ល់្រពឹក េហយី្រតវឧទទិសផលជូនេទ
ពកួញតិសនន ែដលេទេកីតកនុងទុគគតិភព ។ ញតិទងំេនះនឹង
រចួេ ះចកទុកខ បនសុខកនុងសុគតិភព ដូចេសចកី្របថន ” ។ល។ 
 ២- នសិង បិណ 
 ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រ ស់ចំេពះ នថបិណិកេសដី

ថ “ែតដល់រេនចែខភ្រទបទ ែដលេគេរ បកន់បិណេនះ មយ 
ឪពុក និងញតិសននែដល ប់េទ េទេកីតកនុងទុគគតិភពទងំ
បុ៉នម ន សុទធែតបនមកជបួជុចំទំទលួផលែដលកូនេចបនេធី
បុណយកន់បិណ និងភជុ ំបិណឧទទិសជូនេទឲយ ។ េ យអំ ច

និសង ្របេគនបយបិណ បយបតបូរដល្់រពះសងឃេនរេនច
ែខភ្រទបទ ែដលកូនេចឧទទិសជូនេទេនះ ពកួញតិទងំប៉ុនម ន ក៏
បនរចួេ ះចកទុគគតិភព េទេកីតកនុង នសួគ៌េទវេ កដូច 
េសចកី្របថន ” ។ល។ 
 ៣-គមពីរេបតវតថុ 
 កល្រពះសមម សមពុទធគង់្រពះធរមនេនេឡយី មន
្រពនមន ក់េនកនុង្រកងព ណស ី ែតងេទបញ់សតកនុងៃ្រព ។ 
កល្រពន្រតឡប់ពីៃ្រពមកវញិ ពកួកូនេកមងែតងេចមេ មសុំ ច់
ល់ៃថង ។ ៃថងមយួ្រពនេទបញ់សត ្រពនក៏េបះផក ្រតែបក ឬ ផក
ជ្រពឹក ចងជុំវញិខួនយកមកផទះ ។ 

 លុះពកួេកមងសុំ ច់្រពនក៏ឲយផក េនះ ១ ែសមងមន ក់ ។ 
េ យេទសេនះ ដល់្រពនេនះ ប់េទ េទេកតីជេ្របត ្រកត 
មនផក ្រតែបក ឬ ផក ជ្រពឹក ជប់នឹងកបល េដីរកនុងទឹកេដីមបីេទ
សុំ រអំពីពកួញតិមកបរេិភគ ។ េវ េនះ េកលិយ មតយ
ៃន្រពះបទពិមពិ រ ជិះទូកេទប ងក បបចចន្រគមបនេឃញីេ្របត 
េហយីមនេសចកី ណិតក៏សួរេ្របតថ “េយងីមនសតូវដុំ េបី
េយងី្រតវករឲយអនក េតីេធីដូចេមចអនកនឹងទទលួបរេិភគបន?” ។ 
េ្របតេឆីយថ “េបីកនុងទូកេនះមនឧបសក ជអនកមនៃ្រត
សរណគមន៍មនសីល សូមេ កឲយសតូវដល់ឧបសកេនះ 
េហយីឧទទិសផលឲយមកខញុចុំះ” ។ េកលិយ មតយេធី មេ្របត
្របប់ ។ េ្របតក៏បនរចួចកេ្របតភូមិេនះ េហយីេ្របតេនះផថំ 
“សូមេ កេម  េបីេ កេធបុីណយទនឯ នីមយួ េហយីសូម
ឧទទិសផលដល់េ្របតឯេទ ត ៗ ផង” ។ លុះេកលិយ មតយ ្រត
ឡប់មក្រសកវញិបនថយទន ចំេពះ្រពះពុទធជមច ស់េហយី 
្រកបបងគំទូលេរ ងេ្របតេនះ ្រពះអងគសែមងេបតនិកយឲយ្របកដ
េឡងីដល់ពុទធបរសិ័ទកនុង្រគេនះ ៕ 
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បនមតុ តវយកបនេជះ   េសះេបលេផះជិះេសះ ម 
ទល័ ក តវេ បកពីយយម   េជះភមទកុេសមដូចបន ។ 
េប ណិកជន សងកត ់   េ យបទបំៃភៃគែបប  
តវេរ នអក រនងិភ    ៃន ណិកជនេនះឲយេចះ ។ 
ខងមខុជំនញួតចូ នងិធ ំ   នយិមយកករមនចេំណះ 
ទកុដូចបន ឬដូចេសះ   ស មបេ់ជះជិះេ យេសរ ។ 
យកេឈ តែមល    េជះបន ឬេឡងជិះេគជិះ កបី 
េបលេ តអ នទ មហ៊យុែតដី  ឥតបីេជះបន ឬទនេ់សះ ។ 
តវេរ នែបបបទពណិជជផង  ក ុរំកសុីផ ងេ ពងឥតេចះ 
របរេធមចែភនកែរងរេបះ   អនកឥតចេំណះេ ចនលិចលង ់។ 
មខុកររបរេគអនកឈស   ផតុកវីនសេ ចនមន ទង ់ 
ពីេ ពះករថនកឹជួយផគតផ់គង ់   ជិះជនអ់នកលងងឲ់យដនុ ប ។ 
េគេ កកឈរេដររតប៉់ផប ់  ចបផួ់លសងកតឯ់ងឲយ កប 
េងបកបលមិនរួចេ កក ទប ទប  អុីក ៊ ក ប បភពទនេ់ខ យ ។ 
េហតេុនះ តវ បងេរ នវទយ   អក រភ េគក ុេំធយ 
េរ នពណិជជកមមក ុបំេ យ  ឲយ ណិកជនសងកតជ់ប ់។ 
លះុែត ប ពត មែបបេនះ   េទបេគមិនជិះជន ់ កងជប ់
មួយយង៉ក ុំ ងែតទមប ់   ជបក់នុមិនេកត តវ ង ។ 
តវេរ នអក រ នងិភ    ៃន ណិកជនឲយៃវ ង 
លះុែតយង៉េនះេទបអនកនង  រ ំ ងេជះយកបនបន ។ 
តវទកុវទយជបន    េជះយកបនែដលមតុ បណ 
ឬទកុដូចេសះមនែកប ន   ជិះបនព ងតទនេ់សះ ច ់។ 
ខ ញុំ តងកពយេនះ គនអ់នក ន  ចង ់ នកម នេ យចបំច ់
គរួ នមង ៗ េហយសេ មច  ស មលអតនយ័ មគរួចះុ ៕ 
 

ន ពះហសេ កយបងស់ ៃនសេមច ពះម សេុមធធបិត ី
      

     ជនួ ត 

     េជតញញ េ   
ពះសងឃ ជថន កទ់១ី- គណៈម នកិយ 
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 ករចញិចឹ មចតិមហិចឆ  រេំ ភឈនពនេលបូរណ-

ភពទឹកដែីខមរមនិេចះេអ នខម សរបស់េស ម និងយួន េនែតបន

ដែដលមកដល់បចចុបបននេនះ ។ េរ ងកមពុជេ្រកម និង្រប ទ

្រពះវ ិ រ បនបងញយ៉ងចបស់ពីភព្រពេហនេកងកច និង

្រកេយ៉ខិលខូចរបស់្របេទសភូមផិងរបងជមួយ ក់ដូចជ

គម នថន សំំ ប់ពយបលមហិចឆ ្របេទសទងំពីរេនះេ ះ ។ 

 ខណៈេពល ែដលជនជតយួិនកពុំង តតបតពស

េពញភូម្ិរសក និងេធ និគមេលទឹកដកីមពុជេ្រកម េ យ

រេំ ភសិទធិេសរភីព បភំតិបភ័ំយ ចប់្រពះសងឃផ កឹេធទ ន 

និង ក់គុកេធទុកខបុកេមនញយ៉ងរេំភយេនះ សពៃថងេយងបន

េឃញជនជតយួិនទងំអស់េនះ កពុំងែតបនមហិចឆ របស់

េខម ច េ  ជមីញិ ហូរចូលេទ្របេទសកមពុជយ៉ងភូកទឹកភូកដី 

េពលែដលេមដកឹនកំមពុជ កពុំងេឆ តឱកសយកេរ ង្រប ទ

្រពះវ ិ រជចំ ប់ខម ងំ ?   

 ្រប ទ្រពះវ ិ រ ជកមមសិទធិរបស់ែខមរែតមួយគត់ 

ែដលតុ ករយុតធិមអិនរជត ិ កត់កឲីយភគកីមពុជឈនះ េន

ៃថងទី ១៥ ែខមថុិន ឆន  ំ១៩៦២ េហយគម ន្របេទស មួយមន

សិទធិរេំ ភេល ល្រកមតុ ករ្រកង េអរេឡយ ។ ប៉ុែន

ផទុយេទវញិ េ្រកយេពល្រកមេស មមួយដបំ បនមហិចឆ

ចង់េលបយក្រប ទ្រពះវ ិ រ និង្រប ទ ៃនតបំន់មួយ

ចនួំនរេប ង្រពំែដន េគសេងកតេឃញ ជរ ភបិលកមពុជសព

ៃថងេនះ ក់ដូចជបែងរករចប់ រមមណ៍ចេំពះបញេនះខងំ

េពក រហូតេភចឈឹងថកមពុជមនេ្រប បេលេស ម េយង ម

ល្រកមតុលករ្រកង េអរ ។ មនិ្រតមឹែតប៉ុេ ះ ជរ -

ភបិលកមពុជ េនែតបនឲយពួកែអបអបរែណបរណបនឹង ភ

សកក រៈ និងផល្របេយជន៍បនិចបនួច េទេធករចរចនឹងភគី

េស មទងំងងតិងងុលជដែដល ។ 

 េយងសេងកតេឃញថ ករចរចនឹងភគេីស មេនះ

្រតមឹ្រតវេហយ ប៉ុែនកមពុជគួរ ស់េលកយកេរ ងេនះេទេ ះ

្រ យេន្រកម្របកឹ សនិសុខអងគករសហ្របជជត ិ េ យ

េយងេលមូល នសនធិសញញ ប ងំ-េស ម ឆន  ំ១៩០៤-១៩០៧ 

និងឆន  ំ ១៩៣៧ ។ ល្រកមតុ ករអនរជតឆិន  ំ ១៩៦២ 

ែផនទីភជ ប់នឹង ល្រកមេនះ និងកចិច្រពមេ្រព ង្រកងប៉រសីឆន  ំ

១៩៩១ សីពីសនិភពកមពុជ ។ ពីេ្រពះសពៃថងេនះ េយងសេងកត

េឃញេស មកពុំងែតបងញចរតិ្រកឡិច្រកឡុច គម នករទនួំល

ខុស្រតវ េរ ងបញជូ នកងទព័ចូលមកឈនពនបូរណភពទឹក

ដែីខមរេ ះ ទេងទងំអស់ហនឹងគឆឺងកត់ករ ែលងឈប់ពី

តែំណងរបស់្រកសួងករបរេទសេស មពីមួយេទមួយ និងេឆ ត

ឱកសបងកច ចលៃផទកនុង េគចេវសមនិេ ះ្រស័យ  ។ 

 េទះបេីនភគខងលិច្របកដ ស់ េស មកពុំងែត

តតបតទងំងេងលក៏ពិតែមន ប៉ុែនេបនិយយឲយេ ម ះ គឺ ជ 

រ ភបិលគួរ ស់គតិខងេកតផង េ្រពះកមពុជេ្រកម្រតវ

បនយួនេធ និគម ប់សិបឆន មំកេហយ ៗ ែខមរកមពុជ

េ្រកមែតង្រតវរបបកុមមុយនិសយួនេធបបយ៉ងៃ្រពៃផ បផុំត ។ 

ចេំពះសកមមភព្រសបគន ែបបេនះ េយងយល់ថ ជរ ភបិល 

គួរ ស់បែងរករចប់ រមមណ៍ េទេលករជះិជន់របស់យួន

ែដលបនេធមកេលែខមរេ្រកមផង ។ េ្រពះថែខមរេ្រកម ក៏ជ

ែខមរ មយ៉ងេទ តទឹកដកីមពុជេ្រកម ក៏ជចែំណកមួយរបស់ែខមរ

ផងែដរ ។ េហយករែដល ជរ ភបិល នគំន គតិែតពីេរ ង

្រប ទ្រពះវ ិ រ េនះគជឺចណុំចេខ យមួយរបស់ ជរ ភិ

បលែខមរ ឬក៏ជេឡះមួយសំ ប់ករេបកៃដ ឲយនិគមជនយួនបន

ហូរចូលេទ្រសកែខមរ មអេំពចតិ ? 

 មកដល់ចណុំចេនះ េយងគតិថ្របជពលរដែខមរ្រគប់

រូបទងំសិស និស តិ្រតវបែងរករចប់ រមមណ៍ និង ម នឲយ

ែមនែទន មនិ្រតវចត់ទុកេរ ង្រប ទ្រពះវ ិ រ ថជេរ ង

នេយបយរបស់រ ភបិល េហយនគំន េធ្រពេងយកេនយ

េ យបែណតបេ យ ឲយេមដកឹនេំធ មចណុំងចណូំល

ចតិេទ ។ េ្រកពីេនះ ្រតវចប់ រមមណ៍េរ ងជនអេន្របេវសន៍

យួនខុសចបប់ចូល្រសក េ្រពះសពៃថងេយងសេងកតេឃញមន

ជនជតយួិនេ្រចន ស់េ្រកយពីករេបះេឆន តបនបញច ប់មក

េនះ េហយ្រគន់ែត មតបំន់ទី្របជុជំន ដូចជទី្រកងភនេំពញ េគ

េសទេ្របភ យួនជផូវករេទេហយ ។ េលសពីេនះ សិស

និស តិគួរ ស់បងញឲយ្របជជតទិងំ យេលពិភពេ ក 

េឃញចបស់ពីភពក ន មនិកំ ក និងឧតមគតេិសន

ជតរិបស់ខួន េដមប្ីរបឆងំនឹងករឈនពនរបស់ជនបរេទស 

ឬសកមមភព្របកបេ យពុតតបុត មួយ អូសបនយេរ ង

្រប ទ្រពះវ ិ រ េដមបេីបកផូវឲយជនជតយួិនហូរចូល្រសក

េ យគម នទនួំលខុស្រតវ  ។                                           



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 21 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 ទឹកដែីខមរធប់មនវ ិ លភពធទូំលទូំ យ រហូត

កយជច្រកភពម នគរ ែតេ្រកយមកបនជួបភពវកឹវរ

ស ងគ ម និងករឈនពនពី្របេទសជតិខងជេរ យ ៗ រហូត

្របេទសេយងសល់ទឹកដដ៏ីតូច្រចមក់៉បុនិសពៃថងេនះ ។ េប ម

អនក្របជញបណិតែខមរ បនផកូំនេចែខមរជហូរែហរឲយកូនេចែខមរ

ខ្ំរបងឹេរ នសូ្រត និងចងចនូំវវធិ ី ឬមេធយបយែដលជន

បរេទស ចឆក់បន់យកទឹកដែីខមរកនងមក េ យមនិឲយកូនេច

ឈក់វេងងនឹងែលបងព  ្រសី្រ  និងេដមបផីល្របេយជន៍

ផទ ល់ខួន លក់ឧតមគត ិ លក់ជត ិ និងកប់សមប់ជតិ សន៍

ឯងេនះេទ ។ ជពិេសស្រតវ្របយ័តននឹងជនជតយួិន ែដលមន

្របវតេិដរឈនពន្របេទសជតិខង េដមបពី្រងកីទឹកដរីបស់ខួន

េ យពួកេគសមប់ទឹកចតិអនកេសន ជតជិមបឋមសិន ។ 

 វធិសីមប់មនេ្រចន ស់ េ យទី ១ េគែតងែតេ្រប

កមងំទព័ កមងំ វុធ េដមបរុីក ន ទ នទ នចូលកន់កប់ទឹក

ដ្ីរបេទសេគ មចតិេគចង់ ។  

 ទី ២ េគេ្របទឹក្របក់ បុណយសក ិ្រសី្រ  យកេទទិញ

ជនែដលវេងងជតឲិយឈក់េញ នែតបញទងំេនះ េភចគតិ

ដល់ជតទឹិកដ ីៃ្រព្របកឹ ទងំពួង ។ 

 េ យែឡកវធិទីី ៣ េគសមប់ទឹកចតិេសន ជត ិ

េ យបេងកតឲយមន្រពឹតកិរណ៍អីមួយ េហយេគេដរបញចុ ះ

បញចូ លេធឲយែខមរសប់គន  ែបកបក់េ្រចនបកខពួក េហយនគំន េជរ

ែហកហួរគន  បក ្រកតេករ ៌ ្រសវ ឬ្រតវ្រ វ្រជវេពះេវ ន

បងញែកក េ យគម នពិចរ  េហយ ចទញ វុធបងក

ស ងគ មបងូរឈមគន ឯង មករញុះញង់របស់ពួកេគ ។ េប

កល បរយិកស្រសកេទស្រជល្រចបល់ច ចល មន

អេំពអយុតធិម ិ អនកតូចសប់អនកធ ំ េទបេគខបំងក ត់េភងឲយឆប

េឆះរួចេគេកបអំ ច្រតត្រ  េ្រពះែតេឃញេខ យទងំ

សងខង ។ វធិទីីបេីនះ កពុំងែត្រតវបនយួនអនុវតន៍្រចស

បេ យេនេលទឹកដកីមពុជេ្រកម និងកមពុជជេដម ។ 

 វធិសីមប់ទី ៤ គេឺគផល់ជនួំយបងកប់លបចិកល េ យ

េគឲយមួយសមងឹទញ្របេយជន៍ពីេយង ១០ េគឲយលុយមក

អភវិឌ ន៍អីមួយ ែតេគឲយអភវិឌ ន៍ ម្រពំែដន េ យេគងយ

្រសលរកំលិចូល ម្រពំែដន ។ល។ 

 វធិសីមប់ទី ៥ គវឺធិសីមប់វបបធមមិងបនិច ៗ េ យ

យកវបបធមពិ របស់េគ មកផ ពផ យេឃសនពងក់ ម រតី

បងត់បេ្រង នជនួំស េ យេគសិក ដងឹថេយងពុមំនពុទធិ និង

កពុំងេភតេភននឹងវបបធមពិ េនះផង ។ វធិេីនះ្រតវេ្របេពល

េវ យូរ ែតមន្របសិទធភពជងេគទងំអស់ គកឺនុងលកខណៈ 

ដូចេនះេហយ ែដលែខមរេយងមនែតសមបកកយេ្រក ែតខះ

្រពលឹង ែលងេជ ទុកចតិគន  គម នករតសូ៊ កំ ក និងគម នឧតម

គតេិសន ជត ិយូរេទេគ្រកេ បយកែតមង ។ 

 ខងេលេនះ គជឺវធិមួីយចនួំនែដលសិស  និស តិែខមរ

េយងគួរែតដងឹពីលបចិកលបរេទសឆក់បន់ដែីខមរ េហយ្រតវែតខំ

្របងឹែ្របងសិក េរ នសូ្រត្របវតិ សជត ិ ជពិេសស្រតវយក

ចតិទុក ក់ចេំពះបញជត ិ និងអនគតជតរិបស់ផងខួន ។ 

មយ៉ងេទ ត េរ ង្រប ទ្រពះវ ិ រ េយង្រតវ ម នឲយែមន

ែទន េ្រពះេនះជេរ ងរេំ ភអធបិេតយយភព និងបូរណភព 

ចុះេបថន ក់ដកឹនេំយង នគំន គតិែតអូសបនយចរចេរ ងេនះ 

េហយមនិខល់នឹងេចរយួនេធបបែខមរេ្រកម េរ ងេចរយួនចូល

្រសក ។ សួរថ េត សនអនគត្រសកែខមរេទជយ៉ង  

េ្រកយេពលបញច ប់បញ្រពះវ ិ រ?៕ 

ណតជ  

(តមកពីទំព័រទី ១៦) ទី ៣-ភិកខុ លី េស ង េ េធ ន គង់េនវត
ទឹកៃ្រប ភូមិ ៥ ឃុឡុំងភូ ្រសកឡុងភូ, ទី៤-ភិកខុ លី  ង គង់េន
វតេពធិសំេ ង សងក ត់៥ ទីរមួេខតឃងំ និងទី ៥-ភិកខុ យ៉ន់តូន។ 
 ជំុវញិករេសនីរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ឲយនយំក
្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េទរស់េនឯ្របេទសកមពុជ េគមិនទន់
េឃញីមន្របតកិមម មយួពីរ ភិបលកមពុជេទ ។ បុ៉ែនបុគគល
េឈម ះ ្រទិន បក ំ អនកនពំកយ ថ នទូតយនួ្របច្ំរសកែខមរធប់
បន្របតិកមមថ េន្រសកយនួគម ន្រពះសងឃ ឬែខមរេ្រកម ជប់
គុកេទ អនកែដលជប់គុកសុទធែតជអនកេទស ។ ចំេពះករអះ ង
របស់ ច់ញត ិ និងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ថ្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន េនែតគម នេសរភីពេ្រកយេពលេ ះែលងេចញពី

ពនធនគរ បុគគលេឈម ះ ្រទនិ បក ំ ដែដលបនេ ថ េនះជ
ព័ត៌មន្របឌិត និងគម នករពិត ។ 
 គរួរលំឹកថ នយកអងគករឃេំមីលសិទធិមនុស ្របចំ
សុី េ ក េ្របដ ម មន្រប សនថ៍ េពលេនះអតីត

សងឃ ទឹម ខន ្រតវបនេគេ ះែលងេចញពីពនធនគរ រ ភិ-
បលយនួគរួែតផល់សិទធិឲយ ទឹម ខន មនេសរភីពេពញេលញ
េធីដំេណីរេទ មក េ យេសរ ី កនុងករជបួជុំមិតភកិ ច់
ញតិ និង្រគ រេ យលកខណៈឯកជន ។ េហយីរ ភិបល 
កមពុជ ក៏គរួែត្របកសជ ធរណៈថ ទឹម ខន មនេសរ ី
ភពេដីមបីវលិ្រតឡប់េទកន់្របេទសកមពុជវញិ ទីកែនងែដល្រពះ

អងគជ្របជពលរដ ៃន្របេទសេនះ ៕            េច មនុេខម  



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 22 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 (តពេលខមនុ) េយងេ្របពកយ “ ហង់” (Fances) 

េដមបឲីយងយយល់ េ យេនេពលេនះទី្រកង េវ ៉ (Hue) បន

េ្របរូបយិវតថុមន ងមូលសែំបត៉ មនេចះរនទេនចកំ ល

ស្រមប់េ តែខ ្រតេ ត មនពណ៌ស ឬេល ង ។ រូបយិវតថុ
េនះ េធពីសងកសី ឬពី ព ន់ ប ងំឲយេឈម ះ “ បុកិ” (Sapèque) 

ឬ “លី គ ទរ” (Ligature) មនតៃមេសមនឹង ១ ហង់ ។ 

ឧទហរណ៍  ១០០ គ.ក តៃម ១ លី គ ទរ ឬមួយ ហង់ ្របស

យួន ចទិញនរយីកមកេធ្របពនធបនតៃមពី ១៣០ េទ ៦០០ 

លី គ ទរ ។ េ្រកយមកែខមរេ្រកម បនយក្របក់ពណ៌េល ង 

មកេធជឧបករណ៍ស្រមប់េកសខយល់ និងេលង្រចបុកឹ (េបះ

ឡូ) ។ ចែំណកេ្រគ ង វុធែដលយួនេ្រប្របស់េធេនប ងំ ឬ

េនែបលហ កិ (Belgique) ្រគប់រេំសវមកពី្របេទសអង់េគស

្របែហលទិញេនសិងបុរ ីឬេនហុងកុង ។ កេំភងធេំធេន េវ ៉ែត

មង េ យេ ងសមិត (Fonderie) សង់េឡងេ យនយទ ន

ប ងំ មនេ ក យ៉ូត៍ (Dayot), ែហ ញូ៉, (Chaigneau) និង ៉

នីេញ (vannier) ។ល។ មុនដបូំង េសចយួន យ៉ ឡុង េលកដំ

េកងប ងំទងំអស់េនះ ស់ ែតង ងំជម នីជន់ខពស់ទទួល

បនទុកខងរដបលស ងគ ម និងេយធ ែតេ្រកយមកេគបន

ទត់េចលអស់រលីង ែថមទងំបនេធករ្របមថ េមលងយអនក

ទងំេនះេទ តផង ។ 

 ៣-ប ងំបងខេំសចយួន ម ឲយ បគល់កមពុជ
េ កមឲយេគ៖ 
 ទីរួមេខតៃ្រពនគរ និងជុវំញិ មន ថ នភពដលី

ស់ មនែ្រពកតូចធ ំ មនទេន ចឲយកប៉ល់េចញចូលេទ

មកដល់ទីរួមេខតបនយ៉ង្រសល ែថមទងំមនិឆង យប៉ុនម នពី 

សមុ្រទផង ។ តបំន់េនះ ចឲយមនុស មន រស់្រគប់្រគន់បន 

េ យមនិបច់ជនួំយពីេ្រកេនះេទ ។ េទះបធីតុ កសេក

បនិចចេំពះជនជតតអិឺរ ៉ុប ែតេបេគមករស់េនទីេនះែតមួយ 

រយៈេពលខី េគនឹងទទួលយកធតុ កសេនះេ យសបបយ

រកី យេទវញិ ។ 

 ក-ករសេ មចចិតរបស់ប ងំយកកមពុជេ កម៖ 
 មនិែមនែតចេំពះកមពុជេ្រកមប៉ុេ ះេទ ប ងំ

និគមមនគនិំត តទីេនេលឥណូចនិទងំមូល។ េ្រកយ 

េពល យយកបនទី្រកងៃ្រពនគរេហយ កងន ប ងំ និង េអ

សប៉ញុ៉ល បន្រតឡប់េទ យយក តួ ៉ន ជេលកទី ៤ េនៃថងទី 

៨ ែខឧសភ ឆន  ំ១៨៥៩ ។ ែតេនេលកេនះ មនិែមនកនុងេគល

បណំង្របេ យួនដូចេពលមុន ៗ ពីេរ ង សនេនះេទ កនុង

េគលបណំងយកទី្រកង េវ ៉ែតមង ។ កនុងរយៈេពលែត ៦ េម៉ង

ប៉ុេ ះ ពីេម៉ង ៦ ្រពឹកដល់េម៉ង ១២ ៃថង្រតង់ ប ងំ និងេអ

សប៉ញុ៉ល បន យយកបនបនទ យទងំពីរែដលករពរទី្រកង 

បនទ យែដលប ងំ និងេអសប៉ញុ៉ល បន យយកបនមងរួច

េទេហយកលពីៃថងទី ១ ែខកញញ  ឆន  ំ១៨៥៩ ែតយួន យយក

បនមកវញិ េ្រកយពីប ងំ េអសប៉ញុ៉ល ដកទព័ចុះេទ យ

យកៃ្រពនគរ ។ 

 កនុងចេំ មកងពល ម ១០.០០០ នក់ ែដល

បនចូល ្របយុទធជង ៧០០ នក់ ្រតវខូចខតេ យកនុងេនះ

មនជង ១០០ នក់្រតវ ប់ ។ ប ងំ េអសប៉ញុ៉ល ច យ

យកបនទី្រកងេវ ៉ ្រគប់េពលេវ  ។ េសចយួន ទឺឌកឹ គម ន

មេធយបយអីេ្រកពីសុចុំះចញ់ ឬមួយក៏រត់ចូលៃ្រពេនះេទ ។ 

េ យចនិមនិេគរពកចិច្រពមេ្រព ងឆន  ំ ១៨៥៨ ឧតមនវ្ីរត ី រ ី

េ គ ដហឺ នូឺយី និងកប៉ល់ចបំងំមួយភគ និងកងទព័ ៧០០ 

នក់ ក៏បនវលិ្រតឡប់េទប ងក បចនិវញិ េ យទុកឲយេ ក 

វរនរឯីក រែីយស៍ និងវរេសនីយ្រត ីម៉ ងំេដ ប៉លីែយរ៉ ៍េន

ចេំមលករពរៃ្រពនគរ ។ េឆ តឱកសេនះ កងទព័យួនេ្រកម

បញជ ករេ ក េង ង ្រទីភុង ក៏បន យប ងំេនយប់ៃថងទី ៣ 

េទទី ៤ ែខកកក  ឆន  ំ១៨៦០ បរុំងយកៃ្រពនគរ មកវញិ ែត្រតវ

ប ជ័យ ។ េ្រកយេពលប ងំ និងចនិចប់េហយ េនៃថងទី ៧ ែខ

កុមភៈ ឆន  ំ ១៨៦១ កងន ប ងំបន្រតឡប់មកដល់ៃ្រពនគរ 

វញិ ។ េ កឧតមនវេីទ កែណរ ៍ ្រតវបនែតង ងំជនួំស

េ កឧតមនវ្ីរត ី រេី គ ដហឺ នូឺយី បនចប់េផម តទីេលទីរួម

េខតៃ្រពនគរ េ យ យយកបនទ យ ឃី  ៉(Khi Hoa ឬ Chi Hoa) 

េនចមង យ្របែហល ៤ គ.ក ពីទីរួមេខត ។ េ យេ កឧតមន

វ ី ដ ឺ ៉ ញ ្រតវរបួសធងន់ េ កឧតមនវេីទ កែណរ ៍ ក៏

បនបញជ ទព័េ យខួនឯងផទ ល់ ។ កនុងរយៈេពលពីរៃថងកងទព័

ប ងំ េអសប៉ញុ៉ល យយកបនបនទ យេនះទងំ្រសង ។ 

បនទ ប់មកទព័ែខមរបនរួមជមួយទព័ប ងំ យយកេខតេ ង 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 23 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 
 

(តមកពីទពំរ័ទី ០២) មនបណំងេ្រកកេឡងេដមបេីសរភីព

សន ។ 

 បចចុបបននេនះ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបនេគ

បនឃុខួំនកនុងផទះេនេខតមត់្រជក េ្រកមករឃេំមលដ៏តងឹែតង

បផុំត េ យពុំ ចេធករទក់ទងបន និងគម នសងឃមឹថេទ

មក បន មសិទធិេសរភីពរបស់ខួនេឡយ ។ 

 ៃថងទី ១៧ ែខធនូ  ឆន  ំ២០០៧ មន្រពះសងឃកេំណ តែខមរ

េ្រកម្របមណ ៥០ អងគ េនទី្រកងភនេំពញ បនេធធមមយ្រ

េ យសនិវធិនីយំកញញតេិទជូន ថ នទូតេយ ក ម ។ កនុង

ញញតបិនអពំវនវដល់រ ភបិលកុមមុយនិសេយ ក ម េ ះ

ែលង្រពះសងឃ ទឹម ខន និង្រពះសងឃ ៥ អងគេផ ងេទ តេន

េខតឃងំេចញពីពនធនគរជបនទ ន់ ។ ថ នទូតេយ ក ម

បដេិសធទទួលញញត ិ េហយបញជ ឲយប៉ូលិសកមពុជបែំបកហូងជួប

ជុេំនះ ។ 

 អេំពហិង  និងដបំងឆក់្រតវបនប៉ូលិសសមតថកចិចកមពុ
ជេ្រប្របស់សំ ប់េបសសំ ត្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលត ៉

្របឆងំនឹងរ ភបិលេយ ក ម ។ ចែំណក្រកម្រពះសងឃ 

ពយយមរត់យករួចខួន្រតឡប់េទវតវញិ មែដល ចរត់រួច ។ 

ពួកប៉ូលិសបនបែំបក្រកម្រពះសងឃជបួន ្រប្ំរកម េហយខះ

េ្របេជងទត់ធក់្រពះសងឃ ខណៈេពលខះេទ តេ្របដបំងឆក់

្រពះសងឃយ៉ងៃ្រពៃផ ជទីបផុំត ។ កនុងេនះមន្រពះសងឃចនួំន 

៣ អងគ្រតវសនប់បត់ ម រត ី រួមមន្រពះេតជគុណ លី វណនី, 

្រពះេតជគុណ េម ច សុវណ ឫទធិ និង្រពះេតជគុណ ឡឹម 

ែកវសំ ង និង្រពះសងឃ ១៥ អងគេផ ងេទ តទទួលរងរបួស

្រ ល និងធងន់ ។ 

 កនុងនមជនេភ សខួនែខមរកមពុជេ្រកមេនកមពុជ េយង

ខញុសូំមអពំវនវឲយមនករជួយសេ ងគ ះជបនទ ន់៖ 

 ១-ជរុំញឲយ ជរ ភបិលកមពុជ ទទួល គ ល់ែខមរ

េ្រកម ដូចជជនេភ សខួនដ៏ៃទេទ ត េពលែដលបនេទដល់

្របេទសកមពុជ ពីេ្រពះេយងខញុ េំភ សខួនពី្របេទសេយ ក ម 

គេឺដមបែីសងរកសិទធិ្រជកេកនជជនេភ សខួន្រសបចបប់ ។ 

្របសិនេប្របេទសកមពុជ ពិតជចត់ទុកជនេភ សខួនែខមរេ្រកម

ជពលរដកមពុជ ដូេចនះពិភពេ កនឹងមនិដងឹថ ែខមរេ្រកម

បនរត់េភ សខួនពី្របេទសេយ ក ម េ យ រអេំពរេំ ភ

សិទធិមនុស ទងំងេងលពីសំ ក់រ ភបិលេយ ក មេនះ

េឡយ ។ 

 ២-ជរុំញឲយ ជរ ភបិលកមពុជ ចរចនឹងេយ ក 

ម េដមបេី ះែលង និងបញជូ ន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 

ែដលជពលរដកមពុជ ្រតឡប់មក្របេទសកមពុជវញិ ។ 

 ៣-េសនដល់ ជរ ភបិលកមពុជ ផួចេផមគនិំត បេងកត

កមមវធិជួីយដល់ជនេភ សខួនែដលបនរត់ឆងែដន ជជង្រតមឹ

ែតករទទួល គ ល់ នៈជពលរដ េដមបធីនថជនេភ សខួន

ទងំេនះ្រតវបនេគផល់ជនួំយ និងករពរ និងេដមបបីនចក

េចញេទរស់េន្របេទសទីប ី េដមបកីរពរសុវតថភិពផទ ល់ខួន

ពួកេគ ។ 

 ៤-ជរុំញឲយ ជរ ភបិលកមពុជ អនុវតន៍ឲយបន

ហមត់ចត់ និងេសុបអេងកតឯក ជយ អពីំេរ ងឃតកមមរបស់្រពះ

េតជគុណ េអ ង សុខេធ ន និងនឃំតករយកេទកត់េទស ។ 

 ៥-ជរុំញឲយ ជរ ភបិលកមពុជ េគរពសិទធិមូល ន 

ៃនករេធបតុកមមេ យសនិវធិរីបស់្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដល

្រគន់ែតទមទរឲយេ ះែលង្រពះសងឃដូចគន  េចញពីពនធនគរ 

កនុង្របេទសេយ ក ម ។ 

 ៦-ជរុំញឲយប ្របេទសជសមជកិ ៃនសភអឺរ ៉ុប ផ

ល់ករ ឧបតថមភដល់ជនេភ សខួនែខមរេ្រកម ែដលកពុំងរស់េន

កនុង ថ នភពដ៏ែសនយ៉ប់យុឺនេនឯ្របេទសៃថឡុងដ៏ ។ េហយ

្របសិនេប ចេធបន សូមផល់ នៈជជនេភ សខួន្រសបចបប់ 

និងធនពួកគត់មករស់េនកនុង្របេទសអស់េ កផង ៕ 

ទី្រកង្រប៊ែសល, ៃថងទី ២៥ ែខសី  ឆន  ំ២០០៨ 
 

        សហព័នធែខមរកមពុជេ កម 

ដរំ ី (Tay Ninh) ។ េនៃថងទី ១២ ែខេម  ឆន  ំ១៨៦១ កងទព័

ន ប ងំ េ្រកមបញជ ករេ ក ប៉ស បន យយកបនេខត 

េម-ស (My Tho) ។ កនុងលិខិតចុះៃថងទី ១០ ែខកកក  ឆន  ំ១៨៦១ 

េទកន់រដម នី្រកសួងេជងទឹក េ កឧតមនវេីទ កែណរ ៍

បនសរេសរថ “ ជករពិត ស់ ករែដលេយងេបះជរុំេំន

ទី្រកងៃ្រពនគរ,េខតេម-ស ត្រមវឲយេយងេ យេច សមនិរួច ត

ទី ច្រកេយងេទេល េទ ប េកះ (េសទរេកះ=្រទែវងដី

ែដលមនទឹកព័ទធជុវំញិេសទរែតកយេទជេកះ) ទងំអស់ែដល

េនចេនះ េខតពម ចណុំចដចុីងេ្រជយកមពុជ និងេខត 

អូកប់” ។                                                          (េនមនត) 



េលខ  ៥៧ ែខកញញ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

កនុងរយៈេពល  ១៥ ៃថង នអឡុំងែខ ១០ (ែខែខមរ) គជឺរដូវភជុ បំណិ ឬេ ថបុណយែសនដូន េនកមពុជេ្រកម ែដលេយងែតងបន្របរពធេធ

េឡងជេរ ង ល់ឆន  ំ ។ េនះគជឺឱកសែដលដួង្រពលឹងដូន  ច់ េ ហិតេយង បនែចក នេទេហយេនះ ែតេនមន រមមណ៍ជប់

ជពំក់េ យ្របករ មួយ ឬជប់េនអេំពអកុសល មួយ ្រតវបនរួចចកេទសមនសិទធិេសរមីកែសងរកកូនេចញតេិផសនន ។ អនក

ទងំេនះសងឃមឹថ នឹងបនទទួលេនមូប របរបូិណ៌ មចណំង់ចណូំលចតិ ឬអីែដលពួកគត់ធប់ទទួលទន និងទទួលករ ប់ ន ដូច

េពលែដលពួកគត់េនរស់ នមនជវីតិេនះ ។ 

 

បុណយភជុ បំណិ ឬបុណយែសនដូន  ជឱកសដ៏លមួយកនុងចេំ មបុណយដៃទ ៗ េផ ងេទ ត មទេំន មទមប់ និង មែបបជេំន ្រពះពុទធ

សន េ យបុណយេនះ បណំងេកនរឭំកដល់កូនេចនឹកដល់បុពករជីន ែដលជអនកមនគុណជទី្រស ញ់របស់ខួនេនះឯង ។ 

 

នឱកសបុណយភជុ បំណិ ឬបុណយែសនដូន េនះែដរ សូមបងបូនជនរួមឈម េម េធបុណយឧទទិសកុសល និងបួងសួងដល់វរីសមណ និងវរី

ជនេសន ជត ិែដលបនបូជកយថយជវីតិជូនជតមិតុភូម ិ។ េ យែឡក ចេំពះជនរួមឈមសូត្រតង់ែដលបនរងេ្រគះេ យអេំពហិង

ជះិជន់គបសងកត់ េហយបន ប់េទេ យគម ន ច់ញតេិនះ សូមេ កអនកេម ជួយបេំពញកុសលជូនផង ។ 

 

ជចុងេ្រកយេនះ អនកែដលមនគុណមកេលេយងែដលជកូនេចែខមរ្រគប់ ៗ រូបេនះ គមឺតុភូមែិដលជទីកែនងផល់កេំណ ត ផល់េនអី ៗ 

្រគប់ែបបយ៉ងសំ ប់ឲយកយជពូជមនុស ដូចជតិ សន៍ដៃទេទ តេនេលភភិពេ កេនះ ។ មតុភូមេិយងជ ក រីស់បនេឃញេន

សភពករលីងជូរចត់របស់កូនេចពីជនំន់មួយេទជនំន់មួយ និងកពុំងែតទទួលរងករបផំចិបផំញដូចែដលេយងជែខមរកមពុជេ្រកម ប់

ននក់កពុំងទទួលរងេ្រគះេនះផងែដរ ។ 

 

នឱកសបុណយភជុ បំណិ ឬបុណយែសនដូន េនះ េយងខញុតំ ំ ងឲយសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូមចូលរួមជមួយជនរួមឈម េដមបបួីងសួង

សូមឲយម បិ ច់ េ ហិតរបស់អស់េ កអនក បនទទួលេនកុសលលបវរសិរសួីសី មេសចក្ីរបថន របស់អស់េ កអនក ។ 

 

សូមេ កអនកបនជួបជុញំតិមតិ ច់ េ ហិតនឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ និងសូមឲយបនជួបេនេសចកសុីខចេំរ ន្រពមទងំពុទធពរ

ទងំ យ ៥ ្របករគ៖ឺ យុ វណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដភិណៈ កុបំេីឃ ងឃតេឡយ ៕ 

េ យេគរព ប់ នអពីំខញុ ្ំរពះករុ ខញុបំទ 

          ថច ់ង៉កុ ថច ់


