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ម កេរង 

េ យៈ េច មនុេខម  
 សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងទូងសគរ យេឃម ះ
េនជុំវញិពិភពេ ក េដីមបីែសងរកករគ្ំរទពសីហគមន៍អនរជតិ
កនុងករ ក់គំនបេលីរ ភិបលយនួ និងឈនេទរកសិទធិសយ័
សេ្រមច សនខួនេលីែដនដីកមពុជេ្រកម ជូន្រពះសងឃ និងបង
បូនជនរមួឈមែខមរេ្រកម ប់ ននក់ កំពុងរស់េនេ្រកមរបប

និគមយនួបចចុបបននេនះ េទីបនឹងបញច ប់សននិសីទអនរជតិ
េលីកទីពីរបស់ខួន េនឯ្របេទសអូ លី កលពីៃថងទី ៥, ទី ៦ 
និងទី ៧ ធនូ ថមី ៗ េនះ ។ 
 យ៉ងេ ច ស់មន្រពះសងឃ្របមណ៣០ អងគ, េភញ វ
អនរជតិ និងបងបូនែខមរ ែខមរកមពុជេ្រកម្របមណ ២០០ នក់ 
េទពីប ្របេទសេផ ង ៗ ជំុវញិពិភពេ ក ពិេសសមនករ
អេញជ ីញចូលរមួពីសំ ក់អនកឯកេទសជំនញចបប់, អនកឯកេទស
ជំនញ្រ វ្រជវអនរជតិែផនក្របវតិវទិយ ភូមិវទិយ និងទឹកដីកមពុជ
េ្រកម, អងគករេ្រករ ភិបល, អងគករមនុស ធមិ, អងគករសទិធិ
មនុស អនរជត,ិ អនកតំ ងពិេសសជនជតេិដីមរបស់អគគេល-
ខធិករអងគករសហ្របជជតិ,  អងគករយូអិនភីអូ៊, តំ ងអងគ
ករសទិធិមនុស តំបន់ សុី េគនយ,៍ ្របធនវទិយ ថ នសិទធិមនុស
រដ ៃវ ៉និងតំ ងរ ភិបលននជេ្រចីន បនេទជបួជុគំន កនុង

ម សននិសីទអនរជតិរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
េរ បចំេឡងីកនុងេគលបំណងអបអ់រ ទរខបួគំរប់េលីកទី ៦០ ៃន
េសចកី្របកសជសកលសីពីសិទធិមនុស  និងពិភក អំពីបញ
ែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុង្រតវបនរ ភិបល្រកង ណូយ េធី

និគមជិះជន់ទងំទទឹងទសិ ។ 
 ្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ ទទលួបនទុកែផនកអនរ សន 
ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបននិមនចូលរមួកនុងសននិសទី
អនរជតិេនះ បនមនសងឃដកីបញជ ក់ឲយដឹងថ េនះជសននិសីទ
េលីកទីពីរបនទ ប់ពីករេរ បចំេឡងីេនឯ្របេទស(តេទទំព័រទី០៣)

េ ក អធិបតី េ  គឹម ថុង កំពុងែថងសុនទរកថកនុងសននិសីទ 
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 ៃថងទី ១០ ែខធនូ  ្រតវបនអនរជតកិណំត់យកជទិ
សិទធិមនុស អនរជត ិ េហយ្រតវបនប ្របេទសេនេលពិភព
េ ក្របរពធទិ េនះេឡងជេរ ង ល់ឆន  ំ េ យេយង ម 
េសចកអីនុម័តៃនម សននិបតអងគករសហ្របជជត ិ ្របកស
ជសកលសីពីសិទធិមនុស េនៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ ១៩៤៨ ។ 
េ យែឡកជនជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេល
ែដនដសីណទេនេមគងគ ឬអតតីែដនដកីមពុជេ្រកម ពួកគត់មនិ
្រតមឹែតគម នសិទធិ្របរពធទិ េនះេទ គេឺសទរែតមនិបន គ ល់នូវ
របស់ែដលេ ថ “សិទធិមនុស ” េទ តផង ។ 
 ្របេទសយួន បនចូលជសមជកិអងគករសហ្របជ-
ជត ិ េនៃថងទី ២០ ែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៧៧ ែតរ ភបិលកុមមុយ
និសយួន មនិបនេគរពលកខនិកៈចបប់អងគករសហ្របជជតិ
េទ ជពិេសសគេឺសចក្ីរបកសជសកលសីពីសិទធិមនុស   ។ 
េហយែថមទងំ្រតវបនរ ភិបលយួនជន់ឈី និងរេំ ភ
បពំនយ៉ងគេឃនេទ ត ។  
 េនកនុង្របេទសយួន រ ភបិលផច់ករមួយេនះមនិ
អនុញញ តឲយ្របរពធទិ សិទធិមនុស ជ ច់ខត ពិេសសគចឺេំពះ
ជនជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកមែតមង ។ រ ភបិលយួនែតងែត
េឃសនថខួនែតងឧបតថមភ និងចូលរួមព្រងងឹសុខសនិភពេល
ពិភពេ ក ។ ែតផទុយេទវញិ សូមបែីតសិទធិមូល នសំ ប់ជន
ជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្រតវសិក េរ នសូ្រត្របវតិ ស
របស់ខួន េ្រប្របស់ភ កេំណ តរបស់ខួន ក៏្រតវបនរ ភ-ិ 
បលយួន មឃត់ែដរ េហយេបសិនជែខមរេ្រកមរូប

៊ នេរ ន ឬផ ពផ យនូវ្របវតិ សរបស់ផងខួន េនះនឹង
្រតវបនបញជូ នចូលពនធនគរភម ៗ ។ 
 កលពីេដមឆន  ំ ២០០៧ មកដល់េពលេនះ មន្រពះ
សងឃែខមរេ្រកមជេ្រចនអងគ ្រតវបនរ ភបិលកុមមុយនិសយួន
ចប់ផ កឹ េហយញត់ចូលកនុងពនធនគរ ។ ថម ីៗ េនះ រ ភិបល
កុមមុយនិសយួនេនះ េទបបនេ ះែលង្រពះសងឃមួយអងគគត់ឲយ

មនេសរភីពេនេ្រកឃុ ំ ។ ប៉ុែនមនិមនន័យថ មនសិទធិេសរ ី
ភពេពញេលញេនះេទ ។ 
 ដូេចនះ េតេនកមពុជេ្រកម ែខមរេ្រកម ចទទួលបន
សុខសនិភពែដរឬេទ េបរ ភបិលរបស់្រកង ណូយ មនិ
អនុញញ តឲយែខមរេ្រកម មនសូមបែីតសិទធិមូល នរបស់ផងខួន
េនះ ? ទេងរងឹរុះទងំេនះ គផឺទុយ្រសឡះេទនឹងចបប់អងគករ
សហ្របជជតេិន្រតង់ម្រ  ២៦ ែចងថ “ ល់្របជជតិ
ទងំ យមនសិទធិទទួលបនករអប់រ”ំ ។ 
 េនៃថងទី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៥ បុរសែខមរេ្រកមមន ក់ 
េឈម ះ ប៊ចិ េង ន េភទ្របស យុ ៣៥ ឆន  ំ ្រតវបនជនជតិ
យួន្រពតគន យសមប់េចល កសពកនុងទឹក េ្រកយពីជនរង
េ្រគះបនចុះេទកយដឡូំងរបស់យួន មកទទួលទន ។ ្របជ
ជនយួនបននិយយថ មូលេហតុែដលេគសមប់បុរសែខមរ
េ្រកម េឈម ះ ប៊ចិ េង ន េ្រពះេ កបនចូលេទលួចកយ
ដឡូំងរបស់ពួកេគ  ។ េ្រកយមក ្រកម្រគ ររបស់ជនរងេ្រគះ 
ក៏បន្របទះេឃញ កសពអែណតេហមកនុងទឹក េពរេពញ
េទេ យរបួស ន ម ។ ប៉ុែនេទះបជីមនអេំពឃតកមមយ៉ង
េនះក ី ក៏រ ភបិលកុមមុយនិសយួន ពុំបនយកចតិទុក ក់
ចេំពះបញេនះេឡយ េ្រពះអនកែដល្រតវ ប់េនះ គជឺែខមរ
េ្រកម ។ មយ៉ងេទ ត ្រគ រេ ក ប៊ចិ េង ន (តេទទពំរ័ទី ២៤)
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(តមកពីទំពរទី០១) ហូលឡុង កលពីឆន  ំ ២០០៦ ។ េហយី
សននិសីទេលីកេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមមនេគលបណំង
សំខន់ ៗ បនួ គឺ ទី១-ទំនក់ទំនងលរ ងរ ភិបលែដល្របកន់
លទធិ្របជធិបេតយយ េគរពសិទធមិនុស   សិទធិេសរជំីេន សន ។ 
ទី២-ទំនក់ទំនងលជមយួអងគករេ្រករ ភិបល ។ ទី៣-ទំនក់
ទំនងលជមយួអនក្រ វ្រជវ និងអនកឯកេទស្របវតិ ស, ភូមិ-

ស និងទី៤-ព្រងឹង ម រត ីនិងភរកិចចជនរមួឈម េដីមបីទទលួ
បនសិទធិស័យសំេរច សនខួន ។ 
 ចំេពះករទំនក់ទំនងលរ ងរ ភិបល និងជនជតិ
េដីមែខមរកមពុជេ្រកម ្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ មនេថរដីកថ៖ 
“ចំេពះបញេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលតំ ងឲយ្របជ
ជតិែខមរេ្រកម ប់ ននក់េនកនុង្រសក គឺេយងីចង់មនទនំក់
ទំនងលនឹង្របេទសែដលេគរពសិទធិមនុស  ៃនេសចកី្របកស
សកលរបស់អងគករសហ្របជជតិ និងគ្ំរទចលនតស៊ូអហងិ
របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ តយ៉ួងដូចជថមី ៗ េនះមន
្របេទសចំននួ ១៤៣ ែដល្របកន់លទធិ្របជធបិេតយយ េសរភីព
្របជពលរដ ្រស ញ់យុតិធមិ ផល់សិទិធេសរភីពេពញេលញ
ដល់អនកេគរពេសរជំីេន សន េទីបនងឹបនចុះហតថេលខ 
អនុម័តឲយចបបជ់នជតិេដីមេចញជធរមន”។ ្រពះេតជគុណ  
ថច់ បី៊រងគ បនថ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេធីចលនេនេលី
ឆកអនរជតិមកដល់សពៃថងេនះ គឺទទលួបនករគ្ំរទយ៉ង
េពញទំហងឹពីសហគមន៍អឺរ ៉ុប អងគករសិទធិមនុស អនរជតិ ជ
ពិេសសគឺកិចចអន គមន៍ដល់ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
កំពុង្រតវបនរ ភិបលកុមមុយនិសយនួេធីទុកខបុកេមនញ ។ េហយី
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម នឹងបនទមទរសិទធសិេ្រមច សនខួន
េ យខួនឯងេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ 
 េ ក អធិបតី េ  គឹម ថុង បនឲយដឹងែដរថ ឆងកត់
សននិសីទអនរជតិេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ទទលួបនេជគ-
ជ័យយ៉ងេ្រចីន ។ សននសិីទអនរជតិេនះេធីឲយ្របជពលរដ និង
្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលបនចូលរមួ ចយល់ដឹងអំពីយុទធ ស 
និងេគលករណ៍តស៊ូរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រសបេទ
មចបប់អងគករសហ្របជជត ិ។ េ្រកពីេនះ សហព័នធែខមរកមពុជ

េ្រកម បន ត្រត ងពីទឹកដភូីមិ ស ្របវតិ ស ជូនដល់
សហគមន៍ជតិ និងអនរជតិ ែដលបនចូលរមួផងែដរ ។ ពិេសស 
គឺេសចកីែថងករណ៍ របស់តំ ងអគគេលខធិករអងគករសហ-
្របជជតិ ែថមទងំបនជំរុញឲយករតស៊ូរបសស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ្របកនភ់ជ ប់េនធមិអហងិ  ្រសប មចបប់អងគករសហ-
្របជជតិជនិចច ។ េ ក េ  គឹម ថុង បែនថមថ េ្រកពីករជំរញុ
ទឹកចិត ្រកមម នីសិទធិមនុស អនរជតិ ែថមទងំបនពនយលយ៉់ង

ពិ រសីពីសិទធជិនជតិេដីម និងផល់អនុ សន៍ល ៗ ជូនសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុងករត ៉បេញចញមតិេដមីបីឈនេទរកសិទធិ
ស័យសេ្រមច សនខួនេនេលែីដនដីកមពុជេ្រកម ។ 
 េ ក ្រតឹង ម៉ន់រនឹ ្របធនែផនកែផនករណ៍ ៃនសហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េទពីសហរដ េមរកិ បនមន្រប សនថ៍ 
សននិសីទអនរជតិេនះ គឺមន រៈសំខន់ ស់េ យមន គមឹន
អនរជតិចូលរមួជេ្រចីន េហយីបនបងញផូវត ៉ដល់សហពន័ធ
ែខមរកមពុជេ្រកម សំ ប់ករត ៉ទមទរសិទធិជូនពលរដែខមរេ្រកម 
ែដលកំពុងរងទុកខេវទនេនេលីែដនដីកមពុជេ្រកម ។ ្របធនែផន
ករណ៍សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនបែនថមឲយដងឹេទ តថ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកមនឹងចលនឲយបងបូនែខមរេ្រកម ដឹងពីសិទិធេសរ ី
ភពរបស់ផងខួន េហយីសិទធេិសរភីពទងំេនះមិនែមនមន ម
កំណត់ ដូចអីែដលរ ភិបលយនួកុមមុយនិសផល់ជូនេនះេទ ។ 
េ ក ្រតឹង ម៉ន់រនឹ បនអះ ងថ ែខមរកមពុជេ្រកម គឺជជនជតិ
េដីមែដលមនកេំណីតេកីតេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម មុនជនជតិ
យនួចូលមកដល់ ដូេចនះែខមរេ្រកម្រតវែតទមទរសិទធិមច ស់ករ ៃន
ែដនដីកមពុជេ្រកម ។ េហយីសននិសីទអនរជតិេលីកេនះ គឺជ 
ជំឈនេជគជយ័ថមីមយួេទ ត ផល់កីសងឃឹមជូន្រពះសងឃ និង
្របជពលរដែខមរេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនទងំគម នសំេឡងេលទឹីក
ដីកមពុជេ្រកម ។ 
 សននិសីទអនរជតិរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
ទទលួបនករចូលរមួគ្ំរទពី គមនឹអនរជតិែផនកសិទធិមនុស  សទិធិ
ជនជតិេដីម និងតំ ងអងគករេ្រករ ភិបលេនះ ្រតវបនមតិ
ជតិ និងអនរជតិយល់េឃញីថ េនះគឺជ រមយួជូនេទដល់ជន
រមួជតិែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមករគបសងកត់របសរ់
ភិបល្រកង ណូយ ឲយមនសងឃឹមេឡងីវញិបនទ ប់ពីេមីលេឃញី
ករតស៊ូរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េនេលឆីកអនរជតិ ។ 
េ យេហតុថ សននិសីទអនរជតិេលីកេនះ ្រតវបនសហគមន៍
អនរជតិផល់អនុ សន៍ និងយុទធ ស (តេទទំព័រទី ១៥)

ទដិភព ពះសងឃ និងជនរួមឈម កនុងសននិសីទអនរជតរិបសស់ហព័នធ 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 4 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រកមនិស ិតកនុងេខតមត់្រជក អតីតែដនដីកមពុជេ្រកម
បនអះ ងថ េនវទិយល័យអេនរ សិក នេខតមត់្រជក សថិត
េនកនុង្រសក យទង មនយុវសិស ជនជតិេដីមែខមរេ្រកមមយួ
រូប ្រតវបនេ ក្រគ អនក្រគ និង្រកមសិស  និស ិត សរេសីរមនិ
ច់ពីមត់ ថជសិស ពូែក ឧស ហ៍ពយយម េហយីេទីបែត 

ដេណីមបនជយ័ ភី កនុងប សម័យ្របឡងសិស ពូែកថន ក់
េខតកលពីថមី ៗ េនះ។ 
 បូន្រសីេឈម ះ េច គីមង៉ុក ងលិន េកីតកនុង្រគ រ្រក
មយួន្រសក យទង េខតមត់្រជក ែដលជវីភពរបស់្រគ រ
ពឹងែផកេទេលកូីនតូបលក់បែនមយួែតប៉ុេ ះ ។ កលពីតូច 
ងលិន បនែសងេឡងីនូវលកខណៈជេកមងឆតមយួរូប ចូលចតិ

េរ នសូ្រត និងជយួករងរឪពុកមយ ។ 
 េយង មបទសមភ សន៍របស ់ ងលិន បនឲយ រ-
ព័ត៌មនមយួកនុង្រសកយនួដឹងថ បូនមនសំ ងបនេទេរ ន 
េពលែដលមិតភ័កិជេ្រចីនកនុងវយ័្រសករ្រតវេនផទះ ។ ងំពីេរ ន
ថន ក់ទី ៦ មក បូនបនចូលេរ នេន អេនរ សិក ន េម៉ះ
េហយីមិនចបំច់បង់្របក់េទេលីករចំ យឲយ េនះេទ ។ 
ទនទឹមនឹងេនះ ឪពុកមយ បនយកចិតទុក កប់ងត់បេ្រង នបូន 
េម៉ះេហយីបូន្រតវែតខតិខជំងេនះេទេទ ត េដីមបីកំុឲយខកចិតអនក
ែដលបូនេគរព្រស ញ់ ។ 
 ជមយួនឹងករេបជញ េរ នសូ្រតរបស់បូន ជេរ ង ល់ៃថង 
ងលិន ភញ ក់ពី្រពលឹមេដីមបជីយួេរ បចំមយយកអី ៉ន់េទផ រ

លក់ រចួេហយីេទីប្រពនក់សំេព តេទ  ។ ថីតបិតែតហត់
េន យ បុ៉ែនករេរ នសូ្រតរបស់លិនេនែតសេំរចបនលទធផលល 
ឈនមុខកនុងថន ក់ ។ សិស ឆតរូបេនះ ែតងនមំកនូវកិតិយស
ជូន ជនជតិអេនរ សិក នេខតមត់្រជក ជពិេសសគមុឺខ
មត់របស់ជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ែដលែតងែតទទលួករមក់ងយ 
និងេរសីេអីងពសីំ ក់ជនជតិយនួ្រសកីដូង ។ ឆន សំិក េនះ 
ងលិន េរ នថន ក់ទី ១២A៣ េហយីបូនបនតំ ងឲយជនជតិ

េដីមែខមរេ្រកម និងសិស ជនជតិយនួែដលកំពុងសិក កនុង
ខងេលីេទ្របឡងសិស ពូែក ។ សិស ឆតរូបេនះទទលួបនជ័យ
ភីរងន់ A ចំននួពីររងន់ ែផនកខង្រទឹសី និងេធីពិេ ធនេ៍លី

វញិញ រូបវទិយ ឬយនួេ  Vat Ly កនុងពិធី្របឡងសិស ពូែកថន ក់
្រសក ។ បនទ ប់ពីេនះ គឺេនពធីិ្របឡងរងង់េខត បូនក៏ទទលួបន
ជ័យ ភីរងន់ B ែផនកខងអនុវតន៍ពិេ ធន៍ៃនវញិញ រូបវជិជ

េនះែដរ ។ 
 េ យមនវយ័ វឌ ន 
ករកនុងលកខណៈ ែដលជីវភព
្រគ រ្រកខ ត ់បនេធឲីយ ង 
លិន មនឆនទៈេមះមុតជំនះ
ល់ករលំបក េដីមបីឈន
េឡងីកនុងករេរ នសូ្រត ។ េគ
ដឹងេទ តថ េនឆន បូំនេរ ន
ថន ក់ទី ១០ ឪពុកលិន បន
ប់ កលេនះជីវភព្រគ រ

លំបកយ៉ងៃ្រកែលង ។  
 ងលិន បនឲយដឹងថ “ឪពុកគឺជកមងំចិត ជអនក
ជំរុញ ម រតីឲយបូន ។ ឪពុក ប់េទ បូន្រពយ ស់ ។ េទះបី
ដូេចន ះក៏េ យបូនក៏េនមនមយ ។ មយែតងេលីកទឹកចិតឧតថមភ
បូន េម៉ះេហយីបូនេបជញ ចិតនឹងបនករេរ នសូ្រត ។ មនែតករ
េរ នេទ េទីបសងឃឹមៃថងេ្រកយរកបនរបរលនឹំងជយួ្រគ រ និង
សងគម”។ 
 េ យករខតិខ្ំរបឹងែ្របងេរ នសូ្រតែបបេនះ សសិ ពូែក
រូបេនះ្រតវបននិស ិត េ ក្រគ អនក្រគ កនុងេខតមត់្រជកសរេសីរ
មិន ច់ពីមត់ ។ ខណៈេពលែដល ងលិន មនឱកសេទ

 េហយីមនជនជតិេដមីែខមរេ្រកមជេ្រចីន មិនបន គ ល់
 ។ ងលិន បនបងញករយលេ់ឃញីថ “បូនមន

សំ ងបនេទេរ នេចះអក រ កនុងេពលែដលមនមិតភ័កិជ
េ្រចីន េនលបំកជងបូនេទេទ ត ។ ដូេចនះេហយីបូនបន
ពយយមខបំេ្រង នអក រជូនមិតភ័កិវញិ កនុងេគលបំណងចងឲ់យ
មិតភ័កិេចះអក រដូចបូនែដរ”។ 
 គរួបញជ ក់ែដរថ កលពីថមី ៗ េនះ េច គីមង៉ុក ងលិន 
ទទលួបន រករណ៍ពី្រកមហុ៊ន Bitti’s ។ ថវកិទងំប៉ុនម ន 
បូនទុកស្រមបទិ់ញេស វេភេទេរ នបែនថម និងបំពក់បំប៉ន
ចំេណះដឹងឲយឆន សំិក ចុងេ្រកយេនះ ។ េ យបនខតិជតិ និង
ធប់េ្របីកំុពយូទ័រ ងំពីថន ក់ទី ១០ សពៃថង ងលិន េ្រកបយកបន
យ៉ងឆប់រហ័ស េហយីែថមទងំេចះេ្របី្របសអិ៊់នេធីែណត និង
្រ វ្រជវឯក រ េដីមបីេ្រត ម្របឡងអក រសិលបភ យនួ 
េ្រជីសេរសីសិស ពូែកថន ក់េខតឆន េំនះេទ តផង ៕ 

កញញ  សីរត័ន 

បូន្រស េច មង៉កុ ងលន 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កនុងម សននិបតពិភក  របស្់រកមអនកផល់ជំនយួដល់
្របេទសយនួ ែដលបន្រប្រពឹតេឡងីេនទី្រកង ណូយ កលពី
ៃថងទី ៤ និងទី ធនូ កនងមកថមី ៗ េនះ សហគមន៍អឺរ ៉ុប និងសហរដ
េមរកិ បនបនអំពវនវឲយេមដឹកនផំច់ករ្រកង ណូយ ្រតវ

ែតធនសិទធិេសរភីពរបស់្របជពលរដ និងកត់បនថយអំេពពុីក
រលួយ ែដលកំពុងរកី ល ល មែបប្របៃពណី ។ 
 សហគមន៍អឺរ ៉ុប និយយជមយួេមដឹកន្ំរបេទសយនួ
កនុងម សននិបតថ សហគមន៍អឺរ ៉ុបចង់េផតករសំខន់េទេលី
្រពឹតិករណ៍សិទធនិេយបយ និងសិទធិេសរភីព្របជពលរដ េ យ
មិន្រតវបនេគេរសីេអីង ។ េនកនុងេសចកី្របកសមយួ សហមគន៍
អឺរ ៉ុបបនសងកត់ធងន់េ យេជ ជក់ថ េរ ងមិនេគរពសិទធិនេយ-
បយ និងសិទធ្ិរបជពលរដ នឹងបងកឲយមនភពមហន យយ៉ង
ធងន់ធងរបំផុតេនកនុងសងគមជតិ្របេទសយនួ ។ ដូេចនះ េមដឹកន ំៃន
រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ្រតវែតធនឲយបនសិទធិេសរ្ីរបជ
ពលរដ ។ 
 កនុងេសចកីែថងករណ៍របស់សហគមន៍អឺរ ៉ុប បនអះ ង
េទ តថ សហគមន៍អនរជតិមនករ្រពយបរមភយ៉ងខងំ ចំេពះ
ករចប់ខួន្របជពលរដ ក់ពនធនគរ និងករកត់េទសអនក រ
ព័ត៌មន េង ង េវ ចេច ង ឲយជប់ពនធនគររយៈេពលពីរឆន  ំ
េ្រកយពីបនគស់រេំលីងអំេពីពុករលួយ ែដលមនកិនមិនសូវល 
របស់អងគភព្រកសួងគមនគមនដឹ៍កជញជូ នមុនេនះបីឆន  ំ។ 
 េសចកីែថងករណ៍ របស់សហរដ េមរកិ នសននិបត
ពិភក េលីករផល់ជំនយួដល់្របេទសយនួ ម នីសហរដ េមរកិ
បននិយយថ សមទធិផល និងេករេ៌ឈម ះរបស់្របេទសយនួ ្រតវ
បនេធីឲយ បសូនយេនេលីឆកអនរជតិ េ យ រសកមមភព
ក់គំនបគបសងកត់ែផនកេសរភីពសិទធិមនុស  េទេលី្របជពល-

រដ ។ េសចកីែថងករណ៍របសស់ហរដ េមរកិ បនបនេទ តថ 
សកមមភពបិទបងំសិទធិមនុស ទងំេនះ ្របេទសយនួគរួែតែកែ្រប
េដីមបីទទលួបនករទំនក់ទំនងល និង ប់រកពី្របេទសជិតខង ក៏
ដូចជកសហគមន៍អនរជតិ ។ 
 កនុងម សននិបតេនះែដរ ្របេទសេ កខងលិចចំននួ 
៤ ែដលរមួមន្របេទសក , ណ័រេវស, ស៊ុយែអត និងែញវ
េសែឡន បនជំរុញឲយរ ភិបលយនួបងកលកខណៈងយ្រសល
េបីកចំហឲយជនជតិភគតិច េនតំបន់ខពង់ ប្របតិបតិេសរជំីេន
របស់ខួន ។ ្រកម្របេទសេនះបនបញជ ក់ថ តំបន់ខពង់ បគឺជ
តំបន់ ែដលមនេរ ង ៉វេ្រចីនបផុំតនអំឡុងឆន  ំ ២០០១ និងឆន  ំ

២០០៤ ែដលេផមីេឡងីពីករដេណីមកន់កប់ដីធី ។  
 ្រកម្របេទសេ កខងលិចទងំ ៤ ខងេលបីនេរ ប ប់
េទ តថ កនុងដេំណីរទស នៈកចិចចំននួ ៣ េខតេនតំបន់ខពង់ ប
កលពីែខមុនេនះ ពកួេគបនគត់សមគ ល់អំពីបញសិទធិមនុស  
និងេសរភីពជំេន សន េហយីអីែដលពកួេគេមីលេឃញីចបស់
េនះ េសរភីពជនជតិភគតិចកនុងេខតចំននួបីេនះ ្រតវបនរ ភិ
បលយនួរេំ ភទងំ្រសង េហយី ្រ ៃនភព្រកី្រករបស់្របជ
ពលរដេនតំបនេ់នះកន់ែតេកីនេឡងី ៗ ។ 
 ចំែណក្រកមអងគករសិទធិមនុស េ្រករ ភិបល ក៏បន
ឲយដឹងែដរថ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ បនប ងក បជនជតភិគ
តិចតំបន់េនះ និងជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនភគ
តបូងៃន្របេទសយនួ េ យ ររ ភិបលចត់ទុក សនគឺជ
កមងំខម ងំស្រតវ ។ 
 គរួបញជ ក់ជូនថ សននិបតេនទី្រកង ណូយ ែដល
េទីបនឹងបញច ប់កលពីៃថងទី ៥ ធនូេនះ គឺមន្របេទសេ កខងលិច
ជេ្រចីនបនចូលរមួ ពិេសសគឺ្រកម្របេទសែដលធប់ផល់ជំនយួ
ដល់្របេទសយនួេ្រចីនបំផុត ែដលរមួមនធនគរពិភពេ ក 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី, សហពន័ធអឺរ ៉ុប, ប ងំ, លីម៉ង់ និងកូេរ ៉
ជេដីម ។ េនៃថងទីមយួ ៃនសននបិតេនះ សហគមន៍អឺរ ៉ុប និងសហ
រដ េមរកិ បនរះិគន់្របេទសយនួយ៉ងចស់ៃដ េហយីជំរញុឲយ
្របេទសយនួេបកីចំហសិទធិេសរភីពដល់្របជពលរដ ជពិេសសគឺ
េសរភីពមូល នដល់ជនជតភិគតិច និងជនជតិេដីមនន 
ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រ ភិបលយនួ ។ 
 ទនទឹមនឹងបញរេំ ភសិទធិមនុស  និងអំេពីពុករលួយ
ែដលមនលកខណៈជ្របព័នធ េហយីកំពុងែតរកីធំធត់េឡងី ៗ កនុង
្របេទសយនួ ្របេទសជប៉ុន មិនបនបងញករសនយ មយួ 

េមដឹកនផំច់ករយួន េង ង តឹងយុង និងណុង ឌឹកមញ៉ ់

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 6 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ខណៈេពលែដលសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កំពុងេធី
សននិសីទអនរជតិ អបអរគំរប់ខបួេលីកទី ៦០ ៃនទិ សិទធិមនុស
អនរជតិ និងពនំឯំក រ េរ ងរ ភិបលយនួេធីទុកខបុកេមនញ
េផ ង ៗ ជូនេទសហគមន៍អនរជតិឲយជយួដងឹឮ េនេលីែដនដី 
កមពុជេ្រកមឯេនះវញិ ្រកមេមដឹកនរំ ភិបលកុមមុយនិសយនួ
បនបញជ ឲយកូនេចេ្រកមឱ ៉តរបស់ខួន េរ បចំទិ វបបធមិកី  
និងេទចរណ៍ េនទី្រកងែ្រពកឫស ី ។ 
 េភញ វេទសចរណ៍ជតិ និងអនរជតិ្របមណជង ៣ មឺុន
នក់ បនស្រមកេទពីប េខតននេនេលទឹីកដីកមពុជេ្រកម 
េដីមបីចូលរមួទិ វបបធមិកី ែខមរកមពុជេ្រកម ែដល្រតវបន្រកម
េមដឹកនយំនួមយួកប់តូចេរ បចំេឡងីេន្រសកអូមូ៉ង េខតែ្រពក
ឫស ី កលពីៃថងទី ៥ ដល់ ៃថងទី ៨ ធនូ កនងមកេនះ ។ 
 ្របភពព័ត៌មនចបស់ករណ៍បនឲយដឹងថ យ៉ងេ ច

ស់មនកី ករ-ករនីិជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ្របមណ
ជង ១០០០ (មយួពន់) នក់ បនចូលរមួសំែដងសិលបៈ និង
្របកតួ្របែជងកី េផ ង ៗ ែដលរមួមនែលបង្របជ្របិយ និង
បងញពី្របៃពណី្រពះពុទធ សនេនកមពុជេ្រកម ។ បនទ ប់ពីេធី
ករ្របកតួ្របែជងអស់រយៈេពល ៤ ៃថងេលី្រគបមុ់ខវញិញ  ្រកម
កី ករជនជតេិដីមែខមរេ្រកមេទពីេខត្រកមនួស ទទលួបនជយ័
ភីេលខ ០១ ។ េលខ ០២ បនេទេលី្រកមកី ករេខតឃងំ 

និងេលខ ០៣ បនេទេលី្រកមកី ករជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ្រកម េទពីេខត្រពះ្រតពងំ ។ 
 េ្រកពីករ្របកតួកី  និងបងញ្របៃពណីវបបធមិែខមរ
េ្រកមជូនេភញ វជតិ និងអនរជតិទស ន េគកស៏េងកតេឃញីគណៈ
កមមករេរ បចំពិធីរបស់មនទីរវបបធមិកី  និងេទសចរណ៍សីេគេនះ 
បនេរ បចំពីធី្រប ងំទូកយ៉ងចំែឡកបំផុត ។ ពិធីបុណយអុទូំក
ង គឺែតង្រតវបនជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម េរ បចំ្រប ងំេន
ៃថង ១៤ េកតី, ១៥ េកីត និងៃថង ១ េ ច ែខកតិក ដូចែដលបងបូន

ែខមរ េរ បចំេនឯ្របេទសកមពុជ ។ បុ៉ែនេរ ងែដលចំែឡកេនះ គឺរ
ភិបលយនួបនេរ បចំរបស ់ ែដលេគេ ថទិ វបបធមិសីេគ

េនះ េហយីបនជំរុញឲយបងបូនែខមរេ្រកមចូលរមួ្រប ងំទូកង 
ទងំខសុ្រប្រកត ី ែដល្រតវបនមនទីរវបបធមិកី  និងេទសចរណ៍
យនួេរ បចំឲយេធកីរ្របកតួរយៈេពលពីរៃថង គឺេនៃថងទី ៧ និងទី ៨ 
ែខធនូ ថមី ៗ េនះ ។ េទះបីេនះជករេរ បចំរបស់្រកមេមដឹកនយំនួ
ពិតែមន ែតេដមីបីរក បន្របៃពណីវបបធមិ និងចង់បងញដល់
សហគមន៍អនរជតិពីអតសញញ ណជតិ ៃនជនជតិេដីមែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមរបប្រគប់្រគងរបស់ នគិម
យនួសពៃថងេនះ េគសេងកតេឃញីមន្រកមទូកងចូលរមួ្រប ងំ
េ្រចីនគរួសម ។ កនុងេនះមនទូក្រប ងំែផនកបុរស ៩ គូ និងទូក
្រប ងំែផនកនរ ី៣ គូ េទពីប េខតែ្រពកឫស ី, េខតទឹកេខម  
េខតពល វ, េខតឃងំ, េខត្រកមនួស, េខតហូវយ៉ង, េខតលង់

េ រ និងេខត្រពះ្រតពងំ ។  
 ឆងកត់ករ្រប ងំអស់រយៈេពលពីរៃថង ជលទធិផល
បេចចកេទស ៃនករ្រប ងំ ែដល្រកមរ ភិបលយនួចត់ទុកថ 
ដេណីមពនរងន់ទូទងំ្របេទសសីេគេនះ ្រកមទូកងែដលខងំ
បំផុត្របចេំនកមពុជេ្រកម គឺទូកងេទពីេខតឃងំ និងេខត្រកមនួ
ស ។ េហយី្រកមទងំពីរេនះទទលួបនជ័យ ភីេលខ ០១ និង

ថនឹងផល់ជំនយួដល់្របេទសយនួេទ តេឡយី ។ េហតុករណ៍
េនះ គឺបនទ ប់ពី្របេទសជប៉ុន បនបញឈប់ផលក់រវនិិេយគ ODA 
កនុង្របេទសយនួ ។ 
 សូមរលំឹកថ សននិបតឆន េំនះ េ ក James Adams 
អនុ្របធនធនគរពិភពេ ក ែដលបនចូលរមួជអធិបត ី កនុង
កិចចពិភក ្រកម្របេទសផល់ជំនយួដល់្របេទសយនួ េ កបន
ស់េត នដល់រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ្រតវែតបនកមមវធីិអភិវឌ

ន៍េសដកិចច ផស់បូរមុខមត់សងគម េហយី្រតវជយួដំេ ះ្រ យ
បញ្រកី្រករបស្់របជពលរដកនុង្របេទស និងេជ ស ងករេរសី-
េអីង ។  ្រកមអនកផល់ជំនយួបនផល់ជូន្របេទសយនួចំននួទកឹ
្របក់ ៥ េកដិ ១៤ ន ដូ សហរដ េមរកិ ជមយួលកខ័ណ
ទមទរឲយរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ្រតវែតបនធូរបនថយ និងធន
ឲយបនសិទធិេសរភីពមូល នរបស់្របជពលរដ ែដលកំពុងរស់

េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ខួន ៕                   េច េ ន 

កី ករកំពុង បកួតរុញេឈ នទិ វបបធមិេនេខតែ ពកឫស ី 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 7 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េលខ ០២ ។ 
 េទះជមនករេរ បចំរបស់ ែដលយនួេ ថទិ វបបធមិ
ែខមរេ្រកមក៏ពិតែមន បុ៉ែនរ ភិបលយនួេនែតទទលួកររះិគនពី់
្រកម្រពះសងឃ និង្របជពលរដជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ែដលកំពុង
រស់េនេលីែដនដីកំេណីតរបសខួ់នផទ ល់ និងបងបូនែខមរេនឯនយ
្របេទស ។ 
 ្រពះសងឃមយួអងគែដលសុំមិនបេញចញេឈម ះ សពៃថង
កំពុងសិក េនកនុងេខតែ្រពកឫស ីផទ ល់ េ្រកយពីបនចូលរមួ ម
នកមមវធីិ ែដល្រតវបនេរ បចំេឡងីេ យ្រកមរ ភិបលយនួ

្រកង ណូយ បនមនសងឃដីកថ ៃថងទិ វបបធមិែខមរេ្រកម 
ែដលរ ភិបលយនួេរ បចំេនះ គឺទក់ទញេភញ វេទសចរណ៍ និង
ទទលួបនចំណូលយ៉ងេ្រចីន ។ េហយីេនះកជ៏ឱកសមយួ សំ
ប់ជនជតិេដីមែខមរេ្រកមបងញឲយសហគមនអ៍នរជតិ គ ល់ពី

អតសញញ ណរបស់ផងខួនែដរ ។ បុ៉ែន្រសបនងឹគំនិតលេនះ មិន
ដឹងថរ ភិបលយនួមនកលលបិចអីេផ ងេទ េ យបនេរ បចំ
ពិធី្រប ងំទូកទងំខសុ្រប្រកត ី ែដលេមីលេទ ក់ដូចជមន
ករយកចិតទុក ក់ចំេពះអតសញញ ណ ្របៃពណី និងទំេន ម 
ទំ ប់ជនជតិេដីមែខមរេ្រកមយ៉ងខងំ េហយីមនមតិភគេ្រចីន
អះ ងថ ៃចដនយនឹងករេរ បចំសននិសីទអនរជតិរបស់សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកមេពក ។  
 គរួបញជ ក់ែដរថ របស់ែដល្រកមេមដឹកនយំនួេ  ទិ
វបបធមិែខមរេ្រកមេនះ គឺ្រតវបនេគេរ បចំេឡងីជេលីកទី ៤ េហយី 
េហយី្រកមរ ភិបល្រកង ណូយ នឹងមនគំេ ងេរ បចំទិ សី
េគេនះជេលីកទ ី ៥ េនកនុងេខតមត់្រជក ឬយនួេ េខត ង
យ៉ងសពៃថងេនះ ៕ 

កញញ  សីរត័ន 

 បុរសជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ្រកមមយួរូប ្រតវបន រ-
ព័ត៌មនកនុង្រសកយនួ និងប ញេគហទំព័រជុំវញិពិភពេ កចុះ
ផ យថ ជមនុស ដ៏េឆនីមែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន និងបនសរ
េសរកមមវធីិអក រែខមរ ឬ Software ែខមរ ។ 
 បុរសជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ្រកមដ៏េឆនីមរូបេនះ េឈម ះ 
េច បុ៊នេឃ ន យុ ៣០ ឆន  ំ ្រសកកំេណីតេន្រសក យទង 
េខតមត់្រជក ឬយនួេ  ងយ៉ង អតីតទឹកដីកមពុជេ្រកម 
ែដលសពៃថង្រតវបនេគដឹងថ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួកំពុងែត
េធី និគមទងំទទឹងទិស ។  
 េ ក េច បុ៊នេឃ ន គឺជកុលបុ្រតែខមរេ្រកមដេ៏ឆនីមមយួ
រូប ែដល្រតវបនប ញេគហទំព័រ និង រព័ត៌មនកនុង្រសក
យនួចុះផ យថ មនេទពេកសលប ឈសៃវ ែដល ចសរេសរ
បន Software ែខមរ ។ េហយីរូបេ ក្រតវបនេគ គ ល់ថ ជ 
មនុស មនេទពេកសលបែផនកខងបេចចកវទិយព័ត៌មន និងបន
បេងកីត ន ៃដថមី ៗ ជេ្រចីន ដូចជសរេសរវចននុ្រកមភ យនួ-
ែខមរជេដីម ។ 
 េទះបីរបបកុមមុយនិសយនួសំែដងករេរសីេរងី និង ក់
កំហតិេលីករអប់រជំនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកមយ៉ង កី ែតេគ
ែតងសេងកតេឃញីជនជតិេដីមែខមរេ្រកមជេ្រចនីរូប ែដលេគ
អះ ងថមនចំេណះដឹង ឈសៃវ ្របជញ  និងមន ម រតីេសន
ជតិជងជនជតិយនួេទេទ ត  ។ បុ៉ែនអនក្របជញែខមរេ្រកមតិចតចួ
បំផុត ែដល្រតវបនរ ភិបលយនួេលីកតេមកីង ឬឲយសហគមន៍
អនរជតិបនដងឹឮ ពីពូជអនក្របជញៃនជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ។ 

 ្របភពចបស់ករពីកែសតកនុង្រសកយនួ និងេគហទំព័រ
បរេទសជេ្រចីនបនឲយដឹងថ េ ក េច បុ៊នេឃ ន េកីតកនុងវង
្រតកូល្រកី្រកមយួេន្រសក យទង េខតមត់្រជក ។ រូបេ ក
បនសិក េចះចអំក រែខមរ មវត មប៉ុេ ះ ។ សពៃថងេនះ 
េ កបេងកីតបន Font អក រែខមរជេ្រចីន ែដល្រតវបនេគអះ ង
ថកំពុងេពញនយិម និងលបីលបញេន ម េរ ន វត ម 
និងទូទងំ្របេទសយនួ ។ េឈម ះ CTK គឺ Font អក រែខមរ ែដល
េពញនិយមបំផុតេនកនុង្របេទសយនួ ។  ្របេភទ Font េនះ្រតវ
បនេគេ្របីជទូេទកនុង រព័ត៌មនជភ ែខមរ ដូចជវទិយុផ យ
សំេឡងែដនដសីណរទេនេមគងគ និង រព័ត៌មនេខតែ្រពកឫស ី 
ឬេ  កឹងេថី ជេដីម។ 
 និសិ ត និង្រគបេ្រង នេន្រសក យទង ែតងេកត 
សរេសីរេ ក េច បុ៊នេឃ ន មិន ច់ពីមត ់ េ្រពះេ កគជឺ
វសិករមយួរូប កលពីដប់ឆន មុំន ខណៈេពលែដលកំពុងសិក ថន ក់
ទី ១១ ែតប៉ុេ ះ េហយីេ កបនបេងកីតអនរ្របព័នធអនរ  



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 8 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

គមនគមនស៍ំ ប់េ្របី្របសក់នុង អេន សិករបស់េ ក។ 
 េ្រកយពីបញច ប់ថន ក់វទិយល័យ េ កេច បុ៊នេឃ ន បន
ឈប់សិក  េហយីចូលបំេរកីរជទីភន ក់ងរមយួេនែ្រពកឫស  ី
ែដលទីកែនងរូបេ កមនឱកសេធីករជមយួកុំពយូទ័រ និងករ
េ្របី្របស់េ្រគ ងអគិគសនី និងឈនេទដលក់រវវិឌ ន៍យ៉ងឆប់
រហ័ស ។ 
 សពៃថង េ្រកពកីរបេងកីត Font អក រែខមរ េ កេនមន
បេងកីត Software បេ្រង នជភ ែខមរ និងវចននុ្រកមយនួ-ែខមរ
មយួចបប់ ែដលសពៃថងេនះសរេសរបនចំននួជង ៣.០០០ (បី
ពន់)ពកយ ។ េ ករពឹំងថ នឹងសរេសរចប ់ Software េនះេន
ឆន ខំងមុខ ។ េ កបន្របបថ់ េនះគឺជ Software ែដលល

បំផុតជភ យនួ-ែខមរ េហយីនឹង្រតវបនេគេ្របី្របស ់ និងគ្ំរទ
ទូទងំ្របេទសយនួ ជពិេសសបងកភពងយ្រសលដល់ករបងត់
បេ្រង នអក រែខមរដល់្រកមម នី ជករយនួេទ តផង ។ 
 េច បុ៊នេឃ ន គឺជកុលបុ្រតជនជតិេដីមែខមរេ្រកមមយួ
រូប ែដលចូលចិតែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន េហយីរូបេ កបេងកីត 
Font អក រែខមរបនជេ្រចីន ែដល្រតវបនេគកំពុងេពញនិយមេ្របី
្របស់ ។ បុ៉ែនគម ននរ ដឹងថ េ ក េច បុ៊នេឃ ន បនេរ ន
េចះចំ េ យខួនឯងេនះេទ ។ នៃថងអនគត េ កមនបំណង
បញច ប់ជំនញែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន ពីសកលវទិយល័យ និង
បេងីយ ល់កិចចករែដលេ កបនេ្រគងទុក៕    

ថច់ េ ភណ័ 

 អងគករ រព័ត៌មនគម ន្រពំែដន ែដលជអងគករបំេរកីរ
មិនគិតពី្របេយជន៍ផទ ល់ខួន ជំនញខងករករពរេសរភីព
របស់អនក រពត៌័មន នឱកសអបអរ ទរគំរប់ខបួេលីកទ ី ៦០ 
ៃនេសចកី្របកសសកល សីពីសិទធិមនុស របស់អងគករសហ-
្របជជតិ បនេរ បចំកបួនបតុកមមអហងិ មយួេនមុខ ថ នទូត
យនួ នទី្រកងប៉រសី ្របេទសប ងំ កនុងេគលបំណង្របឆងំ ច់
អហងក រចំេពះ ជញ ធររ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ែដលបនចប់
ខួនអនក រព័ត៌មន និងអនកបេញចញមតិ មរយៈេគហទំព័រ ។ 
 េយង មេសចកីែថងករណ៍ របស់អងគករ រព័ត៌មន
គម ន្រពំែដន បនឲយដឹងថ កលពីៃថងទី ១០ ធនូ កនងមកេនះ ្រកម
សមជិករបស់ផងខួន បននគំន េធីបតុកមមេនខងមុខ្រចកេចញ
ចូលរបស់ ថ នទូតយនួ និង ថ នទូត សុីរ ី ្របចេំន្របេទសប ងំ 
ែដលបនកន់ប ធំមយួផទ ងំ េហយីគូរូបពនធនគរ ជមយួគន
េនះក៏អំពវនវឲយេ ះែលង្រកមអនកេទស ែដលកពុំងជប់
ពនធនគរកនុង្របេទសទងំពីរេនះ េ យ្រគន់ែតសរេសរអតថបទ 
និងេ្របី្របស់្របព័នធេគហទំព័រ ឬអ៊ីនេធីែណត ។ 
 អងគករ រព័ត៌មនគម ន្រពំែដន បននិយយឲយដឹងថ 
្របេទសយនួ និង្របេទសសុីរ ី មិនែដលេលីកែលងេទសដល់្រកម
អនក រព័ត៌មន ែដល ៊ នរះិគន់រ ភិបលេទ ។ ្របេទសទងំពីរ
េនះ គឺប ងក បយ៉ងចស់ៃដេទេលីអនកកែសត ពិេសសចប្់របជ
ពលរដ ក់ពនធនគរ េ យ រែតមូលេហតុនេយបយ ។ 
 មសមគម ៃន្រកមអនក រពត៌័មនគម ន្រពំែដន បន
ឲយដឹងេទ តថ េសចកី្របកសជសកលសពីីសិទធិមនុស  ែដល
្រតវបនអងគករសហ្របជជតអិនុម័តកលពីៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ
១៩៤៨ េហយីៃថងទី ១០ ធនូេនះ គឺជខបួគំរប់េលីកទី ៦០ ែដល

មនអតថន័យយ៉ងខងំចំេពះ្របេទសយនួ និងសុីរ ី ។ ដូេចនះ 
បំណងដ៏សំខនរ់បស់អងគករ រព័ត៌មនគម ន្រពែំដន ែដលេធីករ
ជបួជុំេពលេនះ គឺេដីមបី ស់ ម រតីដល់សហគមន៍អនរជតិអំពី
្រពឹតិករណ៍ពិត ៗ េនកនុង្របេទសខងេលីេនះ ។ ពិេសស គឺករ
ជយួបិទបងំរបស់ ថ នទូតទងំេនះ អំពីកររេំ ភសិទធិមនុស  
និងចប់អនក រព័ត៌មន ក់ពនធនគរយ៉ងគំេ លជរួជតិ ។ 
 េសចកីែថងករណ៍ របស់ម នីអនក រព័ត៌មនគម ន្រពំ
ែដនបនបនថ សពៃថង្របេទសយនួកំពុងែត ក់គំរតិយ៉ងតឹង
ែតងបំផុតចំេពះ្រកមអនក រពត៌័មន និងអនកេ្របី្របស់អី៊នេធី
ែណត ែដលរមួមនករចប់អនកកែសតឃុឃំងំ និងកត់េទស
ក់ពនធនគរេទ ត ។ េលសីពីេនះ រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ក៏

បនបំពនទងំកេម៉េទេលីែផនកសិទធិមនុស  េ យ្រកមរ ភិ- 
បលយនួអះ ងថ ្រកមអនកបេញចញមតិរះិគន់ គឺជអនក្របឆងំ
នឹងរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ។ 
 សូមរលំឹកជូនថ កលពីឆន េំទមិញ និស ិតនជនជតិ
េដីមែខមរកមពុជេ្រកមមយួរូប េឈម ះ ឌិន ធី ្រតវបនសមតថកិចច
យនួេខតឃងំចប់ឃុខួំន និងេធីទុកខបុកេមនញ េ យ រនសិ ិត
រូបេនះបនេ្របី្របស់្របព័នធអី៊នេធីែណត េដីមបី ម ន ល់
សកមមភពរបសប់ងបូនែខមរេ្រកមេនេ្រក្របេទស និងែសងយល់
អំពីចបប់ និងលទធិ្របជធិបេតយយ ។ េ្រកពីេនះ មនអនកកែសត
ជនជតិយនួជេ្រចីននក់ ្រតវបនរ ភិបលយនួចប់ខួន េហយី
កត់េទសឲយជប់គុក ។ េទះជយ៉ង  ថម ីៗ េនះ េគសេងកត
េឃញីរ ភិបលយនួមនករបនធូរបនថយដលជ់នជតិភគតិច និង
ជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ឲយមនសិទធិេសរភីពបនិចបនួច បនទ ប់ពី

ករ ក់គំនបរបស់សហគមនអ៍នរជតិ ៕     េច មនុេខម  



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កលៃថងទី ២១ ធនូ មកេនះ សមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប
ចំននួពីររូប បនចុះេទជបួសំេណះសំ ល និងបងញពកីរ
េពញចិតេពញេថីម កនុងេគលករណ៍តស៊ូេ យអហងិ របសែ់ខមរ
កមពុជេ្រកម េដីមបីទទលួបនសិទធិេសរភីពេពញេលញ ម
បទ នសិទធិមនុស អនរជតិ ។ េ្រកយមកសមជិកសភអរឺ ៉ុប
ទងំពីររូបេនះ ្រតវបន្របេទសយនួបដិេសធនយ៉៍ង ច់អហងក រ 
មិនឲយចូល្រសកយនួជបួជនជតេិដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 យ៉ងេ ច ស់ មន្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរ
េ្រកម េន្របេទសកមពុជ្របមណ ១៥០ នក់  បនសែំដងករ
គមន៍យ៉ងកក់េកចំេពះវតមនេ ក Marco Pannella និង

េ ក Marco Perduca សមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប ែដល
បនេទជបួសំេណះសំ លេនឯវត មគគីរង ី សងក ត់សទឹងមន
ជ័យ ជធនីភនំេពញ ។ េនះជករបងញឲយេឃញីយ៉ងចបស់ ពី
ទឹកចិត្រស ញ់យុតិធមិ ករេលីកសទួយសិទធមិនុស  ករករពរ
អនកទន់េខ យ ែដល្រតវអនកមនអំ ចរេំ ភសិទិធេសរភីព
យ៉ងពិត្របកដ ។ េហយីក៏ជករេលីទឹកចិតដល់ជនជតិេដីមែខមរ
កមពុជេ្រកម ែដលកំពុង្របយុទធតស៊ូេ យអហងិ  េដីមបីទទលួ
បនសិទធិេសរភីព សិទធិេសរជំីេន សន និងករករពរនូវអត-
សញញ ណរបសផ់ងខួន ។ 
 នឱកសជបួសេំណះសំ ល នឹងគណៈ្របតិភូសភ
សហគមន៍អឺរ ៉ុប េ ក ថច់ េស  ្របធនសហគមន៍ែខមរកមពុជ
េ្រកម បនេសនដីល់សមជិកសភ ៃនសហគមន៍អឺរ ៉ុប ឲយជយួេធី
អន គមន៍ដល់រ ភិបលយនួេនបញជេ្រចីន ែដលកំពុង្រតវ
េកីតមនចំេពះ្របជពលរដែខមរេ្រកម។ កនុងេនះរមួមន ទមទរ
ឲយេ ះែលង្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលកំពុងជប់ឃុឃំងំ ។ 
បញជូ ន្រពះេតជគុណ ទឹម ខន ្រតឡប់េទ្របេទសកមពុជវញិ ។ 
បញឈប់ករ មឃត់ែខមរេ្រកម កនុងករទទលួពត៌័មន ផ ពផ យ
ព័ត៌មន ។ េសនីឲយ ថ ប័ន្រពះពុទធ សនេនកមពុជេ្រកម សថិត
េនឯក ជយ ។ េសនីឲយមនករសិក េរ នសូ្រតអក រ សេ យ
េសរ ី។ បញឈបក់រផស់បូរសញជ តិែខមរេ្រកម េទជសញជ តិយនួ 
េ យមិនបនសួរ មីខួន ឬចប់បងខំ្របជ សឲយបូរសញជ តិ ។ 
បញឈប់េ ែខមរេ្រកម ថែខមរ មបូ ។ បញឈប់ករ មឃត់កនុង
ករ្របជុំ សែមងមតិខងនេយបយ និងករេធបីតុកមម ។ បញឈប់
ល់កររបឹអូសយកដីធី្របជពលរដែខមរេ្រកម និងេសនីឲយមនករ
ជយួអន គមនជ៍េ្រចីនេទ ត ែដលនមំកេន្របេយជន៍ជូនជន
ជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម កំពុងរស់េនទងំគម នសំេឡងេលីទឹក

ដីកមពុជេ្រកម ។ 
 េ ក ង ចនទឫទធិ ្របធន្របតិបតិអងគករករពរសិទធិ
មនុស ែខមរកមពុជេ្រកម ្របចេំន្របេទសកមពុជ ក៏បនែថង្របប់
សមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប និងបងបូនែខមរេ្រកម ពី ថ នភព
សិទធិមនុស របស់បងបូនែខមរេ្រកម េនកមពុជែដល្រតវបនេគបន
កររេំ ភបំពន េ្រកយពីរត់េភ សខួនេទដល់្របេទសកមពុជ ។ 
េ ក ង ច័នទឫទធិ មន្រប សន៍ឲយដឹងថ េទះបី្របជពលរដ
ែខមរេ្រកម ែដលបនេទរសក់នុង្របេទសកមពុជជេ្រចីនទសវត រ ៍
េហយីកី បុ៉ែនពកួគត់េនែតជបួករលំបកកនុងករេរ បចំឯក រ
ដូចជអតសញញ ណប័ណេផ ង ៗ ។ 
 េ ក Marco Pannella សមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប 
ែដលបនចុះជបួសំេណះសំ លនឹងជនរមួឈមែខមរេ្រកម េន
កមពុជ បនបងញពីជំហរគ្ំរទយ៉ងេពញទហំងឹចំេពះករតស៊ូ
េ យអហងិ របស់ពលរដែខមរេ្រកម ក៏ដូចជសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម កនុងករែសងរកសិទធិេសរភីព ។ េ ក Marco Pannella 
បនមន្រប សន៍ជភ ប ងំ មរយៈអនកបកែ្របថ េ ក 
នឹងសហ្របតិបតិករជមយួជនជតិភគតិចនន ពិេសសជន
ជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ទងំេន្របេទសកមពុជ និងេនេលទឹីក
ដីកមពុជេ្រកមផទ ល់ េដីមបជំីរុញឲយពកួគតទ់ទលួបនសិទធិេសរ ី
ភព្រគប់្រគន់្រសបេទ មបទ នអនរជតិ ។ េ ក Marco 
Pannella ែថមទងំបនេ្រកីនរលំឹកដល់្រកម្រពះសងឃ និងជន
ជតិេដីមែខមរេ្រកម កនុងឱកសជបួសំេណះសំ លេនះថ “សូម
្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរេ្រកម ែដលមនវស េនតូចកុអំស់
សងឃឹម ។ េយងីនឹងបនករតស៊ូេ យអហងិ  េហយីករតស៊ូ
េ យអហងិ េនះ គឺខងំជងករតស៊ូេ យេ្របី វុធេទេទ ត”។ 
  ចំែណកឯេ ក Marco Perduca បនបងញពីករ

សមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប និង ពះសងឃែខមរេ កម េនកមពុជ 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 សិទធិទងំ យ ែដលែចងេនកនុងេសចកី្របកសសកល
សីអំពីសិទធិមនុស សំខន់បំផុតកនុងចំេ មសទិធិទងំេនះ គឺសិទធិ
រស់ នមនជីវតិ សិទធិទទលួករករពរ្របឆងំទសភព ករេធី
ទរុណកមម និងករ្រប្រពឹតទងំ យែដលេឃរេឃអមនុស ធម ៌
ឬែដលនឲំយបត់បង់តៃមជមនុស  និងសទិធិេសមីគន ចំេពះមុខ
ចបប់ ែដលមិន ច្រតវបនេគរេំ ភបំពន េ យឈរេលីមូល
នថ អនកេនះជជនជតិភគតិច ឬជនជតិេដីម ឬជ្រកម
សន េឡយី ។  

 ក-ករេរ សេអង បឆងំ នឹងជនជតិភគតិច ឬជនជតិ
េដម៖ 
 ម្រ  ១ ៃនេសចកី្របកសសកលសីពីសិទធិមនុស  ែចង
ថ “មនុស ្រគប់រូបេកីតមកមនសិទធិេសរភីព និងវសិមភពកនុង
េសចកីៃថថនូរ និងសិទធិ”។ ម្រ  ២ ែចងថ “ មនុស ្រគប់របូមន
សិទធិទទលួនូវសទិធិទងំ យ និងេសរភីព ែដលបនែចងកនុង 
េសចកី្របកសេនះ េ យពុំមនករែបងែចក ឬេរសីេអីងចំេពះ
ពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈ
នេយបយ ឬទស នៈដៃទេទ ត ្របជជតិ ឬេដីមកំេណីតសងគម 
្រទពយសមបតិ កំេណីត ឬ នៈកនុងសងគមដៃទេទ តេឡយី” ។ 
 ម្រ  ១ ៃនអនុសញញ អនរជតិ សីអំពីករលុបបំបត់
េចល្រគប់្រទង់្រទយ ៃនអំេពីេរសីេអីង្របកន់ពូជ សនឆ៍ន  ំ

១៩៦៦ អនុសញញ សីអំពីករេរសីេអីង្របកនពូ់ជ សន៍ ថជ 
“ករែបងែចកឲយ ច់ពីគន ករបដេិសធន៍ កររតឹតបិត ឬេសចកី
្រស ញ់ចូលចតិេ យែផកេលជីតិ សន៍ ពណ៌សមបុរ េដីម
កំេណីត ឬសញជ តិ ឬកំេណីតជជនជតិភគតិច ឬជនជតិេដីម
ែដលមនេគលបំណង ឬឥទធិពលៃនករលុបបបំត់េចល ឬេធឲីយ
មនមហន យដល់ករទទលួ គ ល់ ករទទលួបន ឬករអនុវត
េលីភពេសមីគន  ករអនុវតៃនជំនយួមនុស ធម៌ និងេសរភីពជមូល
នកនុងវសិ័យនេយបយ េសដកិចច សងគម វបបធម៌ វសិ័យេផ ង 

ៗ េទ ត ៃនជីវតិ ធរណៈ”។ និយមន័យ ច្រតវបនអនុវត
្រប ក់្របែហលគន េទនឹង្រទង់្រទយេផ ង ៗ េទ ត ៃនអំេពី  

ករផ ឹក និងកត់េទស ពះសងឃទងំអយុតិធមិ េន បេទសយួន 

 

េទីសទស់នឹងរ ភិបលយនួយ៉ងខងំ េ្រពះបនជិះជន់ 
រេំ ភសិទធិជនជតិភគតិច និងជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ។ េ ក 
Marco Perduca បនរលំឹកដល់្រកម្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរ
េ្រកមថ េដមីបីឲយសហ្របជជតិ និងប ្របេទសននេលី
ពិភពេ កបនដឹងឮពីបញែខមរេ្រកម េ ក និងសមជិកសភ
សហគមន៍អឺរ ៉ុប នឹងបនជំរុញឲយសហគមន៍អនរជតិ និងប
្របេទសផល់ជំនយួ ្រតវពិនិតយេឡងីវញិពីបញសិទធិមនុស  មុននឹង
ជយួ្របេទសយនួ ។ េ ក Marco Perduca ែថមទងំបន
អះ ងថ “ឆន េំ្រកយេនះ ខញុមំននឹងគំេ ងមកទីេនះេធសីិកខ

 (កមពុជ) ។ េហយីខញុសំងឃឹមថ ៃថងេនឆន េំ្រកយ េយងីនឹង
េរ បចំម បតុកមមេ យអហងិ មយួ កនុង្របេទសកមពុជ ឬ
្របេទសយនួ ។ េហយីករតស៊ូទងំេនះ គឺែផកេលីបងបូនែខមរ
េ្រកមផទ ល់ ែដលកំពុងបត់បងស់ិទធិេសរភីព”។ 
 ទក់ទិននឹងេសចកីែថងករណ៍របស់សមជិក សភ ៃន
សហគមន៍អឺរ ៉ុប ែដលផល់កីសងឃឹមមយួកំរតិែថមេទ តដល់្របជ

ពលរដែខមរេ្រកម េហយី្រតវបនេគចត់ទុកថជ រមយួគំ ម
ដល់េមដឹកនយំនួផងែដរ ។ េ្រកយពីចំ យេពលេវ េដកគិត
អស់រយៈេពលមយួៃថង អនកនពំកយ ថ នទូតយនួេឈម ះ ្រទិន បក ំ
្របចេំនទី្រកងភនំេពញ បនេ្របីភ លួងេ មចិតខួនឯងទងំ
សន់េ ថ “្របេទសេគមយួមនអធិបេតយយភព មនឯក ជយ
ភព អនក ក៏ ចេធីសីេន្របេទសេគបន មិនអញច ឹងេទបទ”។ 
 សូមបញជ ក់ែដរថ បនទ ប់ពីជបួសំេណះសំ លនឹងបង
បូនែខមរេ្រកមកនុង្របេទសកមពុជ េនរេស លៃថងទី ២៣ ែខធនូ 
សមជិកៃនគណៈ្របតិភូសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប បនេធីដំេណីរេឆព ះ
េទកន់ទឹកដីកមពុជេ្រកម មេជីងយនេ ះអូកប់-ភនំេពញ 
(Vung Tau) កនុងេគលបំណងជបួជនជតិេដីមែខមរេ្រកម  ។ បុ៉ែន
្រតវបនយនួបដេិសធន៍យ៉ង ច់ខតនៃថងេនះ ។ ចំេពះករ
បដិេសធន៍ទងំសន់េ ដូចេនះ បងញឲយេឃញីចបស់ថ រ ភិ
បលយនួមនករភិតភ័យ និងកមងំសហ្របតិបតិករណ៍រ ង

សមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប និងែខមរេ្រកម ៕   សន សជុ  



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 11 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េរសីេអីង ។ អនុសញញ េនះ ក់បងខឲំយរ ភិបលអនុវត
កតពកិចចជវជិជមនមយួ េដមីបីលុបបំបត់េចលនូវករេរសីេអីង
្របកន់ពូជ សន៍ េ យ ធរណៈ និងេ យបុគគល ។ មិនែត
បុ៉េ ះ កតិកសញញ េនះត្រមវឲយរ ភិបលទងំ យ ម
ឃត់ ជញ ធរ ឬ ថ ប័ន ធរណៈកុំឲយជំរុញ ឬញុះញង់ ករ
េរសីេអីង្របកនពូ់ជ សន៍ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ 
អនុសញញ េនះបនេធីករែបងែចកមយួ ច់្រសឡះ េ យឈរេលី
មូល នភពជពលរដ េហយីអនុសញញ ឲយរ ភិបលទងំ យ
េធីករែបងែចក ឬេរសីេអីងនងឹជនជតិទងំ យ ែដលមិន
ែមនជពលរដ ។ 
  កតិកសញញ អនរជតិសីពីសិទធិពលរដ និងសទិធិនេយ-
បយសំេ េលកីរេរសីេអីងពីរ្របេភទ គឺករេរសីេអីង្របកនជ់ន
ជតិភគតិច ឬជនជតិេដីម និង សន ។ ម្រ  ១៨ បនបងខំ

ឲយអនុវតឲយខងែតបននូវសិទធិែដលពុំ ចេធីបដិបញញបន គឺសិទធិ
េសរកីនុងករគិតពិចរ មនសកិរ និង សន ។ ម្រ  ២០ 
បញជ ក់ចបស់ថ ករគ្ំរទទងំ យចំេពះករសប់េខពមី ្របកន់
ពូជ សន៍្របជជតិ ឬ សន េ យមនករញុះញង់ឲយមន
ករេរសីេអីង ឲយមនភព្របទូស ៉យ ឬអំេពីហងិ  ្រតវ មឃត់
េ យចបប់ ។ ម្រ  ២៦ ៃនកតិកសញញ អនរជតិសពីីសិទធិ
ពលរដ និងសិទធិនេយបយបញជ ក់ថ «េនចំេពះមុខចបប់ 
មនុស ្រគប់រូបមនសិទធិេសមី ៗ គន  េហយីក៏មនសិទធិទទលួករ
ករពរអំពីចបបេ់សមីគន េ យឥត្របកន់ពូជ សន៍ ឬពណ៌សមបុរ
េឡយី ។ កនុងករណីេនះ ចបប់ មមិនឲយមនករ្របកនពូ់ជ
សន៍ េហយីចបប់ធនជូនបុគគល្រគប់រូបនូវបញញតិករពរយ៉ង

ស័កិសិទធិ េភទ សន ភ  ជំហរ នេយបយ ករបេញចញមតិ
នន កំេណីត ជត ិ ឬសងគម នៈ វណៈ ឬអីេផ ង ៗ េទ ត
េឡយី»។ ម្រ  ២៧ ែចងថ «េនកនុង សនទងំ យ ែដល
មនជនជតិភគតិច មន សន ឬភ របសខួ់ន េ យែឡក
សមជិករបស់្រកមេនះមិន្រតវបនទទលួករបដិេសធ នូវសិទធិ
ទំនក់ទំនងនឹងគន េនកនុង្រកមរបស់ខួនពីសិទធិេគរពវបបធម៌ ឬេ្របី
្របស់ភ របស់ខួនផទ ល់េឡយី » ។  
 ករ មឃត់្របឆងំ នឹងអំេពីេរសីេអីង្របកន់ពូជ
សន៍ សន វបបធម៌ និងអំេពីេរសីេអីងេទេលីនរេីភទ ្រតវ

បនព្រងឹងែថមេទ ត និងចង្រកងេ យអនុសញញ អនរជតិ សីពី
ករលុបបំបត់េចលអំេពីេរសីេអីង្របកន់ពូជ សន៍ េសចកែីថង
ករណ៍សីអំពីករលុបបំបត់ លទ់្រមង់ៃនអំេពីហងិ  និងករ
េរសីេអីងកនុងវសិយ័ សន ឬជំេន  អនុសញញ សីអំពីករលុប
បំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអងី្របឆងំនឹងនរេីភទ និងអនុសញញ
សីពីសិទធិកុមរ ។ 

 ដូចែដលមនឧទហរណ៍លិខតូិបករណ៍ខងេ្រកមេនះ៖ 
េសចកី្របកសសីអំពីសិទធិមនុស  ម្រ  ៧ និង ១៤ និងកតិក
សញញ អនរជតសិីអំពីសិទធិពលរដ និងសិទធិនេយបយ ៃនម្រ  
២២, ១៥, ១, ១៥២ ។ 
 លិខតូិបករណ៍ទងំេនះ បនែចងរមួគន អំពី៖ ទី១-ករ
មឃត់អំេពីេរសីេអីង ។ ទី២-សិទធិជវជិជមនេដីមបីែថរក  និង

េគរពវបបធម៌ជំេន  និង សនរបស់ខួន និងទ៣ី-កតពកិចចរបស់
រដ ជហតថេលខេីដីមបីធនឲយបន្របកដថ សិទធិទងំេនះពុំ្រតវ
បនរេំ ភបំពន េហយីថមេធយបយទមទរសំណង ដ៏មន
្របសិទធភពនន ្រតវបនផល់ឲយេនេពលែដលមនកររេំ ភ
បំពនែបបេនះេកីតេឡងី ។  
 អំេពីេរសីេអីង ពំុមនលកខណៈជអំេពីឧ្រកិដែដលបុគគល
មន ក់ ៗ ្រតវបនទទលួខសុ្រតវេនះេទ ។ េទះជយ៉ង កី 
អំេពីេរសីេអីង ចជភ័សុ ងៃនសកមមភព ៃនករេធីទុកខបុកេមនញ
ែដល្រតវបន ប់បញចូ លេនេ្រកមឧ្រកិដកមម្របឆងំ នឹងមនុស
ជតិ ។ អំេពីេរសីេអីងក៏ ចជភ័សុ ងបញជ ក់ពីេចតន ឬករប៉ុន
ប៉ងេដីមបី្រប្រពឹតអំេពី្របល័យពូជ សន៍ផងែដរ ។ 
 ខ-ករេធទុកខបុកេមនញេល សន ៖ 
 ករេធីទុកខបុកេមនញជ្រទង់្រទយដ៏ធងន់ធងរ ៃនអំេពីេរសី 
េអីង ។ េ យេហតុេនះករេធីទុកខបុកេមនញរេំ ភេលី «ខ» 
ទងំ យ ៃនសនធិសញញ សិទធមិនុស អនរជត ិ ែដល មឃត់
អំេពីេរសីេអីង ។ ករេធទុីកខបុកេមនញពុបំន មឃតឲ់យបន
ចបស់ ស់េឡយីេនេ្រកមម្រ រមួ ៣ ៃនអនុសញញ ្រកង 
ហ ឺែណវ ។ «ករេធីទុកខបុកេមនញេ យមនមូល នេលីនេយ-
បយ ជតិ សន៍ និង សន» ្រតវបន មឃត់េ្រកមនិយម
ន័យទងំ ៤ ៃនឧ្រកិដកមម្របឆងំនឹងមនុស ជតិ «គឺម្រ  ៦ ៃន
តុ ករេយធអនរជតិេននូរមិបឺក ្រកម្របកឹ ្រតតពិនិតយចបប់
េលខ ១០ ម្រ  ៥ ៃនលកខនិកៈតុ ករេនយូេ គ វ ី និង
ម្រ  ៣ ៃនតុ ករ ៉ន់ »។ េទះជយ៉ងេនះកី គម ននិយម

សីជនជតិេដមែខមរេ កម តវ ជញ ធរយួន យឲយរបួសទងំកេម៉ 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 12 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ន័យ ែដល ចយកជករបនចំេពះពកយ «ករេធីទុកខបុក
េមនញ» ដូចនិយមន័យែដលមនខងេលី ចំេពះឧ្រកិដកមម្របឆងំ
មនុស ជតិេទ ។  
 ជអបបបរម សកមមភពៃនករេធីទុកខបុកេមនញែដលជ
ឧ្រកិដកមម្របឆងំនឹងមនុស ជតិ រមួមនសកមមភពទងំ យ

 ែដលពិតជេធីឲយអន យដល់មូល នជមនុស ជតិរបស់
មនុស  ដូចជករមិនឲយេកមងចូល េរ ន, ករបងខំឲយេស ក
ពក់េផ ងពគីន , ករ មឃត់មិនឲយមនករេស កពក់េផ ងពី 
គន  ។ ឧទហរណ៍ ចប់្រពះសងឃផ ឹក ករបងខឲំយ្រពះសងឃេ ះ
សបង់ចីវរេហយីត្រមវឲយេស កពក់េខ វ បងខំ្រពះសងឃេកសក់
ទុកចិេញជ ីម ករបិទ ថ ប័ន សន និងករ ងំេមដកឹនំ
សន្របរពធេនជំេន  ្របៃពណី ។  

 កនុងករណីជេ្រចនី អំេពីទរុណកមម អំេពីមនុស ឃត 
ករបញជូ នខួនមនុស  និងសកមមភពទងំ យេផ ងេទ តែដលរមួ
បញចូ លទងំឧ្រកដិកមម្របឆងំមនុស ជតិ ច្រតវបនអនុវតេឡងី
កនុងរេប បករេធទុីកខបុកេមនញេល្ីរកមជតិ សន៍ ្រកម សន 
និង្រកមនេយបយ ។ េទះជយ៉ង កី អំេពីទងំេនះ្រតវែត
បន្រប្រពឹតេឡងីកនុងរេប បរកី ល ល ឬជ្របព័នធ េទីបមន 

លកខណៈជឧ្រកដិកមម្របឆងំមនុស ជតិ ។ ជឧទហរណ៍ កនុង
ករណី ៣ យ៉ង ច់េ យែឡកពីគន  េមដឹកនរំបប ហ ុ ី ្រតវ
បន ក់េទសពីបទឧ្រកិដកមម្របឆងំមនុស ជតិ ចំេពះករហូត
យក្រទពយសមបតិផទ ល់ខួន របស់ជនជតិជីហ កររបឹអូសយក
្រទពយសមបតិែដលបនេធីឲយប៉ះពល់ដល់ «ជីវតិ និងេសរភីព» ៃន
ជនជតិជីហ និងកររបឹអូសយក្រទពយសមបតិរបស់អនកជប់ឃុំ
ឃងំដ៏េ្រចីនសនធឹកសនធ ប់ ។ េនកនុងករកតកី់េ ក េអចកម ន់ 
តុ ករ្របចតំំបន់របស់អី៊្រ ែអល បនសេ្រមចថ កររបឹអូស
្រទពយសមបតិ មនលកខណៈជអំេពីអមនុស ធម៌ ្របសិនេបបីន
្រប្រពឹតេ យមនករគបសងកត់ ឲយមនករភយ័រនធត់ជខងំេទ
េលីជនសុីវលិ ឬទក់ទងេទនងឹសកមមភពហងិ ទងំ យេផ ង
េទ តែដលបនកំណត់េ យចបប់ថ ឧ្រកដិកមម្របឆងំមនុស
ជតិ ឬក៏ជលទធផលៃនសកមមទងំ យេនះ «ដូចជអំេពីមនុស
ឃត ករចប់ជ្រមិតយក្របក់ ករបងត់ រ ករបញជូ នខួន»។ 
ករេធីទុកខបុកេមនញ ្របសិនេបីេធីេ យមនេចតនេទេលី្រកម
ែដលទទលួករករពរេដីមបីបំផញ្រកមេនះេចល ចជ
សកមមភពែដល្រតវបន មឃត់េ្រកមម្រ  ២ ៃនអនុសញញ
្រកងហ ឺែណវ ៕                                                   VOKK 

  កលពីៃថង្រពហស ត៌ ទី ៤ ធនូ កនងមកេនះ ថ នទូត
សហរដ េមរកិ ្របចេំន្របេទសយនួបនផ ពផ យដំណឹងសពីី

រូបករណ៍ Fulbright ៃនថន ក់ម បរញិញ ប័្រតសំ ប់ឆន  ំ
២០១០-២០១១ ។ 
 កមមវធីិ រូបករណ៍េនះ គឺរមួមន្របក់ឈនួល  
្របក់ែខ្របចែំខ សំបុ្រតយនេ ះេទកន់សហរដ េមរកិ និង
ករធនរ ៉ប់រងសុខភពផងែដរ ។ េសចកីជូនដំណឹងដល់្រកម
រព័ត៌មនកនុង្រសកយនួ របស់ ថ នទូត េមរកិ្របចេំន្រសក

យនួ បនឲយដងឹថ កមមវធីិ រូបករណ៍ Fulbright គឺបន
បេងកីតេឡងីេនឆន  ំ១៩៤៦ ្របភពឧតថមភរបស់រដសភសហរដ េម
រកិ េដីមបឈីនដល់េគលេ បេងកីនករយលដឹ់ងពីគន េទវញិេទ
មក េ យឆងកត់ករផស់បូរវបបធមិ និងករអប់រ ំ។ 
 េនះគជឺកមមវធីី ្របកតួ្របែជងេ យយុតិធមបំិផុត េ យ
ែផកេលី ន ៃដ និងសមតថភពឯកជន ។ េហយីនិស ិតែដល្រតវ
បនផល់ជូន រូបករណ៍ េនះកមមវធីិនឹង្រតវបញជូ នេទសកិ
ថន ក់ម បរញិញ ប័្រតេនសហរដ េមរកិ េនឆន សំិក  ២០១០-
១០១១។ 

 េដីមបីចូលរមួកនុងប សម័យ្របឡងសុំ រូបករណ៍ 
Fulbright េបកខជនទងំអស់្រតវមនលកខណៈដូចជ ជពលរដ
្របេទសយនួ ្រតវមនបរញិញ ប័្រត េហយីយ៉ងេ ច ស់មន
បទពិេ ធន៍ករងរមយួឆន  ំសរេសរបញជ ក់េលសីញញ ប្រត កល
វទិយល័យ គិតមកដល់ៃថងទី ១ ែខេម  ឆន  ំ២០០៩ ។ មយ៉ងេទ ត
្រតវមនពិនទុ TOEFL តិចបំផុត្រតឹម ៥៥០ ពិនទុរ ្រប ក់្របែហល 
៧៩ ពិនទុ IBT ឬ IELTS ៦.៥ ក៏មនសុពលភពេ្របី្របស់។  

និស ិតែខមរេ កម ទទួល រូបករណ៍កនុង សកយួនកនងមក 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 កមមវធីិ Fulbright ែដល្រតវសិក េនសហរដ េមរកិ 
គឺរមួមនវញិញ រអប់រ,ំ េឃសនករ រព័ត៌មន ទំនកទំ់នង
អនរជតិ េបសកកមមសងគម េគលនេយបយយុតិធមិ េសដកិចច 
្រគប់្រគងពណិជជកមម សុខភពសងគម ប គរ ្រគប់្រគងរដបល 
្រគបេ្រង នភ អង់េគស និង្រ វ្រជវ ជេដីម ។ 
 េដីមបីកយជេបកខជនរបស់កមមវធីិ Fulbright និស ិត
ទងំអស់្រតវ ក់ពកយ េ យបំេពញែបបបទសំណំុឯក រែដល
រមួមន លិខតិចូលរមួ្របឡង ច ម ន ម្របព័នធអី៊នេធី 
ែណត (Internet) របស់កមមវធីិ Fulbright ។ ល់លិខតិចមងៃន

សញញ ប័្រត និង្រពឹតិប័្រតពិនទុ គឺ្រតវបកែ្របជភ អង់េគស និង
មនេបះ្រ សមគ ល់ េហយីរមួមនលិខតិឧទស នមខួនចំននួ ៣ 
ចបប់ លិខតិបញជ ក់ TOEFL ឬ IELTS និងហតថេលខគំរូ ។ 
 េយង មេសចកីជូនដំណឹង របស់ ថ នទូត េមរកិ
្របចេំន្រសកយនួ ករទទលួសំណំុឯក រនងឹ្រតវផុតកំណតេ់ន
ៃថងទី ១ ែខេម  ឆន  ំ២០០៩ េហយី លស់ណំុំែបបបទទងំ យ
្រតវេផញីេទកន់ សយ នជភ យនួ៖ “Chương Trình 
Sinh Viên Fulbright, Phòng Thông Tin Văn Hóa, Đại 
Sứ Quán Hoa Kỳ, Số 7 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ៕ 

 កលពីៃថងទី ១០ ធនូ ្រពះសងឃ និងពលរដែខមរ ែខមរកមពុជ
េ្រកម ្របមណជង ២០០ នក ់បនជបួជុំគន េនឯមុខទី ន ក់ករ
ឧតមសនងករអងគករសហ្របជជតិ ខណៈេពលសមជិកអងគករ
សហ្របជជតកំិពុង្របជុំ េដីមបី ក់ញតិត ៉ទមទរឲយសហ្របជ
ជតិ ជយួេធីអន គមន៍ពីេរ ងរ ភិបលកុមមុយនិសយនួ និងរ ភិ
បលេស មឈនពនទឹកដី ។ 
 ្របជពលរដពលរដ ្រពះសងឃែខមរ និងែខមរកមពុជេ្រកម 
ែដលកំពុងរស់េនឯសហរដ េមរកិ េទពីប រដេផ ង ៗ បន
នគំន េធីបតុកមមអហងិ ្របឆងំ នឹងកររេំ ភឈនពនរបស់
ទ នេស មេទេលីបូរណភព អធិបេតយយភព្របេទសកមពុជ 
និងករ ក់ និគមទងំទទឹងទិសរបស់្រកម ជញ ធរ ៃនរ ភិ
បល្រកង ណូយ ។ 
 ្រកមបតុកមម្របមណជង ២០០ រូប និងអនកនេយបយ
ែខមរមយួចំននួខះេទ ត េទពី្របេទសកមពុជផងេនះ បនេធកីរ
ជបួជុំគន យ៉ងពុះកេ ញច ល ទមទរឲយអងគករសហ្របជជតិជំរញុ
ឲយប ្របេទសជហតថេលខេីគរពេនសនធិសញញ  និងេសចកី
្របកសសកលសីពីសិទធិមនុស  ។ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ្រពះេតជគុណ សឺន យុងឹរតន និងម នសីហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមជេ្រចីនរបូេផ ងេទ តបនចូលរមួ និងបងបូនែខមរេធីករត ៉

ឲយសហ្របជជតិ ក់គំនបេលីរ ភិបលកុមមយនិសយនួ ជ
ពិេសសបញឈបក់រជិះជន់ េធីទុកខបុកេមនញមកេលី្រពះសងឃ និង
្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេ្រកម
និគមយនួ ។ ្រពះេតជគុណ សឺន យុងឹរតន បនមនសងឃដីក
ឲយ “្រពឹតិប្រតសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម” ដឹងថករជបួជុំរបស់្រពះ
សងឃ និងបងបូនែខមរកមពុជេ្រកម គឺេដីមបទីមទរឲយរ ភិបល
កុមមុយនិសយនួេគរពសិទធិមនុស  េហយីជំរុញឲយសហ្របជជតិ

បែងរករចប់ រមមណ៍កន់ខងំែថមេទ ត អំពីេរ ងសិទធិមនុស េន
កមពុជេ្រកម ។ ្រពះេតជគុណ សឺន យុងឹរតន មនសងឃដីកបន
ដូេចនះថ “ៃថងេនះសមជិកអងគករសហ្របជជតិ្របជុំពិភក អំពី
បញសិទធិមនុស  េហយីករជបួជុំរបស់្រពះសងឃ និង្របជពលរដ
ែខមរេ្រកមេនទីេនះ (ខងមុខអងគករសហ្របជជតិ) សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម មនេគលបណំងទមទរសទិធិេសរភីព ដូចជ
្រពះសងឃេថរ ទ ៃន្រពះពុទធ សនែខមរេ្រកម្រតវទទលួរងករ
គបសងកត់របសរ់ ភិបលកុមមុយនិសយនួ ។ ដូេចនះេហយី សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងសហគមន៍្រពះសងឃែខមរសហរដ េមរកិ 
មកទីេនះ េដីមបីទមទរឲយ្រកង ណូយេគរពសិទធិែខមរេ្រកម
បចចុបបននេនះ”។ ្រពះេតជគុណ សឺន យុងឹរតន បនបនថ “ឆង
កត់ករតស៊ូេ យអហងិ  និងករទមទរយ៉ងសិត ញរបស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េគសេងកតេឃញីសពៃថងេនះ្របជពលរដ
ែខមរេ្រកមទទលួបនសិទធិេសរភីពខះ ៗ ទងំេនះ គឺេ យ រករ
ក់គំនបពីសហគមន៍អនរជតិ ។ េហយីបនបនទ ប់មកេទ តេនះ 

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម នឹងបនអំពវនវឲយគណៈកមមករ  

តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម ែដលបនចូលរួមបតុកមម 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

អនរ សនសហរដ េមរកិ និងប ្របេទស្របកនល់ទធិ
្របជធិបេតយយយកចិតទុក ក ់ និងគបសងកត់រ ភិបលយនួេទ
ដង េដីមបីឲយ្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម ចទទលួបនសិទធិ
េសរភីពេពញេលញ”។ ្រពះេតជគុណ សឺន យុងឹរតន បន
បញជ ក់ថ េ យ រករទមទររបស់្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរ
េ្រកមេនេ្រក្របេទសែបបេនះេហយី េទីបសពៃថងេនះរ ភិបល
កុមមុយនិសយនួ មនករបនធូបនថយេសរជំីេន សនដលែ់ខមរ
េ្រកម ។ ជកែ់សង គឺពិធីបុណយកឋនិទនេនេខតឃងំ ែដល
ធប់្រតវបនរ ភិបលយនួកណំត់ឲយេធីែតមយួៃថងេនះ ឥឡូវ្រតវ
បនែកែ្រប េហយីអនុញញ តឲយ្របជពុទធបរសិ័ទែខមរេ្រកមេយងី ច
េធីរយៈ ២៩ ៃថង ្រសបេទ មពុទធបញញតិ ៃន្រពះសមម សមពុទធ ។ 
 បចចុបបននេនះ េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកមមន្រពះសងឃ
្របមណជង ២០ អងគ ្រតវបនរ ភិបលទមិឡឥត សនយនួ
ចប់ផ ឹក និងេចទ្របកន់ពីបទបងកអសនិសុខ ធរណៈ េ យ
្រគន់ែត្រពះសងឃែខមរេ្រកម េ្រកកេឡងីត ៉ទមទរឲយរ ភិបល
យនួេគរពសិទធមិនុស ែតប៉ុេ ះ ។ ជក់ែសងកលពីៃថង ៨ ែខ
កុមភៈ ឆន  ំ ២០០៧ េ យមិន ចអត់ធមត់បននឹងទេងីជិះជន់
រេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សន ្រពះសងឃជនជតិេដីម
ែខមរេ្រកមជង ២០០ អងគ បនជបួជុំគន ត ៉ បុ៉ែនទីបញច ប់្រតវរ ភិ
បលយនួចប់ផ ឹកទងំគេំ លជបនបនទ ប់ ។ 
 េ ក ថច ់ តឹម តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េទ
ពីសហរដ េមរកិ បនមន្រប សន៍ែដរថ ករជបួជុំរបសស់ហ
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េនខងមុខអងគករសហ្របជជតិេនះ គឺចង់

ែថងេទកន់សហគមន៍អនរជតិឲយដឹងថ រ ភិបលយនួមិនបន
េគរពសិទធិមនុស  ពិេសសសិទធិេសរភីពពលរដែខមរេ្រកមេនែត
្រតវបនរ ភិបលយនួជន់ឈ ី ។ េ ក ថច់ តឹម បនបនថ 
ចំេពះករជនឈ់្ីរពះពុទធ សន និងកររេំ ភសិទធិមនុស  េទ
េលីពលរដែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមករ្រតត្រ របស់រ
ភិបល្រកង ណូយេនះ បងបូនែខមរេ្រកម ក៏ដូចជសហពន័ធែខមរ
កមពុជេ្រកម មនករេ ក យែមនែទន េហយីបងបូនេនខង
េ្រក្របេទស េនែតបនេធីករទមទរេទសហគមន៍អនរជតិ 
េដីមបីឲយរ ភិបលយនួរកដំេ ះ្រស័យ យ៉ងសមេហតុផលមយួ
ជូនជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ េ ក ថច ់តឹម បនអះ ង
េទ តថ “ខញុេំជ ជក់ថ ករត ៉េលីកេនះនឹងេធសីហ្របជជតិរតឹ
បនឹងយនួខងំេឡងី ៗ ែថម ។ ខញុ ំបនដឹកនបំងបូនែខមរេ្រកមមក
ត ៉េនខងមុខអងគករសហ្របជជតិេនះ សូមផដំល់បងបូនែខមរ
េ្រកមកនុង្រសកថ ករត ៉េ យអហងិ របសស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម នឹងបនជនិចចរហូតយនួេគរពសិទធិែខមរេ្រកម”។ 
 គរួរលំឹកថ េនកនុងករត ៉ ក់ញញតិេទអងគករសហ

្របជជតិ ខណៈេពល្រកមម នីសហ្របជជតិកំពុងែត្របជុំេនះ 
តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏បនេចញេសកីែថងកររបស់
ខួនេ យសងគត់ធងន់ ៗ េទេលកីររេំ ភសិទធមិនុស  និងទេងមិីន
េគរពេសរជំីេន សនេនកមពុជេ្រកម ជពិេសសកមមភពចប់
្រពះសងឃែខមរេ្រកមផ ឹកេ យគម នករេអ នខម ស់ ។ 
 ជមយួគន េនះែដរ បងបូនែខមរខងកមពុជក៏បងញឆនទៈ
ពុះកេ ញច ល ស់ែដរ ចំេពះករចូលលុកលុយទងំងេងលីរបស់
បនទ នេស ម ។ ្រពះេតជ្រពះគុណ េ  ឃន ្រពះ្របធន
សហគមន៍្រពះសងឃែខមរសហរដ េមរកិ បនដឹកន្ំរបជពុទធ
បរសិ័ទចំណុះេជីងវតជេ្រចីន េធីករត ៉យ៉ងពុះកេ ញច លកនុង 
បំណង្របឆងំ ច់អហងក រ ចំេពះករឈនពនរបស់េស ម េន
ម្រចក្រពំែដនែខមរនេពលបចចុបបននេនះ ។ តំ ងសហមគន៍

្រពះសងឃែខមរសហរដ េមរកិ ្រពះេតជគុណ ឫទធិពល ជំនយួករ
្រពះេតជគុណ្រពះគុណ ្រពះ្របធនសហគមន៍្រពះសងឃែខមរសហ
រដ េមរកិបនមនសងឃដីកឲយដឹងថ ករជបួជុំរបស់្រពះសងឃ 
និងបងបូនែខមរេនះ គឺេធីេឡងីកនុងេគលបំណងអបអរ ទរ នៃថង
រលំឹកខបួទី ៦០ ៃនេសចកី្របកសជសកលសីពីសមនុស របស់
អងគករហ្របជជតិ ។ អបអរ្របេទសកមពុជ បនចូលជសមជិក
ៃនអងគករសហ្របជជតិ នៃថងទី ១៤ ែខធនូ ឆន  ំ១៩៥៦ ។ អំពវ
នវឲយសមជិកអងគករសហ្របជជតិ និង្របេទសជហតថេលខី
ទងំអស់ ៃនសនធិសញញ្រកងប៉រសីឆន  ំ១៩៩១ ឲយចប់ រមមណ៍ និង
ែសងរកដំេ ះ្រ យជបនទ ន់ ចំេពះកររេំ ភសិទធិមនុស  
និងបូរណភពទកឹដីពីសំ ក់បរេទសជិតខង េទេលី្របេទស
កមពុជ ។ ្រពះសងឃជំនយួករ្រពះេតជ្រពះគុណ ្រពះ្របធនសហ-
គមន៍ េ  ឃន បនមនេថរដីកថ ករឈនពនរបសព់កួ
ទ នេស ម ជេរ ងមយួរេំ ភអធិបេតយយភព និងបូរណភព
ទឹកដីកមពុជ ។  
 េឆីយតបនឹងសនំរួថ េតីេហតុដូចេម៉ចបនជ្រពះសងឃ 
និងបងបូនែខមរេន េមរកិ មិនទុកឲយរ ភិបលកមពុជ េ ះ្រស័យ
បញេនះេ យផទ ល់ ែបរជនគំន េធីបតុកមម ឬធមមយ្រ េន  

ទដិភព ៃនករជួបជុំរបសស់ហគមន៍សងឃ និងបងបូនែខមរេន េមរកិ 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ខងមុខអងគករសហ្របជជតិេទវញិ?្រពះេតជគុណ ឫទធពិល  
មនសងឃដីកតបយ៉ងរហ័សថ “ែខមរទមទរត ៉ឲយរ ភិបល
ភនំេពញេ ះ្រ យហនងឹ គម ន្របសិទធភពេទ ពីេ្រពះរ ភិបល
េគនិយយែកង ៗ ថ េគេ ះ្រ យេ យសនិវធីិ េ យរេប ប
របស់េគ ។ េគចរចេ យសនវិធីិ ឬក៏កមងំ វុធអីតបតគន  េនះ
ជេរ ងរបស់េគ ។ េយងីអត់មន្របឆងំអីេទ ឬសរេសីរេគេទ ។ 
បុ៉ែនេ យភរៈកិចចេយងីជែខមរេសន ជតិ  កំពុងរស់េនសហរដ
េមរកិជេដីម េយងីមនករចូលរមួចំែណកកនុងសុខទុកខរបស់

្របជជតិេយងី និង្របជជនេយងី”។ 
 បនទ ប់ពី្របេទសកមពុជ បន ក់្រប ទ្រពះវ ិ រចូល
ជេបតិកភណពិភពេ ក េនៃថងទី ១៥ ែខកកក  ឆន  ំ ២០០៨ 
្របេទសេស ម បនបញជូ នទ នរបស់ខួនចូលេទឈនពន 
កមពុជរហូតមកដល់សពៃថងេនះ ។ សីរមួឈមែខមរមយួរូប ែដល
បនចូលរមួបតុកមមនឹងជនរមួឈមែខមរ ែខមរកមពុជេ្រកមេនខង
មុខអងគករសហ្របជជតិ បនមន្រប សនឲ៍យដឹងថ “ខញុមំកេធី
ធមមយ្រ េនះ េ យ រេកីតទុកខមិនសុខចិតពីេ្រពះេស ម

ឈនពនយក្រពះវ ិ រែខមរ ។ ្រប ទ្រពះវ ិ រជេបតិកភណ
ជតិពិត ៗ របស់ែខមរ ដូេចនះេស មមិន្រតវឈនពនេទ េដីមបី
េគរពបូរណភពែដនដីែខមរ”។  
 សូមបញជ ក់ថ ចំេពះករបញជូ នទ នេស មឈុតេខម  
និងឈុតប៉  ចូលេទកនុងទឹកដីកមពុជ្រតងចំ់ណុចែកបរ្រប ទ
្រពះវ ិ រ គឺកំពុងែតមនសភព នតឹង និង្របង្របយត័នេរ ង ៗ 
ខួន ។ េហយីមុនេនះប លឲយមនករផទុះ វុធ ក់គន  ែដលេធី
ឲយទ នែខមរ និងេស ម ប់របសួទងំសងខងេទ តផង ។ 
ចំែណក្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកមកមពុជេ្រកម កំពុងឋតិេ្រកម
ករ្រតត្រ របស់ ជញ ធរកុមមុយនិសយនួវញិ បុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយ
េនះ េគសេងកតេឃញីរ ភិបលយនួកន់ែតរតឹបនឹងែផនកជេំន
សន និងសិទធិមនុស  ។ េ្រកពីេនះេគេឃញីជនជតយិនួ 

កំពុងសំរុកចូលេទរស់េន្រសកែខមរដូចទឹកបក់ទំនប់ ខណៈេពល
្របេទសកមពុជកពុំងែតមមរញឹក កនុងករទប់ ក ក់កំុឲយមនករ
លុកលុយពី្របេទសេស មបនេទ ត ៕ 

េច មនុេខម  

(តមកពីទំព័រទី០៣) ជេ្រចីនដល់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុង
ដំេណីរតស៊ូ េដីមបីេឆព ះេទកន់មតុភូមិកមពុជេ្រកម ដ៏ជទី
្រស ញ់របសខួ់ន ។ ពិេសសជងេនះេទ តេ ត គឺេ យករ
ក់គំនបរបសស់ហគមន៍អនរជតិ ៃនប ្របេទសអនកផល់

ជំនយួដល់្របេទសយនួមយួកំរតិែថមេទ ត អំពីបញសិទធិមនុស  
េសរភីពជំេន សន និងលុបបំបត់្របៃពណីេរសីេអីងេ្រកម
របបកុមមុយនិសយនួ្រកង ណូយ ។ 
 សននិសីទអនរជតិ ែដល្រតវបនសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមេរ បចំេឡងីរយៈេពលបីៃថង េន្របេទសអូ លី ្រពះសងឃ 
និងពលរដជនជតិេដីមែខមរេ្រកម មនេមទនៈភពយ៉ងខងំ 
បនទ ប់ពីទទលួបនករគ្ំរទយ៉ងអស់ពីចិតពីេថីម ពិេសសែសង
េឡងីេ យ្រកមម នីសិទធិមនុស  ែដលជ គមនឹបនចូលរមួកនុង
សននិសីទេនះ ។ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ ្របធន្របតិបតិសហពន័ធ
ែខមរកមពុជេ្រកម បនមន្រប សន៍ថ “េនះជសននិសីទេលកីទី
ពីរ ែដលេយងីបនេធីធំេ យមនករចូលរមួពីអនកឯកេទស ។ 
ទិសេ ែដលេយងី្រតវេធីមន ៤ ចំណុច មែផនករណ៍អងគករ
សហ្របជជត ិ ។ ទី១-្រតវេធយ៉ីង  ឲយពភិពេ ក គ លថ់ 
ែខមរេ្រកមជជនជតិមយួ ។ ទី២-្រតវមនអងគករតំ ង ែដល
សពៃថងេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម្រតវបនពិភពេ កទទលួ
គ ល់ថ ជអងគករមយួតំ ងឲយែខមរេ្រកម ។ ទី៣-គឺមនែផន

ករណ៍សំ ប់ជនជតិេយងី សំ ប់ជនជតិេយងីេនកនុង្រសក និង
ទី៤-គឺករេឃសនដល់រ ភិបល ។ េហយីសននិសីទេនះ គឺជ
សកមមភពេនកនុងែផនករណ៍ខងេលី េហយីេយងីេឃញីថម នី 

រ ភិបល្របេទសអូ លី និងអនកឯកេទសជេ្រចីនចូលរមួ”។ 
េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ជូនដល់្របជជតិ 
ទូទងំពិភពេ ក េ្រកយពីបញច ប់សននិសីទថ កនុងករតស៊ូរបស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេនេលឆីកអនរជត ិ គឺទទលួបនករ 
គ្ំរទ និងដឹងឮពីសហគមន៍អនរជតិកន់ែតខងំេឡងី ៗ ។ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មិន្រគន់ែតទមទរ្រតឹមសិទធិេសរភីព
បុ៉េ ះេទ គឺ“ែខមរេ្រកមបត់អី ទមទរហនងឹ ។ បត់ដីទរដី បត់
សិទធិជមច ស់្រសក េយងីទរសិទធជិមច ស់្រសក…។ គឺថ មនចបប់
្រគប់ទងំអស់សំ ប់រកយុតិធមិជូនែខមរេ្រកម”។ 
 គរួរលំឹកជូនថ េនះជេលីកទពីីរេហយី ែដលសហព័នធ 
បនេរ បចំសននសិីទអនរជតិែបបេនះ ។ េលកីទីមយួ សហព័នធ 
បនេរ បចំេនឯទី្រកង េអ្របេទសហូលឡុង នៃថងទី ២៩ ែខ
កញញ  ដល់ៃថងទី ១ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ ។ បចចុបបនន សហព័នធ គឺជ
គណៈកមមករនយករបស់អងគករ UNPO ។ សពៃថងអងគករេនះ 
មនសមជិកចនំនួ ៦៩ តំ ងឲយជនជតិេដមី ៦៩ ្របេទស ។ 
េពលេនះ មន្របេទសជសមជិកចំននួ ៦ ែដលទទលួបនឯក-
ជយបរបូិរណ៍ និងកយេទជសមជិកេពញអងគ របសអ់ងគករ
សហ្របជជតិ េ យមនករជយួេ្រជមែ្រជងពអីងគករធំ ៗ និង
សហគមនអ៍នរជតិផង ។ មរយៈករតស៊ូរបស់សហព័នធ េនះ 
ជសញញ វជិជមនមយួចង់បញជ ក់្របប់ជនជតិេដមីែខមរេ្រកម ែដល
កំពុងរស់េនទងំកីអស់សងឃឹមេលីែដនដីកំេណីតរបស់ខួនថ ែខមរ
េ្រកមនឹងឈនេទដល់េ្រតីយសនិភព េពលគឺទទលួបនសិទធិ
សំេរច សនខួនេ យខួនឯងនេពលឆប់ ៗ ខងមុខេនះ ៕ 
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 តំ ង ស Ed Royce មកពីគណៈបក ធរណៈ
រដ ៃនរដ California បនបន ក់េសចកី្រពងចបប់ជូនេទសភ
េមរកិ និងអំពវនវឲយសហរដ េមរកិ ប់បញចូ លេឈម ះ្របេទស

កុមមុយនិសយនួ េទកនុងបញជ ីេឈម ះប ្របេទសែដលគរួឲយយក
ចិតទុក ក់បំផុតពីេរ ងរេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេន សន 
ឬេ កត ់CPC ។ 
 េសចកីែថងករណ៍ជបនបនទ ប់មយួ ផ យេចញពី
ករយិល័យតំ ង ស Ed Royce ែដលជសមជិកជនខ់ពស់
្របចតំំបន់ សុផីសុីហកិ និងបរ ិ នពិភពេ ករបស់រដសភ 
េមរកិ និងជសមជិកកនុងម សននិបតរបស់រដសភ សីពី

បញនេយបយ និងសិទធិមនុស េន្របេទសយនួ ។ េ ក Ed 

Royce ែដលមនេឈម ះេបះសំេឡងកនុងករបេងកីតចបប់ េមរកិ 
យកចិតទុក កដ់ល់្របេទសយនួ និង្រកមអនកគ្ំរទសិទធិមនុស
េនះ បនបញជ ក់ថ ថ នភពសិទធិមនុស េន្របេទសយនួសពៃថង
េនះ គឺមិន ចទទលួយកបន េហយីេបី្របេទសយនួចងម់ន
ទំនក់ទំនងលនឹងសហរដ េមរកិ របបកុមមុយនសិមយួេនះ្រតវែត
េគរពសិទធិមូល នរបស់្របជពលរដ ពិេសសគឺេសរភីពជំេន
សន ។ 

 េយង មរបយករណ៍មយួ ែដលទទលួបនកលពីឆន  ំ
១៩៩៩ ្រកសងួករបរេទស េមរកិ បនបញចូ លេឈម ះ្របេទស
ែដលរេំ ភេសរជំីេន សនយ៉ងធងន់ធងរេទកនុងបញជ ី ៃនប
្របេទសែដលគរួឲយ្រពយបរមភ ។ ចំេពះេរ ងែដល្រកសងួករ
បរេទស េមរកិ ក់ប ្របេទសបំពនេសរជំីេន  េទកនុងបញជ ី 
CPC ែបបេនះ គឺេដីមបី ក់គំនប និងកត់បនថយករជិះជន់ និង
រេំ ភសិទធិមនុស  ។ ដូេចនះ េលីកេនះ ្រកមម នីតំ ង ស
េមរកិ េនែតបនអំពវនវដល់្រកសួងករបរេទសខួន គិតគូរេឡងី
វញិអំពី្របេទសយនួ ។ 
 មករអះ ងពីតំ ង ស Ed Royce ឲយដងឹថ ថមី 
ៗ បំផុតេនះ សមគម្រពះពុទធ សន និង្របជពលរដកនុង
្របេទសយនួ្រតវបនរដអំ ចគបសងកត់ និងរបឹអូសយកដីធី
េ យគម នករេអ នខម ស់ ។ េ្រកពីេនះ សកមមភពផច់កររបស ់
រ ភិបលយនួ គឺត្រមង់េទរកពុទធ សនិក សន វ 
្រពះពុទធ សន េហយីេនែតបនមកដល់សពៃថងេនះ ។ 
 េ យ រករបពំនយ៉ងធងន់ធងរ របស់រ ភិបលយនួ 
កនុងវសិ័យសិទិធមនុស  ្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិមុនេនះ

បនចត់ទុក្របេទសយនួ គឺជ្របេទសមយួកនុងចំេ មប
្របេទសែដលគរួឲយបរមភបំផុត េហយីេឈម ះ្របេទសយនួបនលបី
លបញកនុងបញជ ី CPC ។ បុ៉ែនមកដល់ ឆន  ំ២០០៦ ្របេទសយនួ
្រតវបនលុបេចញពីបញជ ីេនះ ។ ចំេពះករលុបេឈម ះ្របេទសយនួ
េចញពីបញជ ី CPC កលពីឆន  ំ២០០៦, តំ ង ស Ed Royce 
បនសំែដងករយល់េឃញីថ “មនមនុស មយួចំននួតូច េមីល
េឃញី្របេទសយនួ មនកររកីចំេរនីបនិចបនួចែផនកសិទធិមនុស  
បុ៉ែនខញុេំមីលមិនេឃញីេ ះ” ។ េ ក បនបនថ “េសរភីពជំេន
សនេនកនុង្របេទសយនួ នូវែតបនរតឹបនឹង ក់ក្រមិត េហយី

រ ភិបលកុមមុយនិសយនួ េនែតបនបងកបញ និងរេំ ភេទេលី
្រកមអនកមនជំេន យ៉ងគេឃនី េ យមិនេគរពចបប់រដធមមនុញញ
ខួនេ ះ”។ 
 តំ ង ស របូេនះបនឲយដឹងេទ តថ ែខមក ខងមុខ
េនះ សហរដ េមរកិនឹងមនរ ភិបលថមីមយួ េហយីរូបេ កចង់

ឲយរ ភិបលថមីេនះមនគំនិតចបស់ ស ់ពីេរ ងេសរភីព សន 
ែដលកំពុង្រតវបនេគជន់ឈយ៉ីងធងន់ធងរកនុង្របេទសយនួ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរ ទក់ទិននឹង្របេទសកុមមុយនិសយនួ
ែដលបន និងកំពុងរេំ ភសទិធិ េសរភីពជំេន របស់្របជពលរដ 
្រតវបន្រកមម នីតំ ង សសហរដ េមរកិ និងគណៈកមមករ
អនរេសរជំីេន សនរបសស់ហរដ េមរកិ េធីករេថក លយ៉ង
ខងំ ។ កលពៃីថងទី ១០ ធនូ កនងមកេនះ ្រកមម នីតំ ង ស
េមរកិ ចំននួ ៧ រូប េ្រកមករដឹកនរំបស់េ ក្រសី Loretta 

Sanchez ្របធនគណៈកមម ធិកររដសភ និងជ្របធន្រកម
ពិភក ែផនកនេយបយ្របេទសយនួ កនុងសភ េមរកិ បននគំន
ចុះហតថេលខេលីលិខតិរមួគន មយួ េផញីជូនេទនយករដម នយីនួ
េឈម ះ េង ង តឹងយុង អំពវនវយ៉ងទទូចឲយរ ភិបលកុមមុយ
និសយនួ ្រតវែតអនុវតន៍ឲយបន្របេសីរជងេនះ ចំេពះបញសិទធិ
មនុស  ។ ពិេសសគឺេគរពេសចកី្របកសជសកលសីពីសិទធិ
មនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ កនុងនម្របេទសយនួជហតថ-
េលខផីងេនះ ។ េសចកីអំពវនវរបស់ម នីតំ ង ស េមរកិ 
េផញីជូនេទេមដឹកនរំ ភិបលកុមមុយនិសយនួ នទិ គំរប់ខបួេលីក
ទី ៦០  ៃនេសចកី្របកសជសកលសីពីសិទធិមនុស នៃថងទី១០ ធនូ 
ក៏បនេធីករអពំវនវឲយ្រកមេមដឹកន្ំរបេទសផច់ករយនួ េធកីរ
េ ះែលងអនកេទសនេយបយកនុង្រសកយនួ េហយីទមទរឲយ
យនួបងញ កបបកិរយិេគរពសិទធិមនុស យ៉ងពិត្របកដ ៕ 
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១១២-េ សចេហយេ ទ ងគនុ      ចញិចឹ មឲយបណុយ 
បរយកចបជ  េតេជ គប់ គង 

សផងេនន  កពំងុ យជ 
  ធធំតធ់បីិ ។ 
១១៣-េហយចញិចឹ មសនង េតេជមួយផង 
នមេនះេឈម ះអី ឲយេធជចញ់ 
ភន កង់រ សដ ី  ជករអី ៗ 
  េខតកពំងុ យ ។ 
១១៤-យូរបនចិេទ ឧងេ ទ ងគនុេន 
តត សព យ ឲយចបន់មុឺន 
ម នទងំ យ  កនុងដីបនទ យ 
  េធេទសទលក់័ យ ។ 
១១៥- សផងទងំ យ សដីនយិយ គតិគន ទៃីទ 
ថឱរូបេយង       លគ់ន េនះៃន            ឥតេប ប សយ័ 
  ពឹងពកអ់នក  ។ 
១១៦- សផងភតិភយ័ គបគ់ន ទៃីទ ពុំេចញចរច 
កេ ះឧងឲយ    អស់ទងំេសន        យួនេ ចនេ ត ប
  ចបេ់តេជចប ។ 
១១៧-មកេធកី ប ់ ពុំមន បម បប ់ េទសេ យសូភព 
ពុំពិចរ  េទ ដ ប  ឧងឲយេធឃន ប 
  េ ល នទ់ៃីទ ។ 
១១៨-កេ ះអស់ ស បជទងំផស ់   ភន័ភងំភតិភយ័ 
រជួំលសព យ  េកតកយទៃីទ រតរ់កពឹងៃ ព
  ពុំ បផ់ចូញ់ ។ 
១១៩-ឯេ កឧកញ៉ នងនរ នទ  ធបិតេីនះមិញ
េនេ កសនងអី  គងងរជចញ់ ឧង នភមីូញ
  រកកលចងច់ប ់។ 
១២០-េ កទងំពីេនះ ដឹងខនួដូេចន ះ ពុំចះុចលូ ប ់
ែកនកងេសន   េយធ បញប ់       េ សចេហយ ងំទព័ 

  កបយួ់នទងំ យ ។ 
១២១-កប់ សកក ល  ដលេ់ ទ ងេរ ង ល់
សព គបប់នទ យ អស់ឥតេសសសល ់ មកដលប់ យ៉ 

សផងទងំ យ េលកជនេ់ជងៃ ព ។ 
១២២-កេ ះឯឧង េ ទ ងគនុេនកនុង ភនេំពញេនះៃន 
យលទ់ព័ែខ មរផង      អឹងកងេ ចនៃ ក       ចលូជនេ់ជងៃ ព 
  ភតិភយ័ខ មឃីម ត ។ 
១២៣-ឧងឲយែកនកង  អសយួ់នែខ មរផង    ពីេពធិ ពះបទ 
បភនសំុីធរ េលកមកខ មឃីម ត  ឲយ មសងត
  ទលទ់ព័ចខំម ងំ ។ 
១២៤-នមុឺនធ ំៗ   កនុងដីជំន ុ ំ េចញែកនកមងំ 
េលកេឡងជទព័   បញ៉បច់បខ់ម ងំ  ភតិភយ័ភន័ភងំ 
  ដបិតឧងបងគ ប ់។ 
១២៥-នមុឺនយួន-ែខ មរ ពលពលបែង     េ ចនៃ កខន នខ់ន ប ់
កេំភងលំ ពង វែវងស ប ់ ឧងឲយេលកទព័ 
  ទងំ យេ ចនផូវ ។ 
 

(េនមនត) 

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

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     
មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 18 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បចចុបបននេនះ សងគមែខមរបន និងកំពុងផ ពផ យពី
សិទធិនរ ីជពិេសសផ ពផ យខឹម រអនុសញញ  សីពីករ
លុបបំបត់ ល់ទ មង់ ៃនករេរ សេអង បឆំងនឹងនរ ីែដល
មជឈ នទូេទយល់ថ ចឆប់ទទួលបនយ៉ង បេសរ ។ 
េ ពះសងគមែខមរមនរបបម ធិបេតយយដ៏ចស់ទំុ បរមបូ
នមកេហយ កនុងករេលកតំេកង សីជធំ កនុង គ រក៏ដូច

ជកនុងករងរសងគមកិចចផងែដរ ។ 
 មរយៈពកយថ េម-ប គឺេមសំេ េទេលមយ 
ឬ សី ឯបសំេ េទេលឪពុក ឬបុរស ។ សូមបីសុភសិត
ែខមរេយងក៏បនបញជ ក់អំពីពកយថ េមមនទមងន់ខង

ម រតីខងខំងជបែដរ ដូចជ “សូ៊ ប់ប កំុឲយ ប់េម 
សូ៊លិចទូកក លទេន កំុឲយេភងេឆះផទះ”។ អនុស វរយ៍ី
ៃនករេ ប បស់ភ និយយ ក៏ដូចជភ បរេទសែដរ 
ែដលបន ល់ភសុ ង និង ក ន មមកដល់សពៃថងេនះ 
ដូចជពកយថ េម សក េមឃំុ េមករ េមេចរ េមែដក េម
ទឹក េមេភ ង េមខយល់ េមអេណ ក េមទ័ព េម កម េមកង េម
ផទះ េមវត ។ល។ ឯចំែណកេឈម ះ បងគ ប ទបុ ណក៏
បនបន ល់េឈម ះេមខងេដមែដរ ដូចជ ប ទេម
បុណយខងលិច ប ទេមបុណយខងេកត េមទរ 
េមដំបូលេមេខង េមមត់ ។ល។ គឺមនុស ទំងអស់េនេល
ពិភពេ កេនះ ែតងែតមនទំនក់ទំនងរស់េនជមួយ 
មយេ ចនជងទំនក់ទំនងជមួយឪពុក។ បនេសចកីថ
មនុស  េទះ បសកី សីកី ែតងមនធតុមយ ជធតុ សី
េនកនុងខួន គប់ឥរយិបថរបស់មយែតងផល់ឧបនិស យ័ 
ដល់កូន ។ ំងពីេនកនុងៃផទមយ េហយបនេកតមកេប
េ ះមយ មយែថរក កូនខចីរហូតដល់កូនធំេពញវយ័ ។ 
េម៉ះេហយ កនុងភ និយយេគែតង ក់មយមុនឪពុក 
ឧទហរណ៍ ម បិ  ជីដូនជី  មីងម។ល។ េ យ រ 
គុណបំ ច់ធំេធងរបស់ម  ែដលធំជងម សមុ ទ
េនះ េទបេគេឃញកំ ពយគុកកមកិេលសរបស់េ ក 
េកង ៉ ន់ ក់ ថ “េ ជេហយធំផងម សមុទទ គង់េគឆង
ផុតបនដល់េ តយ ឯគុណមយវញិគម នេ តយេឡយ េ ជ

េហយធំផងឆងមិនផុត”។ 
 មរយៈអក រសិល៌បែខមរ ក៏បនបងញអំពីករ
េលកកំពស់ សីែដរ កនុងករ គប់ គងផទះ េដមបីបនទទួល
នូវសុភមងគលកនុង គ រ ដូចជពកយថ “សំ បេយងដី 
សីេយង បស” ។ “... ទពយគង់ដបិត សីេចះេរ ប ក់ទុក 
ផទះធំ សណុកដបិតភរយិជ”។ ចបប់ សីក៏បនបញជ ក់ែដរ
ថ “េកតយសរបស់ផងបនេកត សុខេក មក នពីេ ពះ
កូន សី”។ ចំែណកឯសិ ចរកិ ប ទភនំជីសូរ ក៏បន
បញជ ក់ មសំដី ពហមណ៍មន ក់ ឲយពរបុ តរបស់េសច ពះ
នម សុរយិេទេវស ថ “ខំង សេមច ពូែកេខម ច ចិតមុត
គឺ សី”។ ទនទឹមេនះែដរ ក៏មនសុភសិតែខមរបូ ណបន
បងញថ “ បពនធល េ ចនចញ់បី” គឺ បពនធែដលលទំង
ឫក លទំងរបូ ង លទំងពកយសំដី េនះេហយែដលេធ
ឲយបុរសជបីចុះចញ់ គប់ផូវ ។ បនេសចកីថ សកនុ
ពលរបស់ បពនធ ចបញជ េលសកមមភពបុរសបន គប់
យ៉ង និង គប់េពលេវ  េហយេភចពីករហត់េន យបន
ទំងអស់ ។                                                (េនមនត) 

ស មស់ដ៏ សស់េ ភ ៃន សីជនជតិេដមែខមរកមពុជេ កម 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 19 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជតិែខមរេ្រកម  មិនចុះញ៉ម  មិនខចខម ងំ 
យត ងំ   ចបំងទមទរ  សិទធិេសរ ី

កនុងនមខួន   ជមច ស់្រសក  មច ស់ទឹកដី 
ទងំ្របស្រសី  ៊ នបូជ   ឥតេ ក យ ។ 
ឈមហូរ ល  ្រកលធរណី  សពទិ  
ចិតេខម    ក នេ ម ះ  សម័្រគបូរកយ 
កមពុជេ្រកម   មនគុណធងន់  ដូចគុណមយ 
សូ៊ ប់កយ  ខរំក    មិនឲយបង់ ។ 
ែខមរេ្រចន ស់  េ្រចនេដរ ស  ឥតគណន 
ក យ័ជនម    េ្រពះករពរ  ញតិេផពង  
ែខមរ្របស្រសី   ទងំ្រគហសថ  និង្រពះសងឃ 
ប់ពន់អងគ   េ្រចន ននក់  ធក់ជីវតិ ។ 

សូ៊ ប់ខួន   មិនឲយ ប់  ម រតី 
ប់មនន័យ  លបដូីចរស់  េឈម ះបរសុិទធ 

ឈមែខមរេ្រកម  បូជជូន   ជតិពិត ៗ 
អស់កុលបុ្រត  កុលធី    ្រតវចងច ំ។ 
េរ ងកនង   បនចង្រកង  ជ វ រ 
ទុកខេខចផ    ចរជប់ចិត  ដិតរយឆន  ំ
ដួង្រពលឹង   វរីៈជន   ្រទេ យ ំ
ែ្រសកែផផ ំ   ែខមរេ្រកមច ំ  ចកុំេំភច ។ 

ប់េកតេទ ត  េ្រពះជួយជតិ  ខចេធអី 
ចិតភកី   េករគ៍ង់េន  ថដូចេព្រជ 

ប់ែតកយ  ឧតមគតិ   រស់ជនិចច 
ជតិមិនលិច   សនគង់  វង រហូត ៕                     ្រ ង ម៉នូេសរ 

ខញុ ្ំរស ញ់   ខញុ េំពញចិត  អក រ ស 
ខញុ ្ំរស ញ់   េពញចិត ស់  វបបធមិែខមរ 
ខញុ ្ំរស ញ់   ខញុចំង់បន   ដីធីេករ 
ខញុ ្ំរស ញ់   ចង់េឃញែត  ែខមរសូ្រតេរ ន ។ 
ខញុ ចូំលចិត   ខញុ េំពញចិត  ភពមច ស់ករ 
ខញុ ចូំលចិត   ឲយេខម    េចះេធមន 
ខញុ ចូំលចិត   ខញុ េំពញចិត  ញតិេ្រព ង ន 
ខញុ ចូំលចិត   ែខមរអនកមន  េចះ មគគី ។ 
ខញុ ំ ណិត   ខញុ ំ សូរ   ែខមរ្រកី្រក 
ខញុ ំ ណិត   េនវបបធមិ  ែដលរ យ 
ខញុ ំ ណិត   ែខមរអនកេសនហ៍  ជតិទងំ យ 
ខញុ ំ ណិត   ែខមរសបបយ  េហយេភចខួន ៕             េច មនុេខម  

 

 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 20 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 កមមនសុ  ែដលទទលួរងកររេំ ភបពំនសិទ ធ ិ
បនេចទ បកនថ់ កមងំ ប ប់ វធុ ឬ ជញ ធរ 

ធរណៈរេំ ភបំពនសិទ ធរិបសព់កួេគ មនដចូជេសរ
ភព រពត័ម៌ន េសរភពកនុងករបេញច ញមត ិ សិទ ធេិសរ
ភពេធកដូកមម និងបតកុមម េ យអហិង ជេដម ។ 
 រឯពកួ ជញ ធរមនសមតថកចិច បនេចទ បកន់
េទេល កមមនសុ ទងំអសេ់នះវញថ កមមនសុ េនះ
នគំន េធសកមមភពខសុចបប ់ តវែតប ងក បេដមបកីរពរ
សនិសខុ ធរណៈ ។ 
 មូល នសកល េដមបរីសេ់នកនុងេសចកៃីថថនូរជ
មនសុ  គមឺនសុ គបរ់បូ តវមនសិទ ធរិស់ នមនជីវត សិទ ធិ
េសរភព និងសិទ ធិ សងរកសភុមងគល ។ មនមតេិ ចនពី
កមេមដកឹនផំចក់រ បនរះគនអំ់ពីេសរភពថ េប
មនសុ មនេសរភពកន់ តេ ចន េនះអំ ចរបសព់កួ
េគ និងរមួតចូ ឬចះុេខ យ េហយក៏ ចឈនដលក់រ
បតប់ងអំ់ ចផងែដរ ។ ដចូេនះជផនតគ់និំតរមួរបស់
មនសុ ជត ិេគយលេ់ឃញថ េសរភព មិនែមនជមេធយ-
បយ ឬជេគលេ  េដមបសំីេរចនេយបយដខ៏ ពងខ់ ពស់
េនះេទ ែតេសរភពេនះក ៏ តវជបជំ់ពកជ់មួយករទទលួ
ខសុ តវផងែដរ ។ 
 ១-េសរភព គជឺអំ ចែដល ចេធអី ម
ទេំនងចតិ ែដលសថិតេ កមបញញតចិបប ់។ 
 ២-ចបប ់ េសចកបីញញតសំិ បន់គរ បតបិតិ ម
មនវនយ័ កតយ កម កបួន បេ មនសុ ឲយ ប ពតល ។ ពកយ
ទងំពីរេនះ ថីតបតិមនករបក យខមឹ រកនុងសមយ័
ទេំនបេនះកេ៏ យ កខ៏មឹ ររបសព់កយេនះេនែតសថិតកនុង
វញញ ណរបសម់នសុ គបរ់បូ ងំពីសមយ័េដមមកេម៉ះ 
ែដល តវករជចបំច ់ េ យមិន ចខកខនេ បបនកនុង
គ រតចូធ ំេពល បេទសជតមិួយក៏ តវករផងែដរ ។ 

 ចរតរបសប់ បេទសមួយចនំនួ េគបេងកតចបប់
មក សំ បេ់ធករ គប់ គងមនសុ  (ប បេទសកមុមុយ
និស) រឯចរតៃនប បេទសមួយចនំនួេទ ត េគបេងកត
ចបបម់កសំ បក់រពរមនសុ  តងេ់នះក ៏ ចែសងេចញ
មកថ េសរភពរបសម់នសុ មនលកខណៈខសុគន កនុងករ
េ ប បស ់។ 

 ជក់ សងេបេយងនិយយអំពីរដធមមនញុញ  ៃន 
ធរណៈសងគមនិយមយនួវញ គេឺឃញថមនលកខណៈ

ល បេសរ េហយជ បជជតមិួយែដលមនកររបួរមួ
មគគ ីជធងម់ួយ ខណៈេពលមនទងំអស ់៥៤ ជនជតិ

ឯេ ះ េ កពីេនះរដធមមនញុញយនួ កម៏នកតពកចិច
ករពរសិទ ធេិសរភពរបសម់នសុ បនយ៉ងល បណីត ែត
េហតអីុបនជជនជតេិដមែខ មរកមពុជេ កម និងសហគម
នអ៍នរជត ិ េនែតចតទ់កុថ បេទសយនួមិនេគរពសិទ ធិ
មនសុ  េហយទមទរឲយរ ភបិលយនួេគរពសិទ ធេិសរ
ភព បជពលរដរបសខ់នួឲយបនេពញេលញ ? 
 កនុងេនះមិនមនេរ ងអី បកេនះេទ េ ពះដចូបន
បញជ កពី់ខងេដមមកេហយ េបកល ចបបេ់ធសំ ប់
គប់ គងេសរភពរបសម់នសុ េនះ សិទ ធទិងំ យរបស់
មនសុ នឹង តវធកច់ះុ ែតេបេធចបបសំ់ បក់រពរមនសុ
េនះ សិទ ធេិសរភពរបសម់នសុ  នឹង តវបនេគេលកសទួយ 
រឯកររេំ ភសិទ ធមិនសុ នន ក៏ តវបនកតប់នថយែដរ ។ 
 កមនិស តិ កប៏នេមលេឃញែដរថ សិទ ធកិរពរ
េ យរដធមមនញុញ  គមឺិន បកដេទ សិទ ធទិងំ យេនះ តវ
ចងជបេ់ យម ចបបម់ួយចនំនួ េនកនុងចបប់ ពហម-
ទណ ឧទហរណ៍ តងជំ់ពកូទ ី១១ ម  ៨៨ ៃនចបប់ ពហម-
ទណែចងថ “បុគគលរបូ មនសកមមភពដចូខង   
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 េ កមេដមប ី បឆងំ នឹង ធរៈណរដសងគមនិយមេវ ត
មនឹង តវផកពិនយ័ កព់នធនគរពី ៣ េទ ២០ ឆន  ំ៖  

 ក.េឃសនបំេផស េតះេដ លរដអំ ចរបស់
បជជន ។ 

 ខ.េឃសន លល់បចិកលស ងគ មចតិ ស, ផ ព 
ផ យដណឹំងមិនពិត និងបំបក់ ម រតី បជជន ។  
 គ.បេងកត ឬរក ទកុខសុចបប ់នវូ លឯ់ក រ និង
ឧបករណ៍េផ ង ៗ ែដលមនេចតន បឆងំនឹង ធរៈណ
រដសងគមនិយមេវ ត ម”។ 
 ករែចងេឡងេនម មួយចនំនួ កនុងចបប់ ពហម
ទណេនះ ដចូជ តងម់  ៨៧ គផឺទុយ សឡះ និងម  
៦៧ រដធមមនញុញ ែចងថ “ពលរដទងំ យ មនសិទ ធេិសរ
ភពបេញច ញមត,ិ េសរភពផ ពផ យពត័ម៌ន, េសរភព
ជបួជុំ, េសរភពបេងកតសមគម និងេសរភពេធបតកុមម 
សបេទនឹងរដធមមនញុញ ធរៈណរដសងគមនិយមយនួ”។ 

 ករេធចបបគ់ ំ ទ ឬអមេលម េនះមនកររត
បនឹងែផនកេសរភពមិនបងកលកខណៈទលំូទូ យ ផលេ់សរ
ភពេនះជនូពលរដេឡយ ។  
 េតេសរភពរបសម់នសុ  ចេ បបនកនុងឱកស

ខះ ?  
 ជទេូទមនសុ ជតមិួយ ៗ ែតងមនឆនទៈ វបបធមិ
បៃពណីខសុ ៗ គន  ែតជញញ ណរបសម់នសុ ជត ិ “ទី
ែដលមនអំេពគបសងកតជិ់ះជន ់ ទេីនះ តវែតេកតមន
ករេរប មស ់ េដមបកីរពរសិទ ធេិសរភពរបសព់កួេគ” ។ 
កររេំ ភជនឈី់េសរភពរបសម់នសុ  កទ៏ទលួរងករ
េថក លេទសពីសហគមនអ៍នរជតិ ដរ ។ េទះយ៉ង
េយងបនពិនិតយេឃញថ បជពលរដែដលកពំងុរសេ់ន
កនុងរបបកមុមុយនិស និងរបបេសរកេ៏គមនសិទ ធេិសរភព
របសេ់គែដរ គន់ តមនចំ តថ់ន កខ់សុៗ គន ប៉ុេ ះ ។ 
ឧទហរណ៍េនកនុង បេទសយនួ មនករគបសងកត់ ពះ
សងឃ និង បជពលរដែខ មរកមពុជេ កម ែដលផទុយ សឡះពី
ប បេទស បកនរ់បបេសរ បជធបិេតយយ ។ 
 ជករឲយតៃំល េសរភព របសម់នសុ េនកនុង
សងគមនីមួយ ៗ  មនលកខណៈេផ ង ៗ ពីគន  ។ េសរភព
ែដលេកតេចញពីផនតគ់និំត ជលនិយម កនុងកររះគនេ់ យ
មិនសំៃចេនះ េគថជសិទ ធកិ នុងករបេញច ញមតេិយបល ់
េ ពះមិនបងកេ គះថន កដ់លស់ងគមជត ិ ។ តងេ់នះ ប
បេទសអនវុតលទ ធិ បជធបិេតយយេនះ េគមិនចបេ់ទស
អសូដេំណរេទ ផទុយេទវញសមតថកចិចេនចំ បទ់ងំករ

េទសទល ់ ែតេបសិនជមនដកីតុ ករេនះ េគនឹង 
អនវុតទប់ ក ត ់ មិនមនករបេញច ញមតេិយបលប់៉ះពល់
បគុគលែដលមនអំ ចេនះេឡយ ។ 
 ករេ ប បសេ់សរភពេន គបក់លៈេទសៈសំ ប់
េធករឆុះបញច ងំអំពីសកមមភពរេំ ភេផ ង ៗ ែដលេធ
េឡងរបសភ់ន កង់ររដ ចណុំចេនះគរួែតយលេ់ឃញថ ករ
េ ប បសេ់សរភព គជឺ បករដល៏មួយ ពីេ ពះ ច
បងញឲយេឃញពីលំនឹង េដមបបីងក រេសរភពកុឲំយធកច់ះុ
េទកនុងភពអនធបិេតយយ ឬក៏ ចទប់ ក តអំ់ ចផច់
កររបសរ់ដ កុឲំយរកធេំឡងបន ពិេសសកររេំ ភបពំន
សិទ ធមិនសុ  តវបនកតប់នថយែដរ ។ 
 េ យែផកេលសិទ ធេិសរភពេនះ បនេធឲយជីវត
មនសុ បព់នន់កេ់នកនុងពិភពេ ក តវចបខ់នួ ក់
ពនធនគរ មនខះកប៏តប់ងជី់វត ឬបតខ់នួេទ តផង មិន
ខសុពីអី ដលេកតេឡងកនុង បេទសយនួសពៃថងេទ ែដល
កមមនសុ មនឆនទៈទមទរសិទ ធេិសរភព ក៏ តវបនេគ
ចប់ កគ់កុេ កមបទេចទ បកនរ់បសត់ុ ករ សថិតកនុង
អំ ចរបសរ់ដ គប់ គង ។ 
 ជេគលករណ៍សកលអំ ចតុ ករ ែដល
សថិតកនុងអំ ច ចេ់ យែឡកេនះ គបឺេងកតេឡងេដមប ី
ករពរសិទ ធេិសរភពទងំ យរបសម់នសុ  មនែចងកនុង
ចបបក់ពំលូ បេទសនីមួយ ៗ គបបផីនទ េទសជនែដល
រេំ ភសិទ ធមិនសុ  ។ 
 េតចបប់ តវមនសុ បេងកតមកេដមបអីីខះ ? 
 េគលករណ៍សកលករបេងកតចបបម់ក គេឺដមប ី
ករពរសិទ ធេិសរភពរបសម់នសុ  ែតេបបេងកតចបប់
មួយមិនបនករពរសិទ ធេិសរភពរបសម់នសុ េទ ចបប់

អនកេទសនេយបយកនុងពនធនគរយួន េ កមរបបកុមមុយនិស 
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េនះមននយ័ថ មិនមន រៈ បេយជនសំ៍ បម់នសុ
ជតេិឡយ ។ ដេូចនះករេធចបប ់គឺ សយ័េល ម រតរីបស់
រដនីមួយ ៗ ថ េតេគបញចូ លក មងសិទ ធមិនសុ សកលេទ
កនុងចបបេ់នះសំ បអ់នវុតសិទ ធេិនះែដរ ឬអត ់ ? បសិនេប
េនកនុងម ចបប ់ ែដលបនអនមុត័េ យបដេិសធ ឬ
កតប់នថយសិទ ធេិសរភពកនុងករអនវុតេនះ មននយ័ថជ
ករបេងកតចបប ់ េដមប ី តអំ ច េហយេនះជកររេំ ភ
សិទ ធមិនសុ  ។ 
 េ យែឡកកនុង បេទសកមុមុយនិសយនួ ចបបរ់ដ
ធមមនញុញដល៏សំ បក់រពរសិទ ធមិនសុ  ែត តវអនេុ ម

មចបបដ់ៃទេទ តសំ បអ់នវុត េហយចបបេ់ កយេនះ 
ម ខះមនលកខណៈរេំ ភរដធមមនញុញ ែតមិន តវបនេគ
េលកយកមកជែជកគន  េដមប ី កលមេឡយ មនជ ទ ៌
“ចបប់ រពត័ម៌ន និងចបបេ់ធបតកុមម” ជេដម ។ 
 “ចបប”់ គសំឺ បទ់ងំអសគ់ន េគរព និងអនវុត ម 
ែតេបចបបសំ់ ប់ គប់ គងយតុធិមិ ែបរជេធទសករឲយ
អនកមនអំ ច និងពកួអនកមន ទពយេនះសិទ ធេិសមភពគន
ចេំពះមុខចបបពិ់តជមិនមនកនុងសងគមជតេិឡយ ។ 
 កនុងករេ បចបប ់ ែដលមិនលេទប ងក បេសរភព
របសម់នសុ ដចូជករសែមងមត ិ ឬករចលូរមួ បជុំ ឬ
ទមទរត េ៉ផ ង ៗ ែដលមិនេធឲយប៉ះពលដ់លសិ់ទ ធអិនក
ដៃទ ឬេកតមនមហន យដលស់ងគមជត ិជន បេភទេនះ
តវែតេចញមុខមកទទលួខសុ តវនវូអំេពរបសេ់គវញ កនុង
េនះគរួគតិអំពីពយសនកមមននកនុងេពលប ងក បេនះ ។ 
  កនុងេពលថមី ៗ កនងេទេនះ ជញ ធរមនសមតថ
កចិច ៃន បេទសយនួបនប ងក បេទេល បជពលរដកនុង
េខតមត់ ជក និងចប់ ពះសងឃែខ មរេ កមផ កឹទងំកេំ ល
ជរួជត ិ ែដលទេងទងំេនះសឲយេឃញថ គចឺបបសំ់ ប់

ករពរែត កមយនួមួយដបំ គន េគែតប៉េុ ះ ខណៈ
េពល បជពលរដែខ មរេ កមរងទកុខេវទនគម នទបីំផតុ ។ 
ដេូចនះ ករអនវុតចបបេ់នកនុង បេទសយនួ គេឺ បបនែត
េទេល បជពលរដែខ មរេ កម ក ក ចំ ណកអនកមន
អំ ច មន ទពយធនេ ចនែដលជបកខពកួរបស់ កមេម
ដកឹនយំនួ េពលពុំមន បសិទ ធភពេឡយ ។ 
 ខមឹ រសំខនរ់បសច់បប ់ដចូបនេពលខងេដម 
គកឺរពរសិទ ធេិសរភពរបសម់នសុ  ែតែបរជយកចបប់
មកេធករគបសងកតសិ់ទ ធេិសរភពរបសម់នសុ េទវញ េគ
ថ “េគេ ថករដកឹនសំងគមេនះ េទជរបបផចក់រ
េទវញ” ។ បេទសយនួ ធបប់នចប់ ពះសងឃផ កឹ ចប ់
កមនិស តិ កព់នធនគរ និងេធទរណុកមមមកេល បជ
ពលរដែដលេ កកេឡងសែមងមតេិរ ងដធី ី ជពិេសសគឺ
អនក បកនខ់ជ បន់វូសិទ ធេិសរភព េ យយកចបបម់ក
ករពរខនួ “សិទ ធសិែមងមត”ិ ករេ បពកយេពចនរ៍ះគន ់ ឬ
អតថបទ បេទចផ  ឬេធសកមមភព បឆងំខងំករហូត
ឈនដលក់រេធបតកុមមរបស់ ពះសងឃ និងពលរដេឡង
ដល់ បព់នន់ក ់ ែដលកនុងេគលបំណងឲយមនេគរពសិទ ធិ
មនសុ  េសរភពជំេន សន សិទ ធកិនក់បដ់ធី ី និង 
អនវុតចបបប់នេពញេលញ ។ ជអកសុល កម ពះសងឃ 
និង បជពលរដែខ មរេ កមទងំេនះ តវទទលួរងេ កម
សមព ធករគំ មកំ ហង យសំពង ចបផ់ កឹញតគ់កុ
េទ ត េ យេចទ បកនពី់បទ បងកឲយមនអសថិរភពប៉ះ
ពលអ់សនិសខុស បធ់ន ប់ ធរណៈ ។ ដេូចនះ េសរ
ភពរបស់ បជពលរដ គឺ តវបនរ ភបិលយនួបំពន
ទងំ សង ។ ចំ ណកចបបវ់ញ គបឺេងកតស មប់ តបំេរផល
បេយជនប៍កខពកួរបសេ់មដកឹនយំនួែតប៉ុេ ះ ៕  

VOKK 

-វិទយុសំេឡងកមពជុេ កម ជសេំឡងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកង សីុ៉នេ ន រដធនី ៃនសហរដ េ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 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 23 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

(តមកពេលខមនុ)  េសចយួនេនះ មនបណំងនឹងេធ
ករេសេរ នូវសនធិសញញ  ែដលបនចុះហតថេលខជមួយប ងំ
កលពីៃថងទី ៥ ែខមថុិន ឆន  ំ ១៨៦២ េ យបនបញជូ នគណៈ
្របតភូិមួយឲយេទទី្រកងប៉រសី ដកឹនេំ យេ ក ផង ថនិ 
យ៉ង ។ គណ្របតភូិេនះ បនេចញដេំណ រពី្រកងេវេ៉នៃថងទី ២១ 
ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦៣ េ យមនសមជកិ ៦៥ នក់ េហយមក
ឈប់សចំតេនកនុងបនទ យ លង់េ រ េនចុងែខមថុិន ។ មក
ដល់ទី្រកងប៉រសីេនៃថងទី ១៣ ែខកញញ  អមដេំណ រេ យ
េ ក អង់្រឌេីយ រេីយេន , េ ក ផង ថនិយ៉ង បនេសន
ជមួយអធិ ជប ងំ ២ ខ ៖ 
 -យួន ទទួលយល់្រពម្របគល់កពំង់ែផៃ្រពនគរ ដល់
ប ងំទុកជកមមសិទធិ ផល់េសរភីពេធជនួំញេន ម និង 
ផល់េសរភីពដល់អនកផ យ និងកន់ សនកតូលិក ។ 
 -ខងប ងំ ្រតវ្របគល់េខតទងំ ៣ ែដលមនែចងេន
កនុងសនធិសញញ  ចុះៃថងទី ៥ ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦២ មកឲយយួនវញិ 
ជថនូរនឹងសួយ រ ករពីយួន្របែហល ៤០ ន ហង់កនុង 
រយៈេពល ២០ ឆន  ំ។ 
 អធិ ជប ងំមនករ ទ ក់េសទរជខងំ េ យ រ
ចំ យកនុងករកន់កប់ឥណូចនិ កន់ែតេកនេ្រចនេឡង ៗ ។ 
១៣០ ន ហង់្រគន់ែតពីឆន  ំ១៨៦០ ដល់ ១៨៦២ ្រពមទងំ
មនរដម នីជេ្រចនបនជទំស់នឹងសនធិសញញ េនះផង ។ ែត
ចេំពះេ ក ស់លូ ឡូបត៌ រដម នី្រកសួងន ចរ និង

និគម េលសពីេខតទងំ ៣ េទ ត ែដលេនសល់ យក
មកេធជកមមសិទធិរបស់ប ងំឲយខងែតបន ។ គកឺនុងន័យេនះ
េហយ ែដលេ កបនសរេសរេទេ កឧតមនវេីទ ភបិល
ថម ីដឺ  ហកង់ែឌយរ ៍(De La Grandière)ឲយចត់វធិនករណ៍េដមប ី
បនសេំរច មន័យេនះ ។ 
 េ្រកយពីបនជួបអធិ ជប ងំេហយ េ ក ផង ថនិ 
យ៉ង បន្រតឡប់មកដល់ៃ្រពនគរវញិ កនុងែខមនិ ឆន  ំ១៨៦៤ ។ 

ម ថ នករណ៍ េ កបនេឃញចបស់ថ ករសេំនរបស់
យួនមនិបនេជគជ័យេទ ។ ែតេទះជយ៉ងេនះក៏េ យ េ ក

ក៏េនមនេសចកសីងឃមឹខះែដរ េ យ ររ ភបិលប ងំ
បនបញជូ នេ ក គ ្រប៊ែីយល អូបេីរត៍ អមេ យេ ក ក 
ឌុយ ល់៉ ឲយេទទី្រកងេវ ៉ េដមបេីធករចរចអពីំេរ ងេនះ ។ 
េ ក អូបេឺរត៍ ជអតតីនយទ នមន ក់ េ កបនចកេចញ
ពីកងន េនឆន  ំ ១៨៦៣ េ យេ ក្របឆងំនឹងគនិំត
និគម ។ េ ក អូបេឺរត៍ យល់ថ ប ងំមនិ្រតវបងខយួំនឲយេធ

មខួនេនះេទ ។ ចែំណកេ ក ឌុយ ល់៉ វញិ េ ក្របឆងំ
ច់ខតកនុងករ្របគល់េខតទងំ ៣ ែដលែចងេនកនុងសនធិ

សញញ ឆន  ំ១៨៦២ េទឲយយួនវញិ ។ េ យេហតុេនះេហយ េទប
េ កេសន្របមុខ រង់៉ដុង ែដលជរដម នី្រកសួងស ងគ មបន
បញជូ នេ ក ឌុយ ល់៉ ឲយមក ម នេមលេ ក អូបេឺរត៍ ។ 
េនេពលែដលេ ក អូបេឺរត៍ កពុំងពិភក ជមួយ្រកងេវ ៉រ ភិ
បលប ងំ បនេផញ រមួយចុះៃថងទី៨ ែខមថុិន បញជ ក់ថ រ
ភបិលបនសេ្រមច នឹងមនិែកែ្រប សនធិសញញ ចុះៃថងទី ៥ ែខ 
មថុិន ឆន  ំ ១៨៦៤ េទ ។ ែត រេនះមនករយឺតយ៉វ េហយ
បនមកដល់ៃដេ ក អូបេឺរត៍ េ្រកយេពលែដេ កបនចុះ
ហតថេលខជមួយ ជញ ធរយួនរួចេទេហយ សនធិសញង ចុះៃថងទី 
២១ ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦៤ េ យយល់្រពម្របគល់េខតទងំ ៣ 
េទឲយយួនវញិ ។ េ ក ឌុយ ល់៉ បន្របឆងំនឹងសនធិសញញ
េនះ ។ ឯេ កឧតមនវេីទ ភបិល ដឺ  ហកង់ែឌយរ ៍ េ ក
ខឹងខងំ ស់ េហយបនសរេសរថ “ដណំក់ឈមរបស់អនក
រងេ្រគះ នឹងបច ចេទេលអនកែដលបនកបត់ពួកេគ ។ 
េហយខញុ  ំ នឹងមនិេនេសង មឈរេមលពីអេំព វយង់ឃនង 
ែដលនឹងេកតតេឡងមកពីករេបះបង់េនះេទ (Le sang des 
victimes rejaillira sur ceux qui les auront trahis et je ne 
resterai pas en spectateur impassible des atrocities qui vont 
être la conséquence de motre abandon)” ។ េ ក បនបែនថម
េទ តថ “ខញុ ្ំរស ញ់កូ ងំសីុន ក់បដូីចជកូន ែដលខញុបំន
ែថទយ៉ំងដូេចន ះែដរ (Je me suis attaché à la Cochin-
chine comme à un enfant que j’ai soigné)” ។ 

(េនមនត) 



េលខ  ៦០ ែខធនូ   ឆន  ំ២០០៨ ទំព័រទី 24 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 (តមកពីទពំរ័ទី ០២) ក៏មនិបនយកេរ ងឃតកមមេនះ េទឲយតុ ករយួនកត់កែីដរ េ្រពះ្រគ រគត់្រក្ីរក េហយេទះបជីយ៉ង ក៏រដ
អំ ចយួន នឹងមនិរកយុតធិម៌ជូន្របជពលរដែខមរេ្រកមែដរ ។ ដូេចនះ េតែខមរេ្រកមរស់កនុងសុខសនិភពែដរឬេទ េពលែដលែខមរេ្រកមរស់េន
េ្រកមរបប និគមយួនេហយទទួលនូវេរ ងអយុតធិម៌ែបបេនះ ? 
 ជករពិត ស់ ទិ សិទធិមនុស គ ឺ េផតេទេល “ករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រក្រក,ី អមនុស ធម៌, ភព្រក្ីរកគជឺបញែដលបងកឲយ
មនកររេំ ភបពំនសិទធិមនុស ” ។ រ ភបិលយួន បនទទួល្របក់ឧបតថមភ ប់េកដដុិ រពីបរេទស េដមបកីត់បនថយភព្រក្ីរកេនកនុង
្របេទសរបស់ខួន េហយរ ភបិលយួនក៏មនកលលបចិជេ្រចន េដមបេីបកឲយអនរជតបិនករផល់ជនួំយដល់្របេទសរបស់ខួន ែដលជនួំយ
ទងំេនះេសទរែតេលសពីថវកិជតេិទេទ ត ។ ប៉ុនម នឆន មំកេនះ រ ភបិលយួនទទួលបនថវកិជង ២៦ េកដដុិ រ ែដលបនមកពីករ
ច្រមញ់យកេ្របងេនកនុងេខតអូរកប់ (Vung Tau), ករកប់, ករលក់ និងករបផំចិបផំញធនធនធមមជតរិបស់ជនជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកម 
បូករួមទងំជនួំយពីបរេទសផងែដរ ែតរ ភបិល្រកង ណូយមនិបនចំ យអីេទេលបងបូនែខមរកមពុជេ្រកមេនះេឡយ ។ 
 ្របសិនេបរ ភបិល្រកង ណូយ ជួយែខមរេ្រកម ពួកេគបន្រតមឹែតក ងផទះមនុស ធម៌ប៉ុនម នខនង ជូន្រគ របងបូនែខមរេ្រកម្រកី
្រកែតប៉ុេ ះ ។ េ យែឡកផទះមនុស ធម៌ែដលបនក ងឲយេនះ គមឺនែតដបូំលឥតជញជ ងំ ។ ្របសិនេប្រគ រែខមរេ្រកម្រក្ីរកទងំេនះ
្រតវករេធជញជ ងំបនេទ ត ពួកគត់្រតវែតខចី្របក់ពីធនគររបស់យួន ។ ទងំេនះគជឺលបចិែដល និគមកុមមុយនិសយួន ែតងេ្រប្របស់
មកេលែខមរេ្រកមមច ស់ដ ី។ ជករពិត ស់ េនេពលែខមរេ្រកមធក់ខួន្រក ពួកគត់នឹងកយេទជកូនបណុំលរបស់យួន ។ ដូេចនះពួកគត់្រតវ
បងខចំតិខចី្របក់ពីធនគរ េហយេពលែដលពួកគត់គម ន្របក់សងបណុំលដ៏ខពស់បផុំត េនះរ ភបិលយួនងយ្រសលនឹងរបឹអូសយកដធីពីី
្របជកសិករែខមរេ្រកមជទីបផុំត ។ 
 េ យ រែតភព្រក្ីរកទងំេនះេហយ េទបមនយុវជន និងនិស តិែខមរេ្រកមជេ្រចនរូប ្រតវបងខចំតិេបះបង់ករសិក េទបេំរ ករងរ
ឲយយួនេន មប ទី្រកង ។ យុវជនទងំេនះ ពួកេគពុបំនទទួលករអប់រខំពស់ ជពិេសសគពួឺកេគមនិបនេចះទងំភ យួនែថមេទ ត ។ 
ទងំេនះេហយជេហតុសខំន់ែដលប លឲយពួកេគពុំ ចែសងរកករងរេធបន េន មប េ ងច្រកនន ។ ពួកេគបន្រតមឹែតេទបេំរ 
នូវ មផទះជនជតយួិន េ យឃតឆង យពីមយឪពុក ភូមកិេំណ តជទី្រស ញ់របស់ពួកេគែតប៉ុេ ះ ។ 
 អឡុំងេពលែដលពិភពេ ក កពុំង្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រក្ីរក េយងខញុសំងឃមឹយ៉ងមុតមថំ រ ភិបល្រកង ណូយនឹងេបក
ទូ យចតិលរបស់ខួន េដមបជួីយជនជតេិដមែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកពុំងរស់េនេ្រកម និគមរបស់ខួន ។ ្របសិន េបរ ភបិល្រកង

ណូយ មនិេបកចហំនូវេគលនេយបយ កនុងករជួយជនជតេិដមេនកនុង្របេទសយួនេទេនះ រ ភបិល្រកង ណូយ គគឺម នសងឃមឹ
េឡយ ថទទួលបនេជគជ័យកនុងេគលបណំងអភវិឌ ន៍សហស វត ថមេីនះ ។ កនុងេពលែដលជនជតេិដមរស់េនេ្រកម និគមរបស់ខួន 
កពុំងសថិតកនុងភព្រក្ីរកែបបេនះ ក ចបំងែដលពួកគត់ចង់បនគសិឺទធិមនុស ជមូល ន ែដល្រតវបនអងគករសហ្របជជត្ិរបកសជ 
សកល េហយ្របសិនេបជនជតេិដម ចេធជមច ស់ៃនសិទធិរបស់ខួន ពួកេគនឹង្រតវបនរស់េនកនុងសនិភព និងយុតធិម៌ជទីបផុំត ។ 
 ឆងកត់យុទធនករ្របយុទធ្របឆងំ នឹងភព្រក្ីរកេនះ េយងខញុសំងឃមឹថ រ ភបិល្រកង ណូយនឹងេ ះ្រ យយ៉ង្របញប់នូវ ល់
បញ  ែដលទក់ទិនេទនឹងែខមរកមពុជេ្រកមជពិេសសែផនកសិទធិមនុស  ។ េហយេយងខញុសំងឃមឹថ េមដកឹនយួំន នឹងមនិឲយមនសែ្រមកដ៏
ែសនអយុតធិម៌េកតមនេឡងកនុង្របេទសរបស់ខួន ដូចែដល្រពះសងឃ និងបងបូនែខមរេ្រកម ្រតវបនេគេធទុកខេទស គបសងកត់ រតឹបនឹងែផនក
សិទធិមនុស  និងរេំ ភបពំនែផនកេសរជីេំន សនេនះេទ តេឡយ ៕ 


