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ម កេរង 

 កលពីថមី ៗ កនងេទេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
បនេរ បចំកិចច្របជុំវ ិ មញញមយួ សីពីេគលនេយបយតស៊ូ 
េ យអហងិ េឆព ះេទកន់មតុភូមិកមពុជេ្រកម ជពិេសសេដីមបី
ព្រងឹងកិចចករៃផទកនុងសហព័នធ េ យេយងេទ មករែ្រប្របល 
ៃនចរននេយបយអនរជត ិ។ 
 ម នីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមបនឲយដឹងថ កិចច្របជុំ

វ ិ មញញ េនះ ្រតវបន្រប្រពឹតេទរយៈេពលពីរៃថង េ្រកមករដឹកនំ
របស់េ ក េ  គឹមថុង អធិបតី ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
ែដលកនុងេនះមនគណៈកមមករនយកនិមន និងអេញជ ីញេទពី 
ប រដននជុវំញិសហរដ េមរកិ និង្របេទសក  ។ 
េ យេគលនេយបយពិភពេ ក មនករែ្រប្របលជបន
បនទ ប់ េហយីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមកំពុងែតែសងរកករគ្ំរទពី
សហគមន៍អនរជតិ កនុងទិសេ ទមទរសិទធសិ័យសំេរច សន
ខួនេនេលីទឹកដកីមពុជេ្រកមេនះ កនុងកិចច្របជុំវ ិ មញញែដល
េរ បចំេនសហរដ េមរកិេនះ គណៈកមមករនយក ៃនសហពន័ធ
ែខមរកមពុជេ្រកម បនេ្រជីសេរសី និងែតង ងំ អនក្រស ី សឺង ធី 
ណិត ្របធន សីែខមរេ្រកមេធជីអគគេហរញញឹក ៃនសហព័នធែខមរ  
កមពុជេ្រកមជំនសួេ ក ្រតឹង យ៉ប ។ ចំែណកេ ក ្រតឹង 

យ៉ប អតីតអគគេហរញញឹក្រតវបនគណៈកមមករនយក ែតង ងំ
ជនយកករយិល័យ្របធន្របតិបតិ េដីមបេីរ បចំទិសេ ចលន
តស៊ូអហងិ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ឲយទន់សភពករណ៍
នេយបយេលឆីកអនរជត ិ។ ជពិេសស គឺជំរុញឲយអងគករសិទធិ
មនុស អនរជត ិ ជយួេធីអន គមន៍អំពីបញសទិធិែខមរេ្រកម ែដល
កំពុង្រតវបនរ ភិបលយនួកុមមុយនិសរេំ ភទងំបំពន ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច ់ ្របធន្របតិ (តេទទំព័រទី ០៤) 

ថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុងកិចច្របជុំកលពីកនងមក 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 2 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 វិចរណកថ 

េយ ង ម ថ នភពរេំ ភសិទធិមនុស  សិទធិ
កន់កប់ដធី ីនិងជេំន សន េនកនុងឆន  ំ

២០០៧ េ យរបប និគមថមយួីន សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមមនេសចកេីទមនស យ៉ងខងំ ចេំពះសកមមភពបពំន
ទងំងេងលដូចខងេ្រកមេនះ ។ 
 សីពីេសរភីព សន៖ េនៃថង ៣០ ែខមថុិន ឆន ំ
២០០៧ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបន ជញ ធរៃន្របេទស
កមពុជចប់ផ កឹ េហយនិរេទសខួនេទកន់្របេទសយួន ។ េន
ៃថងទី ៨ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ ២០០៧ តុ ករយួនេខតមត់្រជកកត់
េទស្រពះអងគឲយជប់ពនធនគរមួយឆន  ំ ។ ៃថងទី ៣០ ែខមថុិន 
ឆន  ំ ២០០៨ ្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតវបន ជញ ធរយួន
េ ះែលងពីពនធនគរ ប៉ុែន្រតវបន្រកម្រគ រ និងអនកជតិ
ខងអះ ងថ្រពះអងគ្រតវបនកមងំប៉ូលិសយួន មយម
កង ២៤/២៤ េម៉ង េ យពុមំនេសរភីពបនិចេ ះ ។ 
 កររេំ ភសិទធិដធី៖ី  េនៃថងទី ១៥ ែខធនូ  ឆន  ំ ២០០៧ 
្របជកសិករជនជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកម ប់រយនក់ បន
្របមូលផុគំន េនខងមុខរដសភយួន ែដលមនទី ងំេនឯទី
្រកងៃ្រពនគរ េដមប ី ក់ពកយបណឹងទមទរឲយរ ភបិលយួន
្របគល់ដធីែីដលបនរបឹអូសយកកលពីចុងឆន  ំ១៩៧៨ ជូនពួក
គត់វញិ ។ ប៉ុែនរ ភបិលយួន េនែតគម នលទធភពេ ះ
្រ យពកយបណឹងជូនពួកគត់ដែដល ។ ៃថងទី ៩ ែខមក  ឆន  ំ
២០០៨ ្របជកសិករែខមរេ្រកមកនុងេខតឃងំ្របមណជង ៤០ 
នក់ េទត េ៉រ ងដធីេីនខងមុខគណៈកមមករជនជតតិបំន់ភន ំ
នទី្រកងែ្រពកឫស  ី ្រសបេពលមន្របជកសិករែខមរេ្រកម
្របមណជង ២០០ នក់េផ ងេទ តេទពី្រសក្រកេប េខតមត់-
្រជក េធករត េ៉ យសនិវធិេីនឯទី្រកងប ជ ឬេ  (Long 
Xuyen) ។ េ ក ថច់ ៉ន តំ ង្រកមអនកត េ៉នេខតឃងំ
្រតវបនរដំ ចយួនេកះេ េទសួរចេំលយ និង្រពមនឲយ 
បញឈប់ករត ែ៉បបេនះ េបមនិដូេចន ះេទនឹង្រតវបត់ខួន ។ 

ចែំណក្រកមអនកត េ៉នខងេខតមត់្រជកវញិ ្រតវបន ជញ ធរ
េ្របដបំងឆក់ យដបំ ងក បយ៉ងចស់ៃដ ែដលប លឲយ 
មនុស ្របមណ ២០ នក់រងរបួសធងន់ កនុងេនះមន សីមន ក់
េឈម ះ នង នី ្រតវបន្រកម ជញ ធរយួនេ្របដបំងឆក់ យ
សពំងែបកកបលហូរឈមេជគខួន ។ េនចុងែខមក  និងចុង
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ ្រកមប៉ូលិសយួនេនេខតឃងំបនចុះ្រចត
្រសវេនេលដែី្រសអនក្រសី លី ធេីហ ង, បងករបួស ន មដល់្រកម
្រគ រ និងដុតផទះអនក្រសីេចលេទ ត ។ ៃថងទី ២៦ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២០០៨ េវ េម៉ង ៨ យប់ េនកនុងករត េ៉រ ងដធីមួីយឯេខត
មត់្រជក ជញ ធរយួនបនេ្របដបំងឆក់ យសពំងេទេល្រកម
បតុករែខមរេ្រកម ែដលប លឲយពួកគត់សនប់បត់ ម រតជី
េ្រចននក់ េលសពីេនះរដអំ ចយួន បនបញជ ឲយចប់្រកម
បតុករេបះេឡងរថយនដកឹ្រតឡប់េទផទះេរ ង ៗ ខួន េ យពុំ
មនទនួំលខុស្រតវេ ះ្រ យេរ ងដធីជូីនពួកគត់េឡយ ។ 
កនុងករប ងក បយ៉ង វៃ្រពៃផ េនះ យ៉ងេ ច ស់
មនមនុស ចនួំន ៦ នក់ទទួលរងរបួសធងន់ រួមមនអនក្រសី នង 
យន៉, នង យ៉ូន, នង ធ,ី នង ហុ៊ង, នង ឃុ ំ និងអនក្រសី នង 
សុខផត េហយកនុងចេំ ម សីទងំ ៦ រូបខងេលេនះ េទប
្រតវបនតុ ករយួនេខតមត់្រជកកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ
ពី ៩ ែខ េទ ២ ឆន  ំកលពីៃថងទី ១៥ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨  ។ 
 រ ភបិលយួនគំ មចបែ់ខមរេ្រកមេនកមពុជ៖ េនៃថង
ទី ១៦ ែខមថុិន ឆន  ំ ២០០៨ ជញ ធរយួនបនគំ មចប់ខួន
បុរសែខមរេ្រកមមួយរូប និង្រពះសងឃែខមរេ្រកមមួយអងគ ។ ្រពះ
សងឃ និងបុរសែខមរទងំពីររូបេនះ ្រតវបនរ ភបិលយួនេចទ
្របកន់ថ បនញុះញុងឲយបងបូនែខមរេ្រកមេនេខតមត់្រជក 
និងេខតឃងំ េ្រកក្របឆងំនឹងរដអំ ចយួនពីេរ ង ជញ ធរ
យួនរបឹអូសយកដធី ី។ 
 ករបំ មមនិឲយតេមងថសផក យរណប៖ េនៃថងទី ៦ 
ែខសី  ឆន  ំ២០០៨ មេសចកី យករណ៍ពីបងបូនែខមរ   

នពិនធនយក៖ ≤Vù Vd¤é  ផ ពផ យ៖ påd k`dö,  påd V¢dŸ 
ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទពំរ័៖   www.khmerkrom.net 
អុែីមលទនំកទ់នំង៖  kkfnewsletter@khmerkrom.net 
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េ្រកម្រសក យទង េខតមត់្រជក បនឲយដងឹថ ជញ ធរ
យួន្រសកខងេល បនបំ មឲយមនិែខមរេ្រកមេនកនុង្រសកេនះ  
តេមងថសផក យរណប ឬអង់ែតនទូរទស ន៍េទ េទះ្រកម
្រគ រែខមរេ្រកមចនួំនតចិតួចមនលទធភពក៏េ យ ។  
 ដូចែដលអស់េ ក បនេឃញរបយករណ៍ខងេល
េនះេហយ គរឺ ភបិលយួនកពុំងពឹងែផកេទេលអេំពហិង  
េដមបបីញឈប់សកមមភពែខមរេ្រកម ។ េយង (សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម) មនេសចក្ីរពយបរមភយ៉ងខងំចេំពះជវីតិ្របជពល 
រដ និង្រពះសងឃែខមរេ្រកមេយងទងំេនកនុង្របេទសកមពុជ និង
េយ ក ម ។ 
 េយងេសនឲយអស់េ ក មនបទអន គមន៍ និងេថក ល
េទស្របេទសេយ ក មជបនទ ន់ និងអះ ង ថ្របេទស
កុមមុយនិសមួយេនះ កពុំងែតេ្របអេំពហិង រេំ ភ និង ប
្រពសេទេលសនធិសញញ សិទធិមនុស  ចបប់អនរជត ិ ែដល
្របេទសេយ ក មបនចុះសចច ប័ន ជពិេសសគចឺប់ ងំពី
្របេទសេយ ក ម បនចុះហតថេលខេលេសចកអីនុម័តថមី
មួយ ៃនេសចក្ីរបកសសកលសីពីសិទធិជនជតេិដម កលពីៃថង
ទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ កនងមកេនះ ។ 
 សិទធិទទួលករអបរ់្ំរតវបន កក់្រមតិ៖ គមតៃនករ
អប់ររំ ងជនជតយួិន និងជនជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកម េនែត
មនគមតឆង យពីគន  ពិេសសគសិឺទធិទទួលបនករអប់រខំពស់ ។ 
ជទូេទមន្របជជនជនជតេិដមែខមរេ្រកម េនកមពុជេ្រកម
ប់ ននក់ ប៉ុែនមនជនជតេិដមែខមរេ្រកមែតមួយចនួំនតូច

ប៉ុេ ះ ែដលទទួលបនករអប់រខំពស់ ដូចជថន ក់អនុបណិត 
និងបណិតជេដម ។ ចេំពះករគ្ំរទ ឧបតថមភឲយែខមរេ្រកម
ទទួលបនភពេជ នេល កនុងវស័ិយអប់រ ំ គ្ឺរតវបនបតិបងំ
ទងំ្រសង េ យ ររ ភបិលយួនបនចងភជ ប់ករឧបតថមភ
ទងំេនះជេគលនេយបយជត ិ។ 
 សីែខមរេ្រកម្របឈមនឹងករេរ សេអងេទដង៖  សីជន
ជតេិដមែខមរេ្រកម ក៏កពុំង្របឈមនឹងភពអន យ និងករ
េរ សេអងេទដងេនកនុង្របេទសយួន ។ ជដបូំង ពួកគត់្រតវបន
េគេរ សេអង េ យ រពួកគត់ជ សី ពិេសសគជឺ សីជនជតិ
េដមែខមរេ្រកម ។ សីែដលបនចូលរួមកនុងករត េ៉រ ងដធីេី យ
សនិវធិ ីគ្ឺរតវបនរដអំ ចយួន េ្របដបំងឆក់ យសពំងយ៉ង

វៃ្រពៃផ  េហយបនេចទ្របកន់ពីបទបន ម ន
េមលសកមមភព មួយែដលទក់ទិននឹងសិទធិមនុស  ។ ក

ខះឱកសករងរេនកនុងតបំន់េខត គបឺនន័យថ សីទងំអស់
កពុំង្រតវេគបងខឲំយចំ ក្រសក និងកពុំងកយេទជជនរង
េ្រគះេ យ្របករជួញដូរផូវេភទ មួយ ។ 
 ឋតិកនុងឱកសេនះ េយងខញុសូំមអពំវនវអនុគណៈកមម
ករសិទធិមនុស សភអរឺ ៉ុប េដមបសុីកំរជួយសេ ងគ ះជបនទ ន់៖ 
 ១-រលឹំកេទដល់្របេទសយួន ឲយេគរពរដធមមនុញញ
របស់ខួន េ យបបំត់្រកមម នី ៃន ជញ ធរយួនែដលបន និង
កពុំងមនតួនទីបភំតិបភ័ំយ និង មឃេំមល្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ២៤/២៤ េម៉ង, ៧ ៃថងកនុងមួយសបហ៍ េហយបញជូ ន
្រពះអងគ្រតឡប់េទកន់្របេទសកមពុជវញិេ យឥតលកខ័ណ ។ 
 ២-ជរុំញឲយរ ភបិលកុមមុយនិសយួន េ ះែលង្រពះ
សងឃទងំ ៥ អងគ ែដលកពុំងជប់ពនធនគរេនឯេខតឃងំ
េ យឥតលកខ័ណ ។ 
 ៣-ជួយជនជតេិដមែខមរេ្រកម េដមបទីទួលបនករ
អនុវតន៍សិទធិរបស់ពួកគត់ េ យអនុញញ តឲយពួកគត់បេងកត
សមគម្រពះពុទធ សនេថរ ទឯក ជយមួយ េ យពុំមនករ
េ្រជ តែ្រជកពីរ ភបិលកុមមុយនិសយួន ដូចែដលម្រ  ១២ 
ៃនចបប់ជនជតេិដមែចង៖ “ជនជតេិដម្រគប់រូប មនសិទធិ
បេញចញមត,ិ អនុវតន៍, អភវិឌ ន៍, បងត់បេ្រង នេន្របៃពណី
ទេំន មទំ ប់ និងកមមវធិបុីណយទននន មែបបជេំន  ។ ជន 
ជតេិដម្រគប់រូបមនសិទធិែថរក  ករពរ និងដេំណ រឈនេទ
រកភពឯកជនៃនករ្របតបិតិ សននិងវបបធមរិបស់ពួកេគ ។ 
សិទធិេដមបេី្រប្របស់ និង្រតតពិនិតយកមមវធិីបុណយ ម្របៃពណី
ពួកេគ និងសិទធិេធមតុភូមនិិវតន៍ មែបបមនុស ជត”ិ ។ 
 ៤-ជរុំញ្របេទសយួន ឲយេគរពសិទធិ្របជពលរដែខមរ
េ្រកម ជពិេសសគសិឺទធិកមមសិទធិដធីេីករដូន ពួកគត់  ដូចែដល 
បនែចងកនុងម្រ  ២៦ ៃនចបប់ជនជតេិដម៖ “ជនជតេិដម
្រគប់រូបមនសិទធិកន់កប់ដធី ី បូរណភពទឹកដ ី និងធន់ធន
ននែដលពួកគត់បន្រគប់្រគង កន់កប់ េ្រប្របស់ មែបប
្របៃពណីរបស់ពួកគត់” ។ 
 ៥-អពំវនវដល់រ ភបិលយួន េផមនឹងលទធិផលៃន
ករចរច គម នបុេរលកខខណ័ េធកចរចេ យផទ ល់នឹងសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េដមបបីងញទុកខ្រពយពិត ៗ របស់ពលរដ
ែខមរេ្រកម និងផល់ដេំ ះ្រ យដ៏គួរសមមួយ ែដលថេគរព
សិទធិមនុស  និងផល់តៃំលៃថថនូ រដល់ែខមរេ្រកម្រគប់រូប ៕ 

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 4 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី ០១) បតិសហព័នធ បនមន្រប សន៍បនទ ប់ពី
បញច ប់កិចច្របជុំវ ិ មញញេនះថ កនុងរយៈេពល ២ ៃថង ៃនកិចច្របជុំ

វ ិ មញញ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មនេគលបំណងសំខន់ ៗ 
បីគឺ៖ ទី១ ពិនិតយេឡងីវញិនូវែផនករសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម 
ដំេណីរេឆព ះេទកន់មតុភូមិកមពុជេ្រកម ថេតកិីចចករ  ែដល
ចបំច់្រតវេធីមុន ។ ទី២ សហព័នធបនេរ បចំស្រមលេផះបូរនូវ 
តនួទីករងរ េដីមបី្រសបេទ មបេចចកេទស ឬ មឯកេទស
ជំនញរបស់គណៈកមមករនយកនីមយួ ៗ េដីមបីងយ្រសលបត់
ែបនឲយទន់ មសភពករណ៍ករងរបចចុបបនន និង ទី៣ គឺែផន 
ករេរ បចំេធីសននិសីទអនរជត ិ នឱកសខបួទី ៦០ ៃនេសចកី
្របកសសកលរបស់អងគករសហ្របជជតិសពីីសិទធិមនុស  ែដល
នឹង្រតវេរ បចំេឡងីេនទី្រកងែម៉លប៊ននិងទី្រកងែឃនបឺ ៉ ្របេទស 
អូ លីខងមុខេនះ ។ 
 េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច ់មន្រប សន៍បែនថមេទ តថ ករ
្របជុំេនះ នឹងពិភក ពីករេបះពុមព ករដកឹន ំ ករ្រគប់្រគង 
េគលជំហរសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េដីមបីហកឹហនឺដល់ម ន ីនិង
បុគគលិកសហពន័ធ ្រពមទងំ្របជពលរដែខមរេ្រកមទូេទឲយគត់
យល់ដឹងពីេគលេ សហព័នធ ។ ពិេសសជងេនះ េយងីខញុសូំម
អំពវនវឲយបងបូនែខមរេ្រកម និងបងបូនែខមរេយងីទូេទជយួគ្ំរទ
នូវករេរ បចំសននិសីទអនរជត ិ ែដលនឹងេរ បចំេនឯ្របេទស
អូ លីខងមុខេនះផង ែដលនឹង្រតវចំ យថវកិចំននួ 
៤៥០០០ ដុ េមរកិ (បនួមុនឺ្របពំន់ដុ រ េមរកិ)។ 
 ទក់ទិននឹងគំេ ងេរ បចំសននិសទីអនរជតិេនះ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏បនេធលីិខតិអំពវនវជផូវករ ដូចែដល
មនខមឹ រជ ទ៌៖ លិខតិអំពវនវ ្របេគនជូន្រពះេថ នុេតថរៈ 
និងជនរមួឈមែខមរជទីេគរព ប់ ន េដីមបី្របេគន និងជំ បេន
គំេ ងសននិសីទអនរជតិមយួ េនទី្រកងែឃនបឺ ៉ នៃថងទី ៥ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០០៨ និងទី្រកងែម៉លប៊ន  ៃថង ទី ៦ និងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ 
េន្របេទសអូ ល ីខងមុខេនះ ។ 

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូមេធីេសចកីអំពវនវចំេពះ
្រពះេថ នុេតថរៈ ជនរមួឈម េម យកចតិទុក ក់េលបីញ 
កមពុជេ្រកម និងចរននេយបយអនរជតិបចចុបបនន េដីមបឆុីះ
បញច ងំអំពីករតស៊ូអហងិ របសេ់យងី ។  

ៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ១៩៤៨ អងគករសហ្របជតបិនេធី
េសចកី្របកសជសកល សីពីចបប់សិទធិមនុស  េហយីឆន េំនះគឺជ
ខបួគ្រមប់ទី ៦០ ៃនេសចកី្របកសជសកលេនះ ។  ចបប់សិទធិ
មនុស បនេធីឲយមនុស ជតិ ែដលកំពុងរស់េន មតំបន់ និង
្របេទសនន រស់េ្រកមនឹម និគមនិយមទទលួបនឯក ជយ
ជបនបនទ ប់ពី ៥១ ្របេទសេនឆន  ំ១៩៤៥ ដល់ ១៩២ ្របេទស 

ដល់បចចុបបននេនះ ។ 
េដីមបីចូលរមួអបអរខបួទី ៦០ ៃនេសចកី្របកសសកល

ខងមុខេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម នឹងេរ បចំេធីសនិនសីទអនរ-
ជតិមយួ ដូចែដលបន្របេគន និងជំ បជូនខងេលី ែដលមន
ករចូលរមួពីសំ ក់អនកឯកេទសជំនញ ្រ វ្រជវអនរជតិ 
ែផនក្របវតិវទិយ ភូមិវទិយ និងែខមរេ្រកម, អងគករេ្រករ ភិបល 
មនអងគករមនុស ធមិ អងគករសិទធិមនុស , អនកតំ ងពិេសស
ជនជតិេដីមរបស់អគគេលខធកិរសហ្របជជតិ,  អងគករយូអិន
ភីអូ៊, តំ ងអងគករសិទធិមនុស តំបន់ សុី េគនយ ៍ និងតំ ង 
រ ភិបលនន ។ល។ 
 េគលបំណងសនិនសីទេនះរមួមនគឺ៖ ទី១-ទំនក់ទំនង
លជមយួរ ភិបល  ។ ទី២- ទំនក់ទំនងលជមយួអងគករេ្រក 
រ ភិបល ។ ទី៣-ទំនក់ទំនងលជមយួអនក្រ វ្រជវ និងអនក
ឯកេទស និងទ៤ី-ព្រងឹង ម រត ីនិងភរកិចចជនរមួឈម េដីមបសីិទធិ
សំេរច សនខួនេ យខួនឯង ។ 

្រស័យដូេចនះសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូមអំពវនវ
ដល់សបបុរសជនែខមរេសន ជតិ្រគប់្រសទប ់ សូមទនេម ជយួ
ឧបតថមភថវកិ និង្រគប់មេធយបយ េដីមបីញុងំឲយសននិសីទេនះបន
ទទលួេជគជ័យ ដូចសននិសទីអនរជតិសីអំពីសិទធិសំេរច សន
ខួនេ យខួនឯង នឆន  ំ២០០៦ េនទី្រកង េអ ្របេទសហូឡង់ 
កនងមក ។ 

សូម្រពះេតជគុណ និងសបបុរសជនបន្របកបែតនឹង
ពុទធពរទងំ ៥ ្របករគឺ យុ វណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភណៈ កំុ
បីេឃ ងឃតេឡយី ។  
 សូមបញជ ក់ផងែដរថ ព័ត៌មនបែនថមៃនករេរ បចំសននី
សីទអនរជតិខងេលីេនះ េ ក េ ក្រស ីនិងបងបូនជនរមួជតិ 
ចេធីករទំនក់ទំទង មរយៈ ខសហព័នធ ឬតំ ងសហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េន ម្រសក ្របេទស និងទីប ែដល្រពះេតជ
គុណ និងអស់េ កសបបុរសជនកំពុងរស់េន ៕    សឺន សុជតិ 

ទដិភពសននិសីទអនរជតសិពីីសទិធិសយ័សេំរច សន េនទ្ីរកង េអរ 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បនទ ប់ពីមនករត ៉ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និង
្របជពលរដែខមរអនកេសន ជតិេនេ្រក្របេទស ក៏ដូចជករ ក់
គំនប់ពីសហគមន៍អនរជតិេទេលីករដឹកនទំងំទទឹងទិស របស់
រ ភិបល្រកង ណូយ ថម ី ៗ េនះេគសេងកតេឃញីរ ភិបល
កុមមុយនិសយនួ េ្រកមករដឹកនរំបស់បុគគលេឈម ះណុង ឌឹកម៉ញ់ 
អគគេលខធិករបក កុមមុយនិសយនួ បនបងញ កបបកិរយិ
បនទន់ឥរយិបថនេយបយជេ្រចីន ។ សកមមភពេនះ្រតវបន
បងបូនែខមរេ្រកមកនុងេខតឡង់េ រ ឬេ  វញិឡុង ឲយដឹងថ រ
ភិបលកុមមុយនសិយនួ ចប់េផីមេដីរលួងចិតែខមរេ្រកមវញិេហយី 
េនះេបីេយង មេហតុករណ៍ជក់ែសង ែដលមនបុគគលេឈម ះ 
េសីន សុងេសនី យកអំេ យបនិចបនួចេទ្របេគន្រពះសងឃ 
កលពីៃថងទី ២៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨ កនងេទេនះ ។ 
 ករអះ ងរបសព់លរដែខមរេ្រកម កនុងេខតឡង់េ រ
ែបបេនះ គឺបនទ ប់ពីគណៈកមមករដឹកនតំំបន់និរតី ែដលមន
បុគគលេឈម ះ េសីន សុងេសីន សមជិកមជឈមឹបក  និងជអនុ
្របធនគណៈកមមករ្រគប់្រគងតបំន់និរតីសីេគេនះ បនដឹកន ំ
គណៈ្របតិភូយនួមយួកប់េទសួរសុខទុកខ និង្របេគនអំេ យ
បនិចបនួចដល់្រពះសងឃកនុងវតអងគុលី ជសិរឧីតម ឋតិកនុងភូមិ
អងគុលី និងវតសងឃមងគលកំពង់រលីង េនកនុងភូមិរលីង េខតឡង់

េ រ អតីតែដនដីកមពុជេ្រកម ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគគង់េនវតអងគុលី ជសិរឧីតម សូមមិន
បេញចញ្រពះនមបន្របប់អនកយកព័ត៌មន “្រពឹតិប្រតសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម” ឲយដឹងកលពី្រពឹកៃថងទី ២៧ ែខកញញ  ឆន  ំ
២០០៨ េនះថ បុគគលេឈម ះ េសីន សុងេសនី បនសែមងករ
យកចិតទុក កយ៉់ងខងំ ពីករបសួេរ នរបស្់រពះសងឃ្រពះពុទធ
សនេថរ ទែខមរ និងជីវភពរស់េនរបស់ពលរដែខមរេ្រកមកនុង

េខតមយួេនះ ។ ្រពះសងឃអងគេនះបនបេងីប្របប់ឲយដឹងេទ តថ 
កនុងអំឡុងេពលជបួសំេណះសំ លនឹង្រពះសងឃកនុងវត បុគគល
េឈម ះ េសីន សុងេសីន បន យតំៃលខពស់ចំេពះ ន ៃដ និងករ
យកចិតទុក ករ់បស់បក កុមមុយនិស និងរដអំ ចយនួ ែដល
មន ណុង ឌឹកម៉ញ់ អគគេលខធិករបក កុមមុយនិស ែដលថបន
យកចិតទុក កក់នុងករក ង អភិវឌ ន៍តំបន់ជនជតិេនកនុង
្រសកមយួចំននួនេខតឡង់េ រ ឬយនួេ ថវញិឡុង ។ េ្រកពី
េនះ បុគគលេឈម ះ េសីន សុងេសីន បនេកតសរេសីរ ន ៃដរបស់
បកខពកួខួន ថបនយកចិតទុក ក់ែកៃចន ផគត់ផគង់្របព័នធអគគិសនី 
ផូវថនុរ េរ ន និងមនទីរេពទយសីេគេនះេទ ត ។  

 ្រសបគន នឹងករចុះសួរសុខទុកខ របស់គណៈកមមករ្រគប់ 
្រគងតំបន់និរតសីីេគេនះែដរ េនឯេខតែ្រពកឫស ីវញិ គណៈកមម-
ករចលនទី្រកងែ្រពកឫស ី បន្របរពធពិធីជំនបួនិស ិតែខមរ្រកី្រក 
េដីមបី្របគល់ រូបករណ៍ ។ មេសចកី យករណ៍ចបស់
ករណ៍បនឲយដងឹថ គណៈកមមករចលនសីេគេនះ បនេរ បចំ
្របគល់្របក់ រូបករណ៍ដល់និស ិតែខមរេ្រកម្រកី្រកចំននួ ៤២ 
រូប កនុងេនះ និស ិតមយួរូប ៗ ទទលួបន្របក់ រូបករណ៍ ១ 
ន ៥ រយពន់ដុង ែដលភគេ្រចីននិស ិតទងំេនះកំពុងសិក

េន ម កលវទិយល័យ និងគរុេកសលយៃនទី្រកងែ្រពកឫស ី ។ 
េលីសពីេនះគណៈកមមករមយួេនះ នឹងមនគំេ ងផល់ រូប- 
ករណ៍ ែបបទក់ទញទឹកចតិនិស ិតែខមរេ្រកមដូចគន េនះែដរជ
េលីកទីពីរេនឯទី្រកងៃ្រពនគរឆប់ ៗ េនះ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនបនបញជ ក់ឲយដងឹេទ តថ េ្រកពីករផល់

រូបករណ៍ដល់និស ិត េនឯ លកលវទិយល័យទី្រកងែ្រពក
ឫស ី កលវទិយល័យមយួេនះក៏បនេរ បចំ្របគុំត នីអបអរ
ទរដល់និស តិជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងសកិ

េន េនះផងែដរ េ្រពះ្រសបឱកសនឹងពិធីបុណយភជុ ំបិណ
ែសនដូន ្របៃពណីែខមរ ។ 
 េទះបីថន ក់ដឹកនយំនួ បនយកអំេ យបនិចបនួច
េទជូន្រពះសងឃ និងផល់ រូបករណ៍ដល់និស ិតែដលកំពុង
សិក េន ម កលវទិយលយ័ែបបេនះកី បុ៉ែននិស ិតែខមរេ្រកម
មយួចំននួបន្របតិកមមថ ករយកចិតទុក ក់ែបបេនះ គឺមិន
ែដលមនេទពីមុនមក ។ េហយីសកមមភពែបបេនះ បញជ ក់ឲយ
េឃញីថ រ ភិបលកុមមុយនសិយនួកំពុងបូរយុទធ សនេយ-
បយរបស់ខួន ពីសកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស  េ យចប់្រពះ
សងឃផ ឹក គំ មកំែហងនិស ិត និង្របមថេមីលងយ្របជពល

សងឃេសន យួនទទួលអំេ យពីេមដឹកនរំបស់ខួន 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

រដែខមរេ្រកម មកលួងចិតេទវញិ ។ 
 និស ិតែខមរេ្រកមជេ្រចីន បនសែមងករយលេ់ឃញីថ 
អំេ យបនិចបនួចរបស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ េនះ្រគន់ែត
ជ ភសកក រៈេដីមបីលួងចិតែខមរេ្រកម្រកី្រកប៉ុេ ះ ។ ្រកម
និស ិតបនេលកីេឡងីករណី្រតង់ ៗ ែដលេទីបនឹងេកីតេឡងីេនឯ
េខត្រពះ្រតពងំ ឬេ ្រ វញិ ែដលរ ភិបលកុមមុយនិស្រកង
ណូយបញជ ឲយ្រពះេចអធិករវតេ្រ កេកតី ចប់ផ ឹក្រពះសងឃ

ចំននួពីរអងគេដីមបីចូលបំេរកីងទ័ព ។  
 ្រកមនិស ិតបនបនេទ តថ ជំនយួែដលរ ភិបលយនួ

ឧបតថមដល់និស ិតែខមរេ្រកម្រកី្រកី និងជយួដល់្របជពលរដែខមរ
េ្រកមែដលមនជីវភព្រកី្រកដូេចនះកី បុ៉ែនអំេ យទងំេនះ្រគន់
ែតមយួភគតូចប៉ុេ ះ េបីេ្រប បេធ បនឹងធន់ធនធមមជតិ និង
្រទពយសមបត ិ ែដលរដករយនួបនេ្របីលបចិរបឹអូសយកពី្របជ
ពលរដែខមរេ្រកមពីអតីតកលមកដល់បចចុបបនន ។ 
 ចំេពះករយកចិតទុក ក់ដលជី់វភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដែខមរេ្រកម ពីថន ក់ដឹកនយំនួែបបេនះ ្រតវបនមជឈ ន
ជតិននរះិគនថ់ េនះ្រគន់ែតជលបិចកល និងជយុទធ ស
បនទន់ឥរយិបថនេយបយរបស់រ ភិបល្រកង ណូយែត ៕ 

 កលពីៃថងទី ០៣ ែខតុ  គណៈកមម ធិករេខត្រកមនួស 
ឬេ េគ ងយ៉ង បនចុះផ យរបយករណ៍របស់ខួនេលីេគហ-
ទំព័រមយួ សីពីជីវភពជនជតិេដីមែខមរេ្រកមកនុងេខតមយួេនះ ថ
ជីវភពរស់េនមនកររកីចេ្រមនីយតឺវ, ្របពន័ធេហ រចនសមព័នធ
េសដកិចច និងសងគមកិចចេនមនក្រមិតទបេបីេ្រប បនឹងតុលយភព 
ៃនកររកីចេ្រមីនរមួេនកនុងេខត (្រកមនួស) ។  
 ករចុះផ យែបបេនះ គឺបនទ ប់ពីេគេមីលេឃញីថ ្របជ
ពលរដែខមរេ្រកមេនកនុងេខតមយួេនះ ្របមណជិត ១៤ ០០០ 
្រគ រកំពុងែត្របឈមមុខនឹងករគ្រមមកំែហង កយជជនគម ន
ទីពឹងពក់ ចំ ក្រគ រេទសុីឈនួលនិគមជនយនួ និងរស់េន
កនុងជវីភពខះខតយ៉ងយ៉ប់យុនឺបំផុត ែដលមតិភគេ្រចីនយល់
ថ េ យ រែតរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ មិនបនយកចិត
ទុក ក់ េឆ តឱកសេកង្របវញ័ច អំេ យអនរជតិ និងយកពនធ-
េលីកសិផលរបស់ពកួគត់ខពស់ហសួ្របមណ ។ 

 មអះ ងរបស់គណៈកមម ធិករេខតខងេល ី មកដល់
ដំ ច់ឆន  ំ២០០៧ កនងេទេនះ េខត្រកមនួសមន្របជជនែខមរ
េ្រកម្របមណ ៩.៤៨៣ ្រគ រកំពុងឋតិកនុងលំ ប់ជ្រគ រ្រកី
្រកបំផុត និងចំននួ ៤.៥០០ ្រគ រ ែដលកំពុងឋតិេនកនុងលំ ប់
ជ្រគ រ្រកី្រកមធយម ។ េបសីរុប ថ នភព្រគ រ្រក្ីរកីទងំពីរ
្របេភទខងេលចូីលគន   េឃញីថពលរដែខមរេ្រកមជិត ១៤ ០០០ 
្រគ រែដលមនជីវភព្រកី្រក ។ 
 របយករណ៍ខងេលីបនបនេទ តថ េបគិីតជមធយម-
ភគ ្រគ រែខមរេ្រកមែដល្រកី្រកកនុងមយួ្រគ រ គឺមនសមជកិ 
៥ នក់ គឺទូទងំេខតមនពលរដែខមរេ្រកម្របមណជិត ៥០.០០០ 
នក់ ទទលួបន្របកចំ់ណូលកនុងមយួែខ ២០០.០០០ ដុង 

(េយង មករចុះផ យរបស់េគហទំព័រយនួ) ។ 
 បុគគលេឈម ះ យញ័ ងុ៉កហុ៊ង ្របធនគណៈជនជតិែខមរ
េខត្រកមនួស   បននិយយថ ជីវភព្រកី្រករបស់បងបូនជនរមួ
ជតិែខមរេ្រកម្រតវបនកត់បនថយ បុ៉ែនកំេណីនៃនជីវភព្រកី្រក្រតវ
បនេកីនេឡងីយ៉ងេ្រចីនគរួឲយបរមភ ។ យញ័ ងុ៉កហុ៊ង បនគូស
បញជ ក់ថ កនុងឆន  ំ២០០៧ េនះ កំេណីនជីវភព្រកី្រករបស់ជនរមួ
ជតិែខមរេ្រកមមនករេកីនេឡងីដល់ ១.៧៥៨ ្រគ រ ។ 
 មបុគគល យញ័ ងុ៉កហុ៊ង ដែដលបនបញជ ក់េទ តថ 
បចចុបបនន ថ នភព្រកី្រករបស់បងបូនែខមរេ្រកម គឺជបញមយួគរួ
ឲយបរមភ    េ្រពះករណីលក់ដីេករដូន េចះែតេកីនេឡងី ប ល
ឲយពកួគត់គម នដីធីស្រមប់ផលតិមុខរបរ ។ ដូេចនះពកួគត់្រតវពឹង
ែផកេទេលីរបរសុីឈនួលេគ េហយីកូនេចពកួគត់ក៏កំពុង្របឈម
មុខនឹងបញលបំក្រគប់ជំពូកែដរ ។ យញ័ ងុ៉កហុ៊ង បនបនថ 
មន្រគ រែខមរេ្រកមជេ្រចីន្រតវផស់បូរទីកែនង និងមុខរបរេទ
េធីករជកមមករេនកនុងេ ងច្រកេផ ងៗ គឺមនជីវភពលបងគួរ ។ 
បុ៉ែនកនុងចំេ ម្រគ រទងំេនះក៏មនមិនតិចែដរ ែដលកមងំ
ពលកមមរបស់ខួនមិនស្រមបបននឹងករងរឧស ហកមមេនះ ពកួ
គត់េធីបនែតមយួរយៈេពលខក៏ីេបះបង់ករងរ  ប លឲយរស់
េនេ យគម នមុខរបរ    ។ 
 េទះជមនករអះ ង របស់គណៈកមមករេខតែបបេនះ
កី មជឈ នជតិរះិគន់ថ មូលេហតុែខមរេ្រកម្រកេនះក៏េ យ រ
ជញ ធរ ៃនរដករយនួមនករេរសីេអីងកនុងករទទលួយកកូនេច

ែខមរេ្រកមចូលបេំរងីករ ដូចជេន មេ ងច្រក និង ថ ប័នរដជ
េដីម ។ េ្រកពេីនះ មនែខមរេ្រកមមយួចំននួធធំក់ខួន គឺេ យ-
រែត ជញ ធរយនួបនេ្របីចបប់ៃ្រពរបឹអូសយកដីធីរបស់គត់ ៕ 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របភពព័ត៌មនពេីគហទំព័រយនួមយួឲយដឹងថ េនមជឈ-
មណលសននិបតេខតពល វ ្រតវបនរ ភិបលយនួេរ បចអំងគ
សននិបតេលីកទ ី ៣ សីពីពុទធ សនេថរ ទែខមរអស់រយៈេពល
មយួៃថងេ្រកម្របធនបទពិភក េលីបញជេ្រចនីចំណុច េដីមបីេធី
ឲយរកីចំេរនីកនុង្រពះពុទធ សនេថរ ទែខមរ ែដលអងគសននិបតបន
្រប្រពឹតិេឡងីកលពីៃថងទី ០៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ កនងេទេនះ ។ 
 មករអះ ងរបស់េគហទំព័រេនះបនឲយដឹងថ អងគ 
សននិបតខងេលីបន្របរពធអស់រយៈេពលមយួៃថង េ យមនករ
ចូលរមួពី្រពះសងឃថន ក់ដឹកន្ំរពះពុទធ សនេថរ ទែខមរ និង្រពះ
ពុទធ សនម យនយនួ កនុងេនះមន្រពះេតជគុណ យញ័ 
េញ ង,  ្រពះេតជ្រពះគុណ េយ ង េញីង ជ្របធនកិតិយស និង
្រពះគុណថិត េទ ងេញីង ្របធនចត់ ងំកមមវធីិៃនអងគសននិបត។ 
េ្រកពីេនះ េនមនករចូលរមួពី្រពះសងឃ និង្រគហសថ្របមណ 
២៤៣ អងគ និង រូប េទពគីណៈកមម ធិករ្របតបិតិមជឈិមៃនសម-
គម្រពះពុទធ សនយនួ មយួអេនីេ យមនករចូលរមួពី្រពះ
សងឃតំ ងឲយ្រពះពុទធ សនេថរ ទែខមរចំននួ ១៣ េខត-្រកង
េនេយ ក ខងតបូង អតីតែដនដីកមពុជេ្រកម ។ កនុងេនះេគ
សេងកតេឃញីមនករចូលរមួពី្រកសួង សន ៃនរ ភិបលបក
កុមមុយនិសយនួ, មនទីរម ៃផទេខត និងគណៈជនជតិ្រគប់េខត-
្រកង ផងែដរ ។ 
 េគហទំព័រខងេលីបនអះ ងេទ តថ េយង មសុនទរ
កថេបីកកមមវធីិរបស់្រពះេតជគុណ ឋតិ េទ ងេញីង ្រពះសងឃពុទធ
សនម យនយនួបនែថងថ បចចុបបននេនះេនកមពុជេ្រកម

មន្រពះសងឃែខមរេ្រកមជង ១០.០០០ អងគ និង្របជពុទធបរសិទ័
ែខមរេ្រកម្របមណ ២ ននក់ែតប៉ុេ ះ ែដលចំននួេនះតិច
តចួខងំ ស់េបីេ្រប បេធ ប និងអីែដលថន ក់នែំខមរេ្រកមេន
េ្រក្របេទសធប់អះ ង ។ 
 អងគសននិបតេនះ  ្រតវបនេគពិភគ េទេលីែផនករ
ទងំ ១០ ចំណុច ែដលេគសងឃឹមថ ចេធីឲយមនកររកីចេ្រមីន
េនកនុង្រពះពុទធ សនេថរ ទែខមរ េនែដនដីកមពុជេ្រកម ែដល
កនុងេនះរមួមន៖ ទី១-ជំរុញឲយមនករឯកភពជធុងមយួ ជំុវញិ
ករសិក េរ នសូ្រត និងកមមវធីិបេ្រង ន បលី និងធមមវន័ិយ
របស់្រពះសងឃែខមរេនកនុងេខត-្រកងទូទងំែដនដកីមពុជេ្រកម ។ 
ទី២-រកមូលនិធីស្រមប់េបះពុមភេស វេភថមីបែនថម កនុងកមមវធីិេរ ន 
និងបេ្រង នេនកនុង ធមមវន័ិយ ។ ទី៣-េធីឆយជូនដល្់រពះ
សងឃែខមរ ។ ទី៤-ករែតង ងំ្រពះេចអធិករវត ។ ទី៥-ទទលួ

គ ល់គណៈកមមករវត វតមយួចំននួែដលមិនទន់បនទទលួ
គ ល់ ។ ទី៦-ផល់កមមសទិធិកន់កប់ដីធីដល់វត ម្រពះពុទធ
សនែខមរ ។ ទី៧-ជំនយួកនុងករ ងសងក់ែនងបូជសព ។  

ទី៨-ចត់ ងំឲយមនកមមវធីិជបួជុំ្រពះសងឃែខមរ និងករេបកីវគគ 
បណុះប លវជិជ ជីវៈ ែផនកគរុេកសលយថន ក់មធយមសិក ដល់
្រពះពុទធ សនេថរ ទែខមរ ។ ទី៩-ករេធីឲយកន់ែត្របេសីរេឡងី 
កនុងករសែមង្រពះធម៌េទសនរបស់្រពះសងឃែខមរជភ ែខមរ និង
ទី១០-គឺេធី្រ ជូនសមគម្រពះសងឃ មគគីេសន ជតិ ថន ក់្រសក 
ខណ័ និងេខត-្រកង ជេដីម ។  
 គរួរលំឹកថ សននិបតសីពី្រពះពុទធ សនេថរ ទែខមរ
ែបបេនះ ្រតវបនយនួ្របរពធេលីកទីមយួកលពីែខវចិឆិក ឆន  ំ
២០០៤ េនេខតឃងំ  ។ េលកីទីពីរ គឺេនែខមិថុន ឆន  ំ២០០៦ 
េនទី្រកងែ្រពកឫស ី និងេលីកទីបី ៃថងទី ០៦ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ 
េនះ។ ចំែណកម សននិបតេលីកទីពីរ ែដល្រតវបនេគ្របរពធេន
ទី្រកងែ្រពកឫស ី គឺេគេផតករយកចិតទុក ក់េទេលីចំណុច
សំខន់មយួចំននួ េដីមបឲីយវឌ នភពកនុងវសិយ័្រពះពុទធ សន
េថរ ទែខមរេនកមពុជេ្រកមរមួមន ករេបះពុមព និងករផ ពផ យ
េស វេភ្រពះពុទធ សនជភ ែខមរ, ករេធី្រ ជូនដល់វត ម 
ែខមរេ្រកម, ករែតង ងំ្រពះេចអធិករវតនីមយួ ៗ, ករែតង ងំ
ថន ក់ដឹកនមូំល នដល់សមគម្រពះពុទធ សនែខមរ, ផល់ជំនយួ
ជថវកិដល់ េរ នថន ក់ បលី និងធមមវន័ិយរបស្់រពះ
សងឃែខមរ, ករបេងកីតវទិយ ថ ន្រពះពុទធ សនែខមរេនទី្រកងែ្រពក
ឫស ី, ករចូលរមួ្របជុកំនុងអងគម សននិបតេនកនុង និងេ្រក
្របេទសរបស់្រពះពុទធ សនែខមរ, ករចត់ ងំគណៈ្របតិភូសងឃ
ែខមរេឡងីេទ្របេទសកមពុជ េដមីបីជវ្រពះៃ្រតបតិក, ចូលរមួម
សននិបតតំ ង្រពះពុទធ សនទូទងំ្របេទសយនួេលីក ទី ៦ 
និងករចូលរមួកនុងម ពិធីបុណយវ ិ ខបូជ ៃនអងគករសហ្របជ
ជតិេលីកទី ៥ េនទី្រកង ណូយ ៕                         VOKK 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 8 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ១៩ កញញ  កនងមកេនះ ្រកសួងករបរេទស
សហរដ េមរកិ េ ក្រស ីCondoleezza Rice បនេចញរបយ
ករណ៍្របចឆំន  ំ ២០០៨ សីពីេសរភីពអនរជតិ សនេនកនុង
្របេទសយនួ ។ 
 របយករណ៍្រកសួងករបរេទស េមរកិ បនពណ៌ន
អំពីេសរភីពជំេន សនេនកនុង្របេទសយនួ ែដលសហរដ 
េមរកិនិយយថ ថីេបីមនករេគរពសិទធិ ផល់េសរភីព និង

បនែកែ្របខះ ៗ អំពីេសរជំីេន សន បុ៉ែនកនុងរបយករណ៍
បននិយយថ េទះបីមនកររកីចំេរនីែបបេនះពិតែមន ែត
្របេទសយនួ េនែតមនបញរេំ ភេសរភីពជំេន សនជ
េ្រចីន ែដលែតងែតេកីតមនេឡងីេន មប េខត ្រសក ឃុ ំ
និង មភូមិ ។ 
 របយករណ៍្រកសួងករបរេទសហរដ េមរកិ បន
និយយេទ តថ រដធមមនុញញ្របេទសយនួបនេបកីទូ យឲយមន
ករេគរព្របតិបតិ មេសរជំីេន សនរបស់្របជពលរដ បុ៉ែន
រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ េនែតបន ក់គំនបដល់សកមមភព 
ៃន្រកមអនកជំេន  ។ របយករណ៍្របចឆំន  ំ ២០០៨ បនេលីក
េឡងីពីេរ ង ែដលរ ភិបលកុមមុយនិសយនួបនរេំ ភេទេលី
េសរជំីេន សនរបស់ សនកតុលិក ្រគះឹ សន សន
កវ យ វ និង្រពះពុទធ សនេថរ ទែខមរជេដីម ។ 
 កនុងរបយករណ៍ ្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិក៏
បនេលីកេឡងីេរ ងជនជតិភគតិចកុលសមព័នធភនមុ៉ំង ញ៉ េន
តំបន់ខពង់ ប ែដល្រតវបនរ ភិបលកុមមុយនសិយនួបងខំឲយេបះ 
បង់ជំេន សន ។ េ្រកពីេនះរបយករណ៍បនបែនថមថ មន
ករ ក់គំនបេទេលីេសរភីព ្រពះសងឃ ៃនសមគមពុទធ សន
យនួឯក ជយ (UBCV) ផងែដរ ។ ្រពះេតជគុណ ធិត កងដូ ្រពះ
អនុ្របធនសមគមពុទធ សនយនួឯក ជយ ្រតវបនឃុខួំនកនុង
្របេទសយ៉ងកេម៉កលពីឆន  ំ ១៩៨២ េហយីែថមទងំបនបងខ ងំ
ខួនេនឯេខត ច់្រសយលមយួអស់រយៈេពល ២៦ ឆន  ំ ពីបទ
បដិេសធ ក់សមគមពុទធ សនយនួឯក ជយ ឲយសថិតេ្រកមករ
្រតត្រ របស់បក កុមមុយនិសយនួ ។ េទះបីជពុទធ សនិកជន
ជនជតិយនួ ៨០% មនជំេន នឹងសមគមពុទធ សនយនួឯក-

ជយ ែតរ ភិបលយនួេនែតបដិេសធមិនទទលួ គ ល់ េហយីបន
ជំរុញឲយសមជកិពុទធ សនយនួឯក ជយ ក់សមគមសងឃ
មយួេនះសថិតេ្រកមករ្រតត្រ េ យសមគមយនួ ែដលជ
សមគមរបស់រដករ្រកង ណូយ ។ ្រពះសងឃ ដូនជី ជី និង

សមជិកសមគមពុទធ សនយនួឯក ជយ, ្រពះវ ិ រ សន 
វ និង្រពះពុទធ សនែខមរកមពុជេ្រកម េនែតបនទទលួរង

ករយយ ីេធីទរុណកមម និងេនែតមនករចបផ់ ឹក្រពះសងឃ ក់
ពនធនគរយ៉ងៃ្រពៃផ ជដែដល ។ 
 ចំេពះ្រពះពុទធ សនេនកមពុជេ្រកម សហរដ េមរកិ
បនរះិគន់ធងន់ ៗ ចំេពះទេងីរបស់រដករកុមមុយនិសយនួែដលបន
រេំ ភេសរជំីេន សនជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ របយ
ករណ៍បនពណ៌នេរ ង ៉វជេ្រចីនទក់ទិននងឹៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ 
្រពះសងឃពុទធ សនែខមរកមពុជេ្រកម្របមណជង ២០០ រយ
អងគ េធីបតុកមមេ យសនិវធីិកនុងេខតឃងំ េដីមបទីមទរឲយេគរព
េសរជំីេន សន ែដលេ្រកយមករ ភិបលយនួចប់ផ ឹក្រពះ
សងឃ ១៩ អងគ េហយីចំននួ ៥ អងគ្រតវកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ
ពី ២ េទ ៤ ឆន មំកដល់បចចុបបននេនះ ។ របយករណ៍បនអះ ង
េទ តថ េលសីពីេនះរ ភិបលយនួបន្រជលខួនដ៏ែសនេ្រជ
ែថមេទ ត គឺចប់ព្រងត់្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្របជពលរដ 
កមពុជ កំេណីតែខមរកមពុជេ្រកម ្រពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជងី 
្រសកគិរវីង  េខត ែកវ េ យ រ្រពះអងគបនជយួទំនុកបំរុងដល់
ជនេភ សខួនែខមរេ្រកម ែដលរត់េគចពីករប ងក បរបស់ ជញ ធរ 
យនួ ។ េសចកីែថងករណ៍េនកនុងរបយករណ៍របស់្រកសួងករ
បរេទសសហរដ េមរកិ សីពីេសរភីពអនរ សន ្របចឆំន  ំ
២០០៨ ែដលនិយយពី្របេទសយនួបនសងកត់ធងន់េរ ង្រពះេតជ-

គុណ ទឹម ខន ្រតវបនចបផ់ ឹកពី្របេទសកមពុជ េហយីបញជូ ន
ចូលពនធនគរយនួេខតមត់្រជក េ យេចទ្របកន់ថបនបំែបក
បំបក់ចំណង មគគីសីេគេនះ ។ 
 េទះជែបបេនះកី េ ក Michael Benge ម នីករ 

េ ក សី Condoleezza Rice ្រកសួងករបរេទស េមរកិ 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

បរេទសចូលនិវតន៍ ែដលបនសំចតេន្របេទសយនួអសរ់យៈ
េពល ១១ ឆន  ំរមួទងំបនជបព់នធនគរ ៥ ឆន កំនុង្របេទសកុមមុយ-

និសយនួកនុង នៈអនកេទសស ងគ មឆន  ំ ១៩៦៨-១៩៧៣ និងជ
និស ិតែផនកវទិយ សនេយបយ្របចំ សុី េគនយ ៍ ធប់បន
និយយថ េគលនេយបយវលិកបុងរបសស់ហរដ េមរកិ សី
អំពីជំេន សនេន្របេទសយនួ គឺជ រមយួ ថ្របសនិេបី
សហរដ េមរកិគ្ំរទរបបកុមមុយនិសយនួ ពកួេយងីបន្រតឹមែត
េ បៃដឈរេមលីករប ងក ប និងករចបអ់នកគ្ំរទសិទធិមនុស , 

លទធិ្របជធិបេតយយ, េសរភីពបេញចញមតិ និងេសរព័ីត៌មន ក់
ពនធនគរែតប៉ុេ ះ ។ ចំែណកេ ក Sean McCormack  
អនកនពំកយ្រកសួងករបរេទសហរដ េមរកិ បនបញជ ក់ជំហរ
របស់ខួនថ សហរដ េមរកិគ្ំរទឲយមនេសរភីពជំេន សន 
សិទធិ្របជពលរដកនុងករបន់្រសន់ េទះបីពកួេគមនជំេន ម
សន ក ី ឬពកួេគរស់េនកនុង្របេទសយនួ ឬ្របេទស

មយួកី ៕ 
ថច់ េ ភណ័ 

 សពៃថង ថ នភពរេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរភីពជំេន
សន គឺជ្របធនបទមយួេកគគុកកនុង្របេទសយនួ ែដល្រតវ

បនសហគមនអ៍នរជតិរះិគន់េថក លេទសជបនបនទ ប់ ។ 
 េយង មេសចកីែថងករណ៍មយួ ែដលបនេធីករផ ព 
ផ យកលពីៃថងទី ២៤ កញញ  កនងេទថមី ៗ េនះ គណៈកមមករ
សហរដ េមរកិ ទទលួបនទុក ម នែផនកអនរេសរជំីេន សន 
បនឲយដឹងថ ្របេទសយនួេនែតបនេមីលរលំងអំពីសិទធិេសរភីព
មូល ន ៃនមនុស ជតិ េ យសកមមភពរបស់កងកមងំ្រប ប់
វុធយនួបនេ្របីអំេពីហងិ េទេលី្របជ ស ែដលបន្របមូល

ផំុគន បន់្រសន់េ យសនិវធីិ េនេលីតំបន់ដីមយួកែនងឯទី្រកង
ណូយ និងករចប់អនកតស៊ូេដីមបីេសរភីពជេំន សន និង

លទធិ្របជធិបេតយយ ក់ឃុឃំងំ ឬឃុកំនុងផទះ ។ 
 េសចកីែថងករណ៍ របស់គណៈកមមករអនរ សន 
បនអំពវនវេទដល់្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ឲយ ក់
្របេទសយនួ្រតឡប់េទកនុងបញជ ីេខម  ៃន្របេទសែដលបនរេំ ភ
បំពនេសរជំីេន សនយ៉ងធងន់ធងរបំផុត េហយីទមទរឲយរ -
ភិបល ៃន្របេទសយនួ េ ះែលងអនកេទសមនសិករជតិឲយមន
េសរភីពវញិេ យឥតលកខ័ណ ។ 
 េនកនុងេសចកីែថងករណ៍េនះែដរ េ ក Felice Gaer 
្របធនគណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួបនទុកអនរ សន 
បនឲយដឹងពីេហតុករណ៍េកីតេឡងីកនុង្របេទសយនួដូេចនះថ គឺ
អនក ែដលបនេរ បចំ ឬមនគំនិតបេញចញមតិេ យសនិវធីិអំពី
សិទធិេសរភីពជំេន សន ឬសិទធិមនុស  ក៏ដូចជករទមទរឲយ
មនសិទធិមូល នរស់ នមនជីវតិជមនុស ជត ិ គឺែតង្រតវបន 
រ ភិបលកុមមុយនិសយនួចប់ ក់ពនធនគរ ឬ្រតវឃុខួំនកនុងផទះ 
េហយីជនួកល្រតវទទលួរងករគំ មកំែហងេទ តផង ។  
 ្របធនគណៈកមមករខងេលីបន្រប សន៍បនថ កនុង

នមជសមជិកអងគករសហ្របជជតិ ្របេទសយនួ្រតវែតេគរព
សិទធិមនុស ឲយបនមុឹងម៉ត់ េហយីមិន្រតវេចទ្របកន់ករ្របមូល
ផំុគន េ យសនិវធីិេទ មជំេន របស់ ស ថជករេកងេសរ ី
ជំេន  ឬេធីឲយប៉ះពល់ដល់សនសុិខេនះេទ ។ 
 េសចកីែថងករណ៍ របស់គណៈកមមករអនរ សន 
បនសងកត់ធងន់ ៗ េទេលីករណី្របជ ស និង្រពះសងឃមយួចនំនួ
ែដល្រតវបនរ ភិបល្រកង ណូយចប់ខួន ដូចជករណី 
ជំេ ះដីធីរបស្់រកម សនកតុលិក ករចប់អនក រព័ត៌មន
ឯក ជយ ចប់្រកមអនក្របជធិេតយយ និងចប់ផ ឹក្រពះសងឃជន
ជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 គណៈកមមករអនរ សនរបស់សហរដ េមរកិ មយួ
េនះបនបងញជំហររបស់ខួន គឺមិនគ្ំរទគំនិត្រកសួងករបរេទស 
សហរដ េមរកិ ែដលបនដកេឈម ះ្របេទសយនួេចញពីបញជ ី
្របេទសែដលគរួឲយមនករ្រពយបរមភណ៍បំផុត ពីកររេំ ភេសរ ី
ជំេន សនកលពីឆន  ំ២០០៦ ។ េហយីគណៈកមមករបនរលំឹក
េទដល់ករយិល័យអនរ សន ៃន្រកសួងករបរេទសសហរដ 
េមរកិ ឲយ្របឹងែ្របងរតឹបនឹង្របេទសយនួេដីមបីបំបត់ឲយបនេន 

តំ ងគណៈកមមករអនរ សនជួបជនជតិភគតិចតំបន់ភនំ 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

សកមមភពរេំ ភសិទធិមនុស កនុង្របេទសកុមមុយនិសមយួេនះ។ 
 េសចកីែថករណ៍េនះ បនអំពវនវដល់រ ភិបល-
សហរដ េមរកិ ទមទរឲយរ ភិបលកុមមុយនិសយនួេ ះែលង
អនកេទសមនសកិរជបនទ ន់េ យឥតលកខ័ណ ។ េហយី្រតវ
អនុញញ តឲយ្រកម សនកតុលកិ និងប លអងគករ-សមគម
សនេផ ង ៗ េទ តមនេសរភីពេធីសកមមភព ជពិេសស្រតវ

េបីកចំហរឲយ្របជ ស ទទលួបនសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញ
មតិ បូករមួទងំសិទធិេសរភីពត ៉ជំទស់នឹងរ ភិបល្រកង -
ណូយផងែដរ ។ 
 ទក់ទិន នឹងកររេំ ភសិទធមិនុស េនកនុង្របេទសយនួ
េនះែដរ កលពៃីថងទី ១៨ ែខកញញ  តំ ង សសហរដ េមរកិ 
ចំននួ ៧ រូបបនសរេសរលិខតិមយួចបប់េផញីជូន្របធនរដកុមមុយ-
និសយនួេឈម ះ េង ង មិញ្រទតី ។ ខមឹ រលិខតិេនះ តំ ង
សសហរដ េមរកិទងំ ៧ ែដលរមួមនេ ក្រស ី Loretta 

Sanchez, Zoe Lofgren, Madeleine Bordallo, Dana  

Roharabacher, Da Burton, James McGoern និង តំ ង
ស Stephen Cohen បនសែមងករ្រពយបរមភយ៉ង្រជល

េ្រជបំផុតចំេពះទេងីរបស់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ែដលបន
រេំ ភេទេលសីិទធិ្របជនុ សទងំងេងីល ។ កនុង រលិខតិបន
រលំឹកេឡងីវញិេរ ងែដល្របេទសយនួបនចុះហតថេលខ និងសនយ
ពីករករពរសទិធិេសរភីពមនុស ជតិ ដូចជសិទធិបេញចញមតិ 
សិទធិជបួជុំ េសចកី្របកសសកលរបស់អងគករសហ្របជជត ិ
សិទធិនេយបយ និងសិទធិករងរ ។ 
 សូមបញជ ក់ែដរថ លិខតិមយួេនះ្រតវបនតំ ង ស
សហរដ េមរកិទងំ ៧ រូបខងេលីចុះហតថេលខ េហយីក៏បន
ចមងជូន្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ ឯកអគគរដទូត េម- 
រកិ្របចេំនទី្រកង ណូយ ។ កនុងេនះក៏បនទមទរឲយេ ក
្រសី Condoleezza Rice រដម នី្រកសួងករបរេទស េមរកិ ក់
្របេទសយនួចូលកនុងបញច ីែសបកេខម  ៃន្របេទសែដលបនរេំ ភ
បំពនេសរភីពជំេន សនយ៉ងធងន់ធងរេនេលីពិភពេ ក ៕ 

 យ៉ងេ ច ស់ មនពលរដែខមរេ្រកមចំននួ ៩ រូប 
្រតវបនតុ ករយនួេខតមត់្រជក កត់េទសឲយជប់ពនធនគរ
េ្រកយពីឃុខួំនអស់រយៈេពលជតិ ៩ ែខ បនទ ប់ពីពកួគតន់គំន
េ្រកកេឡងីេធីកូដកមមត ៉ទមទរ ឲយ ជញ ធរយនួ្រសក យទង 
និង្រកេបរកដំេ ះ្រ យេរ ងដីធីជូនពកួគត់ ។ 
 មករអះ ងពី សីែខមរេ្រកម ែដលកំពុងឋតិកនុង
សភពភ័យខច បនទ ប់ពីតុ ករយនួេខតមត់្រជកកត់េទសឲយ
ជប់ពនធនគរកលពីៃថងទី ១៥ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ បនឲយដងឹថ 
មនមនុស ចំននួ ៩ នក្់រតវបនតុ ករយនួកត់េទសឲយជប់
ពនធនគរពី ៦ ែខេទ ២ ឆន  ំ។ សីែខមរេ្រកមែដលសុំមិនបេញចញ
េឈម ះបនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ មនុស កនុងចំេ មមនុស
ទងំ ៩ នក់េនះ រមួមនទី១-អនក្រសី នង យន៉ ្រតវជប់
ពនធនគររយៈេពលពីរឆន  ំ េ យេចទ្របកន់ពីបទបំផញ្រទពយ
សមបតិ, មនេចតនេធីឲយខចូខត្រទពយសមបតិ និងេធីឲយខចូ 
ស ប់ធន ប់ ធរណៈ ។ ទី២-អនក្រសី នង យ៉ូន ្រតវកត់
េទសឲយជប់ពនធនគររយៈេពល ១ ឆន  ំ ៦ ែខ ។ ទី៣-អនក្រសី 
នង ចនថ , ទី៤-អនក្រសី នង ចន, ទី៥-េ ក េច េអន មន ក់ ៗ 
្រតវបនតុ ករយនួកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ ១ ឆន  ំ េ្រកម
បទេចទ្របកនថ់ មនេចតនេធីឲយខចូខត្រទពយសមបតិ ។ ទី៦-
អនក្រសី នង ឃុ,ំ ទី៧-អនក្រសី នង សុខផត ្រតវបនកត់េទស

ឲយជបព់នធនគរមន ក់ ៩   ែខ េ យេចទពបីទេធឲីយខចូស ប់
ធន ប់ ធរណៈ, ទី៨-េ ក េច សុខ ភព ្រតវជប់ពនធនគររ
យៈេពល ៦ ែខ ពីបទបំផញ្រទពយសមបតិ និងជនរងេ្រគះែខមរ
េ្រកមមយួរូបេទ តមិនទន់ដឹងេឈម ះ ។ 
 ្រសីរងេ្រគះខងេលីសូមមិនបេញចញេឈម ះ បនេរ ប ប់
ឲយដឹងថ មុនេពលពកួគត់្រតវតុ ករយនួកត់េទសទងំ 
អយុតិធមិែបបេនះ គឺេនៃថងទី ២២ ែខមក  ឆន  ំ២០០៨ មនបង
បូនែខមរេ្រកមេនភូមិរេល ង ឃុចូំវ ងំ ្រសក យទង ្របមណ 
២២ នក ់ បនដឹកនគំន េធីកូដកមម្រកញនរនលេនខងមុខឃុំ
ង វ ្រសក្រកេប អស់រយៈេពលមយួែខ េដីមបីទមទរឲយ  

សីក នែខមរេ្រកម្រតវរងរបួសេ យ្រកមយួន យសំពង 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

រ ភិបលយនួរកដំេ ះ្រ យេរ ងដីធី ែដលបនរបឹអូស
យកកលពីអំឡុងឆន  ំ១៩៧៨ ។ បុ៉ែនករេធីកូដកមមត ៉េ យសនិ
វធីិរបស់ពកួគតអ់ស់រយៈេពលជងមយួែខេនឯឃុំ ង វ មិន
្រតវបន ជញ ធរមនសមតថកិចចយនួ ចុះេធីអន គមន៍ ឬចុះជបួ
េដីមបីែសងរកដំេ ះ្រស័យជូនពកួគត់េ ះេឡយី ។ រហូតដល់
ៃថងទី ២៦ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០០៨ េ យមិន ច្រទបំននឹងករ
ពយយម្របមូលផុំត ៉របស់ពកួគត់ េទីប្រកម ជញ ធរយនួបន
ពនត់អគគិសនី េហយីជលួ្រកម សីជនជតិយនួ និងសមតថកិចចយនួ
មយួចំននួកនុងសេំល កបំពក់សុីវលិ កនុងៃដេពលេពញេ យដំបង
ឆក់ និងែដក កបិំតេផ ង ៗ ចុះប ងក បពកួគត់យ៉ងកំេ លជរួ
ជតិ ។ េ្រកយករប ងក បេនះ ្រកម ជញ ធរយនួបនចបព់កួ
គត់េបះេឡងីរថយនដូចសតធតុ េហយីដឹកេទកន់ទីលេំន
នេរ ង ៗ ខួនវញិ ។  

 បុរសមន ក់ មមិនឲយបេញចញេឈម ះ បននិយយទងំ 
កុកកួលថ េ្រកយេពលពកួ ជញ ធរយនួដឹក្រកមអនកត ៉េទដល់
ភូមិរេល ងភម ពកួយនួបនចប់េបះទមក់ជនរងេ្រគះពីេលីរថ
យន ែដលប លឲយមនុស មយួចំននួ ពិេសស សី និងបុរសវយ័
ចំ ស់រងរបសួជទងងន់ ។ អំេពីហងិ កប៏នផទុះេឡងី ្រកម 
ជញ ធរយនួមនសមតថកិចចបនេ្របីដំបងឆក់ ដំបងប ងក បបងបូន

ែខមរេ្រកមជេលកីទីពីរ ។ េ យេឃញីទេងីដ៏ វៃ្រពៃផ ែបប
េនះ េទីបបងបូនកនុង្រសកខងេលី្របមណជង ៤០ នក់ េផ ង
េទ តនគំន េចញេធីអន គមន៍ ។ 
 បុរសខងេលីបនបនេទ តថ េ យេមីលេឃញី្រកម
យនួេ្របីដំបងឆក់ េហយីបន យសំពងជនរងេ្រគះែខមរេ្រកម 
េទីបពកួគត់បនយកកបិំត ពូេថ និងេ្របង ងំេផ ង ៗ កនុង
េគលបំណងបូរជីវតិ នឹង្រកមយនួឈនពនេ យឥតេករខ៌ម ស់
េនះ េដីមបីករពរជនរងេ្រគះ ។ េ្រកយករប៉ះទងគិចគន មយួេ្រប
េនកនុងភូមិរេល ង មនជនជតិេដីមែខមរេ្រកមជេ្រចីននក់្រតវរង
របួស អនកខះែបកកបលហូរឈមេជគខួន អនកខះ្រតវដំបងឆក់
េឡងីវេងងវងន់ អនកខះ្រតវ្រកម ជញ ធរយនួ យរែហក វរែហក
េខ េហមីៃដេហមីេជីង និងរបសួេពញខួន្របណ ។ ទេងីប ងក បដ៏

វអមនុស ធមិេនះ បនជំរុញឲយបងបូនែខមរេ្រកមកនុងភូមិ
ខងេលីែតកនផ់ទុះកំហងឹេទដង េទីបនគំន បំផញទី ន ក់ករភូមិ
រេល ង  យកំេទចរថយន ( ន) និងដុតម៉ូតូរបស់ពកួ ជញ ធរ 
យនួ ែដលេ្រកយមកមនករអះ ងពីរដអំ ចយនួថ ខចូ
ខតសរុបទងំអស់្របមណ ១០ នដុង េហយី្រកមជនជតិ
យនួរងរបសួ ៥ នក់ ចំែណកបងបូនែខមរេ្រកមែដល្រតវេគប៉ុន
យប៉ងសមប់េនះ គម ន ជញ ធរ ឬសមតថកិចច គិតដល់េទ ។ 

 កនុងករប៉ះទងគិចគន េនះ ្រកម ជញ ធរយនួបនេកះេ

គន បែនថមកន់ែតេ្រចីនេឡងី ៗ េដីមបីេធីករប ងក បបងបូនែខមរ
េ្រកមអនកត ៉េរ ងដីធី ។ េ្រកយពីករប ងក បយ៉ងកំេ លជរួជតិ
េនះ ្រកម ជញ ធរយនួបនចប់ខួន សែីខមរេ្រកមមន ម រតី
ក ន និង្រស ញ់ដីេករដូន ខួនខពស់កនុងភូមិរេល ង ្រសក
យទង ចំននួពីររូបយកេទ ក់ពនធនគរ និងេធីទរុណកមម

េផ ង ៗ ទងំទទឹងទិស ែដលកនុងេនះមនអនក្រសី នង យន៉ និង
អនក្រសី នង យ៉ូន ្រសកកំេណីតេនភូមិរេល ង ឃុចូំវ ងំ ្រសក
យទង េខតមត់្រជក ។ 

 េនៃថងទី ១៥ ែខតុ  ឆន  ំ ២០០៨ តុ ករយនួេខត
មត់្រជក បនេចញដីកេកះេ បងបូនែខមរេ្រកមមយួចនំនួ
េទ ត ដូចែដលមនេឈម ះខងេដីមេទកន់តុ ករេខតមត្់រជក 
េដីមបីេធីករជំនំុជំរះកី េរ ងបងបូនែខមរេ្រកម្របមូលផុំគន ត ៉ដីធី 
េហយីបនបំផញ្រទពយសមបត ិ និងេធីឲយខចូស ប់ធន ប់ - 
ធរណៈសីេគេនះ ។ បនទ ប់ពីេបីកសវនករ េគសេងកតេឃញីជន
ជប់េចទែខមរេ្រកម្របមណ ៩ នក់ខងេល ីគម នេមធវកីរពរក ី
គម នសិទធិ រស ី េពលមិនខសុអីដូចែដលពកួេគធប់បនេធេីទ
េលី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន អតីត្រពះេចអធិករវតភនំដិន 
ខងេជីង ្រសកគិរវិង  េខត ែកវ ្រតវបនពកួ្រកមកុមមុយនិសយនួ
កត់េទសេនះេឡយី ។ ជនរងេ្រគះខងេល្ីរតវបនតុ ករ
យនួកត់េទសឲយជប់ពនធនគរពី ៦ ែខេទ ២ ឆន  ំ ។ កនុង
ចំេ មជនរងេ្រគះមនេឈម ះអនក្រស ីនង ចនថ , អនក្រសី នង 
ចន, េ ក េច េអន, អនក្រសី នង ឃុ,ំ អនក្រសី សុខផត, េ ក 
េច សុខភព ្រតវបនតុ ករផច់ករសីេគេនះអនុញញ តឲយេន
េ្រកឃុ ំ េដីមបកី ងខួន េ យបញជ ឲយគណៈកមម ធិករ្របជជន
ឃុចូំវ ងំ ទទលួបនទុក្រគប់្រគង និងអប់រពំកួគត់ ។ ចំែណកអនក
្រសី នង យន៉ និងនង យ៉ូន តុ ករផច់ករេនះេលីកែលង
េទស េ្រពះថបនជប់ពនធនគរ ងំៃថងចប់ខួនេម៉ះ េហយីេបី
គិតេទអស់រយៈេពលជិត ៩ ែខបយ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរ កនុងរយៈេពលផទុះេឡងីបតុកមមត ៉នឹង
ជញ ធរយនួ េដីមបីែសងរកករេ ះ្រ យេរ ងដីធីជូនពកួគត់

េនះ មនបងបូនែខមរេ្រកម ប់រយ្រគ រេ្រកកេឡងី ែដលកនុង
េនះេគសេងកតេឃញីមនេនកនុងេខតឃងំផងែដរ ។ ចំែណកេន
េខតមត់្រជក ម បតុកមមដ៏ធំបំផុត គឺេនមុនៃថងបុណយចូលឆន ថំមី

្របៃពណីជតិែខមរ ែដលមនបងបូនែខមរេ្រកមជង ៦០០ នក ់ផទុះ
េឡងីបតុកមមេសទី្រគប់ភូមិ កនុង្រសក យទង េហយីេនះជសញញ
មយួគំ មដល់េមដឹកនកុំមមុយនសិផងែដរ ។ េទះជយ៉ង
មកដល់េពលេនះ បុរសពីររូបេឈម ះ េច េហន និងេច អុ៊ក ្រតវ
បនេគអះ ងថ ជេមដឹកនបំតុករកំពុងបត់ខួនេនេឡយី ៕ 

កញញ  សីរត័ន 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 12 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្របជពលរដ្រសក យទង េខតមត់្រជក អតតីទឹកដី 
កមពុជេ្រកម បនឲយដឹងថេនកនុងឱកសបុណយែសនដូន  ឬ
បុណយភជុ ំបិណ្របៃពណីជតិែខមរ ្របជពលរដែខមរេ្រកមេនតំបនភ់នំ
ពពល ្រសក យទង និង្រសក្រកេប េខតមត់្រជកបន្របរពធ
ពិធី្រប ងំេគ ម្របៃពណីជតិ ែដលមន ងំពីយូរលង់មក។ 
 ពិធី្រប ងំេគ ែដលជ្របៃពណីពលរដែខមរេ្រកមេន
េខតមត់្រជក ្រតវបនេគអះ ងថ កលពីេដីមេឡយីកមមវធីិ
្រប ងំេគែបបេនះ គឺ្រតវបនេរ បចំេឡងីេ យ្រកម្រពះសងឃ
ៃន្រពះេចអធិករវតេ យផទ ល់ គឺបនទ ប់ពីមនករចូលរមួជយួ
ស់ដីែ្រសវត ។ បុ៉ែនេ យេមីលេឃញី ពិធី្រប ងំេគេនះេចះ
ែតរកី ល លធំធត់ និងមនមនុស ជេ្រចីនចប់ រមមណ៍ និង
ចទទលួបនចំណូលេ្រចីនែថមេទ តេនះ ពិធី្រប ងំេគេនះ

្រតវ ជញ ធរយនួកនុង្រសកទងំពីរ ( យទង និង្រកេប) សុឈំរ
េឈម ះជអនកេរ បចំកមមវធីិ េហយីបូរេវនគន ្របរពធជេរ ង ល់ឆន ំ
ែដលេគអះ ងថ កនុងេគលបណំងជយួសំ លដល់ករចំ យ
របស់្រពះសងឃ ។ ែតផទុយេទវញិគឺេដីមបី្របមូលយកផលចំេណញ
ពីេភញ វបរេទស ្របជពលរដទងំជនជតិយនួ និងបងបូនែខមរ
េ្រកមអតីតមច ស់កមមវធីិ ែដលបនេទចូលរមួទស ន ៃនករ
្រប ងំេនះេ ះ ។ 
 មករអះ ងរបស់្របជពលរដែខមរេ្រកម ែដលបន
ចូលរមួទស នករ្រប ងំេគ ែដល្រតវបនគណៈកមមករ្របជ
ជន (យនួ) ្រសក យទងេរ បចំេឡងីកលពីៃថងទី ២៧ ែខកញញ  
ឆន  ំ ២០០៨ កនងេទេនះឲយដឹងថ យ៉ងេ ច ស់មនេគ
ចំននួ ៧០ គូរទងំេគែខមរទងំេគយនួ េទពីប ្រសក និងេខត
ននចូលរមួ្រប ងំ្របែជង េ្រកមករេរ បចំេឡងីេ យ 
គណៈកមមករ្របជជន្រសក យទង េ យេគលក់សំបុ្រតចូល 
ទស ន ៃនករ្រប ងំេនះកនុងតំៃល ៨ ពនដុ់ង ែដលពីមុនមក
ធប់លក់កនុងតំៃល ៥ ពន់ដុងែតប៉ុេ ះ ។ 
 ពិធី្រប ងំេគឆន េំនះ ្រតវបនគណៈកមមករ្របជជន
កនុង្រសក យទង ទទលួករេរ បចំេឡងីេនឯវតេគករេម ត
េ្រកម សថិតកនុងភូមិេគករេម ត ឃុេំល ងភី ្រសក យទង េ្រកម
ករដឹកនរំបសបុ់គគលេឈម ះ ្រតឹង កងថញ់ អនុ្របធនគណៈ
កមមករ្របជជនយនួ្របច្ំរសក យទង ។ 
 ្របភពខងេលបីនអះ ងេទ តថ ករ្រប ងំេគឆន ំ
េនះ្រតវបនគណៈកមមករេរ បចំកមមវធីិែចកេចញពីែផនក គឺទីមយួ

ែផនក្រកមេគជនំញ និងទីពីរែផនក្រកមចលន ឬភ មញញ
េ ថចូលរមួឲយែតមនេឈម ះ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនបនបនឲយដឹងេទ តថ ឆងកត់ករ
្រប ងំយ៉ងសិត ញអស់រយៈេពលមយួៃថងមក គូរេគែដល
ទទលួបនជ័យ ភីែផនកេគជនំញ បនេទេលី្រកមេគរបសជ់ន
ជតិយនួទងំអស់ ។ េលខ ១ គឺគូរេគពក់ផកេលខ ១៣ របស់
្រតឹង ុ ងំកក េទពី្រសក្រកេប ។ េលខ ២ បនេទេលីគូរេគ
ពក់ផកេលខ ២៨ របស់ ្រតឹង ុ ងំ ក េន្រសក យទង និង
េលខ ៣ គឺគូរេគពក់ផកេលខ ៤០ របស ់ េង ង ថញ់ ុ ងំ េទពី
្រសកចូវថញ់ េខតមត់្រជក ។ 
 ចំែណកជ័យ ភីែផនកចលនវញិ េលខ ០១ បនេទេល ី
េង ង ុ ងំបុក ជនជតិយនួ េន្រសក យទង គូរេគពក ់
ផកេលខ ៥២ ។ េលខ ០២ បនេទេលីគូរេគពក់ផកេលខ ៦៣ 
របស់េ ក េច េរសី ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម េទព្ីរសក
្រកេប និងចំ ត់ថន ក់េលខ ០៣ បនេទេលីគូរេគពក់ផក 
េលខ ៦៨ របសេ់ ក េច សុខ ុ ងំ ជនជតិែខមរេ្រកម េន្រសក
យទង ។ 

 គរួបញជ ក់ែដរថ ពនរងន់ែដល្រតវទទលួបន េលខ
មយួែផនកជំនញបនម៉ូតូេវវ៉ នផមយួេ្រគ ង តំៃល ១៤ នដុង   
ទូរទស  ២១ អិ៊ញមយួេ្រគ ង, ម៉សុីនចក់ឌីវឌីីមយួេ្រគ ង និង
្របក់ចំននួ ៥ នដុង ។ ចំែណកឯពនរងន់េលខមយួែផនក
ចលនវញិ គឺទទលួបនទូរទស  ២១ អិ៊ញមយួេ្រគ ង, ម៉សុីចក់
ឌីវឌីីមយួេ្រគ ង និង្របក់ចំននួ ៣ នដុង ។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង

 ្រកមនិស តិែខមរេ្រកមែដលបននឹងកំពុងសិក មសកវទិយ
ល័យនន េលអីតីតទឹកដីកមពុជេ្រកមរះិគនថ់ យនួេនែតេធី

សកមមភពជិះេគដ៏ែសន វ កនុងពិធី្រប ងំេនេខតមត្់រជក 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ជីវកមមេលខីនង្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេ្រកមយ៉ងងយ
្រសល េ្រពះមនុស ែដលចូលរមួទស ន ៃនករ្រប ងំេគឆន ំ
េនះ មន្របមណជង ៣០ ពន់នក់ េហយីេបីគិតេទគណៈកមម

ករ្របជជនយនួ្រសក យទង ទទលួបន្របក់ចំេណញយ៉ង
ភូកទឹកភូកដីជង ២៤០ នដុងឯេ ះ ៕ 

េច េ ន 

 បនទ ប់ពីមនករអះ ងរបស់្របធនករយិលយ័ រ-
ព័ត៌មន Associated Press េ កត ់ AP ្របចេំនទី្រកង
ណូយេឈម ះ Ben Stocking ថ្រតវបន្រកមប៉ូលិសនគរបល

យនួេ្របីម៉សុីនថត យបំែបកកបល ្រចបច់ក និងទត់ធក់របូ
េ កដូចសតធតុ េពលែដលរូបេ កកពុំងបំេពញករងរេន
កនុងបរេិវណវ ិ ទដីធីមយួកែនង រ ងរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ 
និង្រកម សនកតូលិកេនឯទី្រកង ណូយកលពីៃថងទី ១៩ 
ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨ ។  
 កនុងលិខតិមយួេផញីពីទី្រកងបងកក AP បនឲយដឹងថ 
្រកមប៉ូលិស ៃនកមងំ្រប ប់ វុធយនួបន្របមូលរបឹអូសយក
ម៉សុីនថតរបសេ់ ក Ben Stocking េ្រកយេពលពកួេគេចទ
្របកន់ថ េ កបនចូលថតរបូេនតំបន់ មឃត់ ។ េហយី 
ខណៈេពលែដលេ ក Ben Stocking ទមទរមកវញិ ្រកម
បូ៉លិសនគរបលយនួ បនយកម៉សុីថតេនះ យបំែបកកបល 
្រចបច់ក េហយីែថមទងំបនទត់ធក់េ កេទ ត ។ េលសីពី
េនះ េ ក Stocking ្រតវបន្រកមនគរបលឃុខួំនអស់្របមណ
ជងពីរេម៉ង ។ េ កនិយយថ េ្រកយេពលេ ះែលងពីករឃុំ
ឃងំ េ ក្រតវចូលមនទីរេពទយេដរមុខរបសួចំននួ ៤ េធនរ រឯីម៉សុីន
ថតមិនទន់្រតវបន្រកម ជញ ធរយនួ្របគល់ជូនវញិេឡយី ។ 
 ចំេពះេហតុករណ៍េនះ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួបន
បដិេសធន៍ ចអ់ហងក រអំពីអីែដលេ ក Stocking និង រពត៌័-
មន AP បនេចទ្របកន់ មិនែតប៉ុេ ះរ ភិបលយនួែថម
ទងំេធីករេថក លេទសេ ក Stocking ថបនបំពនចបប ់
ទំ ប់កុមមុយនសិយនួេ យបនថតរូបេនតំបន់ មឃត ់ ។
 ្របភពពីកែសតនគរបល្របជជន ឬ Cong An Nhan 
Nhan បនសរេសរថ េ ក Ben Stocking ្រតវបន្រកសួងករ
បរេទសយនួេកះេ េទជបួេដមីបីេធីករ្រពមន ។ កែសតេនះ
បនបនឲយដឹងេទ តថ ្រកសួងកំពុង្រតតពិនិតយពីសកមមភព ៃន
កំហុសឆគងេផ ងេទ តរបស់េ ក Ben Stocking ។ ចំែណក
កែសតសនិសុខ ជធនី ឬ An Ninh Thu Do បននិយយែដរ
ថ ខណៈេពលែដលេ ក Ben Stocking ្រតវបន្រកសួងករ

បរេទសេកះេ េទជបួ ្រកសួងបនេថក លេទសខងំ ៗ េទេលី
េ ក Ben Stocking ថបនតិះេដ លកមងំសនិសុខ េពល
ែដលេ កនយិយថ ពកួេគ (្រកមប៉ូលិស) បនេ្របីអំេពហីងិ
េទេលីរូបេ ក ។ 
 ទក់ទិននឹងករេ្របីអំេពីហងិ  េទេលី្របធនករយិ- 
ល័យ រព័ត៌មន AP ្របចេំនទី្រកង ណូយរូបេនះ េ ក 
John Daniszewski ្របធនភន ក់ងរព័ត៌មន AP ទទលួបនទុក
ែផនកព័ត៌មនអនរជតិ បនសែមងករខងឹសមបរ េហយីថទេងី

របស់្រកមនគរបលយនួ េធីេទេលីអនក រពត៌័មនបរេទសែបប
េនះ គឺជទេងីមយួែដលមិន ចទទលួយកបន កនុងនម្របេទស
យនួគឺជ្របេទសមយួែដលកំពុងមនកររកីចំេរនី ។ េ ក 
Daniszewski បនមន្រប សន៍េទ តថ េ ក Stocking 
កំពុងែតបំេពញភរកិចចេ យសនិវធីិ ្រសបចបប់ និង មវជិជ ជីវៈ 
មិនគរួ នគរបលយនួេ្របីអំេពីហងិ េទេលីរបូគត់ យ៉ង
វៃ្រពៃផ ែបបេនះេឡយី ។ េ កែថមទងំបនទមទរឲយរ -

ភិបលកុមមុយនសិយនួ េធីករសុំេទសេ ក Stocking ជ -
ធរណៈេទ តផង ។ 
 េទះជែបបេនះកី អនកនពំកយ្រកសួងករបរេទសយនួ
េឈម ះ  Le Dung សីេគេនះ បនបដិេសធន៍យ៉ង ចខ់ត
ចំេពះេរ ងអនក រព័ត៌មន AP ្រតវ្រកមនគរបលយនួ យេធី
បប េហយីែថមទងំអះ ងថេ ក Ben Stocking មិនបន 

េ ក Ben Stocking ែដល្រតវ្រកមប៉ូលិសយួន យែបកកបល 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េគរពចបប់រដករយនួេទ ត ។ 
 ឯកអគគរដទូតសហរដ េមរកិបនឲយដឹងែដរថ េមរកិ
បនេផញីលិខតិមយួេទកន់រ ភិបល្រកង ណូយ ចំេពះេហតុ
ករណ៍ែដលបនេកីតេឡងី េនកែនង្រកម សនិក្របមូលផុំបន់
្រសន់េនះេហយី ។ 
 ទេងី យតប់របស់្រកមនគរបល ៃនរ ភិបលយនួបន
េ្របីេទេលី្របធនករយិល័យ រព័ត៌មន AP ្របចេំនទី្រកង
ណូយេឈម ះ Ben Stocking កលពីៃថងទី ១៩ កញញ  េនះ 

បនេធីឲយមជឈ នជតិ និងអនរជតិបែងរករចប់ រមមណ៍យ៉ង
ខងំ ។ កនុងេពលែដលអនកនពំកយរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ េន
ែតខះេសចកីក នទទលួ គ ល់ថ ្រកមសមតថកិចចរបស់ខួនបន
េ្របីអំេពីហងិ េទេលី្របធនករយិល័យ រពត៌័មន AP  េហយី
បន្រពមន េ ក Ben Stocking ថបនរេំ ភចបប់រដករ
កុមមុយនិសយនួសីេគេនះ បនេធីឲយមតិជតិ និងអនរជតិរះិគន់ 
ជំុទិស ។ 
 ភពចំរូងច្រមស នឹងករណី យតប់អនក រពត៌័មនរូប
េនះ ្រតវបនកែសត េមរកិកងំមយួ ែដលទទលួបនេសចកី
យករណ៍ពី្រកមអនក រព័ត៌មន AP ្របចេំនទី្រកងបងំកក 
កលពីៃថងទី ២០ កញញ  ែដល AP េនែតអះ ងថ េ កBen 
Stocking ្រតវបន្រកមប៉ូលិសយនួឃុខួំនអសជ់ងពីរេម៉ង េហយី
យឲយែបកកបល ្រចបច់ក និងេធីទុកខបុកេមនញេផ ង ៗ ។ េយង
មព័ត៌មនផល់ជូនេនះ ្រកមសហ្របតិបតិករសំ ប់កមមវធីិ្របចំ

តំបន់ សុី េ ក Bob Dietz មន្រប សន៍ថគណៈកមមករ
ករពរអនក រព័ត៌មនេជ ជកេ់លីេសចកី យករណ៍ របសអ់នក
រព័ត៌មន AP ។ 

 េ ក Bob Dietz មន្រប សន៍ថ៖ “េយង ម 
េសចកី យករណ៍ពី រព័ត៌មន AP ែដលថេ ក Stocking 
្រតវេគ យ ្រចបច់ក និង យ្រតវកបល និយយរមួគឺករេ្របីអំេពី
ហងិ េទេលីរូបគត់េ យ្រកមអនកចប់ខួនគត ់។ គណៈកមមករ
ករពរអនក រព័ត៌មនេយងីខញុ ំ េ យែផកេលីព័ត៌មនទងំេនះ 
េហយីេយងីខញុបំនេមីលែខ ភពយនខន តខ ីសពីីេហតុករណ៍ែដល
េកីតេឡងីមុននងឹេ ក Ben Stocking ្រតវេគចប់ខួន ។ េហយី
អីែដលេយងីខញុបំនេឃញី េនះគឺជរូបភពមយួមិនលចំេពះ
្របេទសយនួ” ។ 
 តំ ងគណៈកមមករករពរអនក រព័ត៌មន បនេ
ករប ងក បរបស់ ជញ ធរយនួែបបេនះ ថជសកមមភពមយួធងន់ៃដ
បនិច បុ៉ែនអីែដលសំខន់េនះគឺទក់ទិនេទនឹង កបបកិរយិ
របស់្របេទសយនួ ែដលបនេធីេទេលី្រកមអនក រព័ត៌មន ។ 
េ ក Bod Dietz បនសងកត់ធងន់ ៗ និងនិយយេ យេ ម ះពី

ចិតថ មនអនក រព័ត៌មនជេ្រចីនែដលកំពុងបំេពញករងរកនុង
្របេទសយនួ មនករ្រពយបរមភ និងកំពុងទទលួរងឥទធិពល ដល់
ករងរពកួេគ េ យពកួេគ្រពយបរមភពីករេ្របីអំេពីហងិ ដូច 
ែដលបនេធីេទេលី្របធនករយិល័យ រពត៌័មន AP ។ 
 េ ក Bob Dietz ៖ “ករណីបំពនអនកកែសត Ben 
Stocking គឺជករណីមយួមិនធមម  បុ៉ែនអីែដលេយងីបន
បញជ ក់ជមយួរ ភិបលយនួ ងំពីេពលបនចូលជសមជិក 
WTO ្រកមអនក រព័ត៌មនកនុង្របេទសយនួ ្រតវបន ងំេ្រចនី
ជងមុន  ខណៈមុន នឹងបនចូលជសមជកិអងគករពណិជជកមម
ពិភពេ ក ្របេទសយនួបនសនយ ថនឹងមន កបបកិរយិទូលំ
ទូ យជងេនះចំេពះអនក រពត៌័មន និងេបីកចំហរឲយមនេសរ ី
ភព រព័ត៌មន ជករពិត្របេទសយនួេនែតេធីមិនេកីត” ។ 
 េទះបី្របេទសយនួ បន កក់្រមិតចំេពះ្រកមអនក រ
ព័ត៌មនបរេទស ែដលកំពុងបេំរកីរងរកនុង្របេទសយនួកី ែត
េ ក Bob Dietz មន្រប សន៍ថ េ កមិនែដលេឃញីមន
ករណីធងន់ធងរ មយួ េកីតមនេឡងីចំេពះ្រកមអនក រពត៌័មន
បរេទសដូច ែដលេគបនេធីេទេលីេ ក Stocking េឡយី ។ 
ទក់ទិននឹងេរ ង្រកសួងករបរេទសយនួេកះេ  េ ក Ben 
Stocking េទ្រពមន េ យថមនេចតនបំពនចបបកុ់មមុយ
និសយនួ ែដលបនថតរូបេនតំបន់ មឃត់ េហយីថរ ភិ- 
បល នឹងចត់វធិនករបនបនទ ប់ចំេពះអនក រព័ត៌មនរូបេនះ 
េ ក Bob Dietz មន្រប សន៍ដូេចនះថ ៖ “Ben Stocking  
និងអងគភព រព័ត៌មន AP ចង់បំេភច និងចត់ទុកេរ ង ៉វេនះ
ទុកមយួែឡក ។ មខញុយំល់ ពកួេគ្រគន់ែតេធីេសចកី យករណ៍
សីពីេហតុករណ៍ ែដលេកីតេឡងីជូនេទអនក រព័ត៌មន AP ែត
បុ៉េ ះ ។ ពកួេគមិនចង់អូសបនយេរ ងេនះេធីអីេទ ពកួេគចង់

បនបំេរកីរងរជ ជីពអនក រព័ត៌មនរបស់េគដូចេដីមវញិ ។ ែត
្របសិនេបីរ ភិបលយនួចង់េធឲីយបញេនះកន់ែតរកីធំធត់ េនះ
គឺជករេ្រជីសេរសីរបស់្របេទសយនួ ។ េហយីេយងីខញុនឹំងយក 

្រកមប៉ូលិសយួន ែដលចុះេទប ងក បបតុករ និងអនក រព័ត៌មន 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ចិតទុក ក់ ម ន ថេតី្របេទសយនួនងឹេ ះ្រ យបញ
េនះយ៉ង វញិ” ។ 
 ្រកមសហ្របតិបតិករសំ ប់កមមវធីិ្របចតំំបន់ សុីរបស ់
គណៈកមមករករពរអនក រព័ត៌មនបននិយយេទ តថ ថីតបិត
្រតវ្របឈមនឹងករ ក់ក្រមិត និងេធីដំេណីរេទ មក កនុងទី
្រកង ណូយ ទី្រកងៃ្រពនគរ និងតំបន់េផ ង ៗ េទ តមនករ
ក់កំហតិ ែតបនទ ប់ពីមនករប ងក បអនក រព័ត៌មនបរេទស 

េឈម ះ Ben Stocking មក េគពុំទន់េឃញីេហតុករណ៍ែបក
មយួេកីតេឡងីចេំពះអនក រព័ត៌មនបរេទសដៃទេទ តេទ ។ 
 េ ក Bob Dietz មន្រប សន៍ថ ៖ “ពំុមនអនក រ
ព័ត៌មនរូប  ែដលខញុបំនេធកីរទក់ទង េហយីថមន រមមណ៍
ទទលួគំនបែផនក ម រតីេនះេទ ករ្រពយបរមភ្រគប់េពល គឺជ
ឧបទទវេហតុៃចដនយ កនុងករទទលួរងសកមមភពប ងក បពី ជញ - 
ធរយនួ ។ មខញុយំល់ េនះ្រគន់ែតជករណីដ៏ក្រមមយួែដលេកីត

េឡងីែតមយួេលកីកនុងេពលែដល្រកមនគរបលយនួបនេ្របីកមងំ 
ប ងក បយ៉ងធងន់ៃដដូេចនះ ។ បុ៉ែនេបីេយងីគិតេទ េនះបងញពី
កបបកិរយិរបស់រដអំ ចយនួ េទេលី្រកមអនក រព័ត៌មន 

ែដលែសងឲយេឃញីថ ពកួេគចង់្រគប់្រគង និង ក់ក្រមិត្រកមអនក
រព័ត៌មន” ។ 

 គរួរលំឹកថ កនុងរយៈេពលខេីនះ មនអនក រព័ត៌មនកនុង
្រសកជេ្រចីន្រតវបនរដអំ ចយនួចប់ ក់គុក បូករមួទងំ្រកម 
អនកេលងបុក (Blogger) ផងែដរ ។ េ ក John Daniszewski 
្របធនភន ក់ងរព័ត៌មន AP ទទលួបនទុកែផនកព័ត៌មនអនរជតិ 
េនែតេថក លេទសទេងីរបស់រ ភិបលកុមមុយនសិយនួ ែដលគម ន
ទំនលួខសុ្រតវ េហយីេ កេលីកទឹកចិតទមទរឲយរ ភិបល
កុមមុយនិស្រកង ណូយ មនេសចកីក នេធីករសុំេទស
េ ក Ben Stocking ជ ធរណៈ ៕         

េច មនុេខម  

 ម នីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បននិយយថសហព័នធ 
េនែតបនសកមមភព ជំរុញឲយ្រពទឹធសភ េមរកិអនុម័តចបប់ HR 

3096 កនុងទសិេ ក់គំនបឲយរ ភិបល្រកង ណូយេគរព
សិទធិមនុស  និង េសរជំីេន សនពលរដែខមរេ្រកមេនេលីអតីត
ែដនដីកមពុជេ្រកម ។ 
 េសចកី្រពងចបប់េលខ HR ៣០៩៦ សីពីករករពរ
សិទធិពលរដែខមរេ្រកម េនេលីអតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម ែដលសភ
តំ ង ស េមរកិ បនេបះេឆន តគ្ំរទរចួេហយីកលពីៃថងទី 
១៨ ែខកញញ  ឆន  ំ ២០០៧ មន រសំខនខ់ងំ ស់ស្រមប់
្របជពលរដជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់រ ភិបលយនួ្រកង ណូយ ។  
 េ កបណិត Joshua Cooper នយកវទិយ ថ នសិទធិ
មនុស រដ ៃវ ៉ និងជឧតមទី្របឹក ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
បនែថងឲយដឹងមុនេនះថ គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម
េនែតបនជំហររបស់ខួន េហយីកនងមកសហពន័ធបនជបួជមយួ
នឹងសមជិកគណៈកមម ធិករកចិចករបរេទស ្រពឹទធសភ េមរកិ 
និងបុគគលិកគណៈកមមករក ល ែដលមនភរកិចចពិនិតយេមីល
េនេសចកី្រពងចបប់ សីពីសិទធិេសរភីពែខមរេ្រកមេនេយ ក 

មខងតបូង ។ េ្រកពីេនះ សហព័នធនឹងេរ បចំសននិសីទនឹងអងគ
ករអនរជតិមយួចំននួជបនបនទ ប់ ែដលជសមព័នធមិតេដីមបី

បងញពីរបយករណ៍ទក់ទិន នឹងករបំបិទសិទធិេសរភីព និង 
បណុះប លលទធិ្របជធិបេតយយ ្រពមទងំបញសិទធិមនុស
េនកមពុជេ្រកម ។ 
 េ កបណិត Joshua Cooper បនមន្រប សន៍
បញជ ក់ថ៖ “សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម នឹងជំរុញឲយរ ភិបល
សហរដ េមរកិ បែងរនេយបយដ៏្រតឹម្រតវ ចប់ រមមណ៍បញ
ែខមរេ្រកម េហយីនឹងជ្រមញឲយសមជិក្រពឹទធសភអនុម័តេសចកី
្រពងចបប់េលខ ៣០៩៦ េដីមបកីរពរសិទធិែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
កំពុងរស់េនេលែីដនដីកមពុជេ្រកម” ។ បណិត Joshua Cooper 
បនថ គរួឲយ យ ស ់សំេឡងរបស់ែខមរកមពុជេ្រកមទងំេនះ

េ កបណិត Joshua Cooper នងិ្រពះេតជគុណ សនឺ យុងឹរតន 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 16 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ពំុមននរ ឮ ដូេចនះកនុង នៈជពលរដ េមរកិកងំ េ កនឹង
េ្របីឥទធិពលរបស់េ ក េដីមបឲីយសហរដ េមរកិមននេយបយ
្រប្រពឹត្រតឹម្រតវ េដីមបីជ្របេយជន៍ដល់ពលរដែខមរេ្រកមេ្រចីន
ននក់ ែដលរស់េនេលីទឹកដីកំេណីតរបស់ខួន េហយីសថិត

េ្រកមករ្រតត្រ របស់រ ភិបល្រកង ណូយសពៃថងេនះ ។  
 េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  អនុ្របធន្របតិបតិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម ទទលួបនទុកកិចចករបរេទសបនឲយដឹងែដរថ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនទមទរយ៉ងទទូចសុំឲយសមជកិរដ
សភ និង្រពទឹធសភ េមរកិបនពិនិតយនូវកររេំ ភសិទធិមនុស  
ៃន ជញ ធរ្រកង ណូយ េ យមនវធិនករចបស់ ស់ស្រមប់
្របេទស្របកន់របបកុមមុយនិសយនួផច់ករមយួេនះ ។ 
 េ កអនុ្របធន្របតិបតិបនបញជ ក់េទ តថ កនុងករ
ជំនបួនឹងម នី េមរកិកងំមុនេនះ សហព័នធបនជូនភសុ ង ៃន
ករបងខ ងំអតីត្រពះ្រគេចអធិករវតភនំឌិនខងេជងី ្រសកគិរវីង  
េខត ែកវ និងករចប់ ក់គុក្រពះសងឃែខមរេ្រកម ៥ អងគេផ ង
េទ តេនេខតឃងំ េ យរមួទងំ សីែខមរេ្រកមពីរនក់េទ តេន
្រសក យទង េខតមត់្រជក ែដល្រតវ ជញ ធរយនួេ្របអំីេពី
ហងិ រចួចប់ឃុឃំងំយ៉ងអយុតិធម៌បំផុតេនះ ។ 
 េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  បនអំពវនវសុំឲយពលរដែខមរទងំ
អស់កនុងសហរដ េមរកិជយួផល់ករគ្ំរទ េ យសុំឲយមនករ 
គ្ំរទពីសមជិក្រពឹទធសភេន្រគប់រដ អនុម័តេលីគេ្រមងចបប់
េលខ ៣០៩៦ ែដលគេ្រមងចបប់មយួេនះ ត្រមវឲយរ ភិបល
កុមមុយនិសយនួអនុវត មេគលករណ៍ចបបអ់នរជតិ ែដលជ
ផល្របេយជនដ៏៍សំខន់ដល់ពលរដែខមរ កំពុងរស់េនេលីទឹកដី 
កមពុជេ្រកមបចចុបបនន ។ 
 េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  បនមន្រប សន៍ថ ចបប់េលខ 

៣០៩៦ គឺ្រតវបនេបះេឆន តជប់ែផនកខងតំ ង សេហយី 
បុ៉ែនេនែផនកខង្រពឹទធសភ មិនទន់បនេបះេឆន តទទលួ គ ល់ 
េទ េហយីេគនឹងេបះឆប់ ៗ េនះ ។ េឆ តឱកសេនះ េ កសុឲំយ
្របជពលរដែខមរទូេទ ទងំមិតភកិបរេទសទងំអស់ ែដលមនករ
ណិត សូរចេំពះបងបូនែខមរេ្រកម េម ជយួអំពវនវេទ

សមជិក្រពឹទធសភរបស់ខួនេន មរដនីមយួ ៗ េ្រពះកនុងរដ
នីមយួ ៗ មនសមជិក្រពឹទធសភ ២ នក់ តំ ងរដ្របចេំន 
៉សុីនេ នឌីសុ ីឲយេគេបះេឆន តឲយចបប ់HR 3096 បនជប់ ។ 

  សូមបញជ ក់ថ ចបប់េលខ ៣០៩៦ េនះគឺជចបប់
សំខន់បំផុតសំ ប់ករ ក់គំនបេទេលី្របេទសយនួ ។ ដូេចនះេ្របី
ជចបប់េនះ្រតវបនអនុម័តេ យ្រពឹទធសភ េមរកិ គឺថករគប
សងកត់េទេលីេសដកិចច្របេទសយនួ នឹងមនឥទធិពលយ៉ងខងំ 
ែដលយនួ្រតវែតបនទន់ឥរយិបថេគរពសិទធិមនុស  េសរភីពជំេន
សន និងេសរភីពេផ ង ៗ េ្រពះចបបហ់នងឹយនួ្រតវជប់ 

លកខខណ័កនុងេរ ងេផ ង ៗ ជេ្រចីន ៕                
VOKK 

-វិទយុសំេឡងកមពជុេ កម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកង សីុ៉នេ ន រដធនីៃន សហរដ េមរកិ 
ស្រមប់បេ្រមដល់្របយិមតិអនកនិយម ប់ករផ យរបស់វទិយុេយងខញុ  ំ។  
-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួយសបហ៍មង េរ ង ល់ៃថងអងគ រ ៍ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់េម៉ង ១០ យប់ េម៉ងេនកមពុជេ្រកម មកមពស់
រលកធតុ កសខី ១៥.៦៩០ គឡូីហឺត ។  
-្របយិមតិ ក៏ ចេបក ប់បន្រគប់េពល មរយៈេគហទពំរ័ www.khmerkrom.org/vokk ។ 

-េ កអនកនងក៏ ចេផញអតថបទមកកន់ករយិល័យេយងខញុ ំ ម្របអប់អុីែមលៈ  vokknews@gmail.com 

េ ក ្របក់ េសរវីុឌ  និងតំ ង ស េមរកិ កនុងកិចច្របជុំមួយ 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 17 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលពីៃថងទី ២ តុ  ម នសីហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម
្របចេំនកមពុជ បន្របប់ឲយដឹងថតំ ងបងបូនែខមរេ្រកមេទពី
សមគម-អងគករសិទធិមនុស ចំននួ ៦ េផ ង ៗ គន  បនេទជបួ 
និង ក់សំេណីរេទអនក្រសីភរៈធរ ី ថ នទូតសហរដ េមរកិ 
្របចេំនទី្រកងភនំេពញ េដីមបីេធីយ៉ង េសនឲីយ ជញ ធរយនួផល់
សិទធិេសរភីព និងេសរជំីេន សនដល់្រពះសងឃ និង្របជ
ពលរដែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រដ-
ករយនួកុមមុយនសិ្រកង ណូយសពៃថង ។ 
 មករអះ ងពីម នីសហព័នធបនឲយដឹងថ សមគម-
អងគករសិទធិមនុស ែខមរេ្រកមចនំនួ ៦ កនុងេនះរមួមន្រពះេតជ-
គុណ េយ ង សិន ្រពះ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម, 
្រពះេតជគុណ ថច់ បិ៊ញ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម្របចំ
េនកមពុជ, េ ក ថច់ េស  ្របធនសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម, 
េ ក យន ថរូ ្របធន្រកម្របឹក ភិបលអងគករ សីែខមរកមពុជ
េ្រកម, េ ក ង ច័នទ រទិធ ិ្របធនអងគករករពរសិទធិមនុស ែខមរ
កមពុជេ្រកម និងអនក្រសី ្រពំ យ៉ង ្របធនអងគករ សីែខមរកមពុជ
េ្រកម ្រពមទងំសហករមីយួចនំនួេទ ត ។ 
 ្រពះេតជគុណ ថច់ បិ៊ញ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម្របចេំន្របេទសកមពុជ បនមនសងឃដកីឲយដឹងថ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកមបនពនំឯំក រជេ្រចីន សីពីបញរេំ ភ
សិទធិមនុស  និងទេងីបំពរបំពនរបស់ ជញ ធរ្រកង ណូយ 
ែដលេធីមកេលី្រពះសងឃ និង្របជ សែខមរេ្រកម ។ ្រពះេតជ-
គុណ ថច់ បិ៊ញ បនឲយដឹងថ េ្រកពីឯក រទក់ទងនឹងករណី
រេំ ភសិទធិមនុស , ជំេន សន, កររបឹអូសយកដីធីែ្រសចំករ 
និងលិខតិេ ះែលង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េចញពីពនធនគរ 
តំ ងសហពន័ធ ក៏បន ក់សំេណីរជូនេទ ថ នទូត េមរកិ 
ចំននួ ៥ ចំណុចេក ៗ េដីមបីជំរុញឲយមនករេសុីបអេងកតេ យ
ឯក ជយមយួ ។ ្រពះអងគមនសងឃដីក “ករណីទីមយួ េរ ងែខមរ
្រកហមសមប់ែខមរេ្រកមទងំេនកមពុជេ្រកម និងេនកមពុជ េរ ង
េនះគឺទក់ទិនេទនឹងករ ប្រពសមេនគមន៍វជិជ ែបបកុមមុយនសិ
េនកមពុជ ដូេចនះេយងី ចនិយយថ មនករជប់ពក់ព័នធរ - 
ភិបលកុមមុយនសិយនួ ។ ករណីទីពីរ េរ ង ជញ ធរយនួេខត
មត់្រជក បនឃុខួំន សីែខមរេ្រកមពីររូបមកដលស់ពៃថងេនះ េ្រកយ
ពីករដឹកនបំងបូនែខមរេ្រកមេនកនុងេខតខងេលីេចញត ៉ទមទរ 
ឲយរ ភិបល្របគល់ដីធីជូនពកួគត់វញិ ។ ករណីទីបី គឺករណី

ឃតកមមេទេល្ីរពះេតជគុណ គឹម តុកេជីង ្រពះេមគណេខត 
្រពះ្រតពងំ ែដល្រតវសុគតទងំ ថ៌កំបងបំផុត ។ ករណីទីបនួ 
គឺករណី្រពះេតជគុណ េអ ង សុខេធ ន ែដលបនសុគតេន
្របេទសកមពុជបនទ ប់ពីចូលរមួបតុកមមអហងិ  និង្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមជេ្រចីនអងគេផ ងេទ ត និងទី្រប ំ គឺករណី្រពះេតជគុណ 
ទឹម ខន ពលរដែខមរ (កមពុជ) ែត្រតវេគចប់ផ ឹក េហយីបញជូ ន
ចូលគុក្រសកយនួ និងេចទ្របកន់ថជជនជតិយនួ” ។ 
 ្រពះេតជគុណ េយ ង សិន ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរ
កមពុជេ្រកម ្របចេំន្របេទសកមពុជបនមនសងឃដីកេទអនក
្រសីភរៈធរ ី ថ នទូត េមរកិថ ្រពះអងគមនេសចកីេ កេ  
និងេ ក យឥតឧបមរចំេពះករណី្រពះេតជគុណ េអ ង សុខ
េធ ន និង្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ែដលេទបីនឹង្រតវសមតថកិចច
កមពុជចប់ផ ឹក និងបញជូ នេទឲយរដករយនួ ក់គុកទងំកេម ។ 
្រពះអងគបនេសនសុីំឲយ ថ នទូត េមរកិ ពិនិតយេមីលរបយករណ៍ 
និងសំេណីររបស់តំ ងបងបូនែខមរេ្រកមឲយបនដិតដល់ េដីមបី
ចត់វធិនករ ក់គំនបរ ភិបល្រកង ណូយ ឲយេចះេគរព
សិទធិ្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម ។ 
 ចំែណកេ ក យន ថរូ ្របធន្រកម្របឹក ភិបលអងគ
ករ សីែខមរកមពុជេ្រកម បន្របប់ពីលទធផលេ្រកយពីករជំនបួ
នឹងម នី ថ នទូត េមរកិថ “េយងីខញុជំតំ ងែខមរេ្រកម បន
េទជបួម នី ថ នទូត េមរកិកងំកលពីៃថងទី ២ ែខតុ  ។ មុន
េនះ េយងីខញុបំនសរេសរលិខតិ េសនីសុំជបួឧបករ ី រដម នី្រកសួង
ករបរេទស េមរកិកងំ ក៏បុ៉ែនេ យ រេ កឧបករអីតម់ន
េពល េទីបម នី ថ នទូតអនុញញ តឲយេយងីខញុជំបួកលពីៃថងទី ២ ែខ
តុ េនះ” ។                                          (តេទទំព័រទី ២៤) 

គណៈ្របតិភូែខមរេ្រកម និងអនក សី ភរៈធរ ី ថ នទូត េមរកិ 

 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 18 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

៦៩-ឯមច ស់អងគចនច់ ក អុងេ ទ ងគនុក ី

  ចរចលូបូរ ជ ថ ន ។ 

៧០-េសចយលម់ណលខ តខ់ ន រះុេរ ពំុមន 

  ទី ថ នខ តខ់ នឧតម ។ 

៧១-េទបេសចគនុគតិជំន ុ ំនងិជធ ំ

  ថភនេំពញពំុសបបយ ។ 

៧២-ដបិតបក់ បកបតប់នទ យ េទបខ តព់ នយ 

  ឲយេធបនទ យជថម ី។ 

៧៣-កេ ះ ពះបទច ក   េ បេធឃម តខ ម ី

  ពីេព ពះបទវងវញ ។ 

៧៤-ឯអុងេនះេនភនេំពញ ែតងេរ បេកប៊ញី 

  មនចញមនផេូ យកយ ។ 

៧៥-េហយេ បេរ បេធបនទ យ ទរ សកសព យ 

  េ យកយេកប៊ញីេចញ ។ 

៧៦-េ ទ ងគនុធលំនន់តិេន េ បអុងតចូេទ 

  េធកររក ទរ សក ។ 

៧៧-េយងពំុពណ៌នេចលទកុ នទិនេទមុខ  

  ខងេខតកពំង ់ យេ ម ះ ។ 

៧៨-ដបិតហងួ ស់េ បចេំពះ េ កនរនទេនះ 

  ឲយេចញេទឈរជទរ ។ 

៧៩-ជមួយនងឹអុងបន ំ  រះគតិជំន ុ ំ

  ជកររក បនទ យ ។ 

៨០-ឯអុងឲយេរ សេកកយ  ែកនកពំង ់ យ 

  ប យ៉េជងៃ ពេនះផង ។ 

៨១-េខតកពំងេ់ស មសទឹង តង េ ចនៃ កកនង 

  ឲយ បរនបេ់ យកយ ។ 

៨២-កយកនេ់កកបសព យ េ យ តតជនយ 

  េលកយកនេ់ក សិប ។ 

៨៣-ផូ តតេលេ យបនទ ប ់ ផេូនះេឡង ប ់

  ឯចញេនះវងវញខ ម ី។ 

៨៤-ចញេឡងនរ នទ ធបិត ី នរ នទម ន 

  េឡង បអុ់ង នភឯូង ។ 

៨៥-អុងឲយបនគ ប់ ក ់ តង េទេ ទ ងជី កង 

  ឲយមនបនទ យ យសព ។ 

៨៦-េខតកនុងកពំង ់ យ គប ់ បនទ យ យសព 

  សឹងមនេកប៊ញីដូចគន  ។ល។ 

៨៧-េនះបទ ពហមគតិ  នងិែថងពិតពី ជករ 

កលយនួ គងេសម ៉  កមពុជ ជមណល ។ 

៨៨-កេ ះឯងឯអុង  េនកពំងធ់េំ តសល ់

សឹងេ បេកពួកពល  ពំុឲយសលដ់លត់ចិគម ន ។ 

៨៩-ខះេ បេធបនទ យ  ជីកកកយដី គប់ បណ 

ខះេ បេធបន          សវយកេទ កក់ នុងឃងំ ។ 

៩០-ខះេ បេធច មង  ជីកអណូងេ យកមងំ 

ករេឈេ បឲយចងំ  េ យកមងំពួកទៃីទ ។ 

៩១-េ បេកតេខតទងំ ប ំ  ជចំ េំនសពៃថង 

េច យ សកេ តៃន  ែតងបណចូ លចលូេទខ ម ី។ 

(េនមនត) 

េរ ងកំពបែ់តអងុ 
វត្រកច - េរ បេរ ងេ យ ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     
មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 
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 េដមេហតុែដលនឲំយេកតបុណយកឋនិទនេនះ េ យ
មននិទនថ សម័យេនះេនកនុងរ ងមជឈមឹេពធកិល ្រពះ
មន្រពះភគ្រទង់គង់េនកនុងវតេជតពន ែដលជ មរបស់អ
នថបណិតេសដ ី ងថយេទ ប្រកង វតថ ី ្រគេនះមនភកិខុ  
៣០ អងគេឈម ះថ ភទទវគគយីេតថរកនុងែដនបេថយយជអនក្រប្រពឹត
េនកនុងៃ្រព ក៏នគំន េចញពី្រកង វតថ ី េដមបគីល់បេំរ ្រពះមន
្រពះភគ េហយេទបែតមកដល់ពក់ក លផូវ ជួនជចូល្រពះ
វស  និងេធដេំណ រេទេទ តមនិទន់ ក៏នគំន ែសងរកេសនស
នៈេនចវំស េទ ប្រកង េជតពនពក់ក លផូវេនះេទ ។ 
ភកិខុទងំេនះមនេសចកអីផ ុកខងំ ស់ េ យគតិេឃញថ
្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់គង់េនកនុងទីេនះចមង យ ៦ េយជន៍
េទ ត មនិសមេយងទងំ យសកុនដេំណ រ មនិបនេទគល់ 
បេំរ ្រពះអងគ ។ លុះដល់ៃថងេចញវស  ប រ េ្រសចេហយ ភកិខុ
ទងំេនះក៏្រតវេចញអពីំទីេនះេទេទ ត ទទួលរដូវេនះេនមន
េភ ងរលឹមេជគជេំនេឡយ មផូវេទមកពសេពញេទ
េ យទឹក និងភក់រអិលបបុ៉ចិបេ៉ប៉ច ។ 
 លុះដល់្រកង វតថេីហយ ចូលេទកន់វតេជតពន
ែដល្រពះដ៏មន្រពះភគគង់េន េហយ្រកបថយបងគ្ំរពះមន
្រពះភគរួចេ្រសច េទបរកទីគង់កនុងទីដ៏គួរសម ។ លំ ប់េនះ 
្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់មនបនទូល ក់ទក់េទកន់ភកិខុទងំ
េនះថ មន លភកិខុទងំ យ សររីយនរបស់អនកទងំ យលមម
អស់សងកត់បន ឬេទ លមម្រប្រពឹតេទបន ឬេទ អនកទងំ យ
មនេសចក្ីរពមេ្រព ងេ ម ះេសមឥតមនវ ិ ទទស់ែទងគន េទ ?
អនកទងំ យេនចវំស ្រសលបួល មិនលបំកេ យករ
បណិប្រតឬេទ? ភកិខុទងំ យ្រកបបងគទូំល មដេំណ រេនះ 
រួចេហយក៏្រកបបងគទូំលអពីំេសចកលីបំករបស់ខួន ែដលមន
មក មផូវេ យសព្រគប់ មដេំណ រ ។ 
 លំ ប់េនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់សែំដងធមមកឹថ 
្របរពធអពីំសង វដមនិមនទីបផុំត េ្របស្របទនភកិខុទងំេនះ 
លុះបនចប់ធមិេហយភកិខុទងំេនះ ក៏បនជ្រពះអរហនទងំ
អស់អងគ េហយនគំន េ ះ ម កសេទកន់ទីលេំនរបស់
ខួនអស់េទ ។ បនទ ប់ពីេនះមក្រពះមន្រពះភគ្រទង់ត្រមះិថ 
្របសិនជតថគត បនែតង ងំកឋនិ ថ រកចិចទុកអពីំ្រគមុន 

េមះ៉សមភកិខុទងំេនះ និងលះចវីរមួយទុកេនកែនង ជប់មកែត
សបង់ចវីរប៉ុេ ះ មនអតភព្រ លមនិលបំកយ៉ងេនះ
េ ះេឡយ ។ េហយកឋនិ ថ រកចិចេនះ ្រពះពុទធក៏ែតងអនុញញតិ
ទុកដល់ វកពុំែដលលះបង់ផង ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រពះ
ត្រមះិដូេចនះេហយ េទប្រទង់្រ សេ ភកិខុទងំ យមក
អនុញញ តកឋនិ ថ រកចិចេនះេ យ្រពះពុទធដកីថ៖ អនុជនម ិ
ភកិខេវ វស  ំ វ នំ ភកិខូនំ កឋនំិ អតថរតុិ ំអតថត ំកឋនិទន ំសភកិខេវ 
បញចកបបសិ នំ  បនេសចកថី មន លភកិខុទងំ យ តថគត
អនុញញ តឲយភកិខុទងំ យ ែដលបនេនចវំស រួចេហយ
ទទួល្រកលកឋនិ មន លភិកខុទងំ យកលេបភកិខុទងំ យ
បន្រកលកឋិនេហយនឹងបនសេំរច និសង  ៥ ្របករ ។ 
 មួយកែនងេទ តសែំដងថ ផលទងំ យឯ
្របថន េនេសចកសុីខ ឲយចវីរេដមបកីឋនិទន ជនទងំ យ
េនះឯង រែមងរួចចកទុកខកនុងេទវ  និងមនុស ទងំ យ 
េហយមនិេកតកនុងអបយទងំ យមននករជេដម ។ េនះជ
ផលរបស់កឋនិទន ជនទងំ យេនះ នឹងបនេ យេន
សមបតដ៏ិជទិពកនុងេទវេ កទងំ ៦ ជន់ កលដ៏យូរអែងង 
លុះចយុតអពីំេទវេ កេនះមក នឹងបនជេសចកនុងមនុស
េ កេនះ ជេសចមនកមងំជេ្រចនបរបូិណ៍េ យរតនៈទងំ 
៧ ្របករ និងបនជធកំនុងទីបទងំ ៤ ្របករ អបយទងំ យ
រែមងេកតកនុង្រតកូលទងំ ២ គ ឺ មនិេកតកនុង្រតកូលដ៏េថកទប
េឡយ េនះជផលរបស់កឋនិទន ែដលជនទងំ យបនក

ងេហយ ៕ 
ដក សង់េចញពី្រពះធមិេទសនរបស់្រពះសងឃ 
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អក រែខ មររងុេរ ងេ យ រែខ មរ  ពុំ ៊ នបំ បរឲយភតខ់សុ 
ជនែខ មរ គបគ់ន ទងំ ស បស   ពុំ ៊ នបងខុសឲយខូចបង ់។ 
ជនែខ មរ សះគន េលកតេមកង   ដំេឡងពកយេពចនេ៍ យផចតិផចង ់
ែខ មរជ គហសថ ែខ មរជសងឃ   ខំ បងត មងអ់ក រជត ិ។ 
អក រវបត ិជតវិបត ិ   ខចយខច ត់ ត ់ យកយេឃ ងឃត 
េហតេុនះែខ មរេយងក ុរំ ត   តវរក ជតឲិយរងបុឹង ។ 
េបដឹងមិនដលក់ ុេំធេចះ   ចេំណះតចិតចួសួចេសងសឹង 
េបចងច់បស់ ស់ តវខំ បង  ក ុេំដកសមឹងឲយេចះឯង ។ 
ចេំណះេកតមនេ ពះករេរ ន  កមជិលេអ នេ ប នក ុសំែមង 
េធឲយេគេសងចេគេកតែ កង   ក់ សងេទក ុរំះគនេ់គ ។ 
តវរះគនខ់នួឯងជមនុ   ក ុឲំយស៊យស៊នុខសុទេទ 
េបឆងលព់ ុំយល់ តវសួរេគ   ឥតេថកអីេទៃថេទេត ។ 
បុ ណថេថកអីនងឹៃដ   ៃថអីនងឹមតេ់ពលេសេវ ុ
េរ នេទសួរេទេទប គនេ់ប  េអេពចងេ់ចះ បេសរ ស់ ។ 
ចស់ថេបលងងក់ ុេំធេចះ   េបមនចេំណះឲយជកច់បស ់
េបេសងេហយចងឲ់យបន កស់  តវែថមក មស់ផ ំ ចគ់ន  ។ 
អបសទបប៉ះប៉នុយកក មស ់  ក ុចំងំក ុំ ចសហួ់សត ម 
ប៉ះផ ំផគុភំជតិេទបេកតជ   េទល ឬបនទ រមួ៌នជងមនុ ។ 
េបេចះអក រ នងិភ    ៃនជតិ  ៗ ក ុំ ជលស៊នុ 
ងបស់័ពទែ ប យកយជបក់នុ  សនុ តនែ ប យឃតកពិីត ។ 
កលែដល បរពធនងឹែ ប យ  តវគតិនយ យេ យពិនតិយ 
ឲយេឃញេសចកជីែខ មរពិត   សឹមែ បក ុផំតិ មពកយេគ ។ 

បយ់លមិ់នឆងលេ់ទបេ ែ ប  តម តវ មរូបេសចកពិីត 
អនកេរ នភ ជនបរេទស   េទេធសេ យករឥតេបគតិ ។ 
េភចនកឹគតិមកភ ខនួ   ឲយយលសំ់ននួែដលងយ ប ់
សមឹងសេងកតែតរូបស័ពទ   ក ៏ ប់ តែ បខសុទងំ សង ។ 
អនកេរ នសំ សកត ឬបលី   ែ បខសុេសចកេី ពះភន័ផងុ 
យលខ់សុទេទទងំេដមចងុ   ចលូកនុងវងស៊ងុខមស់អនកផង ។ 
តដិៈបលី បថឈរ   អនកេរ នឈកវ់រភន័មង ៗ 
តងម់នេសចកថីសងួន គង   ែ បឆគងថឈរ េ ងបស់័ពទ ។ 

                                  (តេទទព័ំរទ ី ២៤)                            
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 ទេងរេំ ភសិទ ធមិនសុ  នងិេសរជំេន សន
ទងំងេងលរបស់េមដឹកន ំ នគិមយួន បន ជត ជប
េពញេបះដូងកនូេចែខ មរេ កម ែដលកពំងុរស់េនេ ក
បេទស នងិេលអតតីែដនដីក ូ ងំសុីន ។ េ យមិន ច
ទ ំទបននងឹសកមមភពដ ៏ សនៃ ពៃផ  រួមមនករណីចប់
ពះសងឃផ ឹក ចប់ បជពលរដត េ៉រ ងដីធ ី ចបន់សិ ិត
េសន ជតេិធទរណុកមម រួមផ ំនងឹេសន តេបក បសផល់

ភសកក រៈ  នងិផល បេយជនប៍នចិបនួចដល់ពះសងឃ 
នងិ បជពលរដ ក ក បនជំរញុឲយ ពះសងឃ នសិ ិត
បញញ វន  នងិ បជពលរដបងញឆនទៈយង៉ពះុកេ ញច ល 
េ កកេឡង បឆំង នងឹរបបផចក់រ កង ណូយទទូងំ
សកលេ ក េ យែឡកកម៏ន កមែខ មរមួយដបំ  ែដល
មិនេចះែបងែចកល កក ់េហយែថមទងំេចទ បកនអ់នក
េសន ជត ិ ថជជន បតកិរិយ ឬេ ថពួកសមុគ ម ញ

មយួនេទ ត ។ េនះ បែហលជមេនគមនវ៍ជជ កមុមុយនសិ 
បន ជត ជបចលូេពញខួរកបលពួកេគេហយេមលេទ ។ 
 េសរភព គជឺ គះមូល នរបសម់នសុ ជត ិ ។ 
គះមូល នេនះេហយ ែដលត មវឲយមនសុ ជតទិងំពួង
តវមនសិទ ធសិ័យសំេរច សនខនួ ជក់ សងដូចម  ៣ 
ៃនចបបជ់នជតេិដម េទបនងឹបនអនមុត័កលពីៃថងទ ី ១៣ 
ែខកញញ  ឆន ំ ២០០៧ កនងេទថម ីៗ េនះ ។ ប៉ែុនជអកសុល 
េសរភព នងិសិទ ធរិបស់ពលរដែខ មរេ កម តវបនរ - 
ភបិលយួនទមិឡឥត សន បំពនទងំកេំ លបួន ជង ។  
សកមមភពគំ មកំ ហងមិនែឆតឆន ់ ពួកទមិឡឥត សន 
បនបនទកទ់ញញុះញុង បញចុ ះបញចូ ល ពះសងឃ នសិ ិត 
ឲយេធជចរកមមរបស់ពួក  េដមបីឈបយកករពីពលរដ
ែខ មរេសន ជត ិ េហយែថមទងំមនគេំ ងឈនេទដល់
ករប ងក បេ យៃចដនយេទ ត ។ 
 មកដលេ់ពលេនះ េនែតមន ពះសងឃ នងិនសិ ិត
ែខ មរមួយដបំ បនលកឧ់តមគត ិ េជ មពកយញុះញុង
មួលបងក ចរ់បស់រ ភបិលកមុមុយនសិយួន េចទ បកនអ់នក
េសន ជតិ ខ មរេ កម ថជជនកបតជ់ត ិ េហយ ម ន
គំ មកំ ហងសកមមជនសិទ ធមិនសុ ែខ មរេ កម េ កពីេនះ 
ែខ មរមួយដបំ េនះឯងសំ ដងករេរសេអង នងិសបេ់ខ ពម
អនកមនមនសិករជត ិ ស ញ់ជត ិ លះបងេ់ដមបីជតិ

មតភុមិូ ។ េទះជយង៉  កមេនះមិន ៊ ននយិយដល់
ពកយេសន ជត ិ ស ញ់ជត ិមសិករជត ិជពិេសសគឺ
ពកយ “នេយបយ” ។ 
 េត “នេយបយ” បនអតថនយ័យង៉ដូចេម៉ច ? 
េហយមនឫសគលពី់ មក ? េទប កមមនសុ មួយចនំនួ
ែដលកពំងុរស់េ កមរបបកមុមុយនសិខចពកយេនះេម៉ះ ។ 

មករ វ ជវបនឲយដឹងថ ឫសគលៃ់នពកយ “នេយ-
បយ” េចញពីភ កច “Politika” បននយ័ថ កចិ ចករទនំក់
ទនំងករងរេទវញេទមក របសម់នសុ េនកនុងសងគម ។ 
ទស នៈទេូទជ ុំវញអតថនយ័ “នេយបយ” គមឺនសុ ទេូទ
បនផលន់យិមនយ័េ ចនែបក ៗ គន  េពល ស័យេ យ
បទពិេ ធន ៍នងិករយលដ់ងឹរបសប់គុ គលនមួីយ ៗ ឬ ច
េពលបនថ ស័យេ យ Socialization របស់បគុ គលទងំ
េនះ ។ ដូេច នះមិនមននយ័ថនយិយដលព់កយ “នេយបយ” 
ឬ ស ញ់ជត ិ ែបរជមនកហំសុ នងិទទលួរងករសប់
េខ ពម មកង់យ ដូចមនសុ មួយ កមបនគតិេនះេឡយ ។ 
 ជនែដលបនធធំតេ់នេ កមបរ ថ ន ៃនសងគម
នយិម បនយលថ់ “នេយបយ” ជេរ ងរបស់វណៈអនក
គប់ គង តវេ បអំ ច េដមបី គប់ គង បេទស េដមបី
េរ បចសំ បធ់ន បក់ នុង បេទស េដមបី បមូលធនធនកនុង
ករអភវិឌ ន ៍ េហយកជ៏ករ បមូលផុេំដមបី បឆំងតតប
េទនងឹថន កដ់កឹន ំ ឬបគុគល មួយែដលខនួមិនេពញចតិ
េពញេថមផងែដរ ។  
 មនសុ ទងំ យ ែដលបនរស់ នមនជីវតេន
កនុងបរ ថ នសងគម គបឺន នងិកពំងុចលូរួមកនុងេរ ង “នេយ-
បយ” េ យស័យ បវតេិទេហយ ។ ឧទរហណ៍ជក់ សង 
សពៃថងរ ភបិលកមុមុយនសិយួន កពំងុេធ នគិមេល
ជនជតេិដមែខ មរកមពុជេ កម េហយរ ភបិលផចក់រ
មួយេនះមិនបនេគរពសិទ ធិ ពះសងឃ នងិ បជពលរដជន
ជតេិដមែខ មរេ កមទល់ តេ ះ ។ សកមមភព បជពល 
រដ ពះសងឃ នសិ ិតជំទស់នងឹកររេំ ភបំពនទងំ
ងេងលរបសេ់មដឹកនយួំន េនះគជឺករចលូរួមកនុង “នេយ-
បយជំទស់” េដមបីទមទរសិទ ធេិសរភពជនូពលរដ នងិ
ពះសងឃជនជតេិដមែខ មរេ កម ែដលមិន តវបនេគរព
សិទ ធេិ យរ ភបិលកមុមុយនសិយួន ។ ែត បសិនេបអនក
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មិនចលូរួមនងឹែខ មរេ កម េដមបីជំទស់នងឹរ ភបិល
កមុមុយនសិយួនេទេនះ កម៏ននយ័ថអនកបនចលូរួមកនុង 
“នេយបយ” ែដរ ែតេនះគជឺ “នេយបយ សប” ដូេច នះបន
នយ័ថ កមមនសុ េនះកពំងុែតេធនេយបយជំទស ់ នងឹ
អនកមនគនំតិជំទស់នងឹរ ភបិលយួនេទវញ មិនែមន 
មននយ័ថអនកមិនចលូរួមេនះេទ ។ 
 េយង ម ថ នភពវកវរដូចបច ចបុបន ន ែខ មរេ កម
អនកមនឆនទៈ មនសិករជត ិ ចងមិ់នចងគ់ឺ តវែតចលូរួមេធ
នេយបយ គនឺេយបយជំទស់េទនងឹរ ភបិលយួន ។ 
មូលេហតែុដលជំរញុឲយេយងចលូរួមកនុងរបត ់ “នេយបយ” 
បឆំងតបតរ ភបិលកមុមុយនសិយួនទមិឡឥត សន គឺ
េ យ រក េ ចនយង៉ ជ ទ៖៌ គេឺដមបីតនួទកី នុងសងគម, 
ចងប់នេមដកឹនលំ បកបេ យគណុធមិមិនេរសេអង
ពូជ សន,៍ េ យ រមនករឈឺចប,់ ករមិនេពញចតិ, 
កររេំ ភបំពនពីសំ កអ់នកមនអំ ច មួយ, ករ
េជ ស៊បុេលករដឹកនកំនុងករ បឆំង, េដមបីបំេពញតនួទី
ជពលរដល, េឆយតបឆនទៈ មនសិករជតពិះុកេ ញច ល
ែដលបនបន លពី់ជីដូនជី , កលៈេទសៈ ( ពតកិរណ៍
រេំ ភសិទ ធេិផ ងជក់ សង ែដលជក ជំរញុឲយមនករ
ចលូរួម) ។ល។ 
 ក មួយចនំនួខងេលេនះេហយ ែដលជំរញុឲយ
បងបូនែខ មរេ កមទងំកនុង នងិេ ក សកេ កកេឡង បឆំង
នងឹរ ភបិលកមុមុយនសិយួន ។ ប៉ែុនេទះែបបេនះក ី កម 
“នេយបយ សប” េនែតបនេចទ បកនអ់នកេសន ជតថិ
ជជនកបតជ់ត ិ េហយមនេពលខះេ បសមីគេំ ះគេំរយ 
សំ ដងករមិនេពញចតិេពញេថមបនចិ េ ះ ។ 
 ខ ញុមំន ប សន ៍ បបេនះ គរូឺបខ ញុផំទ លប់នឆងកត់
បទពិេ ធនដ៍ ៏ សនជរូចត ់ េ កយពីរូបខ ញុបំនរតច់លូ សក
េទ ជកេកនេន បេទសជិតខង ។ កមែខ មរមួយដំប
បនេដ លតមះចអំកឡកេឡយ កខ់ ញុថំ “េនសខុ ៗ យកៃច
េទ កក់បល ឥឡូវចលូ សកកមិ៏នបន េហយែថមទងំន ំ
ករលំបកដលប់ងបូនញតមិិតកនុង សកេទ ត” ។ ចំ ណក
កមនសិ តិមួយដំប េផ ងេទ ត បនេផញសំបុ ត នងិ
ទរូស័ពទ បមថេមលងយខ ញុយំង៉ចស់ៃដ ( ែអងេថមធំ

ស់ ៊ ន បឆំងនងឹយួន ែអងមិនខចងប.់..) េហយ
មនមនសុ មួយចនំនួខះ ែថមទងំ ម បមមិនឲយខ ញុេំធករ
ទកទ់ង នងឹកនូេចគត ់េ យ រខ ញុមំនគនំតិ “នេយបយ” 
េពលគនឺេយបយជំទស ់ នងឹរ ភបិលកមុមុយនសិយួន 
ែដលបន នងិកពំងុជិះជន ់ នងិេកង បវញ័ច សិទ ធ ិ េសរភព

ែខ មរេ កម ។ 
 េទះជមនេរ ង វ៉ជេ ចនែបបេនះក ី កនុងនមជ
កនូែខ មរកមពុជេ កម ខ ញុេំនែតមនេមទនៈភពែដលបន
េកតជែខ មរ ពិេសសជងេនះគឺ ខ មរកមពុជេ កមែតមង ។ 
េ ពះខ ញុគំតិថ មនភព័ សន បឆំងនងឹយួន េដមបីបពុ
េហតជុតមិតភុមិូខ ញុ ំ ។ េហយខ ញុេំនែតរក េគលជំហរ
របស់ខនួ នងិ ធយ សយ័ដល់កមែខ មរមួយដំប េនះ 
ជនចិ ច ។ េហយខ ញុសំងឃឹមថ ៃថង មួយ កមេនះនងឹយល ់។ 
 េហតែុដលខ ញុំ ធយ សយ័ គេឺ យ រខ ញុគំតិថពួក
គតក់ជ៏ែខ មរែដរ ។ េទះបីពួកគតេ់ធករបំេរយួនកខ៏នួគត់
េនែតជែខ មរ េហយយួនកមិ៏នែដលចតទ់កុពួកគតជ់ជន
ជតយួិនេនះេទ ។ គន ់ តមកពី ថ នភពបងខ ំ ឬករទទលួ
រងគនំប ែតប៉េុ ះ ។ ប៉ែុនក សំខន ់ ែដលពួកគត់
មិនចលូរួមជំទស់ ឬនយិយឲយច ំ មិនចលូរួមនងឹេយងខ ញុំ
េដមបីបំបតរ់បប នគិមយួន គេឺ យ រពួកគត់
មនគនំតិ “នេយបយ” េផ ងពីេយង ឬ ចនយិយបនថ 
មកពីក មួយចនំនួជ ទ៖៌ ភព ក ក, គម នចេំណះដឹង, 

ថ នភពភមិូ ស (ឆង យ ច់ សយល), មេធយបយេធ
ដំេណរ, គម នេសចកកី ន, ជជំពូកមនសុ តវេគដឹកន,ំ 
ធបជ់ជនរងេ គះនេយបយ, មិនមនជំេន ថនងឹមនអី
ែ ប បលដលស់ងគម គ រខនួ, គម នពទុ ធនិេយបយ, គម ន
ករយលដ់ឹងពី បជធបិេតយយ, ទទលួករគំ មកំ ហង នងិ
អំេពហិង ជញឹកញប,់  គម នមូល នគំទចបស់ ស់, 
េពញចតិអីមួយមិនចងឲ់យមនករែ ប បល មិនែដល គ ល ់
ពីពនេីសរភព ។ល។ ទងំេនះជក ែដលេធឲយមនសុ
មួយ កមេនះគម នឆនទៈែកែ បផនតគ់នំតិរបស់ផងខនួ ។ 
 ដូេច នះ ករចលូរួមនេយបយ ឬករគំទេដមបី
បឆំងនងឹរបបទមិឡឥត សន មិនបនបំេពញកតព-
កចិ ចជេមដកឹនមួំយដឯ៏ក ជយ នងិផលសិ់ទ ធេិសរភព គប់
គនដ់ល់បជ ស គជឺេរ ង តម តវ ។ ចេំពះខ ញុកំដូ៏ចជ
បងបូនែខ មរេ កមែដល ស ញ់ជត ិ េនែត បកនជំ់ហរ
ថ េយងខ ញុអំតម់នកហំសុ អតក់បតជ់ត ិេហយេយងខ ញុកំពំងុ
ែតបំេពញតនួទយីង៉សំខនជ់នូជតមិតភុមិូ ។ ែតផទុយេទ
វញបងបូនែដលកពំងុបំេរករឲយយួនេនះេទ ែដលគរួែត
បង បយត័នខនួ យួនមិនែដល ស ញ់ ខ មរេទ េហយកមិ៏ន
ទកុចតិបងបូនែដរ ខណៈេពលបងបូន ចកបត់ ចញ់ត ិ
េរ ងអីយួនេជ ថបងបូនេ ម ះ តងន់ងឹេគ? ៕ 

 

្រស ញ់ែខមរ 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 23 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

(តមកពេលខមនុ) េ្រកយពីបនែតង ងំជេទ ភបិល 
និងជអគគេមបញជ ករកងទព័ប ងំេនកូ ងំសីុន េហយ 
េ កឧតមនវ ី បូ ដ៍ (Bonard) បនបញជ ឲយកន់កប់េខត
េកះ្រត ច  រួចមកបន យយកបនទ យ្របករេន ចង
្រតពងំ (Bien Hoa) េនៃថងទី ១៦ ែខធនូ  ឆន  ំ១៨៦១ ។ កងទព័ទី
្រកងេវ ៉បនករពរបនទ យេនះខងំក ែត្រតវកងនវបី ងំ យ
ស្រមក មេជងេគកផង េជងទឹកផង ទីបផុំតបនទ យេនះកធ៏ក់
េទកនុងក ប់ៃដកងទព័ប ងំេទ ។ មុននឹងនគំន រត់េចល
បនទ យ កងទព័ និងម នីយួន បនចប់ចង្របជ សជេ្រចន 
ែដលកន់ សនកតូលិក ក់កនុងជ្រមក េហយដុតេចល
ទងំរស់ ។ 
 េនចុងឆន  ំ១៨៦១ ែខមរ និងយួនបន យគន យ៉ងខងំ 
េនេខតឃងំ ែតែខមរបនចញ់ៃដយួន មកពីែខមរគម នជនួំយ
េ ះ ។ ជបនបនទ ប់កងទព័ប ងំបនកន់កប់្រពះសួគ៌ (Ba 
Ria) េហយេនៃថងទី ២៨ ែខមនិ ឆន  ំ ១៨៦២ បនកន់កប់
បនទ យ ឡង់េ រ (Vinh Long) េទ ត ។ 
 ខ-សនធិសញញ រ ងប ងំ-យួន ចុះៃថងទី ៥ ែខមថុិន  
ឆន  ំ១៨៦២៖ 
 េនែខមនី ឆន  ំ ១៨៦២ េ កឧតមនវេីទ េមបញជ  
ករ កែណរ ៍ បនមកគល់្រពះម ក ្រតែខមរ ្រពះបទ 
សនេ តម េដមបទូីលឲយ្រទង់្រជបពីករសេ្រមចចតិរបស់ប ងំ
កនុងករ ងំជ ថ ពរេនកមពុជេ្រកម ។ េ យ រប ងំចត់
ទុក្របេទសកមពុជសថិតេនេ្រកមអធិ ជភពយួន េ កឧតម
នវេីទ គម នគេ្រមងេធកចិច្រពមេ្រព ង មួយជមួយ្រពះ
ម ក ្រតែខមរេទសីអពីំកមពុជេនះ ែតេ ក្រតវបងខឲំយ្រកងេវ ៉
្របគល់កមពុជេ្រកមមកឲយប ងំវញិ ។ 
 េនេដមែខេម  ឆន  ំ ១៨៦២ េ កឧតមនវេីទ - 
ភបិល បូ ដ៍ បនបញជូ នកប៉ល់ចបំងំ ហកប៊និ េ្រកម
បញជ កររបស់េ កវរេសនីយ៍េទ សីុម៉ុង ឲយេទេសុបករណ៍ 
និងេបសសំ ត មេឆនរសមុ្រទចនិ ចប់ ងំពីេ្រជយអូរកប់ 
េទរហូតដល់ទី្រកងេវ ៉ ។ កនុងដេំណ រ្របតបិតកិរេនះ ទូក
ប៉ុកចយ ៦ ែដលដកឹអងករ ដកឹ្រក ត់ ្របក់កស ្រតវបន
ប ងំចប់ េហយដុតបផំញេចលកនុងបណំង ងំមនិឲយ 

ទី្រកងេវ ៉ មនលទធភពេរ បចកំងទព័េឡងវញិបន ។ េនេពល
ចប់បនទូកប៉ុកចយទី ៧ ែដលមនផទុក្របក់កសជេ្រចន 
មនម នីយួនជន់ខពស់មន ក់មកពីទី្រកងេវ ៉ បនេសនដល់េ ក 
សីុម៉ុង អនុញញ តឲយកប៉ល់ ហកប៊និ េបកបរេ យេសរេីបេ ក
យល់្រពមេ ះែលងទូកប៉ុកចយេនះ ។ េ យដងឹចតិគនិំត
យួន េ ក សីុម៉ុង មនិបនចប់ រមមណ៍នឹងករេសនេនះេទ ។ 
េ កបនេទមុខេទ ត ។ លុះមកដល់ែដនទេនចូល្រកងេវ ៉ម នី
យួនមន ក់េទ ត បនយកលិខិតមួយរបស់អធិ ជ ទឺឌកឹ ខួនឯង
េសនសុសំនិភពជមួយប ងំ ។ េ យយល់េឃញេសចកេីសន
េនះសខំន់ េ ក សីុម៉ុង មនិ ៊ នសេ្រមចក៏បនបកកបល
កប៉ល់្រតឡប់មកៃ្រពនគរវញិ េ យន ំ រេសច ទឺឌកឹ មក
ជមួយផង េដមបជូីនេ កឧតមនវេីទ ភបិល បូ ដ៍ 
សេ្រមច ។ េ កឧតមនវមីនិេជ េទេលគនិំតសនិភពរបស់
េសចយួន ទឺឌកឹ េនះេទ េ យេ កសេងកតេឃញថ េសច
យួនេន្រគប់ជនំន់ មនិែដលមនសុឆនទៈលចេំពះជនជតអិឺរ ៉ុប
េនះេឡយ ។ េគេធទុកខបុកេមនញដល់អនកផ យ សន សូមប ី
ែតជនជតបិ ងំមនេ ក ែសញូ៉ ជេដម ែដលធប់បនបេំរ 
្រកងេវ ៉េ យអស់ពីចតិេនកនុងឆន  ំ១៨២១ េនេពលែដលេ ក
បន្រតឡប់មកទី្រកងេវ ៉ កនុង នៈជកុងសុ៊លប ងំ ក៏អធិ ជ
យួនមញិម៉ង មនិបនយល់្រពមទទួល រ ងំេ កែដរ ែថម
ទងំបនបងខេំ កឲយចុះកប៉ល់្រតឡប់េ្រកយវញិភមផង ។ 
 បនទ ប់ពីពិចរ ដតិដល់េហយ េ កឧតមនវ ី
េទ ភបិល ក៏បនបញជ េ ក សីុម៉ុង ឲយ្រតឡប់េទទី្រកងេវ ៉
វញិ េដមប្ីរបប់ដល់អធិ ជយួន ទឺឌកឹ ឲយកក់ជ្របក់មួយរយ
ពន់ ហង់ េដមបធីនដល់សុទធចតិរបស់យួន េហយឲយប័ណទូត
ពីរនក់យកលិខិតធនឥណទនេនះមកជមួយ ។ េ យគម ន
មេធយបយអីេច ស ងបន អធិ ជយួនបនយល់្រពមទងំ
អស់ ។ កប៉ល់ ហកប៊និ ក៏បនអូសសេ ងកប៉ល់យួនយ៉ង
ធមួំយមកៃ្រពនគរវញិ ែដលកនុងេនះមនគណ្របតភូិយួន មន
េ ក ផង ថិនយ៉ង រដម នី្រកសួងពណិជជកមម និងយុតធិម ិ
ជនយក្របតភូិ, េ ក ឡឹម ្រទយហីុប ឯក រខះថេឈម ះ 
ឡឹម េយ ងហីុប ជរដម នី្រកសួងស ងគ ម  ។ 

(េនមនត) 



េលខ  ៥៨ ែខតុ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

(តមកពីទំព័រទី ១៧) េ ក យន ថរ ូបនបនថ គណៈ្របតិភូ
ែខមរកមពុជេ្រកមក៏បន្របប់ម នី ថ នទូត េមរកិ អំពីករណីែដលបន
េកីតមនកនងមកេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ដូចជករបំភិតបំភ័យ, ករ
រតឹតបិតែផនកជំេន សន និងករបេញចញមត ិ។ េ កបនែថងេទ ត
ថ ករជបួនឹងម នី ថ នទូត េមរកិនេពលេនះ បនេផតសំខន់េទ
េលីករេសនីសុំឲយម នី ថ នទូត េមរកិេនទី្រកងភនំេពញ ជយួេធីអន -
គមន៍ ។ ជមយួគន េនះែដរ គណៈ្របតិភូក៏បនេលីកេឡងីករណី្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន ែដល្រតវបន ជញ ធរយនួេចញលិខតិេ ះែលង
ពីពនធនគរ ែតែបរជមិនអនុញញ តឲយ្រពះអងគវលិ្រតឡប់ចូលេទ្របេទស
កមពុជវញិ និងគំ មកំែហងបងខឲំយ្រពះអងគេធីលខិតិសុំរស់េនជជនជតិ
យនួ សុំដីធី និងេរ បករ្របពនធយនួេទ ត ។ 
 កនុងជំនបួអស់រយៈេពលមយួរេស លេនះ ម នី ថ នទូត េម 
រកិបន្របប់គណៈ្របតិភូតំ ងបងបូនែខមរេ្រកមថ កិចចករទងំអស់

េនះ ថ នទូត េមរកិ្របច្ំរកងភនំេពញមិន ចជយួេ យផទ ល់បន 
េទ ។ បុ៉ែន ចយកព័ត៌មនទងំអស់េនះ យករណ៍ េទរ ភិបល 
េមរកិ ្របចេំនអងគករសិទធិមនុស ៊ ន និងប៉សុីហកិ ។ ម នី

សហរដ េមរកិបន្របប់គណៈ្របតិភូែខមរេ្រកមេទ តថ េហតុករណ៍
ទងំអស់េនះបនេកីតេឡងីេនកនុង្របេទសយនួ ែតេបី្រពឹតិករណ៍
េកីតេឡងីេនកនុង្របេទសកមពុជ ថ នទូតនឹងជយួេធីអន គមន ៍ ។ ែត
េទះជយ៉ង  ថ នទូត េមរកិេនែតសងឃឹមខតិខជំំរញុឲយរ ភិ- 
បលកុមមុយនិស្រកង ណូយ េគរពដលស់ិទធិរបស់្របជពលរដែខមរ
េ្រកម ។ មយ៉ងេទ ត ម នី ថ នទូត េមរកិ្របចកំមពុជបនសនយថ 
នេពលខងមុខឆប់ ៗ េនះ ថ នទូត េមរកិនឹងអនុញញ តឲយគណៈ
្របតិភូែខមរកមពុជេ្រកមជបួនឹងម នី ថ នទូតផទ ល ់ េដីមបីពិភក គន ពី
េរ ង្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ៕ 

េច មនុេខម  

ប ងំពរក៌េតសួរ ែ៉តត                   ែខ មរែឆតចតិជប់ បរែ ប បប ់  
   អនកែដលមិនេចះឲយគន ប ់      បងគ បថ់ឲយកនេ់លកបល ។ 

      មិន បបឲ់យគន ដឹងថទលូ     េនះេ សមូលពុំ តកល 
   ពកយែខ មរថទលូ កេ៏លកបល   ត លែ បខសុពីពកយខនួ ។ 
   ែតងកពយឲយ តវនងឹសមផស    មពកយចស់ ៗ ែដលមនចនួ 
   ក ុេំចះែតែតង មចតិខនួ    ឲយកពយមនចនួខសុម  ។ 
   ពកយអឺយ នងិេអយសូរេផ ងគន    ដូចជបូនេអយេមចេឡយថ 
   បប់ងមិនឮឬសងួនភង     េធជមិនឮេ ពះរងខនួ ។ 
   ពះបទសេមច ពះហររក័    ទងប់នបញជ កេ់ យផទួន ៗ 
   កនុងកពយ ពះអងគែដលមនចនួ   សំននួសមផស ឥតមនឆគង ។ 
   កវគរួែតយកត មប ់    ពុំគរួ បញបក់តរ់លំង 
   រលំបុែបបេនះមិន ប់ តង   ខសុពីបំណងអនក បជញចស់ ។ 
   មនអនកែតងកពយខះ ៊ នថ   េមចមិន ចឲយជកច់បស ់
   េ បជករិយសពទខសុ ស់   គរួផស់សមីេនះេចលេចញ ៕ 

សេមច ពះម សេុមធធបិត ី
                     ជនួ ត 

(តមកពីទព័ំរទ ី១៩) 


