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មន្ត្រីក្រសួងធមមការ ្ិងសាសនាអះអាងថា ក្រធា្ក្រមុហ ៊ុ្ ហហង អភិវឌ្ឍ្៍ អនរក្សី ហសៀង ចា្់ហហង បា្ហធវើ
ស្សែរហ ើងមាសមួយគូ ទមង្ មួ់យគីឡូរ្លះហ ើមែកី្រហគ្ ល់មន្ត្រីជា្់ខ្ពស់សងឃ។ ក្រះសងឃឯររា យ ្ិងរលរ ឋ
រះិគ្ថ់ា ការផ្ដល់ស្សែរហ ើងមាសហ្ះ ហ្ះជាទហងវើស្ លមិ្សមក្សរតាមធមវ៌ ិ្ ័យក្រះរ៊ុទធសាសនា ្ិងមិ្បា្
 ួយហលើររមពស់វស័ិយសាសនា ្ិងសងគមហនាះហទ។ 
 
អនរក្សីឧរញ៉ា  ហសៀង ចា្់ហហង ស្ លហគសាគ ល់ថាជាឧរញ៉ា ស្ លមា្ក្ទរយធ្ ្ិងធាល រម់ា្ ហមាល ះ ីធលីរ្លងមរ
ជាមួយក្រជារលរ ឋផ្ងស្ រហនាះ ក្បារអ់ាស៊ុីហសរថីា ស្សែរហ ើងមាសមួយគូហ្ះ ហធវើអរីំមាសទឹរ រស់៊ុទធ ហហើយបាត
ស្សែរហ ើងផ្លិតហៅក្រហទស រ៉ា៊ុ្។ ស្សែរហ ើងមួយគូហនាះ ក្តូវបា្ក្រហគ្ ល់សហមដចក្រះឧតរមរញ្ញា   ួង ផ្ង់ 
ក្រះសងឃគណៈមហា្ិកាយ ្ិងជាក្រះហៅអធិការ វតរស្ក្ររក្បាងំ សតិតរន៊ុងឃ៊ុរំរំង់ហលួង ក្ស៊ុររញឮ ហខ្តររណ្ដដ ល
។ អនរក្សីរញ្ញា រថ់ា ការក្រហគ្ស្សែរហ ើងមាសហ្ះ គចឺងហ់លើរតហមកើង ល់ឋា្ៈ ្ិងងារររស់សហមដច ស្ លស័រដិសម
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្ឹងទទួលបា្្ូវស្សែរហ ើងមាស។ អនរក្សីរញ្ញា ររ់ស្្តមហទៀតថា វាហក្សចស្តទឹរចិតរ្ ិងសទ្ធធ ក្ ះថាល ររស់រ៊ុគគល
មាន រ់ៗ រ៉ា៊ុហណ្ដណ ះរន៊ុងការហធវើអវីមួយក្រហគ្ ល់ក្រះសងឃ ហហើយក្រះសងឃរម៏ិ្បា្រញ្ញា ថា ឱ្យក្រហគ្វតត៊ុ ហ្ះ ឬវតត៊ុ ហនាះ
ស្ រ៖ «ចា! ស្សែរហ ើងមាសហនឹង ហរើខ្្៊ុ កំ្បារថ់ា ខ្្៊ុមំិ្ស្ម្ជាអនរហធវើ រអ៏នរទ្ធងំអស់គ្នន មិ្ហ ឿស្ រ ហក្រះហឃើញខ្្៊ុ ំ
ថាវ យរងគសំហមដច។ តាមរិតស្សែរហ ើងហនឹងហធវើអរីំមាសស៊ុទធ ទមង្ មួ់យគីឡូរ្លះ ហហើយបាតវាមររីក្រហទស រ៉ា៊ុ្។ 
ហហើយអនរស្ លហធវើស្សែរហ ើងថាវ យក្រះសងឃរា ហនឹងគតឺណំ្ដង គឺថាចងរ់ហំលើររីហសដច រីសហមដច គឺថាក្ស៊ុរស្ខ្មរហយើង
ឱ្យស្តសហមដចគមឺា្ស្សែរហ ើងមាសររ់អ៊ុ ីចឹង។ សទ្ធធ ក្ ះថាល ន្រ៊ុទធររស័ិទ ហរើសិ្មា្សទ្ធធ ហៅ អនរខ្លះហគទិញឡា្
ក្រហគ្ហោរអ៊ុីចឹងហៅ ខ្លះហគមា្សទ្ធធ ហគទិញអីក្រហគ្ហោរអ៊ុីចឹងហៅ ខ្លះហគមា្សទ្ធធ ហគរសាងរ៊ុ ិ មហារ៊ុ អីិ
ក្រហគ្ហោរអ៊ុីចឹងហៅ ហ្ះវាតាមសទ្ធធ ចិតរ ហរើថាឱ្យហោររ៊ុមម៉ាង់ ឬមួយរស៏ហមដចសងឃ ឬមួយក្រះសងឃ នទហទៀតថា 
ស្្ក្តូវស្តហធវើស្សែរហ ើង ក្តវូស្តហធវើរ៊ុ កិ្រហគ្អាតាម  អាហ្ះវាអតម់ា្ហទ សខំា្់ហលើសទ្ធធ ចិតរន្អនរមា្សទ្ធធ »។ 
 
ការក្រហគ្ស្សែរហ ើងមាស ូ្ក្រះសងឃស្ លមិ្ធាល រហ់រើតមា្រន៊ុងក្រវតរសិាន្តសររមព៊ុជាហ្ះ បា្រណ្ដដ លឱ្យមា្
ក្រតរិមមជាហក្ចើ្រីសណំ្ដរ់ក្រះសងឃ្ិងរលរ ឋទូហៅ។ 
 
ក្រះហត ក្រះគ៊ុណ ហោសហកាវសិិទិធ ហយៀង ស៊ុចកិ្តា ក្រះហៅអធិការវតរមណឌ លរ៊ុទធសាសនា រន៊ុងទីក្រងុក្រូវសី្ឌ្្ 
(Providence) រ ឋរូឌ្អាស្ល្ (Rhode Island) មា្ហេរ ីកាឱ្យអាស៊ុីហសរ ីឹងថា ការក្រហគ្ស្សែរហ ើងមាស ល់
ក្រះសងឃ ជាទហងវើរ៊ុ ំក្តឹមក្តូវ្ិងក្បាសចារ្ូវគ៊ុណធមរ៌រស់ក្រះសងឃ។ ក្រះអងគហលើរហឡើងថា រន៊ុងគមពីរ
ក្រះរ៊ុទធសាសនា មិ្ អ ៊្ុញ្ញា តឱ្យភិរខ៊ុសងឃ ណ្ដមួយស្ លរួសរន៊ុងក្រះរ៊ុទធសាសនា ហហើយហក្រើក្ទនារ់ហ ើងស្ លហធវើ
អរីំមាស ្ិងររស់មា្តនមលហផ្េងមួយចំ្ ួ្ហទៀត ហហើយក្រះសងឃស្ លហក្រើក្បាស់្ូវររស់ស្ លបា្ហាមោត់
ទ្ធងំហនាះ អាច្ឹងក្តូវដាចអ់ារតរិ ហក្រះហ្ះជាទហងវើមួយមិ្សមរមយ្ិងក្បាសចាររីហគ្នលការណ៍
ក្រះរ៊ុទធសាសនា៖ «អាតាម យល់ថា មិ្ គួរហទ រីហក្រះថារន៊ុងគមពីរក្រះរ៊ុទធសាសនា ក្រះរ៊ុទធមា្រ៊ុទធ កីាហៅរន៊ុងក្រះ
នក្តរ ិរស្ខ្មរ ភាគទី៧ ទរ័ំរ១៩១  ល់១៩២ មិ្អ ៊្ុញ្ញា តឱ្យភិរខ៊ុសងឃអងគណ្ដមួយស្ លរួសរន៊ុងក្រះ
ក្រះរ៊ុទធសាសនា ហហើយហក្រើក្ទនារ់ហ ើងស្ លហធវើអរីំមាស ស្ លហធវើអរីំក្បារ់ ស្ លហធវើអរីំសក្មិត ស្ លហធវើអរីំស្រវម៊ុ្នី 
ស្ លហធវើអរីំស្រវរិទូ ស្ លហធវើអរីំស្រវហផ្លរៗ ស្ លហធវើអរីំស្រវរញ្ចរ់ ហធវើអរីំសណំបា៉ា ហាងំ ហរើភិរខ៊ុអងគណ្ដមួយហក្រើ្ ូវ
ក្ទនារ់ហ ើងទ្ធងំហនាះ ភិរខ៊ុ  អងគហនាះ្ឹងក្តូវដាចអ់ារតរិ»។ 
 
អនរហក្រើក្បាស់រណ្ដដ ញសងគមហហវសរ ៊ុរ បា្ហលើរហឡើងថា វារិតជាហរឿង ម៏ហាអសាច រយ ស្ លមា្ការក្រហគ្
ស្សែរហ ើងមាស ល់ក្រះសងឃ ខ្ណៈសាត ្ភារហស ឋរិចចជាតិ ហៅមា្រក្មិតហៅហឡើយ។ អនររះិគ្ហ់ៅហលើរណ្ដដ ញ
សងគមហហវសរ ៊ុររ៏បា្ហលើរជាហោរល់ថា ក្រសិ្ហរើយរេវកិារីការហធវើស្សែរហ ើងមាសហ្ះ ហៅ ួយ ល់រចិចការ
សងគម ហផ្េងៗ  ូចជា ួយ ល់ម្ទីរហរទយគ្ធរ៊ុបាា ជាហ ើម ហទើរក្រហសើរជាង។ 



 
ហទ្ធះរីជាោ៉ា ងណ្ដរ៏ហដាយ រ ឋហលខាធកិារ ្ិងជាអនរនារំរយក្រសួងធមមការ្ិងសាសនា ហោរ ហសង ស៊ុម៊ុ្នី បា្
ក្បារអ់ាស៊ុីហសរតីាមទូរស័រទថា ការក្រហគ្ស្សែរហ ើងមាសមួយហគហ្ះ ល់ក្រះសងឃ ្ិងការក្រហគ្វតត៊ុ ហផ្េងៗ មិ្
មា្អវីខ្៊ុសឆ្គងហនាះហទ ហក្រះជាសទ្ធធ ក្ ះថាល  ររស់រ៊ុទធររស័ិទទូហៅ ហហើយមិ្បា្រ៉ាះរល់ ល់ធមវ៌ ិ្ យ័ររស់
ក្រះសងឃហនាះហទ។ ហោររ៏ហលើរសរហសើរ ល់សរមមភារររស់អនរក្សី ហសៀង ចា្ហ់ហង ស្ លរ្លងមរស្តងររចិាច គ
្ូវក្ទរយធ្រន៊ុងការរួមចសំ្ណរ ល់ការអភិវឌ្ឍសងគម រ៏ ូចជាហលើរសទួយរន៊ុងវស័ិយក្រះរ៊ុទធសាសនាជាហ ើម។ ហោរ
ថា ហ្ះជាហរឿងអសាច រយស្ លរ៊ុទធររស័ិទស្ខ្មរហយើង បា្ក្រហគ្ស្សែរហ ើងមាស ល់ក្រះសងឃ ស្ លហ្ះមិ្ស្ ល
ហរើតមា្រន៊ុងសងគមស្ខ្មររន៊ុងហរលរ្លងមរ។ ហោររញ្ញា រថ់ា រ៊ុមំា្ឯរសារណ្ដមួយរញ្ញា រថ់ា ការក្រហគ្
ស្សែរហ ើងមាស ឬររស់មា្តនមលហផ្េងៗហទៀត ូចជាឡា្ទហំ ើ្រៗ ្ិងក្បារក់ាសជាហ ើមហនាះ មា្ភារខ្៊ុសឆ្គង្ិង
ធមវ៌ ិ្ ័យក្រះសមាម សមព៊ុទធ ហក្រះវាអាក្ស័យហៅហលើសទ្ធធ ររស់រ៊ុគគលមាន រ់ៗ រ៉ា៊ុហណ្ដណ ះ៖ «គ្នតក់្រហគ្យូរហហើយ រ៉ា៊ុស្្រ
ក្រស្ហលហទើរហហវសរ ៊ុរ (Alert) ហឡើងវញិ។ រញ្ញា សទ្ធធ ក្ ះថាល ររស់រ៊ុទធររស័ិទហទ មិ្ ជារ៉ាះរល់អី ល់ធមវ៌ ិ្ ័យអីហទ 
អាក្ស័យក្រះអងគយរហៅហក្រើក្បាស់ ហ ើមែរី៊ុឱំ្យវាខ្៊ុសឆ្គង្ិងធមវ៌ ិ្ ័យអីហៅ វាអតអី់ហទ។ ខ្្៊ុ ហំឃើញគ្នតម់ា្ការររចិាច គ
ហក្ចើ្ ចហំរះរ៊ុទធសាសនាហនឹង។ អសាច រយស្ រសក្មាររ់៊ុទធររស័ិទស្ខ្មរហយើង ស្ លមា្សទ្ធធ ក្ ះធាល រហូត ល់ក្រហគ្
ស្សែរហ ើងមាសក្រះសងឃអីចឹង ជាហរឿងអសាច រយ ជាហរឿងស្ លមិ្ធាល រម់ា្រន៊ុងក្រវតរសិាន្តសរស្ខ្មរ។ សមយ័រ៊ុទធកាលរ៏
មា្រូជាហក្ចើ្ ោ៉ា ងណ្ដស់  ូចជាមា្ហធវើជារក្មាលមាស។ ហយើងហមើលហឃើញថា  ូចមិ្មា្ខ្៊ុសអីហៅរន៊ុង
ក្រះរ៊ុទធសាសនាហទ ហ្ះគឺជាសទ្ធធ ក្ ះថាល »។ 
 
ក្រះហត ក្រះគ៊ុណហោសហកាវសិិទធ ហយៀង ស៊ុចកិ្តា មា្ហេរ កីាថា ក្រសិ្ហរើក្ទរយស្ លក្រហគ្ហ្ះ ក្តវូយរហៅ
ហក្រើក្បាស់រន៊ុងការហលើរសទួយក្រះរ៊ុទធសាសនាឬរស៏ក្មាររ់សាងហផ្េងៗ  ូចជាការរសាងក្រះវហិារ ម្ទីរហរទយ រ៊ុ ិ 
សាោ ឬររងវតរជាហ ើម ហនាះមិ្មា្ខ្៊ុសទ្ធស់អវីហទ រ៉ា៊ុស្្រហរើក្រហគ្ឱ្យភិរខ៊ុសងឃអងគណ្ដមួយ ហក្រើក្បាស់ហ ើមែលីអំ
រាងកាយ ហ ើមែឱី្យម ៊្ុសេទ្ធងំផ្ងហសងើចសរហសើរថាអសាច រយហនាះ វាជាទហងវើស្ លខ្៊ុសឆ្គង ហក្រះវាបា្ហធវើឱ្យរ៉ាះរល់
 ល់ធមវ៌ ិ្ ័យររស់ក្រះសងឃ។ ក្រះអងគរ្រថា អនររួសរន៊ុងក្រះរ៊ុទធសាសនា មិ្ ក្តូវក្បាថាន ចងប់ា្អវីហឡើយ ហហើយ
ក្តូវលះរង់្ ូវហោភៈហទ្ធសៈហចញរីចិតរ ហហើយការរួសជាក្រះសងឃមិ្ស្ម្ហ ើមែសី្េមំាស ស្េកំ្បារ់ ្ិងហ ើមែ ី
ឱ្យហគហកាតហសងើចសរហសើរថាខ្លួ្ហនឹងអសាច រយហនាះហទ៖ «ហរើក្រហគ្ហ ើមែឱី្យក្រះសងឃណ្ដមួយ ហក្រើក្បាស់ហ ើមែលីមអ
រាងកាយ ឱ្យម ៊្ុសេទ្ធងំឡាយទ្ធងំរួងហនឹងហគហសងើចសរហសើរថាខ្លួ្ហនឹងអសាច រយ ស្ លមា្ររស់តនមលហក្រើក្បាស់ មិ្គួរ
ក្រហគ្ ល់ភិរខ៊ុសងឃអងគណ្ដមួយហទ  ូចមា្រ៊ុទធ ីការរស់ក្រះសមាម សមព៊ុទធមួយោល ហរលចហំរះអនររួសថា 
សរវទ៊ុរខ ្ិសេរណៈ ្ិរវ ្ ថារួសហនឹងក្បាថាន ស្តមយ៉ាងហទ គកឺ្បាថាន ហ ើមែឱី្យរួចចារទ៊ុរខហៅកា្ក់្រះ្ិរវ ្ មិ្ស្ម្
រួសហ ើមែសី្េមំាសស្េកំ្បារ់ ហ ើមែឱី្យហគហសងើចសរហសើរថាខ្លួ្ហនឹងអសាច រយហនាះហទ»។ 
 



ក្សហ ៀងគ្នន ហ្ះស្ រ ក្រះហត ក្រះគ៊ុណ ភិរខ៊ុេិតធហមាម  រស់ រ ៊ុ្េ្ ក្រះហៅអធិការវតរធមមរងេរីន៊ុងទីក្រុងបា៉ា រសីក្រហទស
បារាងំមា្ហេរ ីកាថា ធមរ៌រស់ក្រះរ៊ុទធបា្ហក្រៀ្ក្រហៅឱ្យមា្ការលះរង់ ្ិងមិ្ក្តូវការសមាា រៈ្ិយម ហហើយ
ការហក្រើក្បាស់្ូវសមាា រទ្ធងំឡាយ គហឺ ើមែសីក្មលួ្ូវ ីវតិរស់ហៅក្រចានំេង ស្ លការរស់ហៅក្រចានំេងហ្ះ មិ្តក្មូវឱ្យ
មា្ការហក្រើក្បាស់ស្សែងហ ើងមាសហនាះហទ ស្ លហ្ះជាការស្ លមិ្អាចអ ៊្ុវតរបា្ហៅរន៊ុង ីវតិជារ់ស្សដងររស់
រ៊ុគគលមាន រ់ៗ។ ក្រះអងគរ្រហទៀតថាវារតិស្តមិ្សមហៅហទៀត ហៅហរលស្ លសងគមជាតរិមព៊ុជា ររំ៊ុងស្តក្រខ្េត់ ការ
ក្រហគ្ស្សែរហ ើងមាស ល់ក្រះសងឃជាការខ្៊ុសឆ្គងោ៉ា ងខាល ងំ។ ក្រះអងគរ្រហទៀតថា ការក្រហគ្ស្សអរហ ើងមាសហ្ះ 
មិ្អាចយរហក្រើហៅហក្រើក្បាស់រន៊ុង ីវតិក្រចានំេងបា្ ហហើយមយ៉ាងហទៀតហរើររស់ស្ លក្រហគ្ហនាះបា្មរហដាយសារ
អហំរើរ៊ុររលួយ ការហរងក្រវញ័្ច រីអនរ ៏នទហនាះ វាហនឹងហធវើឱ្យមា្អហំរើបារហៅវញិហទ៖ «ទ្ធ្ហនឹងមិ្អាចយរហៅ
អ ៊្ុវតររន៊ុង ីវតិក្រចានំេងបា្ហទ! ររ។ ហហើយហរើសិ្ជាទ្ធ្ររស់ហយើង ឬរក៏្ទរយហនឹងស្ របា្មរមិ្ក្រររហដាយធម៌ 
បា្មរហដាយអហំរើរ៊ុររលួយ បា្មរហដាយការហរងក្រវញ័្ច  រហំោភររំ្ហគ ហហើយយរមរហធវើហរឿងអស់ហនឹង វារតឹ
ស្តមិ្បា្ផ្លហទៀត។ ក្រសិ្ហរើក្រះសងឃ ឹងថា ហទយយទ្ធ្ ឬររ៏រស់រររស្ លបា្មរហដាយកាយទ៊ុចចរតិ មិ្
ក្រររហដាយធម៌ ហហើយហោរហៅស្តទទួល ្ឹងរ៏ជាការរួមចសំ្ណរឃ៊ុរឃិត ឬរហ៏លើរទឹរចិតររ៊ុគគលហនឹងស្ រ។ ហនឹង
អាតាម មិ្ហា ្្ិោយថា ហគបា្ហទយយទ្ធ្ ហគបា្ល៊ុយហនឹងរីណ្ដមរហទ។ ហរើរឡីាររបាល់ទ្ធតហ់គបា្
ស្សែរហ ើង វាជាសមតតភារន្រិចចក្រឹងស្ក្រងររស់ហគ ស្តហយើងជាហោរសងឃហយើងមា្ហៅទ្ធតស់អី»។ 
 
អាស៊ុីហសរហីៅមិ្ទ្ធ្អ់ាចទ្ធរ់ទងក្រះហត ក្រះគ៊ុណ  ួង ផ្ង់ បា្ហៅហឡើយហទ រហូតមរ ល់ហមា៉ា ងផ្ាយហ្ះ 
ហ ើមែឱី្យក្រះអងគរញ្ញា ររី់ហរឿងស្សែរហ ើងមាសមួយគូហ្ះ។ 
 
ជាទូហៅមហា ្សហងកតហឃើញថា វតរស្ លមា្មន្ត្រីធំៗ ររស់គណររេកា្អ់ណំ្ដច មន្ត្រីរដាឋ ភបិាល ឧរញ៉ា  ឬ
អនរមា្ក្ទរយធ្ល៊ុយការហ់ចញចូលហធវើរ៊ុណយទ្ធ្ញឹរញរ់ វតរហនាះស្តងមា្ការររីចហំរ ើ្  ហហើយថាន រ ់ឹរនា ំ
ក្រះសងឃរន៊ុងវតរទ្ធងំហនាះស្តងមា្រេយ្រទហំ ើ្រៗហក្រើក្បាស់ មា្អនរហរើររររេយ្រ ្ិងហរលខ្លះរហូត ល់មា្
អងគររេសក្មារក់ារររហទៀតផ្ង។ ចសំ្ណរវតរស្ លមិ្មា្មន្ត្រីធ ំឬអនរមា្អណំ្ដចទ្ធងំហនាះហចញចូលញឹរញរ់
ហទ វតរទ្ធងំហនាះស្តងមា្ភារអតរខាត់ មិ្ មា្ការររីចហំរ ើ្  ហហើយហរលខ្លះក្រះសងឃគង់ហៅទីហនាះអាចក្រឈម្ឹង
ការដាចច់ងាា ្ម់ដងមាក លផ្ងរថ៏ាបា្៕ 

 


