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ម កេរង 

េ យៈ េច មនុេខម  

 ម ន្តីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម មនមូល នេនសហ-
រដ េមរកិបនឲយដឹងថ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ ្របធន្របតិបត្តិ

សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម (KKF) បនដកឹន្ំរបតភូិមយួ្រកមចូល
ជបួម ន្តីគណៈកមមករសហរដ រេមរកិ ទទលួបនទុកែផនកេសរភីព
សនអន្តរជតិ និងម ន្តីសខំន់ ៗ កនុងជរួរ ភិបល េមរកិ 

មយួចំននួ េដមីបីេរ ប ប់ពីទុកខេ ករបស់្របជពលរដ និង្រពះ
សងឃែខមរេ្រកម េ យ រករញញីំេធីទុកខបុកេមនញរបស់ ជញ ធរ 
យនួមកេលីជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកម រមួដំេណីរជមយួេ ក ្រតឹង យ៉ប, េ ក ថច ់ 
េឡន នី និង្រពះេតជគុណ ធីធី ធេមម  អគគេលខធិករសហពន័ធែខមរ
កមពុជេ្រកម បនពនំំ រទុកខរបស់ែខមរេ្រកម្របមណ ៨ ទំព័រ 
ស្តីពីកររេំ ភសិទធិមនុស  កររេំ ភេសរភីព សន កររបឹ
អូសយកដីធី្របជពលរដ និងបញ្ហ ជេ្រចីនេទ ត ែដលកំពុង្រតវ
បនរ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ អនុវត្តន៍្រចសបេ ្ត យមកេលី
ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 មរយៈេសចក្តអំីពវនវ ែដលមនចំននួ៨ ទំព័រ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ជូនម ន្តីសខំន់ ៗ ៃនអនកនេយបយ េមរកិ 

ជពិេសសេ ក  Scott Flipse  ម ន្តីជន់ខពស់ ៃនគណៈកមមករ
សហរដ េមរកិទទលួបនទុកែផនកេសរភីព សនអន្តរជតិ សហ
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេរ ប ប់ពីនេយបយរបស់រ ភិបល 
យនួ ែដលមនបំណងផ្ត ច់ផ្តិលពូជ សន៍ែខមរេ្រកម ។ 
 េសចក្តីអំពវនវរបស់សហព័នធ បនេលីកេឡងីករណី
ែដលរ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួចប់ផ ឹក្រពះសងឃែខមរេ្រកម កនុង
េខត្ត្រពះ្រតពងំ និងេខត្តឃងំជេដីម ។ ជ ទ៌្រពះេតជគុណ  
ថច់ លី េភ ្រតវបន ជញ ធរយនួេខត្ត្រពះ្រតពងំចប់ផ ឹកេនៃថង 
ទី២៤ េម  ឆន ២ំ០០៥ េហយីបញជូ នេទ ក់ (តេទទំព័រទ០ី៣)

គណៈ្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងអនក សី Kelly Ryan 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 2 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

ខញុ ្ំរពះករុ  សូមនមស ករ ចេំពះ្រពះេថ នុេតថរៈ
្រគប់អងគ ជទីសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់! 

ខញុបំទ សូមជំ បសួរបងបូនជនរួមឈម ជទី
្រស ញ់ ប់ នយ៉ង្រជលេ្រជបផុំត! 
 ឆន  ំ២០០៨ គបឺនមកដល់ទីបញច ប់ េហយក៏ជឆន មួំយ
ដ៏មមញឹកបផុំត ្របកបេ យ ម រតី មគគជីត ិ ។ េយងបន
ចប់េផមបេំពញករងរ បនទ ប់ពីកចិច្របជុ្ំរបចឆំន នំេដមឆន  ំ
២០០៨ ចប់ពី្របេទសក េឆនរសមុ្រទខងលិច ដល់ េឆនរ
សមុ្រទខងេកត, ពីសហរដ េមរកិេឆនរសមុ្រទខងេកត, តបំន់
ភគក ល ដល់េឆនរសមុ្រទខងលិច ។  ពីសហគមន៍អឺរ ៉ុប
ដល់្របេទសកមពុជ, កមពុជេ្រកម និងភគខងេកតបផុំតៃន
ពិភពេ ក គ្ឺរបេទសញូ៉សីុែឡន។ េហយអីែដលពិេសស គឺ
បនេធសននិសីទអនរជតេិន្របេទសអូ លី កលពីេដមែខធនូ  
កនងមកេនះ ែដលេធឲយលបលីបញពសេពញពិភពេ ក 
េហយមនុស មន ទងំពួងបនឮេរ ងែខមរេ្រកម្រគប់ ៗ គន  ។ 

ដេំណ រេឆព ះេទកន់មតុភូមិកមពុជេ្រកម ែខមរេ្រកម
មនចណំងជតនិិយមជមូល ន, មនគនិំតជតនិិយមដូចគន
មនករទទួលខុស្រតវ េហយនិងមនសុភវនិិចឆ័យទូលទូំ យ 
ែដលនឲំយេយងមន រមមណ៍ថ ែខមរេ្រកមជជតមួិយ ែដល
កពុំងរស់េនេលពិភពេ កេនះ ។ សងគមេយង ្របជពលរដ
េយង ជសមបតជិតដ៏ិមនតៃមបផុំត ។ 
 កររួបរួមជតិ គជឺតៃមមូល ន្រគះឹរបស់សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម ។  កររួបរួមគន  គមឺនិស្រមប់ែតសហព័នធែខមរ 
េ្រកមប៉ុេ ះេទ ប៉ុែនជបណំងរបស់ជតែិខមរេយងទងំអស់
គន  ។ េយងបនេធដេំណ រពសេពញពិភពេ ក េយងបន
បនជួបជនរួមឈម េហយនឹងែចករែំលកព័ត៌មនែដលេយង
បនទទួលពីកមពុជេ្រកម កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន មំកេនះ ។ 
េយងបនពិេ្រគះមត ិគនិំត និងជំ បជូននូវចកខុ វស័ិយរបស់

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េហយបងបូនជនរួមឈមេយងបន
ប់យ៉ងយកចតិទុក ក់នូវចកខុ វស័ិយរបស់របស់សហព័នធែខមរ

កមពុជេ្រកម និងកណំត់ សនអនគតែខមរេ្រកម ។ េយងបន
យល់ដងឹថ េទះបជីជនរួមឈមេយងរស់េនទី , ្របេទស

មួយ និងនិយយភ អីក៏េ យ ប៉ុែនែខមរេយងែតងែត
មគគគីន  និងមនេសចកសីងឃមឹមួយរួមគន ជនិចច ។  

 សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែតង្របឈមមុខ និងលះបង់
អី ៗ ្រគប់ែបបយ៉ងេដមប្ីរបេយជន៏ែខមរ េហយមនិែដលរុញ  
ឬបញឈប់សកមមភពតសូ៊េ យអហិង  េដមបអីនគតជតមិង

េឡយ ។  កនុងនមជអនកដកឹន,ំ េយងខញុនឹំងេធឲយសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម កន់ែតរងឹម្ំរបកបេ យេគលេ , េគល
បណំង និងចកខុ វស័ិយចបស់ ស់កនុង ដេំណ រេឆព ះេទកន់
មតុភូម ិកមពុជេ្រកម  ។ 

ែខមរេ្រកមចង់បនសហព័នធ ករពរនូវសិទិធមនុស , 
ករពរវបបធម៌, ករពរភ , សន, បរ ិ ថ ន, េហយនឹង
េករដែំណលជត ិ។  ជពិេសសេទេទ តេនះ គចឺង់ឲយសហព័នធ
ករពរអតសញញ ណរបស់េយងជែខមរេ្រកម ។ េគលបណំង
ចមបងេនះ គកឺររួបរួមែខមរេ្រកមទងំេនកនុង្រសក, កមពុជ និង
ជុវំញិពិភេ កទងំមូល ។  ចកខុ វស័ិយរបស់សហព័នធ គជឺចកខុ  
វស័ិយរបស់បងបូនជនរួមឈមែខមរេ្រកមទងំអស់គន  ។ េហយ
េយងខញុ  ំ និងខ្ំរបងឹបនករផ ពផ យ, ករពរសិទធិមនុស យ៉ង
អង់ ចក ន េដមបឲីយបនសេ្រមចដល់ទិសេ   "សិទធិ
សេ្រមច សនខួនេ យខួនឯង"។  
  ករ្របឈមមុខនឹងអនគត ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០០ មក  
ែខមរេ្រកមេយងបនេឃញ្រពឹតកិរណ៍គួរឲយចប់ រមមណ៍ ជ
េ្រចនេលឆកអនរជត ិ។  េនកនុង ថ នភពដ៏លបំកទងំ យ 
និងអេំពរេំ ភសិទធិមនុស   សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេធ
ករយ៉ងមន្របសិទធិភពទន់ចតិ េដមប ី (តេទទពំរ័ទី ២៤)     

នពិនធនយក៖ ≤Vù Vd¤é  ផ ពផ យ៖ påd k`dö,  påd V¢dŸ 
ឯក រ PDF មនេនកនុងេគហទពំរ័៖   www.khmerkrom.net 
អុែីមលទនំកទ់នំង៖  kkfnews@gmail.com 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 3 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី០១) ពនធនគរអស់រយៈេពល ៣ែខ និង១៨ ៃថង ។ 
េ្រកពីេនះេនមន្រពះសងឃជង ២០ អងគ េនេខត្តឃងំ ្រតវបន
ជញ ធរយនួផ កឹ រឯី្រពះសងឃ ៥ អងគេផ ងេទ ត្រតវេគកត់េទស

ឲយជប់ពនធនគរទងំគេឃនី ។ 
 ជមយួគន នឹងេសចក្តីអំពវនវេនះ សហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម មនភជ ប់នូវរូបថតជភស្តុ ងែស្តង ៗ អំពីកររេំ ភសិទធិ
មនុស  និងេសរជំីេន សន ។ ជឧទហរណ៍ករចប់ផ ឹក្រពះ
េតជគុណ ទឹម ខន េ យេ ក  េទព វង  និងម ន្តី្រកសួង
ម ៃផទ ៃន្របេទសកមពុជ េហយីបញជូ នេទ ក់ពនធនគរេន
្រសកយនួ ។ មកដល់េពលេនះ េទះបី្រពះេតជគុណ ទឹម ខន 
្រតវបន ជញ ធរយនួេ ះែលង បនទ ប់ពីជប់គុកអស់រយៈេពល ១ 
ឆន  ំ បុ៉ែន្ត្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េនែតពុទំន់មនសិទធិេសរកីនុង
ករេដីរេហរីដែដល ។ 
 េ្រកពីេនះ េសចក្តីអំពវនវរបស់សហព័នធ បនេលីក
េឡងីពីករណីែដល ជញ ធរយនួ របឹអូសយកដធីី និងសកមមភព 
ប ងក បមកេលី្របជពលរដែខមរេ្រកម េ្រកកេឡងីត ៉េរ ងដីធី 
យ៉ង វៃ្រពៃផ ជទីបំផុត ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ក៏
បនេលីកេឡងីអំពីករេរសីេអីងកនុងវសិ័យអប់រ ំ ែដល្រតវបនេគ
សេងកតេឃញីថ ្រពះសងឃ និង្របជពលរដែខមរេ្រកម គឺមិន្រតវ
បន្រកង ណូយផ្តល់ឱកស ឬបងកលកខណៈងយ្រសល េដមីបី
ទទលួបនករអប់រខំពស់ ឬ រូបករណ៍េដមីបីមកសិក េនេ្រក
្របេទសេឡយី ។ ពិេសស្របវត្តិ ស្តែខមរេ្រកម គឺ្រតវរ ភិបល
យនួបិទទងំ្រសង ។ 
 កនុងឱកសជបួម ន្តីជន់ខពស់ និងគណៈកមមករសហរដ
េមរកិែផនកេសរភីព សនអន្តរជតិ ែដលសហព័នធែខមរកមពុជ

េ្រកម ្រតវបនេគអេញជ ីញកនុងពិធី ង យេភជន៍ អបអរ
្របធនធិបតី េមរកិជប់េឆន តថមីេ ក ប ៉ក់ អូបម៉ ែដលបន
េឡងីកន់ដំែណងកលពីៃថងទី ២០ មក េនះ េ ក ថច់ ងុ៉ក  
ថច់ បនសែម្តងករេជ ជកដ៏់មុតមថំ េ ក្របធនធបិតី 
សហរដ េមរកិថមី និងម ន្តីជន់ខពស់សហរដ េមរកិ រមួជមយួ 
គណៈកមមករសហរដ េមរកិែផនកេសរភីព សនអន្តរជតិ នឹង
ចត់វធិនករែផនកករទូត និងផូវចបប់បងខំឲយរ ភិបលយនួ ្រតវ
ែតបនទន់ឥរយិបថរបស់ខួន ។ 
 េសចក្តីអំពវនវរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដល
បន ក់ជូនេទេ ក Scott Flipse ម ន្តីគណៈកមម សហរដ េម
រកិ ែផនកេសរភីព សនអន្តរជតិ ែដល “្រពឹត្តិប្រតសហព័នធែខមរ
កមពុជេ្រកម” ទទលួបន មរយៈអ៊ីែមលេ ក ្រតឹង យ៉ប សហ
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របឆងំ ច់អហងក រ ល់សកមមភពេរសីេអីង 
កររេំ ភសិទធមិនុស  េសរភីពជំេន សន និងកររបឹអូសយក

ដីធីរបស់្របជពលរដជនជតិេដមីែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 មរយៈេ ក ្រតឹង យ៉ប បនអ៊ីែមលមកកនក់រយិ- 
ល័យ្រពឹត្តិប្រតេយងីខញុ ំ េសចក្តអំីពវនវរមួមនចំននួ ១៣ ចំណុច
សំខន់ ៗ កជូ់នេទគណៈកមមករសហរដ េមរកិែផនកេសរភីព
សនអន្តរជតិ ។ ទី១-ជំរុញឲយ្របេទសយនួ េគរពរដធមមនុញញ

របស់ខួន េ យបញឈប់សកមមភព្រកមម ន្តី ជញ ធរយនួ ែដល
មបំភិតបំភ័យ ឃេំមីល្រពះេតជគុណ ទឹម ខន េហយី្រតវែត

បញជូ ន្រពះអងគ ្រតឡប់មក្របេទសកមពុជវញិេ យឥតលកខខណ័។ 
ទី២-ជំរុញឲយ្របេទសយនួ េ ះែលង្រពះសងឃ ៤ អងគ ែដល្រតវេគ
ចប់ផ ឹក េហយី ក់ពនធនគរេ យឥតលកខខណ័ ។ ទី៣-ជំរុញ
ឲយ្របេទសយនួ អនុញញ តឲយ្របជពលរដែខមរេ្រកម ទទលួបនករ
អនុវត្តន៍សិទធិរបស់ពកួេគេ យេសរ ី េ យអនុញញ តឲយបេងកីតអងគ
ករ្រពះសងឃពុទធ សនេថរ ទឯក ជយមយួ ែដលពុំមនករ
េ្រជ តែ្រជកពីរ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ ។ ទី៤-ជំរុញឲយ្របេទស
យនួ េគរពសទិិធែខមរេ្រកម ជពិេសសសិទធិកន់កប់ដីធីេករដូន
ពកួេគ ។ ទី៥-ជំរុញឲយ្របេទសយនួ អនុញញ តឲយែខមរេ្រកមសកិ
អក រ ស្ត និង្របវត្តិ ស្តកំេណីតខួនេ យេសរ ី មលកខណៈ
ឯក ជយ េ យពុំមនករេ្រជ តែ្រជកពី រដ ។ ទី៦-ជំរុញឲយ
្របេទសយនួ អនុញញ តឲយនិស ិតែខមរេ្រកមទទលួ រូបករណ៍ 
េដីមបីមកបន្តករសិក ថន ក់ខពស់េន្របេទសេ្រក ។ ទី៧-ជំរុញឲយ
្របេទសយនួ អនុញញ តឲយែខមរេ្រកមមនសិទធិបេងកីតសមគមេ យ
េសរ ី ជពិេសសអងគករសិទធិមនុស  េដីមបីឃេំមីលករណីរេំ ភ 
សិទិធជនជតិេដមីែខមរេ្រកមេនកនុង្របេទសយនួ ។ ទី៨-ជំរុញឲយ
្របេទសយនួ បញឈប់ករេ្របីអំេពីហងិ ្របឆងំនឹង ស្តីែខមរេ្រកម 
េហយី្រតវេបីកវគគខបីណ្តុ ះប ្ត លដល់ ស្តីែខមរេ្រកម េដមីបីផ្តល ់
ឱកសឲយពកួេគ ទទលួបនជំនញមូល នងយ្រសលកនុងករ
ែសងរកករងរេធី និងេជ ស ងកយជជនរងេ្រគះៃនករជញួដូរ
មនុស  ។ ទី៩-ជំរុញឲយ្របេទសយនួ េផ្តីមទទលួយកលទធផលៃន
ករចចរផទ លជ់មយួសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម (តេទទំព័រទី១៣)

្របតិភូសហព័នធ និងអនកករទូតបរេទស កនុងពិធី ង យេភជន៍ 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 4 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 រព័ត៌មន េខត្តែ្រពកឫស ី ឬកឹងេថី បនេធីករចុះ
ផ យកលពីថម ី ៗ េនះថ ឧត្តមេសនីយឯ៍ក េដ ង រុន េម
បញជ កររងអងគរក នយករដម ន្តី ហុ៊ន ែសន កងេយធពលេខមរ
ភូមិនទ បនដឹកនគំណៈ្របតិភូែខមរមយួ្រកម ចុះមកកមពុជេ្រកម 
េដីមបីជបួេមដឹកនយំនួ កនុងេគលបំណងែថងអំណរគុណចំេពះ
បក -រដ និងកងទ័ពយនួ ែដលបនជយួឧបតថមភដល់គណៈបក
្របជជនកមពុជ ពិេសសចំេពះកងទ័ពកមពុជកលពីកនងមក ។ 
 ្របភពចបស់ករបនឲយដឹងថ កនុងឱកសជបួពិភក
ករងរេន្រសកយនួ េ ក េដ ង រុន បនជបួជមយួបុគគល
េឈម ះ សឺន សុង សឺន សមជិកមជឈិមបក  អនុ្របធន្របច ំ
អចិៃ ន្តយគ៍ណៈចងុលករភូមិភគនិរតី ។ េហយីបុគគលេឈម ះ 
េសីន សុង េសីន េនះ បនពយយមអស់ពីកមងំចិត្តបិទបងំពី
បញ្ហ ជីវភព និងសិទធិេសរភីពែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េន
េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រ ភិបលយនួ្រកង ណូយ ។ បុគគល
េឈម ះ េសីន សុង េសីន បន្របប់ដល់គណៈ្របតិភូែខមរថ ជន
ជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម កំពុងរស់េនេលីែដនដសីណ្ត ទេនេមគងគ 
ឬភគខងតបូងៃន្របេទសយនួ ែតងទទលួបនសមភពេលី្រគប់ 
វសិ័យ ដូចជវសិ័យនេយបយ, វបបធមិ, សងគម និងករេគរព
្របតិបត្តិជំេន សន ដូចជជនជតិដៃទទងំ ៥៣ េផ ងេទ ត
ែដលកំពុងរស់េនេ្រកមករដឹកនរំបស់បក កុមមុយនិស្តយនួ ។ 
 ចំេពះករនិយយបំេផីសគម នករពិតែបបេនះ ្រតវបន
មតិជតិ និងអន្តរជតិរះិគន់ជំុទិស ។ ពិេសសសភសហគមន៍
អឺរ ៉ុប េទីបនឹង្របកសដឹកនបំងបូនែខមរេ្រកម េធីបតុកមម្របឆងំ 
នឹងរ ភិបល្រកង ណូយ េ យ រែតបនរេំ ភេទេលី
សិទធិេសរភីព និងអនុវត្តន៍ករេរសីេអីង មែបប្របព័នធ ។  
 ករេលីកេឡងីរបស់បុគគលេឈម ះ េសីន សុង េសីន ថ
ជនជតិជបងជបូនកនុង្រសកយនួមន ៥៣ េនះ េធីឲយអនកេចះចំ
្របវត្តិ ស្ត អក រ ស្ត និងអនក ម នសកមមភពបំបត់ពូជ
សន៍របស់រ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ មនចំងល់យ៉ងខងំ  

ខណៈេពលេនទសវត ៍ឆន ទីំ ៦០ និងទី ៧០ រ ភិបលយនួបន
្របកសថ ្របេទសយនួមន ៦៣ ជនជត ិ កំពុងរស់េនជបង 
ជបូន ។ មកដល់ឆន  ំ ២០០២ អនកនពំកយរ ភិបលយនួបន
ែថងកនុងអងគករសហ្របជជតថិ ្របេទសយនួមន ៥៧ ជនជតិ
ជបងជបូនរសេ់នជមយួគន  ។  
 បចចុបបននេនះ មេគហទំព័រ្រកសួងករបរេទសយនួ និង
ឯក រយនួននផ ពផ យថ ្របេទសយនួមន ៥៤ ជនជត ិ

ជបងជបូនកំពុងរស់ជមយួគន េ្រកមករ្រគប់្រគង និងដឹកនំ
របស់្រកង ណូយ ។ េហយីេរ ងែដលចំែឡកបំផុត រព័ត៌មន
កឹងេថី បនដក្រសង់សំដីបុគគលេឈម ះ េសីន សុង េសីន និយយ
្របប់េមបញជ កររងអងគរក នយករដម ន្តី ហុ៊ន ែសន ែដលបន
ដឹកនគំណៈ្របតិភូែខមរ ចុះមកបំេពញទស នៈកិចចេន្រសកយនួ  
ថមនចំននួែត ៥៣ ជនជតិែតប៉ុេ ះ ។ ដូេចនះ េគមិនដឹងថ  
រ ភិបលយនួ បនេធីអីេទជនជតិភគតិចទងំ ១០ េនះេទ 
្របសិនេបីេគគម នេឈម ះ គម នសេំឡងេលីទឹកដយីនួសពៃថងេនះ ។ 
  េ ក ថច់ វណឌី ្របជពលរដែខមរេ្រកមពីេខត្ត្រពះ
្រតពងំ សពៃថងបនេភ សខួនេទរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ បន
មន្រប សន៍រះិគន់រ ភិបលយនួថ “េពលេនះ េមដឹកនបំក
កុមមុយនិស្តយនួេនអះ ងថ មនជនជតែិខមរេ្រកមរស់េនេលី
ែដនដីសណ្ត ទេនេមគងគ បុ៉ែន្តមិនដឹងថ ៃថង មយួេគនឹង្របប់
អន្តរជតិថ គម នែខមររស់េនកនុង្របេទសយនួេទ គឺមនែតេនកនុង
្របេទសកមពុជជពុំខន...”។ 
 េ ក ថច់ វណឌី បន្តអំពវនវដល់សហគមន៍អន្តរ-
ជតិ េម ្ត ជយួចប់ រមមណ៍ឲយែមនែទន ចំេពះសកមមភពរបស់ 
រ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ ែដលកំពុងពយយមរ ំ យពូជ សន៍
ជនជតិភគតិច និងជនជតេិដីមនន ែដលឋតិេ្រកមករ
្រតត្រ របស់យនួ ។ េ ក វណឌី បនអះ ងថ មនែត
សមជិកសភ ៃនសហគមនអឺ៍រ ៉ុបែតប៉ុេ ះ ែដលដឹងចបស់ថ 
យនួកំពុងមនែផនករណ៍ដូចេម្តច ខណៈេពលរ ភិបលយនួ
កំពុងពយយមបទិបងំអំេពីរេំ ភសិទធិមនុស កនុង្របេទសខួនែបប
េនះ ។ េហយីេ្រកពីសហគមនអឺ៍រ ៉ុប សហរដ េមរកិ ក់ដូចជ
រកមិនេឃញីសកមមភពរេំ ភសិទធិទងំេនះេ ះ ។ 
 េទះបីបុគគល េសីន សុង េសនី ែថង្របប់គណៈ  

បុគគលេឈម ះ សឺន សុង សឺន (េធង) និងេ ក េដ ង រុន 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 5 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

្របតិភូែខមរែបប ក្តី រពត៌័មនកឹងេថីមិនបនបង្ហ ញពី្របតិ-
កមមរបស់គណៈ្របតិភូែខមរេ ះេឡយី េ យេមដឹកនគំណៈ្របតិ-
ភូេនះ េចះែតហេីអី ៗ េហយីែថងអំណរគុណដល់រ ភិបលយនួ
មិន ច់ពីមត់ែតប៉ុេ ះ ។ ជពិេសសែថងអំណរគុណដល់
េគលនេយបយរបស់បក  និងរដយនួ ែដលបនជយួឲយបញជ
ករ នអងគរក នយករដម ន្ត ី ហុ៊ន ែសន កងេយធពលេខមរ
ភូមិនទ មនឱកសបនេ ះដូរបទពិេ ធន ៍ និងយកេទអនុវត្ត
ជក់ែស្តងកនុង្របេទសកមពុជ នេពលបចចុបបនន និងអនគត ។ 
 ដបិតគណៈ្របតភូិែខមរ ដឹកនេំ យេ ក េដ ង រុន 
មិនបនពិភក សុីជំេ េរ ង ៉វបងបូនែខមរកមពុជេ្រកម និងែសង

យល់ឲយបនចបស់ពីជីវភព និងសិទធិេសរភីពែដលពកួេគទទលួ
បនេនកនុងដំេណីរទស នៈកិចចេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកមក្តី បុ៉ែន្ត
មតិភគេ្រចីននយិយថ យ៉ងេ ច ស់ េ ក េដ ង រុន 
េមបញជ កររងអងគរក នយករដម ន្តី ហុ៊ន ែសន កងេយធពល 
េខមរភូមិនទ មនសំ ងជងប ្ត េមដឹកនែំខមរេផ ង ៗ ែដល
បនជន់ដីកមពុជេ្រកម ។ ជពិេសស េ ក េដ ង រុន ក៏បន
មកទស នៈកិចច និងេ ះដូរបទពិេ ធន៍ ជមយួេមដឹកនយំនួ
េនកនុងេខត្ត្រពះ្រតពងំ េខត្តឃងំ និងេខត្តែ្រពកឫស ី ែដលជ
េខត្ត ចនិយយបនថ មន្របជពលរដែខមរេ្រកមរស់េនេ្រចីន

បំផុតេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ៕                     ≤Vù ì h¢_ 

 កលពីពក់ក ្ត លែខមក េនះ អងគករឃេំមីលសិទធិ
មនុស  Human Rights Watch មនទី ន ក់ករេនសហរដ េម-
រកិ ែដលកំពុងេធីករតស៊ូេដមីបីសិទធិេសរភីពមនុស ជតិ បន
អំពវនវដល់ធនគរពិភពេ ក និងប ្ត ្របេទសផ្តល់ជំនយួ 
ឲយបេងកីនករ ក់គំនបេលីរ ភិបលកុមមុយនសិ្តយនួ េដីមបធីន
ឲយ្របជពលរដមនសិទធិេសរភីព្រគប់្រគន់កនុងករបេញចញមតិ ។ 
 េសចក្តីែថងករណ៍ ជ ធរណៈរបស់អងគករឃេំមីល
សិទធិមនុស  បនរលំឹកេឡងីវញិអំពីករណីែដល ជញ ធរយនួបន
ក់គំនប និងកត់េទសអនក រព័ត៌មនឲយជប់ពនធនគរេន

កនុង្របេទសយនួកលពីថមី ៗ េនះ ។ េ្រកពីេនះ អងគករឃេំមលី
សិទធិមនុស ែថមទងំបនរះិគន់េ យឥតសំៃច ចំេពះករ ងំខចប់
េគហទំព័របុក មរយៈ្របព័នធអី៊នេធីែណត ។ ល់ប ្ត អតថបទ 
ែដលបនសរេសររះិគន់អំពីសទិធិមនុស  ឬទក់ទិននឹងេរ ងនេយ-
បយ គឺ្រតវបនរដអំ ចចត់ទុកថ មនលំនផំ្តួលរលំំរ ភិ 
បលកុមមុយនិស្តយនួ ។ េ្រពះមុនេនះ្របមណ ៣ ែខ តុ ករ
យនួ បនកតេ់ទសអនកកែសតចំននួពីររូប និងអនកសរេសរបុក
មន ក់ឲយជប់ពនធនគរ េ យ រែតពកួេគបនរះិគន់ឥតសំៃច 
និងសរេសរអត្តបទជុំវញិករត ៉របស់្របជកសកិរ,  ទំនក់ទំនង
ចិន និងយនួ, េសរភីពបេញចញមតិ និងសិទធមិនុស  ។ េសចក្តី
ែថងករណ៍របស់អងគករឃេំមលីសិទធិមនុស  បនដក្រសង់សំដី
េ ក Brad Adams នយក្របតិបត្តិអងគករឃេំមីលសិទធិមនុស
្របចេំនតំបន់ សុី េ យមន្រប សន៍ថ ្របេទសយនួ គឺជ
្របេទសមយួកនុងចំេ ម្របេទសមយួចំននួ ែដលជកែនង្របជ
ពលរដ ច្រតវចប់ ក់ពនធនគរ េ យ រករេកងចំេណញ
សិទធិេសរភីព្របជធិបេតយយ ។ េ ក Brad Adams បន្តថ 
ល់ប ្ត ្របេទសែដលឧបតថមភដល់្របេទសយនួ គរួែតបន្តទម 

ទរឲយរ ភិបលយនួ បញឈបក់រេថក លេទសេទេលី្របជពលរដ 
ែដលបនសែម្តងមតិេ យសន្តវិធីិ ។ 
 េសចក្តីែថងករណ៍ របស់អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  
េនឲយដឹងេទ តថ ្រកមេមដឹកនយំនួកំពុងែតត្រមង់ទិសេទកន់
ថ ប័នកែសតថញ់នីង និងទូយែ្រទ ែដល រព័ត៌មនទងំពីរ
ថ ប័នេនះបនសរេសររះិគន់រ ភិបល ពីកររេំ ភសិទិធមនុស  

និងករជីករេំលងីពីអំេពីពុករលយួដ៏ធំមយួ កនុងេនះមនជបព់ក់
ព័នធនឹងបុគគលិកករងររ ភិបលបនេកង្របវញ័ច ្របក់កស ៃន 
គំេ ងអភិវឌ ន៍របស់្របេទសជប៉ុន និងធនគរពភិពេ ក ។ 
 េ ក Brad Adams  នយក្របតិបត្តិអងគករឃេំមីល
សិទធិមនុស ្របចេំនតំបន់ សុី បនមន្រប សន៍ែដរថ ធន-
គរពិភពេ ក និង្របេទសជប៉ុន គរួែតឈរខងអនក រព័ត៌មន 
ពិេសសគឺករណីែដលបនេលីកេឡងីខងេលីេនះ ។ េ ក Brad 
Adams ក៏បនឲយដឹងេទ តថ ្របេទសជប៉ុន និងធនគរពភិព
េ កគរួែត្របកសជ ធរណៈ និង្របប់េទ្របេទសយនួ 
ចំេពះសកមមភពសងសឹកេទេលីអនក រព័ត៌មនែបបេនះ គឺមិន
ចទទលួយកបនេឡយី ។ 

 សូមបញជ ក់ជូនថ បចចុបបននេនះ្របេទសយនួមន រ
ព័ត៌មនជង ៧០០ ថ ប័ន ។ បុ៉ែន្ត ល់ប ្ត ថ ប័នទងំេនះ 
សថិតេ្រកមករ្រតត្រ  និងបញជ ករេ យបក  និងរដ ។ ថ ប័ន 
ឬកែសត មយួ ៊ នសរេសររះិគន់រ ភិបល ឬបក  និងរដ 
នឹង្រតវរដអំ ចចប់ចង ងករផ យ ឬអនកនិពនធ ក់ពនធ-
នគរ ឬបញឈប់ករផ យភម ៗ ។ ជក់ែស្តងចង ងករ
ផ យរបស់កែសតថន់នីង និងទូយែ្រទ ្រតវបនេគដកេចញ
ទងំ្រសង រឯីអនកនិពនធក៏្រតវេគកត់េទសឲយជប់ពនធនគរទងំ

ងេងីលផងែដរ ៕                                         េច េ ន 
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 ប ្ត ថន ក់ដឹកនកំំពូល ៗ របស់សព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 
បននិមន្ត-អេញជ ីញេទពីប ្ត ្រកង-រដមយួចំននួ េនជុំវញិសហ
រដ េមរកិ ្របេទសក  ្របេទសប ងំ និង្របេទសអូ ្ត លី
ជេដីម ្របមណជង ១០០ អងគ និងរូប បនចូលរមួេធីសននបិត
្របចឆំន  ំ ែដលេទីបនឹងបញច ប់េនរដកលីហ័រញ៉ សហរដ េមរកិ 
កលពីៃថងទី ២ មក  េនះ ។ 
 សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រតវបនេគដឹងឮថ គឺជអងគ
ករមយួតំ ងឲយជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ប់ ននក់ កំពុងេធី
ករតស៊ូេ យអហងិ េលីឆកអន្តរជតិ េដីមបីែសងរកសិទធិេសរ ី
ភពជូន្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនទងំគម ន
សំេឡង េ្រកមករ្រតត្រ របស់ និគមយនួសពៃថង ។ ម ន្តី
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនឲយដឹងថ សននិបត្របចឆំន ែំដលេធី
េឡងីេ្រកមអធបិតីភពេ ក នឹង សុីន ឧត្តមទី្របឹក សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម េទីបនឹងបញច ប់កលពីថមី ៗ េនះ គឺេដីមបីេធីរបយ
កណ៍ បូកសរបុករងរ និងពិភក គន ជំុវញិ ែផនករបន្តម
យ្រ េឆព ះេទកន់មតុភូមិកមពុជេ្រកម ជពិេសសគឺកិចចករ ក់
េចញសំ ប់ឆន  ំ ២០០៩ ។ េហយីអងគសននិបតេនះ គឺមនករ
ទទលួ គមនយ៉៍ងកក់េក្ត ពីេ ក ថច់ រមនី ្របធនសមគម
ែខមរេ្រកម ្របចេំនឡង់បិ៊ច ។ 
 េ ក្រពឹទធ ចរយ េច េរ ប ្របធនសភ្រពឹទធ ចរយ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនែថងបញជ ក់យ៉ងចបស់កនុងសននបិត
្របចឆំន េំនះ េ យេលីកេឡងីពីចលនតស៊ូេ យអហងិ របស់
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុងករែសងរកសិទធសិ័យសំេរច សន
ខួន ជពិេសសគឺដំេណីរេឆព ះេទកន់មតុភូមិកមពុជេ្រកម ែដល
សកមមភពទងំេនះ្រតវបនសហគមន៍អន្តរជត ិ និងបងបូនែខមរ 
ែខមរេ្រកមគ្ំរទជុំវញិពិភពេ ក ។  
 េ ក េច េរ ប បនអះ ងេទ តថ បចចុបបននេនះថីតបិត 
ែតមនករ កគំ់នប់ពីសហគមន៍អន្តរជតិពិតែមន បុ៉ែន្តរ ភិ-
បលយនួ េនែតបន្តយុទធ ស្តេរសីេអីងពូជ សន ៍ បំផញ

េរ ន, វត្ត ម, កត់ផ្ត ច់ទំនក់ទំនងរ ងែខមរ និងែខមរ, 
ពយយមបំបតពូ់ជ សន៏ែខមរ និងបញជូ នជនជតិយនួឲយេទរស់
េនកនុងភូមិ យឡនឹំងែខមរជដែដល ។ 
 េ ក ថច ់េវ ន ្របធនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របចំ
ទីបអឺរ ៉ុប អេញជ ីញេទពី្របេទសប ងំ បនែថងអំពីសកមមភព
េផ ង ៗ របស់បងបូនែខមរ និងែខមរេ្រកមេនឯនយសមុទទ កនុងេនះ

មនករក ងវត្តែខមរេ្រកមេន្របេទសប ងំ, បញជូ ន្រកមយុវជន
េទសិក វគគសទិធិមនុស , ព្រងីក ខសហព័នធ និងេធីបតុកមម
អហងិ ្របឆងំរ ភិបលយនួេនទី្រកងស ឺែណវ ។ ពិេសសគឺ
ែផនករសំ បឆ់ន  ំ ២០០៩ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្របចំ
ទីបអឺរ ៉ុប នេដមីែខមិថុន ខងមុខេនះនឹងេរ បចំពិធី ងំពិព័ណ
ែខមរេ្រកម និងទិ ែខមរេ្រកមជលកខណៈអន្តរជតិេនទី្រកងបរសី
្របេទសប ងំជ ទិ៏។ 
 ចំែណកេ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ ្របធន្របតិបត្តសិហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម បនមន្រប សន៍ឲយដឹង សននិបត្របចឆំន  ំ
២០០៨ េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេលីកេឡងីពីករងរ
ជេ្រចីនែដលសហព័នធបនបំេពញ េហយីេជគជ័យដ៏ធំបំផុតេនះ 
គឺសននិសីទអន្តរជតិេន្របេទសអូ ្ត លី ្រតវបនមនុស មន ជំុវញិ
ពិភពេ កដឹងថែខមរេ្រកម គឺជជតិ សននឹ៍ងេគកំពុងរស់េន
េ្រកម នគិម្រកង ណូយ ។  
 េ ក ថច ់ ងុ៉ក ថច ់បនឲយដឹងថ អងគសននបិតបូក
សរុបករងរឆន  ំ២០០៨ បន្របពឹត្តេទកនុង ម រតីេសន ជត ិ និង
ពិភក ប្តូរេយបល់គន យ៉ងលអិំតចំេពះែផនករ ស្រមប់ឆន ំ
២០០៩ េដីមបីជំរុញនូវសកមមភពចលនតស៊ូេ យអហងិ េលី
ឆកអន្តរជតិ កនុងទិសេ ែសងរកសិទធិេសរភីព ជំេន សន ពី
របប និគមយនួបចចុបបននេនះ ។ អងគសននិបតបនេចញ 
េសចក្តីសេ្រមចែផនករសំ ប់ឆន  ំ ២០០៩ ចំននួ ៥ ចំណុច គឺ 
ទី១-ព្រងឹងករទំនក់ទំនងៃផទកនុង និងសងគមេ្រក។ ទី២-េឃសន
ែសងរកថវកិ។ ទី៣-ទិ រលំឹកខបួទី ៦០ ឆន  ំ ៃនៃថងបត់បង់ទឹកដី 
កមពុជេ្រកម ។ ទី៤-កិចចទំនកទំ់នងអន្តរជត ិ និងទី៥-សននិបត
្របចឆំន  ំ២០០៩ េនទី្រកង ន់ហូេស  រដកលីហ័រញ៉ សហរដ
េមរកិ ។ េ ក ្របធន ថច់ ងុ៉ក ថច់ បនបញជ ក់បែនថមថ

ដិទភពប ្ត ថន ក់ដឹកនសំហព័នធ្រគប់ ខ និងទបី ចូលរួមសននិបត 
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េ្រកពីេនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមមនសកមមភពសំខន ់ ៗ 
ជេ្រចីនេទ តដូចជ ករដឹកនយុំវជនសហព័នធ ចូលរមួ្របជុំកនុង
េវទិករអចិៃ ន្តយអ៍ងគករសហ្របជជតិស្តីពីសទិធិជនជតិេដីម ករ
ចូលរមួ្របជុំស្តីពីសិទធិមនុស េនទី្រកងហ ឺែណវជេដីម ។ 
 សូមជំ បជូនថ អងគសននិបត្របចឆំន បំនបញច ប់េនៃថង
ដែដល នេវ េម៉ង ៥ ង ច េ យមនេសចក្តី យករណ៍ និង

ែផនករឆន  ំ ២០០៩ ពីថន ក់ដឹកន្ំរបធនតំបន់, ្របធន ខ, 
្របធនគណៈកមម ធិករយុវជន, ្របធនកី , ្របធនផលិតកមម, 
ថ ប័នអគគេហរញញឹក, វទិយុសំេឡងកមពុជេ្រកម, ្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធ 

និង រពត៌មន ែដលបនផ ពផ យ និងេធីសកមមភពយ៉ង
សកមមកនុងបុពេហតុបំេរជីតិមតុភូមិកមពុជេ្រកម េ្រកមករដកឹនំ

ដ៏េឆនីមរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ៕            សន សជុ  

 កលពីៃថងទី ៨ ែខមក  កនងមកេនះ វទិយ ថ នេយ-
បយរដបលជតិទី្រកងៃ្រពនគរ បនេរ បចំសននិបតមយួ េដមីបី
យតំៃលសកមមភពៃនករ្រ វ្រជវ អប់រអំំពីបញ្ហ សិទធិមនុស  
មទស នៈ និងករយល់េឃញីរបស់បក  និងរដ ៃន្របេទស

កុមមុយនិស្តយនួ ។ 
 ែថងេនកនុងសននបិតេនះ ្ត ចរយេឈម ះ េង ង ងំ
ថញ់ អនុ្របធនវទិយ ថ ននេយបយ រដបលជតិទី្រកង
ៃ្រពនគរ បននយិយថ ករអប់រអំំពីសិទធិមនុស  គឺមនករជប់
ពក់ព័នធនឹងករេឃសនទស នៈេគលនេយបយរបស់បក  និង
្របេទសអំពីសិទធមិនុស ជតិ េហយីក៏ជករគត់សមគ ល់ពីបុគគលិក
លកខណៈបុគគលកនុងករអនុវត្តន៍ ម នករពរសិទធិមនុស  ។ 
 េឈម ះ េង ង ងំថញ់ បនបន្តេទ តថ បញ្ហ សិទធិ
មនុស  ្រតវបនេគយកចិត្តទុក ក់្រ វ្រជវ និងបេ្រង នេន
្របេទសយនួ កនុងសម័យដូរថម ី េពលគឺពីពក់ក ្ត លទសវត រ ៍
ទី ៨០ មកេម៉ះ ។ 
 កនុងសននិបតេនះ បណិត េង ង ធីបវ សមជិកៃនវទិយ
ថ ន្រ វ្រជវែផនកសិទធិមនុស របស់រដផ្ត ច់ករយនួ ក៏បនសងកត់

ធងន់ថ ករេឃសនអំពីសមិទធផលមូល ន ស្តីពីសិទធិមនុស  
ែដល្របេទសយនួខ្ំរបឹងេធីបនដូចសពៃថង បនេធីឲយមនុស មន
េលីពិភពេ ក គ ល់្របេទសយនួយ៉ងចបស ់ េហយីបន្រចន
េចលចំេពះករេថក លេទស និយយបំេផីសេ យគម នភស្តុ ង 
ឈរេលីមូល នេកងចំេណញលទធិ្របជធិបេតយយ និងសិទធិ
មនុស របស់ពកួខម ងំ្របតិកិរយិេនខងេ្រក្របេទស ។ 
 ខណៈេពលេនះ ្ត ចរយជនជតិយនួមន ក់េទ ត
េឈម ះ េង ង ថញ់ទុង អនុ្របធនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវអំពីសទិធិ
មនុស  បននយិយអះ ងទងំបំេផីសថ បក  និងរដ បន
ត្រមង់ទិសេ យ៉ងយកចិត្តទុក ក់អំពីបញ្ហ សិទធិមនុស  ចប់
ងំពីសិទធិ្របជពលរដ សិទធិឧត្តមគតិ នេយបយ សិទធិករងរ 

រហូតដល់សិទធិេសដកិចច សងគម និងវបបធមិ។ មបុគគលេឈម ះ 

េង ង ថញ់ ទុង ឲយដឹងេទ តថ សិទធិៃន្រកមមនុស ែដលងយនងឹ
ទទលួករប៉ះទងគិចកនុងសងគម គឺអនក្រកី្រក ស្ត ី កុមរ មនុស ចស់
ជ  ជនជតិភគតិច ្រកម សន ក៏្រតវបនរ ភិបលករពរ 
និងេលីកកមពស់ែដរ ។ 
 េទះបីជ្រកមវទិយ ថ ន្រ វ្រជវែផនកសិទធិមនុស  របស់
រ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួបនអះ ងែបបេនះក្តី បុ៉ែន្ត ថ នភព
សិទធិមនុស  េសរភីពជំេន សន សិទធកិន់កប់ដីធី និងសិទធិ
ទទលួបនករអប់ររំបស់ជនជតភិគតិច និងជនជតិេដីមនន
កនុង្របេទសយនួ េនែត្រតវបនអនកមនអំ ច និងរ ភិបល 
ផ្ត ច់ករ្រកង ណូយរេំ ភទងំគេឃនី ។ 
 ស្តីែខមរេ្រកមមយួរូប ែដលបនចូលរមួដកឹន្ំរបជ
ពលរដ កនុង្រសក យទង េធកីរត ៉ទមទរឲយ្រកម ជញ ធរេ ះ
្រ យពកយបណ្តឹ ងេរ ងដីធី និង្របគល់ដីធីែដល្រតវបន្រកមអនក
មនអំ ច ឬជនជតិយនួរបឹអូសយកកលពីទសវត រទី៍ ៧០ 
និយយ្របប់ “្រពឹត្តិប្រតសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម” ថ រ ភិបល
យនួេនែតអសមតថភពេ ះ្រ យេរ ងដីធីជូនែខមរេ្រកម។ េហយី 
ករសនយរបសព់កួេគ គឺេនែតសនយជដែដល ។ 
 ស្តីែខមរេ្រកមរូបេនះ បនែ្រសក្របប់វទិយុសំេឡងកមពុជ
េ្រកម កលពីេដីមែខមក  ដូេចនះថ៖ “ពកួខញុបំនេទត ៉េន   

្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម កូដកមមេនមុខ UNHCR កនុង្រកងភនេំពញ 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 8 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

រដសភ េហយី ក់ពកយបណ្តឹ ងេទរដសភ ។ ខងរដសភ 
្របប់ថឲយខងឃុ ំ និង្រសកេ ះ្រ យ ែតពកួខញុមំកដល់ឃុ ំ ពកួ
េគមិនេ ះ្រ យជូនពកួខញុ ំ។ េពលពកួខញុមំកដល់ឃុចូំវ ងំ ត ៉

ឲយេគ ( ជញ ធរឃុ)ំេ ះ្រ យ ែតពកួេគនិយយថ េគមិនេ ះ
្រ យសីទងំអស់ ។ ្របធនឃុចូំវ ងំ េឈម ះ េវ ក បន
និយយ្របប់ពកួខញុ្ំរតង់ ៗ ថ ដីធីរបស់ពកួខញុ្ំរតវបនេគលក់អស់
កលពីឆន  ំ១៩៩៣-១៩៩៤ ។ ដូេចនះេបីពកួខញុចំង់េទប្តឹងទី េទ
េទ ដល់េពលពកួខញុេំរ បចំេចញពីផទះេទប្តឹងេនេខត្ត ពកួ
ឲយនគរបល ១១៣ (កមងំសំ ប់ប ងក បកុបបកមម) មកហុ៊ព័ទធ 
ផទះពកួខញុ.ំ..”។ 
 ចំេពះេរ ងរេំ ភសិទធិមនុស  ពិេសសសិទធិជនជតិេដីម
ែខមរកមពុជេ្រកម គឺ្រតវបនសហគមន៍អន្តរជតិដឹងឮទូទងំពភិព
េ ក ទងំេនះេ យសកមមភពតស៊ូរបស់បងបូនជនរមួឈមែខមរ 
ែខមរេ្រកម េ្រកមករដឹកនដ៏ំភី ងរបសស់ហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ែដលមនទី ន ក់េនសហរដ េមរកិ ។ ្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមមយួអងគ ែដលបនរត់េភ សខួនេទដល់្របេទសកមពុជ និង
ចូលរមួេធីកូដកមម េនខងមុខទី ន ក់ករឧត្តមសនងករអងគករ
សហ្របជជតទិទលួបនទុកជនេភ សខួន UNHCR កលពីេដីមែខ
សី  ឆន  ំ ២០០៥ ្របចេំនទ្ីរកងភនំេពញ បនអះ ងថ េន 
កមពុជេ្រកម មនករលំបកយ៉ងខងំសំ បក់រសិក េរ នសូ្រត 

របស់្រពះសងឃ ក៏ដូចជពលរដែខមរេ្រកម ។ ជមូលេហតុនឲំយ
្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម ្រតវេភ សខួនេទបន្តករសិក េន
្របេទសកមពុជ ឬទមទរឲយសហ្របជជតិជយួរកយុត្តិធមិ ។ 
 េ្រកពីជបួករលបំកកនុងករសិក េរ នសូ្រត ្រពះសងឃ 
និង្របជពលរដែខមរេ្រកម េនជបួករលំបកជេ្រចីន ដូចជករ
េគរព្របតិបត្តិេសរជំីេន  ករបេញចញមតិ និងេសរភីព ៃនករ
េដីរេហរីជេដីម ។ ្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដលធប់្រតវបនរ ភិ- 
បលយនួ មចប់ខួន េ យ រផ ពផ យ្រពឹត្តិប្រតសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម បន្តអះ ងេទ តថ៖ “េរ ងសិទធិមនុស  ចូរេយងី
ទងំអស់គន ពិនិតយេមីលនូវអីែដលរ ភិបលយនួបនេធី េយងីមិន
្រតវ ្ត ប់នូវអីែដលពកួេគនិយយេនះេទ ។ ជក់ែស្តង សិទធេិសរ ី
ភពែខមរេ្រកម ្រតវបនេគបិទបងំ”។ 
 ចំែណកេ ក Marco Perduca សមជិកសភ ៃន
សហគមន៍អឺរ ៉ុប តំ ង ស្តេទពី្របេទសអ៊ី លី លបីលបញ
ខងករតស៊ូេដមីបីសិទធិេសរភីពជូន្របជពលរដ ែដល្រតវបនេគ
រេំ ភបំពនេនេលីពិភពេ ក ។ េ ក Marco Perduca 
បនមន្រប សន៍ថ៖ “សពៃថងសភអ៊ី លីក៏មនព័ត៌មនពី
ជីវភពេសដកិចច ហរិញញវតថុ ៃន ថ នភពបចចុបបននេនកនុង្របេទស
យនួ ។ ក៏បុ៉ែន្តគរួឲយេ ក ្ត យយ៉ងខងំ ែដលគម នអនក

និយយដល់ ថ នភពសិទធិមនុស  ឬេសរភីព សនេនកនុង
្របេទសយនួេឡយី ។ ដូេចនះ េទបីសភអ៊ី លី ្រតវែតកត់សមគ ល់
នូវអីែដលេកីតេឡងី្របចៃំថងេនកនុង្របេទសយនួ ែដលេយងីខញុបំន
ដឹង មរយៈព័ត៌មនអន្តរជតិ េហយីភគេ្រចីនសុទធសឹងែតជេរ ង
រេំ ភបំពនសទិធិមនុស  ែដលកំពុងែតេពញនិយម និងេកីតមន
េឡងី្រគប់េខត្ត-្រកងកនុង្របេទសយនួ ។ មយ៉ងេទ ត េដីមបីែសង
យល់េរ ងពិតេ យខួនឯង កលពីចុងែខធនូកនងមកេនះ តំ ង
ស្ត Penella បនរមួដំេណីរនឹងេយងីខញុចំង់េទទស នៈកិចចកនុង

្របេទសយនួ េទះបីរដសភ្របេទសយនួបនអេញជ ីញេយងីខញុ ំ
េ យផទ ល់ ទីបំផុតេយងីខញុ្ំរតវេគេលបសំដី ។ ដូេចនះេហយីេទបី
េយងីខញុមិំន ចេទបន”។ 
 ជមយួបទសមភ សន៍នឹងវទិយុបរេទសមយួ សមជិកសភ
សហគមនអឺ៍រ ៉ុប េ ក Marco Perduca កំពុងបំេពញទស នៈ
កិចចេនឯ្របេទសហូលឡុងដ៍ េ កបនសងកត់ធងន់ថ េ កនឹង
បន្តករ ម ននូវអីែដលេ កបន និងកំពុងែតេធីកលពីមុន
មក៖ “េយងីខញុនឹំង្របឹងែ្របង េដីមបីទទលួបនព័ត៌មនស្តីពីសទិធិ
មនុស េនកនុង្របេទសយនួ េហយីពភិក ជមយួនងឹប ្ត
្របេទសសហគមន៍អឺរ ៉ុប អំពីសិទធិមូល នរបស់្របជពលរដកនុង
្របេទសយនួ កនុងសកមមភពនេយបយ និង សន ។ េហយីក៏
នឹងកត់សមគ លពី់ករណីរេំ ភបំពនសិទធិមនុស  ែដលេកីតេឡងី
្រគប់ទីកែនង និងជញឹកញប់ ជពិេសសគឺតំបន់ខពង់ ប និងតបំន់
ជនជតិភគតិច ។ េ្រកពីេនះ េយងីក៏សំណូមពរដល់រ ភិបល
្រកង ណូយអនុញញ តឲយអនកសេងកតករណ៍សហគមន៍អឺរ ៉ុប េទ
បំេពញទស នកចិចេនតំបន់មយួចំននួ ែដលែតងែតេកីតេឡងី
ករណីរេំ ភសទិធិ សន កគំ់នបែផនកសិទធមិនុស  ែដល្រកម
អងគករអន្តរជត ិ ដូចជអងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  Human 

Rights Watch, អងគករេលកីែលងេទសអន្តរជតិ Amnesty 

International រកេឃញី េដីមបេីធីករេ្រប បេធ បេទនឹងអី ែដល 
រ ភិបល្រកង ណូយ បនបង្ហ ញដល់ ធរណៈជន កនុង
េគលបំណងបញជ ក់ថ អី ៗ ្រគប់យ៉ង គឺមនេសរភីព និង  

េ ក Marco Perduca និង Penella (េធង) នសននិសទីេនភនេំពញ 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 9 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

សិទធិ្រគប់្រគន់ ។ េហយី្របសិនជមនកររេំ ភបំពនែផនក
សិទធិមនុស ពិតែមន េយងីខញុនឹំងេសនីដល់សហគមន៍អឺរ ៉ុបបញឈប់
ជំនយួេសដកិចច ហរិញញវតថុដល់្រកង ណូយ ។ ពីេ្រពះថ ជ
េរ ង ្រកក់ ្រកីខងំ ស់ ែដលថវកិជំនយួេដីមបីែកែ្របសងគម 
អភិវឌ ន៍េសដកិចច បំបត់ភព្រកី្រក ែបរជ្រតវេគេ្របី្របស់កនុង
យុទធនករលុបបំបត់សិទធិេសរភីព និងលទធិ្របជធិបេតយយរបស់
្របជពលរដកនុង្របេទសយនួ”។ 
 គរួរលំឹកជូនថ កលពីៃថងទី ១៨ ធនូ កនងេទេនះ ្រកមេម
ដឹកនផំ្ត ច់ករ្រកង ណូយ ែដលបនេទេធីទស នកិចចេនទី 
ន ក់ករសភសហគមន៍អឺរ ៉ុប នទី្រកង Brussels និងទី្រកង 

Strasbourg កនុងកិចចពិភក េលីកទី ៧ ៃនករចុះហតថេលខេលី
សនធិសញញ េទភគីថមីរ ងសហគមន៍អឺរ ៉ុប និង្របេទសយនួ ។ េម

ដឹកនសំភយនួ បនបង្ហ ញពទីស នៈមនុស ៃ្រពស្តីពីបញ្ហ សទិធិ
មនុស ថ ករអនុវត្តសិទធិមនុស  គឺ ្រសយ័េលីបញ្ហ េសដកិចច
របស់្របជពលរដពកួេគ ។ ចំេពះ្របជជតិែដល្រកី្រក ពកួេគ
មិនបនយកចិត្តទុក ក់ដល់េរ ងេសរភីពបេញចញមតិ បុ៉ែន្តពកួេគ
យកចិត្តទុក កេ់រ ង រទទលួ និងអត់ឃនេទវញិ។ េទះបី 
បក  និង្របេទសយនួកុមមុយនិស្តយនួ មនទស នៈែបប ក្តី 
មនុស ភគេ្រចនីយល់េឃញី បញ្ហ សិទិធមនុស គឺជបញ្ហ រមួ ។ 
សិទធិមនុស  គឺជ្រគឹះមូល នរបស់េសរភីព ។ េហយីរឯីេសរភីព
របស់មនុស ជតិ គឺមនុស ្រគបរ់ូបមន ងំពីធមមជតិមក មិនែមន
្រតវបនេគផ្តលឲ់យ ឬកំណត់េ យរ ភិបល ឬថន ក់ដឹកនំ
មយួេនះេឡយី ៕ 

េច មនុេខម  

 េខត្តផ ំអំេបីស ឬយនួេ េខត្ត Binh Phuoc សពៃថង
មន្របមណ ៤១ ជនជតិរស់េនជមយួគន  កនុងេនះេគសេងកត
េឃញីជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម គឺជ្របជជតិមយួែដលបន
ចក់ឫសគលយ៉់ងរងឹមងំ ងំពីយូរ ស់មកេហយី ។ បចចុបបនន
េនះជនរមួឈមែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនេលីែដនដីកំេណីត
របស់ខួនឈរចំ ត់ថន ក់េលខ ២ បនទ ប់ពីជនជតិភគតិចេសទ ង
េ្រកយពីករ ក់ និគមទងំទទឹងទិស របស់រដករ្រកង  
ណូយ ។ ឆន  ំ ២០០៨ េនះ មជឈមណលវបបធមិេខត្តផ ំអំេបសី 
បនបេងកីត្រកមសិលបៈែខមរេ្រកម រមួមនសមជិកសិលបករ និង
សិលបករនីិ ៣០ រូប េ យមន្រប ប់េ យឧបករណ៍ និង 
សមភ រៈ្រគប់សពេដីមបីរក នូវអត្តសញញ ណជតិរបស់ខួន និងបងួត
ដល់អន្តរជតិ ។ ជងេនះសំ ប់សំែដងជូនជនរមួជតិ កនុងឱកស
បុណយទនេផ ង ៗ ដូចជបុណយ្របៃពណីែខមរជេដីម ។ 
 ្របភពព័ត៌មនពនិីស ិតែខមរេ្រកម ែដលកំពុងសិក េន
ទី្រកងៃ្រពនគរ បនឲយដឹងបនទ ប់ពីដំេណីរេទសចរណ៍េនេខត្តផ ំ 
អំេបីស ថសលិបករ សិលបករនីិទងំ យ របស់្រកមសិលបៈែខមរ
េ្រកមេនកនុងេខត្តេនះ មន ក់ ៗ សុទធសឹងែតមនកំេណីតពី្រគ រ
កសិករ េ យពុំបនឆងកតក់របណ្តុ ះប ្ត លជំនញពី  
សិលបៈ មយួេឡយី ។ បុ៉ែន្តេ យទឹកចិត្ត្រស ញ់សិលបៈ 
មនមនសិករជតិ និងរក ឲយបនវបបធមិ ពកួគត់ែតងខតិខហំកឹ
ត់ េដីមបីសំែដងបំេរជីនរមួជតិបនលជនិចច ជពិេសសេដមីបី

រមួចំែណករក ឲយបននូវអត្តសញញ ណជតិរបស់ផងខួន ែដល
កំពុងែតរ ំ យឲយ បសូនយបន្តិចម្តងៗេ យ និគមយនួ។ 

 សិលបករ ៃន្រកមសិលបៈេនះមយួរូបេឈម ះ ឡមឹ ុ ងំងុីម 
បនឲយដឹងថ គត់មនករចូលចិត្តេមីលេគសំែដងសិលបៈ ស់ 
ដូេចនះេហយីគត់ែតងេដីរ មបងបូនមមីងកនុងភូមិ េទ ត់េ្រច ង 
ត់  ំ។ េ យែឡកឆន េំនះ េ ក ឡមឹ ុ ងំងុីម ្រតវបនេខត្ត

អេញជ ីញចូលរមួ្រកមសិលបៈ និងបនសិលបករេរ មចបងជយួបង្ហ ត់
ែណនបំែនថម េទីបេធីឲយេ កមនឱកសបង្ហ ញពីេទពេកសលយ
របស់ខួន ។ េ ក ឡមឹ ុ ងំងុីម បនបន្តឲយដឹងថ េទះបីជីវភព
េ ក្រកលំបក បុ៉ែន្តេ កបនខតិខំ ត់សំែដង េដីមបីនមំកនូវ
េសចក្តីរកី យជូនបងបូនមមីងកនុងេខត្តជនិចច ។ ចំណុចសំខន់ 
គឺបនរមួចំែណក កនុងកររក នូវវបបធមិ និងអត្តសញញ ណជតិ ។ 
 សិលបករ សលិបករនីិកនុង្រកមរបស់េខត្តមន ក់ ៗ សុទធសឹង
ែតមនទីលំេន ម្រសក ទីរមួេខត្តខសុ ៗ គន  និងមនជីវភព្រក
លំបក។ បុ៉ែន្តបងបូនែខមរេ្រកមទងំេនះមនចំណុចមយួដូចគន  

្រកមសលិបៈេខត្តផ ំអំេបស សែំដងេន្រកងែ្រពកឫស ី នេពលកនងេទ 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 10 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

គឺទឹកចិត្ត្រស ញ់សិលបៈរបស់ជតិខួន មនគំនិតេសន ជតិ 
និងមន ម រតីខពស់កនុងករបំេរសីលិបៈបំេរសីហគមន៍ េដីមបីធន
ជីវភព្រប្រពឹត្តេទធមម  ។ េ្រកពីេពលេវ េទសំែដងេនភូមិ
្រសកនន សមជិកទងំ យរបស់្រកមែតងេឆ តេពលេទេធី
ែ្រសចំករេទ តផង ។ បុ៉ែន្តេពល ្រកម្រតវករេទសំែដងេនទី

 ពកួគត់ទងំអស់ែតងបនេ្រត មប្រមងខួនជេ្រសច ។ 
 ស្តីជនជតិេដីមែខមរេ្រកមមយួរបូេឈម ះ ថច ់ មីេភ ក 
សពៃថងរស់េនកនុងេខត្តផ ំអំេបីស ឬយនួេ  Binh Phuoc ថច់ មី
េភ ក ជសលិបករនីិរបស់្រកមបនឲយដឹងថ មធមម អនក្រសី
េនផទះគិតគូរករងរកនុង្រគ រ បុ៉ែន្តេនេពល្រកម្រតវករេទ
សំែដងម្តង ៗ េទះរវល់យ៉ង  និងជបួករលំបកយ៉ង ក្តី 
ក៏អនក្រសីេទជបួជុំហកឹ ត់ និងសំែដងែចកជូនបងបូនទស ន
កំ ន្តែដរ ។ អនក្រសី ថច ់ មីេភ ក បនបែនថមឲយដឹងេទ តថ 
ឪពុកម្ត យអនក្រសីក៏ធប់ជសលិបករ សិលបករនីិរបស់្រកមសលិបៈ 
ភូមិសុកេណ ឃុតឹំងហុបីែដរ ដូេចនះេហយីេទីបអនក្រសីទទលួបន
ករជយួគ្ំរទពសីំ ក់ឪពុកម្ត យយ៉ងេ្រចីន ។ អនក្រសី ថច់  
មីេភ ក បនរលំកឹេទ តថ ជេលីកដំបូងេនះ អនក្រសីបនេទចូល
រមួសំែដងកនុងទិ វបបធមិេលីកទ ី៤ ៃនៃថងបុណយវបបធមិ កី  និង
េទសចរណ៍ ែដលេទីបនឹង្រតវបនរ ភិបលយនួេរ បចំេឡងីេន
ឯទី្រកងែ្រពកឫស ីកលពីេដីមែខធនូេនះ េ យកនុងេនះអនក្រសី
មនឱកសេបីកទូ យករយល់ដឹង និងេរ នសូ្រតយ៉ងេ្រចីន 
អំពីវបបធមិសិលបៈរបស់ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ។ អនក្រសី
បែនថមថ េ្រកយពីករសំែដងេលីកេនះ អនក្រសី និង្រកមសលិបៈ
នឹងខហំកឹ តព់ត់េ្រចីនែថមេទ ត េដីមបី្រកមសលិបៈអនក្រសីពីមយួ

ៃថងេទមយួៃថងកន់ែតរកីចំេរនី ពិេសសនឹងនមំកនូវឈុតសំែដង 
ល ៗ ែចកជូនបងបូនជនរមួឈមែខមរេ្រកម េភញ វជតិ និងេភញ វ
អន្តរជតិទស នកំ ន្តសបបយផងែដរ ។ 
 េទះបី្រកមសិលបៈេខត្តផ ំអំេបីស េទីបនឹងបេងកតីកនុងៃថង
ទិ វបបធមិកី  និងេទសចរណ៍តំបន់ជនជតិែខមរ េនែដនដី 
សណ្ត ទេនេមគងគ េលីកទ ី៤ ែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេនេខត្តែ្រពកឫស ី
កនងេហយីក្ត ី បុ៉ែន្ត្រកមសលិបៈជនជតិេដមីែខមរេ្រកមេខត្តផ ំអំ- 
េបីស បននមំកជូនទស និកជននូវឈុតរប ំ និងឈុតបង្ហ ញ 
សំេល កបំពកជ់នជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម យ៉ងេលចេធ ែដល
្របកបេ យលកខណៈវបបធមិជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម េមលី
េទមនលកខណៈខសុ្រសឡះពី្របៃពណីជនជតយិនួ និងជនជតិ
ឯេទ ត ៗ ។ 
 ្រកមសិលបៈវបបធមិែខមរ ៃនជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ែដល
កំពុងរស់េនេលែីដនដីកមពុជេ្រកម គឺ្រតវបនបេងកីតេឡងី ម 
រយៈកំណត ់និងករេរ បចំេ យរ ភិបលយនួ ។ ្រកមសិលបៈ
ែខមរេ្រកម ែដលទទលួបនជយួឧបតថមភខះ ៗ ពីយនួេនះ គឺេដីមបី
សំែដងេនៃថងបុណយទននន ែដលរ ភិបល្រកង ណូយ
េរ បចំេឡងី ជករចត់ទុកថផ្តល់ឱកសដល់ជនជតិេដីមែខមរ
េ្រកមប៉ុេ ះ ។ ជក់ែស្តងកលពីេដីមែខធនូកនងេទ ្រសបេពល
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កំពុងេធីសន្តិសីទអន្តរជតិេនឯ្របេទស
អូ ្ត លី េដីមបីពនំេំរ ង ៉វរដករ្រកង ណូយរេំ ភសិទធិ
មនុស  និងេសរភីព សនជូនេទសហគមនអ៍ន្តរជតិ េនកនុង
្របេទស រ ភិបល្រកង ណូយបនេរ បចំនូវរបស់ ែដលេគ
េ ថទិ វបបធមិេនះ នទី្រកងែ្រពកឫស ី ៕        កញញ  សីរត័ន 

 បនទ ប់ពី្រកង ណូយ ទទលួបនជំនយួពីអនកវនិិេយគ-
ទុនបរេទស ជំនយួពីធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ធនគរពិភពេ ក 

និងជំនយួពីប ្ត ្របេទសមយួចំននួៃនសហគមន៍អឺរ ៉ុប បនេធីឲយ
្របេទសយនួ មនករផស់ប្តូរមុខមត់ខះ ៗ បុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយ
មកេនះ ។  
 ព័ត៌មនពីេខត្តទឹកេខម  ឬយនួេ  Ca Mau បនឲយដឹង
ថ រ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ បនចប់េផ្តីមដំេណីរករក ង
របស់ ែដលេគេ ថ វទិយល័យអេន្តរ សិក នេខត្តទឹកេខម  
ែដល មយួខនងេនះ្រតវបនេគេផ្តីមក ងេឡងី េនេដីមឆន ំ
២០០៩ េនះ េហយីគំេ ងក ងេនះ ្រតវបនេគអះ ងថនឹង 
្រតវសំេរចជ ថ ពរកនុងរយៈកល ៣៦០ ៃថង ។ 
 ្របជពលរដែខមរេ្រកម រស់េនកនុងេខត្តខងេលីបនឲយ
ដឹងែដរថ បុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយមកេនះរ ភិបល្រកង ណូយ  



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 11 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

បនបង្ហ ញពកីរចប់ រមមណ៍ ដល់ករអប់ររំបស់ជនជតភិគ
តិច កនុងេនះក៏មនជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកម ប់ ននក ់
ែដលកំពុងរស់េនេ្រកម និគមថមីយនួកុមមុយនិស្តែដរ ។ យុវ
សិស េឈម ះ សឺន សី  កំេណីតែខមរកមពុជេ្រកម សញជ តិយនួ 
កំពុងសិក េន វទិយលយ័មយួកនុងេខត្តទឹកេខម  បនឲយដឹង
ថបូនបន ម នយ៉ង្របកិតនូវព័ត៌មន ែដលបនេធីករចុះ
ផ យ ម្របពន័ធអី៊នេធីែណត ស្តីពីសកមមភពរបស់ែខមរេ្រកមេន
េ្រក្របេទស និងព័ត៌មនជេ្រចនីទក់ទិននឹងសកមមភពរបស់បក  
និងរដ។ យុវសសិ  សឺន សី  បន្តថ មយួរយៈកលចុងេ្រកយ
េនះ េគសេងកតេឃញីរ ភិបល ទទលួបនជំនយួពីបរេទសយ៉ង
េ្រចីនសំ ប់ករអភិវឌ ន៍្របេទស ជពិេសសសំ ប់ករកត់បនថយ
ភព្រកី្រកេន មតំបន់ជនបទឆង យ ច់្រសយល ឬជនជតិភគ
តិច ។ ្រសបនឹងករផ្តល់ជំនយួេនះ េគក៏សេងកតេឃញីរ ភិបល
យនួមនករេបកីចំហឲយ្របជពលរដទទលួបនករអប់រ ំែដលមក
ដល់េពលេនះអ្រ កុមរជនជតភិគតិចកនុង្របេទសយនួ បន
ចូល េកីន្របមណ ៨០ ភគរយ ចំននួេនះជករេ្រតកអរ
មយួសំ ប់ពលរដែខមរេ្រកម ែដលទទលួបនករអប់រេំទះបជី
ភ យនួក្តី ។ 
 យុវសិស  សី  បនអះ ងយ៉ងចបស់េទ តថ កនុង 
ឱកសេដីមឆន  ំ ២០០៩ េនះ េខត្តទឹកេខម  បនដំេណីរករក ង
វទិយល័យអេន្ត សិកជនជតិមយួខនង ែដល េនះសំ ប់
ឧបតថមភដល់ជនជតិភគតិច និងជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ។ យុវ-
សិស េឈម ះ សី  បនបញជ ក់ថ គរសកិ  ៃន វទិយ-
ល័យអេន្ត សិកេខត្តទឹកេខម  គឺបនក ងេលីៃផទដីជង ២,២ ហកិ 

 រមួមនសណំង់ននដូចជ អេន្ត សិក ន និងផទះបយ ៣ 
ជន់ ។ គរសិក  ៣ ជន់ គរចត់ករ  ២ ជន់ ។ ទី
ធផូវកនុងបរេិវណ  សនួចបរ សួនេ ម  ។ ្របពន័ធអគគិសនី 
្របព័នធលូបង្ហូតទកឹ ្របព័នធបងក រ និងជមនះអគគិភ័យេទ តផង ។ 
 ចំែណក្រពះសងឃែខមរេ្រកម កំេណីតេនេខត្តទឹកេខម  
សពៃថងកំពុងបំេពញវជិជ េនទី្រកងែ្រពកឫស ី សុមិំនបេញចញេឈម ះ
ក៏បនឲយដឹងែដរថ សពៃថងរ ភិបលយនួពតិជបនយកចតិ្ត
ទុក ក់ និងេលីកកមពស់ករសិក របស់ជនជតិភគតិច និងជន
ជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកមជងមុនពិតែមន ។ បុ៉ែន្តសកមមភពទងំ
េនះ មិនមននយ័ថ រ ភិបលយនួចំ យទងំ្រសង និងេធី
េ យេ ម ះពីចិត្តេថីមេនះេទ ។ ្រពះេតជគុណអងគេនះបន
បង្ហ ញទស នៈថ ករក ង ឬ ងសង់អីមយួជូនពលរដែខមរ
េ្រកម ឬជនជតិភគតិចេនកនុង្របេទសយនួ គឺែតងមនករជយួ
ឧបតថមភពីអនកវនិិេយគទុនបរេទស ឬប ្ត ្របេទសអនកមន
អំ ចេផ ង ៗ ជពិេសសធនគរអភិវឌ ន៍ សុី និងធនគរ

ពិភេ ក ។ ្រពះេតជគុណអងគេនះបែនថមថ ថីរ ភិបលយនួ
មនករេបីកចហំ និងជំរុញឲយកុមរជនជតិភគតិច និងែខមរេ្រកម 
េទ មនករេកីនេឡងីពតិែមន ែតមិនមនន័យថគម នករ
េរសីេអីងេទ រឯីអក រ ស្តែខមរ េនែតមិនអនុញញ តឲយេរ នសូ្រត
ទូលំទូ យដែដល ។ េហយីេបីនិយយអំពី ថ នភពសិទធិមនុស  
និងេសរភីព សនគឺ្រតវបនរ ភិបលយនួរេំ ភទងំ្រសង។ 
 សូមរលំឹកថ េ ក ថច់ ងុ៉ក ថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហ
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ធប់បនេចទ្របកន់រ ភិបលយនួថ កមម
វធីិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ែដលជជំនយួរបស់្របេទសជប៉ុន និង
ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី (ADB) បនឧបតថមភកលពីមុនេនះ ភគ
េ្រចីនជនជតិយនួជអនកទទលួបន ចំែណកពលរដែខមរេ្រកមវញិ
ទទលួបនតិចតចួខងំ ស់ ។ មូលនិធិជប៉ុន ស្រមប់ករកត់
បនថយភព្រកី្រកបនបន្តផ្តល់្របក់ចំននួ ១.៣ នដុ រសហរដ
េមរកិ  ែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សុី េរ បគេ្រមងសំ ប់បណ្តុ ះ 

ប ្ត លមុខជំនញវជិជ ជីវៈស្រមបម់នុស   ៤.០០០ នក ់ កនុងេខត្ត
្រពះ្រតពងំ និងេខត្តឃងំ   េ យេហតុថេខត្តទងំពីរេនះសថិតេន
េ្រកមែខ របនទ ត់្រកី្រកបំផុតកនុងែដនដីសណ្ត ទេនេមគងគ ។ តំបន់
ែដនដីសណ្ត ទេនេមគងគមនេខត្តធំ ៗ ចំននួ ១៣ ែដលមនៃផទដី
ចំននួ ៣.៩៦ នហចិ  ឬ ១២ ភគរយ ៃនៃផទដីសរុប្របេទស
យនួ ។ ្របជជនែដលរស់េនតំបន់េនះ យ៉ងេ ច សម់ន 
១៩ ននក ់ ឬេសមីនឹង ២២ ភគរយ ៃនចនំនួ្របជជនទូទងំ
្របេទសយនួ ។ អនកមនករងរេធីកនុងតំបន់្របែហល ១០ ន
នក់ េពលគឺេសមី ២២.៣ ភគរយ ៃនកមងំពលកមមទូទងំ
្របេទស ។ េនកនុងតំបន់េនះ ្របជពលរដជង ៨០ ភគរយសុទធ 
ែតជជន្រកី្រក រស់េនតំបន់ឆង យ ច់្រសយល េហយីករសិក
ថន ក់ កលវទិយល័យមន្របមណ ២.២ ភគរយែតប៉ុេ ះ គឺ
ជក្រមិតទបបផុំតេបីគិតទូទងំ្របេទសយនួ ។ 
 ចំេពះករ ងសង់ វទិយល័យជនជតិអេន្ត - 
សិក នេនេខត្តទឹកេខម មយួខនងេនះ ចនយិយថនមំកនូវ  

ក្តីសងឃឹមកុមរែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរសេ់នេ្រកមរបប និគមយនួ 

 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 12 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ក្តីសងឃឹមដលជ់នជតិេដីមែខមរេ្រកម និងជនជតិគគតិចមយួ
ចំននួែដលេរ នពូែក នឹងមន សនបនចូលេរ ន ។ េ្រពះថ
យ៉ងេ ច ស់ វទិយល័យអេន្ត សិកេនះ ចផ្តល់្របក់

រូបករណ៍ជូនសិស និស តិជង ២០០ ដុងកនុងមយួែខ សំ ប់
បង់ៃថ  ទិញសំេល កបំពក់ និងទិញឧបករណ៍េផ ង ៗ សំ
ប់ករេរ នសូ្រត ។ បុ៉ែន្តគម ននរ ៊ នអះ ងថ វទិយ

ល័យអេន្ត សិកេនកនុង្របេទសយនួសំ ប់ែតជនជតិគគតិច ឬ
ជនជតិេដីមែខមរេ្រកមេនះេទ ។ េ្រពះេគែតងសេងកតេឃញី កូន
យនួជេ្រចីនបនែកងឯក របនំជកូនែខមរ និងកំពុងសិក េន
ម មយួចំននួ ជ ទ៍េនអេន្ត សិកេខត្តមត់្រជក េខត្ត

្រពះ្រតពងំ និងេខត្តែ្រពកឫស ជីេដីម ៕                

ថច ់ ច ត 

 ទីភន ក់ងរព័ត៌មនកនុង្រសកយនួ បនឲយដឹងកលពីៃថង
ចនទទី ១៩ មក  េនះ ្របធនរដសភកមពុជ បនមកបំេពញ
ទស នកិចចេន្រសកយនួ េ យបនជបួជមយួនឹង្របធនរដសភ
យនួេឈម ះ េង ង ភូ្រតង ។ េមដឹកន្ំរបេទសទងំពីរ បនជែជក
េលីបញ្ហ ករកំណត់្រពំ្របទល ់ និងបញ្ហ កិចចសហ្របតិបត្តិករទូលំ
ទូ យរ ងកមពុជ និង្របេទសយនួ ។ 
 រព័ត៌មនយនួកនុង្រសកបនឲយដឹងេទ តថ េ ក 
េហង សំរនិ ្របធនរដសភកមពុជ បនអេញជ ីញមកដល់្របេទស
យនួកលពីៃថងទី ១៥ មក  េហយីេនៃថងទី ១៨ មក េនះ េ ក 
និងគណៈ្របតភូិ ក៏បនចុះមកបំេពញទស នកចិចេនេខត្តនិញប៊ញិ 

តំបន់ភគខងេជីង ៃន្របេទសយនួ ។ រពត៌័មនយនួកនុង្រសក 
បនដក្រសង់សដីំបុគគលេឈម ះ ឌិន ុ ងំហុង ្របធនគណៈ្របតិភូ
សភ េលខធកិរគណៈកមម ធិករេខត្តនិញប៊ិន តំ ងឲយបក
កុមមុយនិស្ត និង្របជជនយនួកនុងេខត្តខងេលីេនះ ែដលបន
ពណ៌នអំពី ថ នភពេសដកិចច នេយបយ សងគមរបស់េខត្ត 
េហយីេឈម ះ ឌិន ុ ងំហុង ក៏បនសងកត់ធងន់ពីបញ្ហ េទសចរណ៍ 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េដីមបីេធីឲយេខត្តកន់ែតរកីចំេរនី 
និងេជ នេល នេទមុខ ។ 
 រព័ត៌មនកនុង្រសកយនួ បន្រសង់សំដីេ ក េហង  
សំរនិ ែដលថេ កបនឲយតំៃលខពស់ចំេពះកររកីចំេរនីរបស់
្របេទសយនួ ។ េ្រកពីេនះ េ ក េហង សំរនិ ក៏បនជូនពរដល់
្របជពលយនួ ក៏ដូចជជនជតិយនួែដលកពុំងរស់េនកនុងេខត្ត

ខងេលី នកនុងឱកសបុណយចូលឆន ថំមីយនួេនះ េ យេ កមិន
បនយកចិត្តទុក ក់ ឬនឹកគិតដល់្របជពលរដែខមរេ្រកម ប់
ននក់ កំពុងរស់េនេលីែដនដីសណ្ត ទេនេមគងគ ្រតង់តំបនភ់គ

ខងតបូង ៃន្របេទសយនួេឡយី ។ 
 រព័ត៌មនយនួបនបែនថមេទ តថ េ្រកពកីរចុះសួរ
សុខទុកខ និងបំេពញទស នកិចចកនុងេខត្តនិញប៊ញិ ្របធនរដសភ
កមពុជ នូវបនែថងអំណរគុណមិន ច់ពីមត់ដល់្របជពលរដ
យនួ ែដលេ កអះ ងថ បនជយួឲយ្របជពលរដកមពុជ រចួផុត
ពីរបប្របល័យពូជ សន៍សីេគេនះ ។  
 គរួជំ បជូនថ ប់សិបឆន មំកេនះែខមរេ្រកមមិនទន់
េឃញីេមដឹកនកំនុងជរួរ ភិបលកមពុជ ចុះមក កសុខទុកខ ែសង
យល់ពី ថ នភពពិត ៃនជីវភពរស់េន ករអនុវត្តន៍សិទធិមនុស  
និងជំេន សនរបស់ែខមរេ្រកម ែដលកំពុងឋតិេ្រកមករ
្រតត្រ របស់រ ភិបល្រកង ណូយយ៉ង េនះេទ ។ េ្រកពី
េ ក សុន ឆ័យ តំ ង ស្តគណៈបក សមរង ី បនចុះមកជបួ
ផទ ល់នឹង្រពះសងឃ គឺមនេ ក មស សុធ និងេ ក េដ ង  
រុន ែដលេទបីនឹងមនសំ ងបនមកជន់ទឹកដីកមពុជេ្រកម

កលពីែខធនូ បុ៉ែន្តពកួេគេនែត្រតវបនែខមរេ្រកមអះ ងថ មិន
គ ល់ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកមចបប់ ស ់  រឯីេ ក េហង 

សំរនិ ្របធនរដសភកមពុជវញិ កន់ែតគម នសំ ងជន់ដីកមពុជ
េ្រកមេទេទ ត ៕ 

VOKK 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 13 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទំព័រទី០៣) ែដលបនពនំនូំវ រទុកខរបស់្របជពលរដ
ែខមរេ្រកម និង្រតវផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យ ថេគរពសិទធិមនុស  
និងតំៃលៃថថនូរែខមរេ្រកម្រគប់រូប ។ ទី១០-ជំរញុឲយ្របេទសកមពុជ 
ទទលួ គ ល់ នៈជនេភ សខួនែខមរេ្រកម េ្រកយពីពកួេគរត់
េភ សខួនមកដល់កមពុជ ពីេ្រពះពកួេគេភ សខួនពី្របេទសយនួ 
បំណងែសងរក នៈជជនេភ សខួន ។ ្របសិនេបី្របេទសកមពុជ 
េ្របីលបិចទទលួ គ ល់ជនេភ សខួនែខមរេ្រកម ថជ្របជពលរដ
កមពុជ ពិភពេ កនឹងមិនដឹងថ ែខមរេ្រកមរតេ់ភ សខួនពី្របេទស
យនួ គឺេ យ រទទលួរងកររេំ ភសិទធិពីសំ ក់រ ភិបល
កុមមុយនិស្តយនួេនះេឡយី ។ ទី១១-ជំរុញឲយរ ភិបលកមពុជ  
ពិនិតយឲយហមត់ចត់ និងេសុីបអេងកតេ យឯក ជយេលីករណីឃត-
កមម្រពះេតជគុណ េអ ង េធ ន េហយីនឃំតករេឡងីតុ ករ
ផ្តនទ េទស មចបប់ ។ ទី១២-ជំរុញឲយរ ភិបលកមពុជ េគរព
សិទធិមូល ន ៃនករេធីបតុកមមេ យសន្តវិធីិរបស់្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម ែដល្រគន់ែតទមទរឲយេ ះែលង្រពះសងឃកំពុងជប់
ពនធនគរកនុង្របេទសយនួ និងទី១៣-្រតវគ្ំរទដល់ជនេភ សខួន
ែខមរេ្រកម ែដលកំពុងរស់េនកនុងជីវភព និង ថ នភពលបំក
លំបិនជទីបំផុតកនុង្របេទសៃថ ។ 

 គរួរលំឹកែដរថ មុនករចូលរមួពធីិ ង យេភជន៍អប
អរ្របធនធិបតថីមី និង ក់េសចក្តីអំពវនវចំននួ ៨ ទំព័រជូនេទ
ម ន្តីគណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួបនទុកែផនកេសរភីព
សនអន្តរជតិេនះ កលពីៃថងទី ៨ ែខមក  គណៈ្របតិភូសហ

ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ដឹកនេំ យេ ក ្រតឹង យ៉ប បនចូលជបួ
ពិភក នឹងអនក្រសី Kelly Ryan តំ ងជំនយួករេលខធកិរ
្របជជន ជនេភ សខួន និងជនអេន្ត រ្របេវសន៍, អនក្រសី ្រតងឹ ធី

  ម ន្តីកមមវធីិសំ ប់តំបន់ សុី េគនយ ៍ និងេ ក Pamela H. 

Lewis សមព័នធករ ៃនសមជ ។ កនុងកិចចជបួពិភក េនះ គណៈ
្របតិភូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេលីកេឡងីបញ្ហ  ៤ ចំណុច 
ទី១- ថ នភព ៃនករគបសងកត់ែខមរេ្រកម េនេលីទឹកដីកំេណីត
របស់ផងខួន ។ ទី២-ករណីែដលរ ភិបលកមពុជ គបសងកត់ និង
រេំ ភសិទធិែខមេ្រកម េពលែដលមកដល់្របេទសកមពុជ េ យ
ទទលួ គ ល់ថជពលរដែខមរ បុ៉ែន្តមិន្រតវបនេគេគរពគពំរ ។ 
ទី៣-បញ្ហ ជនេភ សខួនែខមរេ្រកមេន្របេទសៃថ និងទី៤-អំពវនវ 
និងជំរុញឲយ្រកសួងករបរេទសសហរដ េមរកិ នយំកជនេភ ស
ខួនែខមរេ្រកមមកកន់សហរដ េមរកិ ៕ 

 កលពីពក់ក ្ត លែខមក េនះ គណៈកមមករករពរ
អនកកែសត ែដលមនទី ន ក់ករេន្រកងញូ៉វយក៉ បនេផញីលខិតិ
មយួចបប់ជូនេទ េង ង មិញ្រទីត ្របធនរដ ៃន ធរណៈរដ
សងគមនិយមយនួ។  
 លិខតិែដលអងគករ គណៈកមមករករពរអនកកែសត 
បនេផញីជូនេនះ បនេលីកេឡងីអំពីករ្រពយបរមភណ៍របស់គណៈ
កមមករចំេពះករ ងំខចប់ែផនកអ៊ីនេធីែណត ែដលរ ភិបល
្របេទសកុមមុយនសិ្តយនួេទីបនឹងបន្របកសកលពីថមី ៗ េនះ ។  
 គណៈកមមករករពរអនកកែសត បនសរេសរកនុងលិខតិ
េនះេទ តថ ករ ងំខចប់ បិតបងំ មរយៈ្របព័នធអី៊នេធីែណត 
សកមមភពេនះ ក់ដូចជយុទធនករមយួេដីមបី ងំខចប់ និងគំ ម
ដល់អនក រព័ត៌មន និងអនកអ ថ ធិបបយ ។ 
 រលិខតិេនះ បនរលំឹកដល់េសចក្តីជូនដណឹំងរបស់រ
ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ ែដលបនេចញកលពីែខធនូ បំ មអនក

ែដលមនេគហទំព័របក់ បេង្ហ ះអតថបទ ម្របព័នធអី៊នេធីែណត 
ចំេពះអតថបទ ឬឯក រេផ ង ៗ ែដល្រតវបនេគេមីលេឃញីថ 

្របឆងំនឹងរ ភិបលយនួ បំផញដល់សន្តសុិខជតិ ឬរ ំ យ
ថ៌កំបងំ្របេទសជតិ ។ 

 ចំេពះសកមមភព ងំខចប់ និងបំ មែបបេនះ ជករពិត
បនបែនថមឲយ្រកមម ន្តីរដអំ ចយនួ មនអំ ចកន់ែតខងំ
េទ ត េដីមបីទប់ ក ត់េគហទំព័រ និងអតថបទទងំ យ ែដលរះិ
គន់រ ភិបល ក៏ដូចនិយយពីេរ ងពុករលួយ និងកររេំ ភសិទធិ
្របជពលរដ ។ េហយីករទប់ ក ត់េនះ ក៏ជបំណងមយួេដីមបី
ងំេគហទំព័រមយួចំននួែដលបនរះិគន់រ ភិបល ។ ជពិេសស

បិទបងំចំេពះសកមមភព និងទេងីដ៏ ្រកក់របស់រ ភិបល 
េហយីក៏ ចនយិយថ ជកររេំ ភសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ
របស់្របជពលរដ និងអនក រពត៌័មនផងែដរ ។ 
 ជចុងបញច ប់ ៃនលិខតិរបស់គណៈកមមករករពរអនក
កែសត បនជរំញុឲយ្របធនរដកុមមុយនិស្តយនួ េឈម ះ េង ង មិញ
្រទីត េគរពចបប់ រព័ត៌មន និងសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ ជ
ពិេសសករេ្របី្របស់បក់ មរយៈ្របព័នធអី៊នេធែីណត ៕ 

ហងុ ង៉កុ 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 14 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស ពិភពេ ក យូមិន ៉យវច៉ 
ែដលមនមូល នេនសហរដ េមរកិ បនេចញរបយករណ៍
្របចឆំន រំបស់ខួនកលពីពក់ក ្ត លែខមក េនះ េ យេរ ប ប់
ពីសកមមភព ែដលរ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួបនរេំ ភសិទធេិសរ ី
ភព្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម និងជនជតភិគតិចកុលសមព័នធ
ភនំមុ៉ង ញ៉ ែដលកំពុងរស់េ្រកម និគមែបបថមីយនួ ។ 
 របយករណ៍របស់អងគករឃេំមលីសិទធិមនុស  ែដល
មន្របែវង ប់រយទំព័របនសរេសរថ រ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ
ែតងេចទ្របកន់្រកម្របជពលរដ អងគករ និង្រកម សននន
ែដលមិន្រសបនងឹរ ភិបលថ ជ្រកម និងជន្របតិកិរយិ ។ 
សពៃថងេនះ មនអនកេទសនេយបយ្របមណជង ៤០០ នក់ 
កំពុងជប់ពនធនគរកនុង្រសកយនួ េ យទទលួរងករេធីទុកខបុក
េមនញឥត្រ ្របណី ។ កនុងេនះអងគករឃេំមីលសិទធិមនុស យូមិន
៉យវច៉ មនភស្តុ ងចបស់ ស់ អំពីករេធីទរុណកមមមកេលី
អនកេទសនេយបយ ដូចជករេ្របីែខ េភីងឆកជ់េដីម ។ 
 របយករណ៍អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  បនសរេសរ
េទ តថ ចបបស់ន្តិសុខ្របេទសយនួ គឺេ្របី្របស់សំ ប់ចប់ ក់
ពនធនគរចំេពះសមជិក ្រកម សន និង្របជពលរដ ៃន្រកម
្របឆងំនឹងរ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ ែដលមនសកមមភពផទុយពី
ទស នៈរ ភិបល ។ អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស ពិភពេ ក យូ
មិនរយ៉វច៉ បនបញជ ក់កនុងរបយករណ៍ថ ្របេទសយនួបនរតឹ
បន្តឹងបញ្ហ រព័ត៌មនយ៉ងខងំ ជពិេសស មរយៈករេបះ
ពុមភ ករសរេសរបក់ បេងកីតេគហទំព័រ និងករេ្របី្របស់្របព័នធអី៊ន
េធីែណត ែដលរ ភិបលយនួចត់ទុកថ បនយយដីលស់ន្តិ
សុខជតិ រ ំ យ ថ៌កំបងំជតិ ឬគ្ំរទឧត្តមគតិជន្របតិកិរយិ
េនេ្រក្របេទស ។ អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  សរេសរថរដ
អំ ចយនួ បនចប់អនក រព័ត៌មន ក់ពនធនគរជេ្រចីន
នក់ មនេឈម ះ េ្រទ ង មិញឌឹក មច ស់បក់េឈម ះ ឌីវ កី កត់
េទសឲយជប់ពនធនគររយៈេពល ៣០ ែខ និងអនក រព័ត៌មន 
ថន់នីង និងទូយែ្រទ ែដលបនសរេសរេរ ងពុករលួយដ៏មហមិ
របស់ម ន្តី្រកសងួដឹកជញជូ នកលពីឆន  ំ២០០៥ ។ 
 របយករណ៍ ប់រយទំព័រ របស់អងគករឃេំមីលសិទធិ
មនុស  បនេលកីេឡងីករណីែស្តង ៗ ែដលរ ភិបលកុមមុយនិស្ត
យនួបនរេំ ភយកដីធី ករេ្របអំីេពីហងិ ប ងក ប្រកមបតុករត ៉

េរ ងដីធី និងចប់្រពះសងឃែខមរេ្រកមផ ឹក េហយី្រចកពនធនគរ
ទងំគេឃនីជរួជតិបំផុត ។ 

 អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស ពិភពេ ក បនរះិគន់ខងំ 
ៗ ចំេពះនេយបយ្រកង ណូយែផនកអនុវត្តន៍កររេំ ភសិទធិ
ែខមរេ្រកម និងជនជតិភគតិចកុលសមព័នធភនំមុ៉ង ញ៉ ។ របយ
ករណ៍បនបន្តថ ករែដល ជញ ធរ ៃនរ ភិបលយនួេ្របីកមងំ
្រប ប់ វុធប ងក ប្រកមបតុករែខមេ្រកមកនុងេខត្តឃងំ និងេខត្ត
មត់្រជក ែដលបនេ្រកកេឡងីត ៉េរ ងដីធី គឺជសកមមភព
រេំ ភសិទធិមនុស ទងំទទឹងទសិ ។ ទេងីប ងក បេនះបនេធីឲយ
្របជពលរដែខមរេ្រកមមយួចំននួធំ រត់េភ សខួនេទកមពុជ ។ 
 របយករណ៍អងគករឃេំមីលសិទធិមនុស  យូមិន ៉យវច៉ 
េយងីខញុទំទលួបនកលពីថមី ៗ នូវេលីកេឡងីអំពីករណី្រពះសងឃ
ជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ៥ អងគ ែដល្រតវេគកត់េទសឲយជប់ពនធ-
នគរកនុងេខត្តឃងំ បនទ ប់ពីេ្រកកេឡងីេធកីរត ៉េ យសន្តិវធីិ
កលពីឆន  ំ ២០០៧ ទមទរឲយរ ភិបលយនួេគរពេសរជំីេន
សន ។ អងគករឃេំមីលសទិធិមនុស ពិភពេ កមយួេនះ បន

េចញរបយករណ៍រះិគន់្រតង់ ៗ ថ កលពីៃថងទី ២៨ ែខមថុិន 
្រពះសងឃជនជតិេដីមែខមរេ្រកមមយួអងគេឈម ះ ទឹម ខន ្រតវ
បនរ ភិបលយនួេ ះែលងពពីនធនគរេខត្តមត់្រជក េហយី
េទះបី្រតវបនេគទទលួ គ លថ់ ្រពះអងគជជនជតិកមពុជក្តី បុ៉ែន្ត
្រតវបន្រកម ជញ ធរយនួ ងំ មិនឲយ្រពះអងគ្រតឡប់េទកមពុជ
វញិេឡយី េ្រកយពីករេ ះែលង ។ 
 េទះបីពលរដែខមរកមពុជេ្រកម,សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  
គណៈកមមករសហរដ េមរកិ ទទលួបនទុកែផនកេសរភីព សន
អន្តរជតិ និងអងគករឃេំមីលសិទធិមនុស ពិភពេ ក បនេចញ
របយករណ៍ និងែថងករណ៍រះិគន់អំពីទេងីរេំ ភសិទធិមនុស  
របស់រ ភិបល្រកង ណូយយ៉ង ក្តី បុ៉ែន្ត ជញ ធរយនួ ទងំ
ថ នទូតយនួ្របច្ំរកងភនំេពញ ក៏ដូចជេបសកមមទូតយនួ្របចេំន

សហរដ េមរកិ និងអងគករសហ្របជជត ិ ែតងបន្របកស
បដិេសធថ ពំុមនកររេំ ភជិះជន់សិទធិមនុស កនុង្រសកយនួ
េនះេទ ៕                                                     កញញ  សីរត័ន 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 15 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 បនទ ប់ពីមនករត ៉េនជុំវញិពិភពេ ក របសស់ហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម និង្រពះសងឃ បងបូនែខមរ ែខមរេ្រកមេនកនុង
្របេទសកមពុជ ឲយ ក់សមព ធេទេលីរ ភិបល្រកង ណូយ 
ែដលបនចប់្រពះសងឃែខមរេ្រកមផ ឹក្របមណជង ២០ អងគ និង
បន្តកត់េទសឲយ្រពះសងឃ ៥ អងគ ជប់ពនធនគរកលពីៃថងទី ១០ 
ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ េនះ ដំណឹងពីេខត្តឃងំ ទឹកដីកមពុជេ្រកម
ឲយដឹងថ ជញ ធរយនួបនេធកីរេ ះែលង្រពះសងឃទងំ ៥ អងគ
េហយី កលពីៃថងអងគ រ ទី ២០ មក  េនះ ។ 
 ្រពះសងឃជនជតិេដីមែខមរេ្រកម ្របមណជង ២០០ 
អងគ េធីបតុកមមេនៃថងទី ៨ កុមភៈ ឆន  ំ២០០៧ ទមទរឲយ ជញ ធរ
្រកង ណូយេគរពេសរភីពជេំន  និងសិទធិមនុស  បុ៉ែន្ត្រតវបន
ជញ ធរ្រកង ណូយ េចញដកីចប់ផ ឹកជបន្តបនទ ប់ចប់ ងំ

ពីែខកុមភៈ ដលឧ់សភ ឆន  ំ២០០៧ េ យេគសង ័យថ ជេមបះ
េបរ ។ ្រពះសងឃ ៥ អងគ ែដល្រតវរ ភិបល្រកង ណូយបញជ
ឲយតុ ករយនួេខត្តឃងំ កតេ់ទសឲយជប់ពនធនគរពី ២ េទ 
៤ ឆន  ំមន៖ ទី១-្រពះេតជគុណ លី ង, ្រពះជនម ២១ វស  
គង់េនវត្តសំេ ង, ទី២-្រពះេតជគុណ គីម េម ន, ្រពះជនម ២២ 
វស  គង់េនវត្ត េសក ទី៣-្រពះេតជគុណ ថច់ េធ ង, ្រពះជនម 
២៥ វស , ទី៤-្រពះេតជគុណ លី េស ង, ្រពះជនម ៣២ វស  
គង់េនវត្តទឹកៃ្រប និងទី៥-្រពះេតជគុណ យ៉ន់ តូន ្រពះជនម ២៦ 
វស  គង់េនវត្តករន្ត េខត្តែ្រពកឫស ី ។ 
 ្របភពពីេខត្តឃងំបនអះ ងថ ករេ ះែលង្រពះ
សងឃទងំ ៥ អងគខងេលីេនះ គឺេ យ រ្រកង ណូយទទលួរង
កររះិគន់ និងរងសមព ធពីសហគមន៍អន្តរជតជិបន្តបនទ ប់ ។ ករ
អះ ងែបបេនះ ្រសបេទនងឹសកមមភពសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម 
ែដលកំពុងតស៊ូយ៉ងស្រ កស់្រ េំដីមបីសទិធិេសរភីព ជំរញុឲយ
មនករេ ះែលងអនកេទស សន និងអនកេទសនេយបយ
ែខមរេ្រកម ។ ករត ៉របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេធឲីយ 
សហគមន៍អន្តរជតិ ជពិេសសសមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉បុេសទី
្រគប់រូប បនបង្ហ ញករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹជយួដល់ែខមរេ្រកម 
េដីមបីទទលួបនសិទធិេសរភីព្រគប់្រគន់ ដូចជនជតិដៃទេទ តេលី
ពិភពេ ក ។ ជ ទ៌ េដីមបី្រជបចបស់ ថ នភពសិទធិមនុស  
និងជីវភពែខមរេ្រកម កលពីែខធនូមកេនះ សភសហគមន៍អឺរ ៉ុប ២ 
រូបបនចុះមកជបួែខមរេ្រកមេន្របេទសកមពុជ េហយីែថមទងំ
មនបំណងមកកមពុជេ្រកម ជបួសំេណះសំ លនឹងែខមរេ្រកម
េទ តផង ។ ជអកុសល តំ ង ស្តមកពី្របេទសអ៊ី លី និង
ជសមជិកសភសហគមន៍អឺរ ៉បុទងំ ២ រូបេនះ ្រតវបន្រកមយនួ

បដិេសធផ្តល់ទិ ករ ។ 
 ចំេពះករេ ះែលង្រពះសងឃទងំ ៥ អងគ ឲយមនេសរ ី
ភពេនេ្រកឃុ ំ ្រតវបនមតិននអះ ងថ គឺបន្តបនទ ប់ពីករត ៉

ទមទរយ៉ងទទូចពីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងបងបូនែខមរេន
េ្រក្របេទស ។ ជក់ែស្តងករេ ះែលង្រពះេតជគុណ លី េស ង 
េចញពីពនធនគរមយួែខមុនេនះ គឺេធីេឡងីខណៈេពលសហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម េធីសននិសីទអន្តរជតិេន្របេទសអូ ្ត លី ែដល
កនុងសននិសីទេនះ ក៏មន្រពះេតជគុណ លី ៉ន់ បង្របសបេងកីត
្រពះេតជគុណ លី េស ង ចូលរមួ ែដលជេហតុេធីឲយ ជញ ធរយនួ
មនករែ្រកងរែអង ។ 
 ្របជពលរដែខមរេ្រកមេខត្តឃងំ ែថមទងំអះ ងេទ ត
ថសកមមភពសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនជះឥទធិពលយ៉ងខងំ
ដល់ ម រតីរ ភិបល្រកង ណូយ ។ ខណៈេពលមនដំណឹងថ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កន់ែតមនទំនកទំ់នងលនឹងរ ភិ- 
បលសហរដ េមរកិ ែដលេទបីនឹងេឡងីកនដំ់ែណង ណត្តថិមី

េនះ េហយីសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនជូនេសចក្តីអំពវនវដល់
ម ន្តីជន់ខពស់សហរដ េមរកិ និងគណៈកមមករសហរដ េមរកិ
ទទលួបនទុកែផនកេសរភីព សនអន្តរជតិ កលពីៃថងទី១៥ មក  
មកេនះ ក៏ជមូលេហតុចំបងជំរុញឲយរ ភិបល្រកង ណូយ 
បនទន់ឥរយិបថ េធីករេ ះែលង្រពះសងឃ ៤ អងគបែនថមេទ ត ។ 
 គរួបញជ ក់ថ ្រពះសងឃទងំ ៥ អងគខងេល្ីរតវបន
តុ ករយនួេខត្តឃងំកត់េទសឲយជប់ពនធនគរពី ២ េទ ៤ 
ឆន  ំ ពីបទេធីឲយខចូស ្ត ប់ធន ប់សងគម និងសទះច ចរណ៍ ។ េន
ៃថងទី១៨ មក  ្រពះសងឃជប់ពនធនគរចំននួ ៣ អងគ្រតវបន ជញ
ធរយនួេ ះែលង មន្រពះេតជគុណ យ៉ន់ តូន, ្រពះេតជគុណ  
គីម េម ន និង្រពះេតជគុណ ថច់ េធ ង ។ ចំែណក្រពះេតជគុណ 
លី ង ្រតវបនបងបូនែខមរេ្រកមកនុងេខត្តឃងំ យករណ៍ឲយ
ដឹងថ េទីបនងឹ្រតវបន្រកម ជញ ធរេធីករេ ះែលងឲយមនេសរ ី
ភពេនៃថងអងគ រ ទី ២០ មក  េនះ ៕                 ថច់ េ ភ័ណ 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 16 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រសបេពលគណៈបក ្របជជន និង្របជពលរដែខមរ ប់
មឺុននក់កនុង្របេទសកមពុជ ្របរពធពិធីគំរប់ខបួេលីកទី ៣០ ៃនៃថង 
៧ មក  ១៩៧៩-៧ មក  ២០០៩ ែដលថកងទ័ព និង្របជជន
យនួបនជយួេ្រ ច្រសង់ជីវតិែខមរេនកមពុជ ឲយរចួផុតពីរបប
្របល័យពូជ សន៍ គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តកិមមែខមរេដីមបីយុត្តិធមិ 
និងសមធមិ (CACJE) បនេចញេសចក្តីែថងករណ៍េថក លេទស 
េហយីអះ ងថៃថង០៧ មក  គឺជៃថងែដលកងទ័ពយនួចូលឈន 
ពន្របេទសកមពុជេទវញិ ។ 
 េសចក្តីែថងករណ៍ របស់គណៈកមម ធិករ្រប្រពតឹ្តិកមមែខមរ
េដីមបីយុត្តិធមិ និងសមធមិ សរេសរថ នគិមយនួរយៈេពល 
៣០ ឆន  ំ(៧ មក  ១៩៧៩-០៧ មក  ២០០៩) ែដលបនកំពុង
្រតត្រ ្របេទសែខមរទងំចំហរ (៧ មក  ១៩៧៩-២៣ តុ  
១៩៩១)និងទងំងងឹតបិទបងំពីេ្រកយខនង(២៧ កកក  ១៩៩៣
ដល់បចចុបបនន) គឺជេ្រគះមហន្ត យដ៏ធំមយួ ែដលកំពុងែតដកឹនំ
្របេទសជតិតំរង់ទិសេទរកក្តីវនិសអន្ត យ េ យេធីឲយ្របេទស
ែខមរ និងជនជតែិខមរ បត់បង់េនអធិបេតយយភព បត់បង់បូរណៈ
ភពទឹកដី បត់បង់អត្តសញញ ណជតិ គម នឯក ជយជតិពិត
្របកដ និងបត់បង់ទងំ្រសងនូវសិទធិស័យសំេរច កនុង នៈជ
ពលរដមច ស់្របេទស ។ េនះជេជគ សនដ៏ ្រកក់ ៃន្របជជតិ
ដ៏អភ័ពរបស់េយងី ែដលមនេមដឹកនសុំទធែតជ យង៉្រកង
ណូយ េធកិីចចករបំេរផីល្របេយជន៍យនួ េហយីសមប់ផល

្របេយជន៍ែខមរ និងបំផញជតិែខមរ ។ 
 គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមែខមរេដីមបីយុត្តិធមិ និងសម- 
ធមិ ែដលមនមូល នេនសហរដ េមរកិបនសរេសរេទ តថ 
រដករ យង៉្រកង ណូយេនទី្រកងភនំេពញ បនបងខំ្របជ
ពលរដែខមរ េ យមិនញេញីតឲយេគរពខបួៃថងទី ៧ មក  ១៩៧៩ 
ែដលជៃថងពកួយនួ្រសកីដូង ចូលលុកលុយឈនពន្របេទសែខមរ 
ថជៃថងបុណយជតិ ។ េហយីរ ភិបល្រកងភនំេពញ ែបរជជំរុញ
ឲយ្របជពលរដែខមរបំេភចេចលនូវខបួៃថងទី ២៣ តុ  ១៩៩១ 
ែដលជៃថងេដញជនអេន្ត រ្របេវសនយ៍នួ េចញព្ីរបេទសែខមរ េ យ 
មនករដឹងឮពសីហគមន៍អន្តរជតិេទវញិ។ 
 េសចក្តីែថងករណ៍ របស់គណៈកមម ធិករ្រប្រពតឹ្តិកមមែខមរ
េដីមបីយុត្តិធមិ និងសមធមិ ែដល្រតវបនេគសេងកតេឃញីថរះិគន់
មិនេរសីមុខ បនសរេសរ សស់តិ ម រតីពលរដែខមរ ក៏ដូចសសិ
និស ិតែខមរថ អធិបេតយយភព និងបូរណៈភពទឹកដី ្រពមទងំ

សមបត្តិវបបធមិរបស់ែខមរ គឺមិនែមនកំណត់្រតឹមែតជតរួ ៃន្របងគ
្រប ទថមបុ៉េ ះេទ គឺរមួមនទងំែដនដី ែដនទឹក ែដន កស 
ៃ្រពភនំ ចំករែ្រស វបបធមិ ភ  សន ទំេន មទំ ប់ ្របៃពណី 
្រពមទងំគមពីកបនួចបប់ និង្រកងំ ្ត  ែដលបនចរេលីសឹករតឹ 
េលីែសបកសត និងសូ្រតតំណរផទ ល់មត់ជេ្រចនីេទ ត ។ 
 គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមែខមរេដីមបីយុត្តិធមិ និងសម- 
ធមិ (CACJE) បនបែនថមថ អំេពីឈនពនទឹកដីែខមរ និងករ
ឆក់បន់សមបត្តិវបបធមិែខមរ ពីសំ ក់ពកួយនួ្រសកីដូង និងពកួ
េស ម គឺជករឈចឺប់របស់កូនែខមរ្រគប់រូប មិនថជែខមរេ្រកម 
ែខមរក ្ត ល ឬែខមរេលី ែដលកពុំងរស់េនកនុង្របេទសេស មេនះ
េទ ។ េសចក្តីែថងករណ៍ែដលមន្របែវង ២ ទំព័រ បនបន្តថ រដ
ករ្រកងភនំេពញ ្រគប់ប ្ត ថ ប័នបននគំន េលីកតេមកីងៃថងយនួ
ឈនពនែខមរ (៧ មក  ១៩៧៩) ថជៃថងបុណយជតិ េហយីមិន
យូរប៉ុនម ន ពកួេនះគឺពិតជបងខំែខមរ ឲយេគរពៃថងេស មឈន ពន
ែខមរ (១៥ កកក  ២០០៨) ថជៃថងបុណយជតិែដរជកមិ់នខន
េឡយី ។ 
 យុគសម័យេធសី ងគ មេដីមបីព្រងីកទឹកដី និងេដីមបីព្រងីក
្របេទស បនចប់េទេហយីែមន ែតបចចុបបនន្របេទសែខមរ េនែតរង
ករឈនពន រេំ ភអធិបេតយយភព និងបូរណៈភពទឹកដី ពី
សំ ក់្របេទសយនួ ្របេទសេស ម និង វ ។ 
 េសចក្តីែថងករណ៍ របស់គណៈកមម ធិករ្រប្រពតឹ្តិកមមែខមរ
េដីមបីយុត្តិធមិ និងសមធម(ិCACJE) បនអំពវនវជ ធរណៈ
ចំេពះ្របជពលរដែខមរ្រគប់គន  ទងំកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស 
្រតវែត្របឆងំ ច់ខតៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ និង្រតវែតក ន
េលីកតេមកីងៃថង ២៣ តុ  ១៩៩១ ជៃថងជ័យជំនះរបស់ែខមរ ែដល
បនបេណ្ត ញយនួកនទបេចញពី្រសក ែដលបនទទលួ គ ល់ជ
អន្តរជតិ មន្របេទសហតថេលខចំីននួ ១៨ ្រពមទងំដឹកនេំបសក 
កមមផទ ល់េ យអងគករសហ្របជជតិ ។ 
 សូមបញជ ក់ជូនថ សពៃថង្របជពលរដកមពុជ េនែត
មនទស នៈផទុយគន ចំេពះៃថង៧ មក  ។ ្រកមគណៈបក ្របជជន 
បនទទលួ គ ល់ថ ៃថង ៧ មក  គឺជៃថងកំេណីតទីពីររបស់ពលរដ
កមពុជ បនទ ប់ពីកងទ័ពយនួ្រសកីដូងចូលមកជយួរេំ ះពកួេគ
េចញពីរបប្របល័យពូជ សន៍ ។ បុ៉ែន្ត្រកមបក ្របឆងំ និងែខមរ
េនេ្រក្របេទសយល់េឃញីថ ៃថង ៧ មក  គឺជៃថងែដលកងទព័
យនួចូលលុកលុយឈនពន និង្រគប់្រគងែខមរពខីនងេទវញិ ៕ 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 17 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

១២៦-ឯេ កឧកញ មននរ នទ  
ផទះភមិូ សេ   យលយួ់នេលកទព័ 
ខន នខ់ន បេ់ ចនផូវ  ពុំ ចនងឹេន 
  ទលទ់ព័េគបន ។ 
១២៧-ភតិៃភភន័ភងំ ផត់ គែខ មរខម ងំ 
ែដលចសប៉់នុម ន  េរ បរេទះឆប ់
បញប់ គប់ បណ ចរេចញចក ន 

  រួតរតម់នីមន  ។ 
១២៨-អស់ ទពយទងំ យ   ចកេចលរះុេ យ 
ឥតឯអបបម ៉  រេទះបកេ់ក 
េននផូវធរ  ខះ កបី   
  ពុំ រួចទទី ី។ 
១២៩-េចល ទពយទងំ យ ពុំសូវេ ក យ 
េ យ រភតិៃភ  េខ នែ ព បកម់ស 
តថុសេ ចនៃ ក េចលឥតសង័ យ រួចែត ម  ។ 
១៣០-រេទះបកេ់ភ កបីេនះេន បទក់ ទពយ 
ខះខនួកសំត ់ អងគអតរ់  ែរកពនុនងឹ ម  
  ចលូេទទៃីទ ។ 
១៣១-ឆន ំរតេ់នះ  េឈន ះឆន ំរក រកភតិៃភ 
េចល ទពយទងំ យ ខច តខ់ច យទេីទ   សពផូវសពៃ ព 
  ឥតឯគនន  ។ល។ 
១៣២-បទែ ប បះែ បចងជ  ភជូងគេល  ដំេណរពិតពី ។ 
១៣៣-ឧកញនរ នទ ធបិត ី     ជំទវេទវ នបំុ តយ  ។ 
១៣៤-េ តច តងក់មុង ពក រ  េដរេ យមគ៌  
  ដំ កេ់រ ងេទ ។ 
១៣៥-កលេចញពី សក សេ  ដលដ់ំ កេ់  
  តពំង សែង ។ 
១៣៦-ន ំគជជួរបែង្ហ ពិតពី សែង     េទដលភ់នេំ មច ។ 
១៣៧-មនអូរទកឹហរូតចិ ៗ ឆងយ េ តច 

  ដលេ់ទ តពំង ។ 
១៣៨-េឈម ះេបស គអស់កមងំ រួយេជងគងំ 
  កនួេចទៃីទ ។ 
១៣៩-ឈប់ កដ់ំ កេ់នះៃន មន លមនៃ ព 
  េ ង ង សេ ះ ។ 
១៤០-ផចកិ ងំ តពំងេបសេនះ ខងុែតបងេ ចន ចស 
  រេបះៃ ពេព ជ ។ 
១៤១-េចញេទ មផូវបនចិ ហួសពីលបះេព ជ 
  លះុេលច លេ ក ។ 
១៤២-ដល់ លក លខ ចេ់ក ពីេនះេទ តេទ 
  ដលស់ទឹងដំេរត ។ 
១៤៣-សទឹងេនះពីេ ពះេខតែចក ចេំហ ងេខតែបក 
  បនមកប យ ៍។ 
១៤៤-ពីេ តយសទឹងេទខងនយ បនកពំងុ យ 
  ពីេ ពងអតី  ។ 
១៤៥-ឆងសទឹងេទនងឹយ  ចេ់ទចរយ  
  េ តេខងេគេន ។ 

(េនមនត) 

េរ ងកំពបែ់តអងុ 
្ត វត្ត្រកច - េរ បេរ ងេ យ ្ត ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ តវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     
មចបប់េដមទងំ សង 

ទិដភពយួនយកកបលែខមរេធជមុចំ ងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 18 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 (តមកពីេលខមនុ) ករេលកេឡងមកេនះ បងញឲយ

ដឹងថ េនកនុងសគមែខមរ ងំពបីុ ណេ ពងនយមក ែតងេលក

តេមកងសិទធិនរ ី ឬ សីឲយខពស់ ឲយជធំេនកនុង គ ររហូតមក ។ 

ដូចេនះេហយ បញផ ពផ យខឹម រ អនុសញញ សីពីករលុប

បំបត់ ល់ទ មង ់ ៃនករេរ សេអង បឆងំនរេីនះ េឃញថទងំ

សិកខ កមកដូ៏ចជករ ជត ជបបន ពិតជឆបទ់ទលួបន បកប 

េ យ បសិទធភពៃ កែលង ។ 

 េហតុអី សីមនិសូវមនមខុដែំណងកនុងកចិចកររដ? 

 េនកនុងអងគ បជុ ំកដូ៏ចជេនកនុងមនទីរករយិល័យ ឬអងគ

ភព ម នី ជករែដរ ែដលេគែតងសំគល់េឃញថ ចំននួបរុស

េ ចនជង សី ។ ឯេនកនុងថន កេ់រ ន ចបពី់មធយមសិក ដល់

ឧតមសិក  កេ៏គេឃញសិស  ឬនិស ិតែផនកបរុសជយុវជន

េ ចនជងយុវនរែីដរ ។ េហតុេនះេហយ េទបេលចេចញនូវសំនរួ 

ថ េហតុអីបនជ សីមនិសូវមនមខុតំែណងកនុងកិចចកររដ? 

 េប មករវភិគជទូេទ បនកតសំ់គល់េទេលក  

២ យ៉ងគឺ កតកធមមជតិ និងក ទំេន មទំ បរ់បស់សងគម ។ 

ចំេពះក ធមមជតិ គឺេកមង សីឆបេ់ពញ កមុ ំ ែដលភរកចិច តវ

ទទលួអំែរក សនមយួ គឺមនបី និងបេងកតកូនេច ។ េកមង សី

ែតងេរ នបនតចិ េ យមកពឆីបឈ់បេ់រ នេទ មករបញឈប់

ពីម បិ  ែដលមនិចងឲ់យកូន កមុេំនឃតឆង យពីខួន េដមបីកំុ

ឲយមនពកយទនិទ សពែបបយ៉ងផង និងេដមបីឲយកូន សីេនជយួ 

កិចចករផទះផង ។  

 េគលបំណងធរំបស់ម បិ  គឺចងឲ់យកូន សីមនបី 

ទនកូ់នេនេពញរបូ េពញ ង េពញល េពញ ត ។ ដបតិរបូ

េឆមេ មពណ៌របស់ សីឆបប់តប់ង់ ស់ ដូចគថកនុង

េស វេភ សីហិេ បេទសបនបញជ កថ់ “មបព់ពកសំទូងថមី សី

កមុេំម តីេ យមនុស កច វ ផល់េសចកីសបបយែត

មយួរយៈខីេទ...”។ គឺមននយ័ថ សី កមុឆំបអ់ស់ស មស់ែដរ 

កល នងមន យុពីៃមភឆន េំឡងេទ ែដលេគចំ ែំត

និយយថ កមុេំ ែក ឬ កមុចំស់ ប លឲយបរុសែលងសូវ

ប៉ង បថន ចងប់ន ។ េគបនេលកជពកយេ កែលបខយថ 

“បយកកែតបនសមេក បពនធេខម ែតបនេនេកមង”។ គឺេគ

បថន ចងប់នែត សីេកមងខចីញិុញ ែដលជៃដគូកនុងចំណងេ់ តក

ត ល ។ េម៉ះេហយកូន សីភគេ ចនែតងឆបឈ់បេ់រ នសូ ត 

េដមបីទទលួ សនជេម គ រថមី ។ 

 ក ទំេន មទំ បរ់បស់សងគម គឺេគកំណតឲ់យ សី 

ឬនរ ី រស់េនកនុង បអប់ បៃពណីយ៉ងសុខ នសងប់ ង ត ់ ។ 

េពលគឺមនិឲយនរ ីឬ សីេធករធងន ់េ ពះ ប៉ះពល់ដល់សុខភព

ទនេ់ខ យផង និង តវមនភរកិចចពេពះបេងកតកូនផង ។ េលស

ពីេនះេទេទ ត កូន សីេគមនិចងឲ់យេធករឆង យពីផទះទងំយប់

អ ធ តេនះេទ េ ពះ ចប លឲយមនករេ ហមង េរ ងករ

រេំ ភបំពនេរ ងេសពសនថវៈពីសំ កប់រុសខិលខូច ។ ជ

ពិេសស កូន សីែដលមនរបូសមផស តទកទ់ញបរុសេនះ 

ពិតជម បិ  មនិបេ យឲយេទេធករឆង យពីផទះេឡយ ។  

 ខង បសេគថ “មសទឹកដប ់ េទះ ជះធកដ់ល់  

កេ៏នែតមសទកឹដប”់ ដែដល ។ ចំែណកឯករែថរក កូន សី 

ពកយចស់េ កេ ប បឧបម ដូចជករែថរក បហុកកនុងពង 

ករពររយុកុំឲយេ ម និងពង កអ់ុីចឹង ។ ជពិេសសទំ បដ់ធំ៏

មយួរបស់សងគមែខមរ គឺឲយកូន សីទទលួបនទុកខងច ងក នឆន ងំ 

ចន ែដលេធមូប រសំ បផ់គតផ់គងជី់វភព គ រ ល់ៃថង បំេរ 

ម បិ  ជីដូនជី  ែដលេនជមយួ ។ េនះគឺជវជិជ េមផទះែដល

ជេមេរ នដែ៏វងឆង យ ងំពីករេរ បចំសំេល កបំពក ់ ជសួជុល

តបញរៃវ ែថទកូំនេច លំេន ន ។ល។ គឺជករសមុគ ម ញ

ែដលមនិមនកៃំរេ ះេឡយ ។ 

 េ យក  ២ យ៉ងសំខន ់ៗ េនះេហយ េទបនរ ីឬ

សីមនិបនេន ខួំនកនុងករសិក ឲយបនែវងឆង យដូចបរុស ។ 

េ ពះនរេីគែតងនិយយ មពកយបងកបន់យ័ថ បងិលច ងក ន

មនិជុំ គឺមននយ័ថ នរ ី ឬ សីជបរ់វល់កិចចករមូបចំណី រ

ផគតផ់គង់ គ រ ល់ៃថងឥត ងេឡយ ។ សីមនិសូវមនវតមន

កនុងជរួភន កង់រម នី ជករេទ គឺទុកឲយបរុសជអនកបំេពញភរកិចច

ជូនសងគម និងរកផលកំៃរយកេទឲយ បពនធ ។ េប បកែ់ខតិច 

ចយមនិ គនេ់នកនុង គ រ េម៉ះេហយបរុសេឆ តរកលុយេ ក

មរយៈករេកងកិប ពុករលួយ េ ពះសំ បយ់កេទហុចឲយ សី

េនផទះ ។ ដូចេគេលកេឡងថ បី តសំ + បពនធពុករលួយ = 

ពុករលួយ ។ បីមនិ ពម + បពនធ ពម = ពមពតិ បកដ ៕ 

ល កេ់សង 
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កនូេឣយចរូ បស់រូសព័ទមយផ ំ  កនូ តវចំ ទំកុជេករកល 
េកតមកជមនសុ កុេំសពជនពល   គប់ បជញមនកលេទបកនូផតុទកុខ ។ 
កលកនូេនតចូកនូជកនូមយ   កនូ តវខលខ់យេរ ន គបទ់នំកុ 
េរ នេលខឣកខ នជំតផិតុទកុខ   ជតេិយងបនសខុកេ៏ ពះែតកនូ ។ 
កលកនូេពញវយ័កនូជកនូជត ិ   តវែតខ មឃីម តជយួ រជតខិនួ 
កុលំងស់ មសស់មផស សយនួ   ែខ មរេ កមទកុខផទួន សយនួមនេសន ត ។ 
េពលកនូវយ័ចសក់នូជឫសគល ់   កនូ តវពនយលដ់ល ់ ខ មរតេទ ត 
កុឲំយវេងង តវសេ ងគ ះជត ិ   ពីយនួមនេសន តពិឃតជតិ ខ មរ ៕ 

 

េបះដងូកនូែខ មរឣនកេសន ជត ិ   ចនិចេង តេឃញជតលិិចលង ់
បងែ សកែកង ៗ ថឲយែខ មរ បង     បយត័នលិចលងផ់ងុលបចិកលខម ងំ ។ 
េបះដងូកនូែខ មរឣនកមន ម រត ី   ផំ ខ មរ បស ស មគគតី ងំ 
កុំ បកបកគ់ន តវរមួកមងំ   បយទុ ធ បឆងំខម ងំបនទ់កឹដ ី។ 
េបះដងូកនូែខ មរទកឹចតិក ន   ស់ ខ មរ គប់ បណកុឲំយភតិភយ័ 
េ កកេឡង បយទុ ធរេំ ះទកឹដ ី   ែខ មររសម់ននយ័េលដដីនូ  ។ 
េបះដងូកនូែខ មរេនកមពុជេ កម   មិនែដលចះុញ៉មនឹងយនួឫសយ 
ៃដកនឣ់ាវធុករពរ សន   ែថជតេិខម ឲយបនគងវ់ង  ៕ 

ៃផទេមឃពណ៌េខម េ កេ មន កឯ់ង   កេ ចកែណងកនុងភពងងតិ 
ទងេអយអលួ កខ់ ញុយំំ លងគតិ       ែលងខម សញ់តមិិតេគសីនិនទ  ។ 
ៃផទេមឃពណ៌េខម ែ សកេ សេមល   េមលេផកបេនទ រភេឺភកេដញគន  

ភព័ែតខ ញុកំំ ពកំ ព        េវទនមន កឯ់ងែថង បបអ់នក  ។ 
េមឃមី សទខំ ញុយំំនឹក សក        នឹកមយឪពកុបងបូនយយ  
នឹកញតសិនននឹកមីងនឹកម       នឹកមិតេខម ទងំ បសទងំ ស ។ 
េមឃេអយេមចេឡយអនកមិន សឡះ   េទបែខ មរេ កមឈនះយនួអនយតរិ ថយ 
ែខ មររសស់ខុ នេ យមនសិរ       ជតផិតុទកុខភយ័េថកងថក នតេទ ៕  
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ញ្ហ សិទ ធមិនសុ  មនករវវតមួយ
បនទ បពី់ស ងគ មេ កេលកទ ី ២ 
ផតុរលតេ់ទs ។ េសចកី បកសជ 
សកល សីពីសិទ ធមិនសុ តវបនអងគ

ករសហ បជជតអិនមុត័េនៃថងទ ី ១០ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៤៨ 
េហយគជឺ “សមិទ ធផលែដលមនលកខណៈទេូទ ស មប់
បេ មផល បេយជនឲ៍យមនសុ  នងិ បជជនទងំមូលេល 
សកលេ ក”។  
 មលកខនកិៈៃនចបបេ់នះ ភគរីដជសមជិកទងំ
អស់ េ យេធកចិ ចសហ បតបិតកិរជមួយអងគករសហ
បជជត ិ បនសនយនងឹសេ មចឲយបននវូករ “ជំរញុ នងិ
េលកកមពស់នវូករេគរពសិទ ធមិនសុ ជសកល នងិករ
អេងកតករណ៍េលវសយ័សិទ ធមិនសុ  នងិេសរភពជ រ-
វន” ែដលកនុងេនះ រ ភបិលកមុមុយនសិ កង ណូយ ក ៏
បនចះុហតថេលខផងែដរ ។ ទនទមឹនងឹកតកិសញញ អនរជតិ
សីអំពីសិទ ធពិលរដ នងិនេយបយ នងិកតកិសញញ អនរ-
ជត ិ សីអំពីសិទ ធកិ នុងវសយ័េសដកចិ ច សងគម នងិវបបធម ៌ 
េសចកី បកសជសកលេនះ បន ក់ តងេសចកីពង
ចបបជ់អនរជតមួិយសីពីសិទ ធ ិ។ មជឈ នខះបនែបងែចក
សិទ ធមិនសុ អនរជតជិ ៣ បេភទសំខន ់៖ 
 ១-មនសុ ជំននទ់១ី : សិទ ធពិលរដ នងិសិទ ធនិេយ-
បយ មន បភពេចញពីទស នៈសិទ ធធិមមជតេិនចងុសត-
វត រទ៍ ី១៨ ។ 
 ២-ជំននទ់ ី២ : សិទ ធកិ នុងវសយ័េសដកចិ ច សងគម នងិ
វបបធម ៌ែដលទទលួបននវូករទទលួ គ លជ់ផូវករេនកនុង
សតវត រទ៍ ី២០ ។ លិខតិបូករណ៍ច មះ ែដលេទបបេងកតថមី
ដូចជ អនសុញញ សីពីករលបុបំបតេ់ចល គប់ បបយង៉
នវូករេរសេអង ស នងិអនសុញញ សីអំពីសិទ ធរិបសក់មុរ 
រួមបញចូ លទងំសិទ ធទិងំ យែដលមនែចងកនុងជំននទ់ ី ១ 
នងិទ ី ២ េហយមជឈ នភគេ ចនខះេទ តយលេ់ឃញថ 
សិទ ធទិងំ យេនះគរួែតផលន់វូ ទភិពឲយបនេសមៗ គន  ។  

 ៣-ជំននទ់ ី ៣ : រដកពំងុអភវិឌ ទងំ យបន
ជំរញុេលកកមពស់សញញ ណកមម ៃនចបបជំ់ននទ់ ី ៣ ែដល
នយិយអំពីសិទ ធជិ កម រួមទកទ់ងេទនងឹសិទ ធកិ នុងវសយ័
អភវិឌ ន ៍នងិករទទលួបន ថ នភពរស់េនសម សប ។  
 ចបប់ ពហមទណអនរជត ិនងិសិទ ធមិនសុ អនរជត ិ
ឧ កដកមមស ងគ ម ឧ កដកមម បឆំងមនសុ ជត ិ នងិឧ កដ-
កមម បលយ័ពូជ សន ៍ គជឺ បេភទឧ កដកមមទងំ យ
េ កមចបបឧ់ កដកមមអនរជត ិ ែដលបគុគលរូប បន
ប ពត តវែតទទលួេទស ពហមទណជកហិំត ។ ករ ប ពត
ទងំ យែដលរួមមនបទឧ កដទងំេនះ “ឧទហរណ៍ករ
េធទរណុកមម ករ ប ពតែដលមនលកខណៈេឃរេឃ
អមនសុ ធម ៌ នឲំយបតប់ងត់ៃមមនសុ  ករនរិេទស 
ឃតកមម ករបងខឲំយេធទសករ កររេំ ភេលផូវេភទ 
ជេដម ។ល។” គជឺកររេំ ភបំពនេលចបបសិ់ទ ធមិនសុ
អនរជត ិ។ េហតដូុេច នះេហយ កររេំ ភបំពន ចេ ះ

យ ឬែកត មវេ យមេធយបយនន ជជង កឲ់យ
ទទលួខសុ តវពីបទ ពហមទណេ កមចបបអ់នរជត ិ ។ ជ
ទេូទ បគុគល ច តវបន កឲ់យទទលួខសុ តវពីបទ ពហម-
ទណេ កមចបបអ់នរជត ិ ចេំពះកររេំ ភបំពនៃន
ឧ កដកមមស ងគ ម ឧ កដកមម បឆំងមនសុ ជត ិ នងិអំេព
បលយ័ពូជ សន ៍។  

 ករេ ប បសច់បបសិ់ទ ធមិនសុ អនរជត ិ មនករ
រេំ ភបំពនជេ ចន េលចបបសិ់ទ ធមិនសុ អនរជត ិ    

សិទធិអប់រកំមុរ ្រតវបនេគេរ សេអងេនកមពុជេ្រកម 
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ែដលពុំ កឲ់យបគុ គលទទលួខសុ តវ ពហមទណ ។ ដូេច នះ
ចបបសិ់ទ ធមិនសុ អនរជតេិ ប បស់ចេំពះអី? ចបបសិ់ទ ធិ
មនសុ អនរជតពិិតជចងភជ បក់តពកចិ ចរបសរ់ដ េហយ
រដ ចទទលួខសុ តវចេំពះកររេំ ភសិទ ធមិនសុ  
េទះបីជកររេំ ភ មិន ចបេងកតករទទលួខសុ តវ ពហម
ទណជលកខណៈបគុ គលកេ៏ យ ។ ឧទហរណ៍ គណៈកមម - 
ធកិររបស់អងគករសហ បជជត ិ ទទលួបនទុកែផនកសិទ ធិ
មនសុ  អនកេធកណំតេ់ហត ុ នងិេបសកជនពិេសសរបស់
អងគករសហ បជជត ិ កម បក សនសិខុរបស់អងគករ
សហ បជជត ិ ម សននបិតរបស់អងគករសហ បជជត ិ
នងិអងគករេ ករ ភបិលទងំអស់ ចេថក លេទស
ចេំពះរដទងំ យ  អំពីកររេំ ភេទេលចបបសិ់ទ ធិ
មនសុ អនរជត ិ ។ បគុគលទងំ យ ច តវបន កឲ់យ
ទទលួខសុខងែផនករដបបេវណី ឬរដទងំ យ ច តវ
បន កគ់នំបែផនកេសដកចិ ច ឬផចជំ់នយួ ចេំពះករ
រេំ ភេលចបបអ់នរជត ិ។  
 ករ កទ់ណកមមេផ ង ៗ “េសដកចិ ច នេយបយ 
នងិេយធ ” ក ៏ ចេធេឡងបនជលកខណៈេទភគ ី ឬពហ ុ
ភគ ី េ យ បប់ញចូ ល មរយៈអងគករសហ បជជត ិ
បឆំងនងឹរដ ែដលកពំងុរេំ ភចបបសិ់ទ ធមិនសុ អនរ-
ជត ិ។ ចបបសិ់ទ ធមិនសុ បនផលន់វូសិទ ធសិកល នងិបទ ន
ៃនករ ប ពត សប ែដលមនសុ គបរូ់បមនសិទ ធទិទលួ 
បន ។ បទ នទងំេនះ ច តវបនេ ប បស់ េដមបីព ងង 
ឬបេងកនករករពរ មចបបេ់នកនុងរដ ។ 
  កតកិសញញ អនរជតសីិពីសិទ ធពិលរដ នងិសិទ ធិ

នេយបយ, កតកិសញញ អនរជត ិ សីពីសិទ ធកិ នុងវស័យ 
េសដកចិ ច សងគម នងិសិទ ធវិបបធម,៌ អនសុញញ សីពីសិទ ធិ
កមុរ, អនសុញញ សីពីករអបរ់ ំ អនសុញញ សីពីករលបុ
បំបតេ់ចល គប់ បបយង៉ទងំអស់ ៃនករេរសេអង
បឆំង សេភទ ។ ជពិេសស តងម់  ២៦ ៃនេសចកី
បកសសកលសីពីសិទ ធមិនសុ  របសអ់ងគករសហ បជ
ជត ិ ។ ដូេច នះ រ ភបិលកមុមុយនសិយួនក ៏តវែតេគរព
កតកិសញញ  អនសុញញ  េ ពះថរ ភបិលយួនកជ៏ហតថ-
េលខមួីយ ៃនករយល់ពមេសចកអីនមុត័ឲយមនករេគរព 
សិទ ធមិនសុ ផងែដរ ។ 
 បទ នសិទ ធមិនសុ  កជ៏ករសែមងជ យ 
លកខណ៍អក រនវូភរកចិ ច នងិកតពកចិ ចែផនកសីលធម៌ ដរ ។ 
បទ នេនះ ចេ ប បស់េដមបីេថក លេទស េធឲយ

មស៉់មខុ នងិគបសងកតេ់ទេលបគុគល កងកមងំេរប មះ 
ឬរ ភបិលឲយេគរពសិទ ធមិនសុ  ។ ជអវ ន ចបបសិ់ទ ធិ
មនសុ ក ៏ ចេ ប បស ់ េដមបីរះរកករសងជំងចឺតិ ម 
រយៈបណឹងវ ទកនុង សក ។ ចបបសិ់ទ ធមិនសុ អនរជត ិនងិ
ចបប់ ពហមទណអនរជត ិ ពុំ មនជចបប់ ចេ់ យែឡក
ខសុពីគន េឡយ ។ ប៉ែុនផទុយេទវញ ចបបទ់ងំពីរេនះមន 
ទស នៈ នងិ បភពអំ ច ប ក់ បែហលគន  ។ ចបប់
ពហមទណអនរជត ិ មននយិយអំពីកររេំ ភបំពនេល
សិទ ធមិនសុ អនរជត ិ ែដលមនលកខណៈធងនធ់ងររហតូដល់

ច កប់គុ គល ែដលបន ប ពតឲយទទលួខសុ តវ ពហម-
ទណបន ៕ 

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 
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 គ-ករេផមក ងទី្រកងៃ្រពនគរៈ 
 េ ក វកិទរ័ រ ៉ូក (Victor Roque) ជ និគមជន 
ែដលបនសង់ គរមនេ្រចនជនេ់នៃ្រពនគរ កនុងឆន ១ំ៨៦០ ។ 
គេឺ កេនះេហយ ែដលបនបេងកតឲយមនដេំណ រកប៉ល់
ជនួំញភជ ប់ពីៃ្រពនគរ េទកុងហុង និង្រកមហុ៊នឯេទ តជ 
េ្រចន ។ លុះដល់ឆន  ំ១៨៦២ គេឺនៃថងទី ១០ ែខវចិឆកិ េទបមន
បងបូន ៤ នក់ េឈម ះ ដនីឺស៍ (Denis) បនបេងកត្រកមហុ៊នមួយ
េទ តេ ថ ដនីឺស៍ ែ ហរ ៍។  
 េនេដមឆន  ំ ១៨៦៣ េ កឧតមនវរេីទ ភបិល  
បូ ដ៍ បនបញជ ឲយេ ក កូហហិន ែដលជវរេសនិយ៍ឯក
ខងជងសណំង់ ឲយគូរបង់ទី្រកងៃ្រពនគរ សំ ប់មនុស  ៥០០ 
០០០ (្របរំយពន់) នក់ ។ ប ងំបនចប់េផមសង់ទី្រកង
ៃ្រពនគរ មបង់េនះ មុនដបូំងបញចុ ះបឋមសិ ក ងវ ិ រ 
កតូលិក ងំម៉រ ី អុីម៉្រទី គុេឡ (Saint Marie Immatriculée) 
េនចកំ ល្រកងែតមង េនៃថងទី ២ ែខេម  ឆន  ំ ១៨៦៣ 
េ យមនករចូលរួមពីសេមចសងឃកតូលិក ្របចកូំ ងំសីុន 
ផង គសឺេមច ដូមនិីក ឡឺែហវ ៍ ។ ្រពះវ ិ រេនះ ងេឡង ម 
បង់េ ក កូហហិក េ្រកមករ្រតតពិនិតយរបស់េ កអនុេស- 
និយ៍ឯក បស៍ ។ ករក ងៃ្រពនគរេនះ េចះែតបនេទមុខជ
និចច េ យមនកមមករ ៤០. ០០០ នក់ បនេធករ គចឺនួំន ៥០ 
ដង េលស្របជពលរដែដលរស់េន ៗ ទីេនះេទេទ ត 
េ យ រខះកមមករ និងវតថុធតុេដមេនកែនង េគបនយក 
កមមករ និងសមភ រៈេផ ង ៗ ដូចជ កងំតុង អិដ និងសីុមង់៉ មកពី 
ហុងកុង ឯចែំណកបនទះេឈមកពីសិងបុរ ី។ 
 កនុងរយៈេពល ៥ ឆន  ំ ៃនវតមនប ងំ ទី្រកងៃ្រពនគរ
បនរកីចេ្រមនហួសពីករ ម ន ។ ចនួំន្របជពលរដបនេកន
េឡង ៤ ដង រហូតដល់ ៧ េទ ៨០០០ នក់ ។ ឯខងែផនកេសដ-
កចិចវញិ ៃ្រពនគរបនកយេទជកពំង់ែផែដលសខំន់មួយ 
ទក់ទងេ យងយជមួយ្របេទសននកនុងពិភពេ ក ជ
ពិេសសចប់ ងំពីមនករេបកផូវគមនគមន៍សមុ្រទ រ ងទី
្រកងម៉កសីយ៍ និងចុងបូព៌្របេទស ពីៃថងទី ២០ ែខតុ  ឆន  ំ

១៨៦២ មក ។ កប៉ល់ជនួំយប ងំ េបកេចញពី ម៉កសីយ៍ ្រតវ
កត់ ម សុ៊យែអស៍, ែដន, សី ង, ៃ្រពនគរ, ប៉ុងឌេីសរ,ី ម៉
្រ ស់, កល់គុ , សង់ែដរ ហគ័រ, ហុងកុង, ៉ងៃហ និង
េកះេរអ៊ុយនីន ។ 
 ជងេនះេទេទ ត េសដពណិជជ ន ចរ ី (négociant 
amateur) េន បកដូ (Bordeaux) ្របេទសប ងំ មន្រគះឹ ថ ន 
អុីម៉ុង និងែដលហីន ហង់រ ី(Eymond et Delphin Henry) មនកុង

 (Comptoirs) េគជេ្រចនេនឥណូចនិេនះ កប៉ល់របស់េគ
ដកឹនទំនិំញេចញចូលទនំក់ទនំងរ ងទី្រកងបកដូ, បងំកក, 
សិងបុរ,ី ៃ្រពនគរ និងកពុំងែផចនិខះ កនុងមួយែខមងៗ ។ ផលិត-
ផលែដលនេំចញពីែដនដកូី ងំសីុន មនេឈ សឡីំ ថន ជំក់ 
េ្រមច េពត ។ល។ 
 េនចុងែខេម  ឆន  ំ១៨៦៣ េ កឧតមនវ ីបូ ដ៍ 
្រតវបនផស់េចញ េហយជនួំសវញិេ យេ កឧតមនវ ី ដឺ

 ហកង់ែឌរ ៍។ ករ ថ បនទី្រកងៃ្រពនគរ េចះែតបនេទេទ ត
ឥតឈប់ឈរ មនករសង់ទនំប់ទឹក ចក់ដលុីបបងឹបួរនន ករ
េធផូវថនល់ និង េំដមេឈជេដម ។ ដូចជពី ផ រចនិ ឬផ រធ ំ
ពកយយួនេ សពៃថងថ (Chợ Lớn) ជកែនងែដលមនចនិរស់
េនជេ្រចន ។ េឈម ះេដមេ ថ ឌី ន (Đi An) ែតចប់ ងំពី
ឆន  ំ១៨០១ មក ជឆន ែំដល េឡ ន់៉េយ ត េន្រតត្រ តបំន់េនះ 
េឈម ះ ផ រធ ំក៏បនេលចេឡងេហយេនរហូតដល់សពៃថងេនះ,  
ពី ផ រធ ំមក ៃ្រពនគរចមង យ ៥គ.ម ពីគន  ។ កលពីេពលមុន 
ជ លលេលវ ឥឡូវេនះបនកយេទជកែនងែដលជនជតិ
អឺរ ៉ុប មនម នី ជករ និងេថែកចនិរស់េនសង់ផទះពសេពញ 
េធឲយទី្រកងទងំពីរ សឹងកយជជប់គន ជទី្រកងែតមួយវញិេទ
េហយ ។ បនទ យទ នកងទព័េថមរេជង ៃនកងន មួយយ៉ងធ ំ
មនបេ យ ៨០ែម្៉រត ទទឹង ២០ែម្៉រត មនពីរជន់្រតវបន
សង់េឡងេនកនុង ១៨៦៨ រួចេ្រសចចប់សព្រគប់េនៃថងទី ១៥ ែខ
ឧសភ ឆន  ំ១៨៧៣ ។ េដមេឈជង ៥០០ ្រតវបន េំឡងេន
ជុវំញិបនទ យេនះ មន្រសះសំ ប់ែហលទឹក របងឥដព័ទធជុវំញិ 
្រពមទងំមន្របព័នធទឹក តេទ តផង។ េនឆន ដំែដល េហយ
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សងជងេនះេទេទ ត េនៃថងទី ២៣ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ១៨៦៨ 

េ កឧតមនវេីទ ភបិល បនបញចុ ះបឋមសិ សង់វមិន 
េទ ភបិលេ យឲយេឈម ះថ “វមិននេ តម”។ វមិនេនះ្រតវ
បនសង់េហយចប់សព្រគប់េនឆន  ំ ១៨៧០ េនផទ ល់ដមីន
បនទប់បយធមួំយទហំំបេ យ ១១ ែម្៉រត, ទទឹង ៩ ែម្៉រត មន
ឧទទកល័យេ កេទ ភបិល ករយិល័យអងគរក  និង ល
កំម នបេ យ ១៨ ែម្៉រត និងទទឹង ៩ ែម្៉រត ។ េនជន់េល 

មនបនទប់ទទួលេភញ វ លែលបងកី  ប៊យ៉ីរដ៍ េគហ ន
េទ ភបិល និងបនទប់ទទួលេភញ វជន់ខពស់មងមក លរបស់រ  
ភបិលប ងំ ។ វមិនេនះ ពទ័ធេ យរបងេធពីឥដ និងែដកេន 
ជុវំញិ ។ 
 េនៃថងទី ៧ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៥៤ េ កឧតមេសនិយ៍
ឯក ប៉ូល េអលី (Paul Ely) កនុងនមរ ភបិលប ងំ បនេផទរ
វមិនេនះេទឲយ េង៉ ឌនិយីម ែដលជរដម នីទី ១ ។ េ្រកយមក 
វមិននេ តមេនះ ្រតវបនេគផស់េឈម ះេទជ “វមិនឯក ជយ” 
េទវញិ ។ េ យ រវមិនេនះ្រតវបនខូចខតជដណំំ មកពី
ករទមក់្រគប់ែបក កលពីៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ១៩៦២ 
្របធនធបិតេីឈម ះ េង៉ ឌនិយីម បនបញជ ឲយេគរ ំ យេចល
ទងំអស់ េហយសង់វមិនមួយថមេីឡងវញិ េនកែនងដែដល
មន ង្រទង់្រទយដូចវមិនចស់ ែតមនកបច់រចនជរេប ប
យួនវញិ ។ េ្រកយឆន  ំ១៩៧៥ មក “វមិនឯក ជយ” េនះ្រតវបន
ផស់បូរេទជ “វមិនរួបរួម” ។ 
 េនមុខ “វមិននេ តម” មនផូវធមួំយែដលភជ ប់េទ
ដល់សួនសត ម វថិេីនះេឈម ះថ “ម វថិនីេ តម” សពៃថង
ែ្របថ ម វថិេីឡយឹង (Lê Duân) េទវញិ (េឡយឹង ជេឈម ះ
អតតីអគគេលខធកិរ គណបក កុមមុយនិសយួនមន ក់)។ េនឆន  ំ
១៨៦៥ េ កឧតមនវេីទ លភបិលបន ក់េឈម ះដល់ផូវ
មួយ ែដលសិតេនក លទី្រកងថ ផូវ កតី ត៍ េដមបជី 
កតយិសដល់ន ចបំងំប ងំទី ១ ែដលបនមកដល់ៃ្រពនគរ 
កលពីឆន  ំ១៨៥៧ ។ 
 ឃ-ប ងំ យយកេខតែខមរ ៣ េទ ត ែដលេនខង ំ
ទេនេមគងគ៖ 
 េនៃថងទី ២៧ ែខតុ  ឆន  ំ១៨៦៤ កនុងដេំណ រទស ន
កចិចរបស់្រពះអងគេនទី្រកងៃ្រពនគរ ្រពះម ក ្រតែខមរ ្រពះបទ
នេ តម បនសុដំល់េ កឧតមនវេីទ ភបិល ដី ្រកង់ែឌ 
្របគល់េខតែខមរទងំ ៣ ែដលេសចយួន ទឺឌកឹ បន្របគល់េទ

ឲយប ងំ មសនធិសញញ ចុះៃថងទី ៥ ែខមថុិន ឆន  ំ១៨៦២ េនះ 
ឲយមកកមពុជវញិ ។ កនុងដេំណ រ្រតឡប់មក្រកងឧតុងគវញិ ្រពះ- 
ទយ័្រពះអងគសបបយរកី យជទីបផុំត េ យ រករេសនរបស់
្រពះអងគបនសេ្រមចដូចបណំង គបឺ ងំបនសនយ នឹង្របគល់
េខតទងំ ៣េនះមកឲយ្រពះអងគវញិ ។ 
 េនចុងឆន  ំ ១៨៦៤ េ យឈឺចតិនឹងយួនឈនពន 
េ ក ចរយ  និង្របជពលរដេនទិសខងតបូងបនបះ
េបរេឡង ។ េ្រកយមកេ ក េពធកិេំបរ ក៏បនបះេបរេឡង
ែដរ ្របឆងំនឹងប ងំ ។ េប មឯក រខះថ មនករគ្ំរទជ
សមង ត់ពីេសចយួនេន្រកងេវ ៉ ផង ។ េ ក េពធកិេំបរ បន
េកណទព័ ងំពីេខតទឹកេខម  ពល វ ឃងំ ្រពះ្រតពងំ រហូត
ដល់េខត្រកេចះ េហយសមប់បននយទ នប ងំពីរនក់
េនេខតេ ងដរំ ីនិងទ នយួនជេ្រចននក់េទ តផង ។ េ ក
ឧតមនវេីទ ភបិលខឹងខងំ ស់ នឹងករបះេបរេនះ ។ 
េនឆន  ំ ១៨៦៧ េ កឧតមនវ ី រេី គ ដហឺ នួឺយយី បនមក
ជនួំសេ ក ក លូ េ ប ជរដម នី្រកសួងន ចរ ។ 
េ កឧតមនវ ី រេី គ ដហឺ នួីយយី ែដលធប់ គ ល់កូ ងំសីុន 
ចបស់ ស់ បនគ្ំរទ្រគប់ជំ ននេយបយរបស់េ កឧតម
នវេីទ ភបិលកូ ុ ងំសីុន ។ េ យករយកេសសពីអសនិ-
សុខប លមកពីករបះេបរេនះ េ កឧតមនវេីទ ភ-ិ 
បល ក៏បនេឆ តឱកសលបង់ពកយសនយរបស់េ ក ែដល
បនេធចេំពះ្រពះម ក ្រតែខមរ ថនឹង្របគល់េខតែខមរទងំ ៣ 
មកឲយែខមរវញិេនះេទ េហយែថមទងំបន យយកេខតែខមរ ៣ 
ែថមេទ ត ែដលឋតិេនខង ទំេនេមគងគ ។ េ កឧតមនវ ី
េទ ភបិល ដឺ  ហកង់ែឌរ ៍បនេរ បចជំយូរមកេហយេដមប ី
ដេណ មយកេខតែខមរទងំ ៣ ខងេ្រកយេនះ ។ 

(េនមនតេទ ត) 

វមិននេ ត្តម េនទី្រកងៃ្រពនគរ ែដលយួនបនក ងេឡងវញិ 



េលខ  ៦១ ែខមក   ឆន  ំ២០០៩ ទំព័រទី 24 ្រពឹតិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

(តមកពីទពំរ័ទី ០២) ស្រមល មកលៈេទសៈឲយមនករសងប់ ង ត់
នឹងនដល់ជនរួមឈមេយង ។ េយងខញុទំងំអស់គន មនកតិយិស

ស់ែដលបនទទួលនទីជថន ក់ដកឹនសំហព័នធ ។ 
 េយងខញុបំនចូលរួមនូវករតសូ៊ េដមបពី្រងកីព្រងងឹ និង

មគគភីព កនុងចលនតសូ៊េ យសនិភព អហិង  េដមបជីតិ
សន៍ែខមរកមពុជេ្រកមេយងទងំអស់គន  ។ ដូចែដលេយងខញុបំន

្របេគន និងជំ បកនុងកចិច្របជុអំនរជតឆិន  ំ ២០០៦ េនទី្រកង េអ 
្របេទសហូឡង់, នទី្រកងកន់ប៊ី  និងមលិបូន េន្របេទសអូ លី 
កលពីចុងឆន  ំ ២០០៨ ថ  "េយងនឹងមនិេដរេឆព ះេទរកករប ជយ័
េនះេទ គេឺយងេដរេទរកផូវែដលនេំយងឲយរួចផុតពីកររេំ ភសិទធិ
មនុស , ករជះិជន ់ ។ សហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកមមនគនិំតដក់ជប់ 
ជនិចចកនុងសតិ រមមណ៏ គផឺល្របេយជនែ៍ខមរេ្រកម ។  រ ភបិល 
យួន ្រតវែតយល់ដងឹនូវជេំ  ៃនករឈចឺប់របស់ែខមរេ្រកម ។ ភព
យុតធិម៌, សិទធិេសរភីពរបស់ែខមរេ្រកម ែដលរ ភបិលយួនជះិជន ់
នេពលបចចុបបននេនះ េមដកឹនយួំន ក់ដូចជមនិយល់នូវធតុពិត
របស់ែខមរេ្រកម េហយេមដកឹនយួំនទងំេនះ ្រតវែតចបេ់ផមយល់ដងឹ
ពីេពលេនះតេទ "។ 
 េយងមនកតពកចិចេ្រចន ស់ែដល្រតវេធ េហយេយង
្រតវែតចប់េផមពីេពលេនះតេទ ។ េយងខញុសូំមអពំវនវដល់ជនរួម
ឈម សូមេម ចូលរួម េ្រពះករតពកចិចេនះមនិ ចេផែតឯកឯង
បនេឡយ ។  េយងខញុ ្ំរតវករនូវគនិំតរបស់េ កអនក, ករចូលរួមបេំរ 
សម័្រគចតិ, េហយនិងវភិគទនពីអស់េ កអនក េដមបជីរុំញឲយករងរ
មនដេំណ រករេទបនកនុងេពលខងមុខឆប់ ៗ េនះ ។  

សូមេម េធយ៉ង ឲយមនទនំក់ទនំងពីមន ក់េទមន ក់, ពី
សងគមមួយេទសងគមមួយេទ ត, េយងប្រងបប្រងមចលនតសូ៊ និងន ំ
មកវញិនូវកមងំ មគគរីបស់េយង ។ េយង្រតវែតបន ក់គនំបេល 
រ ភបិលយួន េហយ្រតវែតេ្រត មខួនជនិចច េដមប្ីរបយុទធនឹងករ

រេំ ភសិទធិមនុស េ យសកមមភពតសូ៊អហិង  ។  ប៉ុែនែខមរេ្រកម
ចង់េឃញករ ថ បន និង ៊ ន្របឈមមុខ្រគប់ករជិះជន់ទងំ 

យនេពលបចចុបបនន ។ េយងខញុចំង់បននូវមតរិបស់េ កអនកទងំ 
យ េដមបជីរុំញឲយករតសូ៊អហិង ទទួលបនេជគជ័យល ម

ែផនករ ។   
 កនុងនម្របធន្របតបិតសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងថន ក់
ដកឹនទំងំអស់ សូមអរ្រពះគុណ និងសូមអរគុណ ចេំពះ រលិខិត
ប់រយពន់ ែដលេយងខញុទំទួលបនពីកនុង្រសក, ពីកមពុជ និងជុវំញិ

ពិភពេ កទងំអស់ ែដលបនេផញមកកន់េយងខញុ  ំ ។ េយងខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុបំទ សូមអភ័យេទសេ យមនិបនេឆយតប្រគប់លិខិត
ទងំេនះ ។ 

្រស័យេហតុេនះ សូមេម អនុេ្រគះដល់េយងខញុ ំ មករ
គួរ ។ ជពិេសស    "ៃថងទី ៤ មថុិន ឆន  ំ២០០៩ ជខួប ឆន ទីំ៦០ ៃនករ
បត់បង់ទឹកដទីងំអយុតធិម៌  ។ េយង្រតវែតរងឹម ំនិង មគគគីន ជធុង
មួយជនិចច"។ 
 េឆ តកនុងឱកសដ៏្របេសរេនះ គណៈកមមករនយក ៃនសហ
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូម្របសិទធិពរជ័យ សិរមីងគល វបុិលសុខ្រគប់
្របករ ចូរេកតមនដល់បងបូនជនរួមឈម្រគប់ទិ ្រត ី ។ ឆន ថំម ី ឆន ំ
សកល ២០០៩ េនះ ងនមសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សូម្របេគន-
ជូនពរ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងបងបូនជនរួមឈម ទងំេន
កនុង្រសក និងបរេទសទងំអស់ ទទួលនូវពុទធពរទងំ ៥ ្របករគៈឺ 

យុ វណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដ ិភណៈ កុបំេីឃ ងឃតេឡយ ។ 
 

សហរដ េមរកិ, ៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០០៩  
 ្របធន្របតបិតសិហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

 
   ថច ់ង៉កុ ថច ់


