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ដោយ សឺង មាលា 
ព្រះព្រពាំង,កម្ពុជាដព្ោម្ៈ អាជាា

ធរ ដ ៀរណាម្ ដៅតរបន្តហាម្រលរដ្ឋតមែរ
ដព្ោម្ដៅកម្ពុជាដព្ោម្ ដម្ើលទូរទសសន្៍
ប ុសតិ៍តមែរ តដ្លផ្សាយចូលរីព្បដទស    
កម្ពុជា និ្ងតរងតររិន្យ័ដលើព្រះសងឃនិ្ង
រលរដ្ឋតមែរដព្ោម្របូណា តដ្លបាន្ដព្បើ
ថាសផ្កា យរណបដន្ះរចួដ ើយ មណៈ
តដ្លជន្ជារិនានាដៅជុាំ ញិរិភរដលាក
អាចមាន្សិទធិដម្ើលររ័ម៌ាន្នានាដោយ
ដសរ ី ជារិដសសអនិ្កជឬជន្អដនាត ព្ប    
ដ សន្ជ៍ន្ជារិយនួ្តដ្លកាំរុងរស់ដៅកនុង
ព្បដទសកម្ពុជាសរវថ្ងៃ អាចដម្ើលទូរ      
ទសសន្ប៍ ុសតិ៍យនួ្ តដ្លផ្សាយដចញរី

ព្បដទសដ ៀរណាម្ដោយដសរតីរម្និ្ព្រ ូ
បាន្អាជាា ធរតមែរ ហាម្ព្បាម្និ្ងដធវើោរ
រិន្យ័ដ ើយ ។ 

ព្បភរររ័ម៌ាន្រីព្រះដៅអធិោរ រត
ថ្ព្ជតាសូរ ភូម្រិលអាព្ស័យ ឃុាំដដ្ើម្ថ្ព្ជ
ព្សុកមារស់ម្ុព្ទ ដមរតព្រះព្រពាំង (âp 
Ro Say xã Ngũ Lạc huyên Duyên 
Hải tỉnh TràVinh) បាន្មាន្រុទធដី្ោ
ឲ្យដឹ្ងថា     អាជាា ធរដ ៀរណាម្បាន្ចុះ
ម្កដ្ល់ រតបងខាំឲ្យព្រះអងគ ចុះកិចចសន្ា
ដលើលិមិរគាំរមូ្យួចាប ់ ដដ្ើម្បឲី្យព្រះអងគ
ឈបដ់ព្បើថាសផ្កា យរណបដម្ើលប ុសតិ៍ទូរ 
សសន្ត៍មែរ តដ្លផ្សាយចូលរីព្បដទស  
កម្ពុជា ។ 

ដោងតាម្ដសចកតីលិមិរចុះកិចច
សន្ាចុះថ្ងៃទី ១១ តមម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១
តដ្លដយើងទទលួបាន្ោលរីថ្ងៃទី ១៣ 
តមម្ករាសបាត  ៍ដន្ះថា «សរវថ្ងៃ រត [ថ្ព្ជ
តាសូរ] មាន្ដ្ាំដ ើងថាសផ្កា យរណប
ដម្ើលទូរទសសន្ព៍្បដភទ TVRO ម្និ្
ព្សបតាម្ចាប ់[ព្បដទសដ ៀរណម្] ។ 

ដោងតាម្លិមិរដន្ះដ្តដ្ល ព្រះ
ដៅធិោរអធិោរ     ព្រះនាម្ ថាច ់ ណាា
បាន្ចុះកិចចសន្ា តាម្លិមិរគាំរតូដ្ល
អាជាា ធរដ ៀរណាម្ បាន្សរដសររចួ
ដ ើយថា «ដយើងមាុ ាំសូម្ដធវើកិចចសន្ានិ្ង
ទទលួមុសព្រូ ចាំដពះមុ្មចាប ់ ព្បសិន្ 

តក្ៅទាំព័រទី  ២ 

ក្ ៀតណាមហាមខ្មែរក្រោមក្មើលទូរទ្សន្៍ខ្មែរ 
តាមរយៈថា្ផ្កា យរណរ 

ដលោ ងទ្វវ រ រតជយគិរឧីរតុងគមាន្ជយ័ថ្ព្ជតាសូរ ឋរិកនុងភូម្រិលអាព្ស័យ ឃុាំវាលលាក ់
ព្សកុមារស់មុ្ព្ទ ដមរតព្រះព្រពាំង ជាទីតដ្លអាជាា ធរដ ៀរណាម្ហាម្និ្ងបងខាំឲ្យព្រះ
ដៅអធិោរ រតចុះកិចចសន្ាឈបដ់ម្ើលទូរទសសន្ត៍មែរតាម្រយៈថាសផ្កា យរណប ។ 

 

កមែករខ្មែរក្រោមក្ៅទីរកុង
ថ្រពន្គររតូ ប្តន្ជន្ជាតិយនួ្
្មាា រ់ជារន្ររន្ទា រ់ 

ដោយ ថាច ់ធារ ី
ម្យួរយៈដរលចុងដព្ោយដន្ះ កម្ែករ

តមែរដព្ោម្តដ្លដៅរកសីុដៅដៅព្កងុថ្ព្រន្គរ
ឬ ទីព្កងុ ូជីមុ្ញិ តដ្ន្ដី្កម្ពុជាដព្ោម្ ឬ
ភាគលងរបងូថ្ន្ព្បដទសដ ៀរណាម្ព្រ ូបាន្ 
ជន្ជារិយនួ្សមាោ បជ់ាបន្តបនាា ប ់ ដ ើយ 
ករណីឃារកម្ែទ្វាំងដន្ះម្និ្ព្រ ូបាន្រោឋ ភិ
បាលដ ៀរណាម្ ជយួ តសវងរកយុរតធិម្ជូ៌ន្
ជន្រងដព្រះដ ើយ ។ 

ព្បភរររ័ម៌ាន្រីសាចញ់ារិជន្រង
ដព្រះរីកម្ពជាដព្ោម្បាន្ឲ្យដឹ្ងថា កម្ែករ កម្ែករតមែរដព្ោម្ដ ែ្ ះ ថាច ់ថាញ់ របូងរ

ោលដៅជាព្រសងឃ ។ 

ខ្មែរក្រោមន្ឹងក្្វើប្តតុកមែ 
ក្ៅមុមសាា ន្ទូតយនួ្កនងុររក្ទ្កមពុជា 

ដព្ោយរីរាំណាងរាស្តសតមាន្កាំដណើ រ
ជាតមែរដព្ោម្ បាន្ោកញ់រិតដៅសាា ន្ទូរ  
ដ ៀរណាម្ដៅភនាំដរញ ោលរីថ្ងៃទី ១៣ 
តមម្ករា សុាំឲ្យអាជាា ធរដ ៀរណាម្ចាបម់ោួន្
ជន្ថ្ដ្ដ្ល់ម្កផ្សតនាា រដទ្វស តរម្និ្ព្រ ូបាន្
ម្ស្តន្តសីាា ន្ទូរដ ៀរណាម្ ទទលួញរតិដនាះ
ម្ក អងគោរសមាគម្តមែរដព្ោម្ចាំន្នួ្ ៩ 
ដៅព្បដទសកម្ពុជា បាន្ដធវើសន្នសីិទោ 
តសរម្យួដៅទីព្កងុភនាំដរញ ោលរីថ្ងៃទី 
១៥ តមម្ករា ដដ្ើម្បជីព្ម្ញុឲ្យអាជាា ធរដ ៀរ
ណាម្រកយុរតធិម្ ៌ ជូន្កម្ែករជន្ជារិតមែរ
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ដលាក ថាច ់ដសោឋ  ព្បធាន្ស គម្ន្ត៍មែរកម្ពុជាដព្ោម្ដៅកនុងព្បដទសកម្ពុជា បាន្មាន្
ព្បសាសន្ថ៍ា តមែរដព្ោម្នឹ្ងដធវើបារុកម្ែដៅមុ្មសាា ន្ទូរដ ៀរណាម្ព្បសិន្ដបើរលរដ្ឋតមែរ

ដៅកម្ពុជាដព្ោម្ដៅតរព្រ ូបាន្សាោ បនិ់្ងព្រ ូបាន្រ ាំដលាភសិទធោិ ងអយុរតធិម្ ៌។ 



សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ២ 

ព័ត៌មាន្ជាតិ 

សារព័ត៌មាន្ ថ្រពន្គរ ៖ អភបិាល ្ងឺ យុងឹ រតន្ទ ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ្  និ្រន្ធនាយក ថាេ់ ររីជា ក្គឿន្ 
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ច្បាបក់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បុះថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ ស្ហរដ្ឋអាកមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័្ពទ: (408) 550 5060  
 ត្ពុះរាជាណាច្បត្កកមពុជាៈ ផ្ទុះកលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ោ 3 ស្ង្កា ត្ស់្ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជយ័  រាជធានីភនាំកពញ, ទូរស័្ពទ: (855) 017369-683  

កគហទាំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អីុខម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
កបាុះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផ្ទុះកលែ ៦២ អាកប ផ្លូវ ៣៣៦ ស្ង្កា ត្បឹ់ងត្ស្ឡាង ែណ្ឌ ទលួកោក  រាជធានីភនាំកពញ 

ដបើដយើងដៅតរដព្បើព្បាស់ឧបករណ៍ដន្ះ
ដ ើង ញិ ឬ ដផ្សារដៅឲ្យព្កុម្ចារត់ាាំង ឬ
បុគគលឯកជន្ណាម្យួដព្បើព្បាស់រ » ។ 

ទ្វកទិ់ន្ដរឿងដន្ះ ដយើងបាន្ទូរស័រា
ដៅ ដលាក បូយ ជី  ុង (Bùi Chí 
Hùng) នាយកម្ន្ាីរររ័ម៌ាន្ និ្ងដឃាស 
នាដមរតព្តា ញិ ឬ ដមរតព្រះព្រពាំងថ្ន្រោឋ ភិ
បាលបកសកុម្ែុយនិ្សតដ ៀរណាម្ ដដ្ើម្ប ី
ដ ោ្ើយបាំភោថឺា ដ រុអវីបាន្ជារលរដ្ឋតមែរ
ដព្ោម្ព្រន្ត់រដម្ើលទូរទសសន្ ៍ តាម្រយៈ 
ថាសផ្កា យរណបតបរជាមុសចាប ់ និ្ងដរើ
ចាបថ់្ន្ោរដម្ើលទូរទសសន្រ៍បស់ព្បដទស
ដ ៀរណាម្ មាន្កព្ម្រិណាសព្មាបព់្បជា
រលរដ្ឋ ។ ដលាក បូយ ជី  ុង បាន្
និ្ោយថា ោរដម្ើលទូរទសសន្ត៍ាម្ថាស
ផ្កា យរណប គឺមុសចាបត់រដលាកម្និ្
ព្បាបថ់ាចាបអ់វីដនាះដ ើយ ។ 

ដលាក បូយ ជី  ុង បាន្មាន្ព្ប 
សាសន្ថ៍ាៈ “ោរដម្ើលទូរទសសន្ត៍ាម្     

រយៈថាសផ្កា យរណបតបបដន្ះ គឺមុស
ចាប ់ ដ ើយម្ន្ាីរនឹ្ងដោះព្សាយបតូរជាំ    
ន្សួ ញិ នូ្ ថាសផ្កា យរណបងែីជូន្ចាំដពះ
 រតម្យួចាំន្ួន្ ញិ” ។ 

ចាំដពះសាំន្រួថា ព្កុម្  ុន្តដ្លបាន្
ទទលួលកឬ់ោកថ់ាសផ្កា យរណប ជូន្
ព្រះសងឃតមែរដព្ោម្ មុសចាបត់ដ្រឬដទ ។ 
ដលាក បូយ ជី  ុង បាន្ម្និ្ដធវើអតាា      
ធិបាយនិ្ងបតងវរសាំន្រួដៅឲ្យសួរលងម្ន្ាីរ
 បបធម្ដ៌ទសចរណ៍និ្ងកីឡា (Sở Văn 
Hóa Du Lịch và Thể Thao)  ញិ ។ 

ដលាក បូយ ជី  ុង បាន្មាន្
ព្បសាសន្ថ៍ាៈ« សូម្ទ្វកទ់ងដៅម្ន្ាីរ បប
ធម្ដ៌ទសចរណ៍និ្ងកីឡា» ។ 

រឯីដលាក ដងវៀង ព្រុកភុង (Nguyễn 
Trung Phong) នាយករង ម្ន្ាីរ បបធម្៌
ដទសចរណ៍និ្ងកីឡាបាន្ដ ោ្ើយរបថាមោួន្
រុាំមាន្ភារកិចចកនុងដរឿងដន្ះដទដ ើយសូម្ឲ្យ
ទ្វកទ់ងដៅ ដលាក បូយ ចី  ុង  ញិ ៕ 

 
 

ក្ ៀតណាមហាមខ្មែរក្រោមក្មើលទូរទ្សន្៍ខ្មែរ............ 
តពីទាំពរ័ទ ី ១ 

លិមិរតដ្លអាជាា ធរដ ៀរណាម្បងខាំឲ្យព្រះដៅអធិោរ រតចុះកិចចសន្ា ។ 

តមែរដព្ោម្រីររបូ តដ្លដៅរកសីុដៅទីព្កុង
ថ្ព្រន្គរ ព្រូ បាន្យួន្សមាោ បោ់លរី
ដរលកន្ោងដៅងែីៗ គឺយុ ជន្មាន កដ់ ែ្ ះ   
ថាច ់ថាញ់ (Thach Thanh) អាយុ ២៨ 
ឆ្ន ាំ ដៅភូម្ ិ ភូដ ឿង (Phú Hương) ឃុាំ
ោ ុក  (Đa Lộc) ព្សុកកាំរុងធ់ាំ (Châu 
Thành)  ដមរតព្តា ញិ ឬដមរតព្រះព្រពាំង  
ជាភាសាតមែរ។យុ ជន្ ថាច ់ ថាញ់ 
(Thach Thanh) មាន្ព្បរន្ធនិ្ងកូន្រីរ
នាក ់ កនុងបន្ាុកព្គួសារដ ើយបាន្ចាក
ដចញរីព្សុកកាំដណើ រដៅរកសីុឈនួលកម្ែ
ករសាំណង ់ដៅទីព្កុង ថ្ព្រន្គរ ដដ្ើម្បយីក
កថ្ព្ម្ដៅចិញ្ច ឹម្ព្គួសារ ព្រូ បាន្យួន្ម្និ្
សាគ ល់មុ្មសមាោ បដ់ៅជាយទីព្កុងថ្ព្រន្គរ 
ោលរីថ្ងៃទី ០៣ តមម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១  ។ 
ចាំតណកយុជន្តមែរដព្ោម្ ម្យួរបូដទៀរ 
ដ ែ្ ះ ថាច ់វា ង (Thach Hoang) អាយុ 
២១ ឆ្ន ាំ ដៅភូម្ ិព្តាកងួ (Trà Cuôn) ឃុាំ 
គឹម្វា  (Kim Hòa)  ព្សុកដផ្កន រោច ់(Cầu 
Ngang)  ដមរតព្រះព្រពាំង បាន្ចាញ
ដចញរីព្សុកកាំដណើ រដៅរកសីុឈនួលរររុ់ 
ដៅដភាជនី្យោឋ ន្យួន្ម្យួ ដៅទីព្កុង

ថ្ព្រន្គរអស់រយៈដរល ៣ ឆ្ន ាំ ដដ្ើម្បរីក
កថ្ព្ម្ចិញ្ច ឹម្ព្គួសារ ព្រូ បាន្ជន្ជារិយួន្
ចាកស់មាោ ប ់ ោលរីថ្ងៃទី ០៦ តមម្ករា 
ឆ្ន ាំ ២០១១ កន្ោងដៅ ងែីៗដន្ះ ។ 

ទ្វកទិ់ន្ករណីឃារកម្ែដលើកម្ែករ
តមែរដព្ោម្ដៅទីព្កុងថ្ព្រន្គរដន្ះ សកម្ែ
ជន្ោរពរសិទធិម្នុ្សសតមែរដព្ោម្ ដៅព្ប 
ដទសកម្ពុជា ដៅថ្ងៃ ១៣ តមម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១១ បាន្អាំព នា សុាំឲ្យអាជាា ធរដ ៀរ
ណាម្ ជយួ ដធវើអន្តរាគម្ន្ច៍ាបម់ោួន្ជន្
សងសយ័ផ្សដនាា ដទ្វសតាម្ចាប ់ ដព្ោយរី
រលរដ្ឋតមែរដព្ោម្ ២ នាកល់ងដលើដន្ះ
បាន្សមាោ បដ់ោយជន្ជារិយួន្ ោលរី
ដរលកន្ោងដៅងែីៗដន្ះ  ។ 

នាយកព្បរិបរតិថ្ន្សមាគម្តមែរ  
កម្ពុជាដព្ោម្ដដ្ើម្បសិីទធិម្នុ្សស និ្ងអភ ិ   
 ឌ្ឍន្ដ៍ៅកនុងព្បដទសកម្ពុជា ដលាក សឺុន្ 
ដយឿង បាន្មាន្ព្បសាសន្ថ៍ា ករណី
ឃារកម្ែទ្វាំង ២ ដន្ះ អាជាា ធរដ ៀរណាម្ 
ដៅម្និ្ទ្វន្ប់ាន្ដោះព្សាយចាបម់ោួន្ជន្
សងសយ័ដៅដទប ើយដទ ។ 

ដលាក សឺុន្ ដយឿង អាំព នា តាម្  
រយៈ ទិយអុាសីុដសរ ី តដ្លបាន្ដចញផ្សាយ
ោលរីថ្ងៃទី ១៣ តមម្ករា ថា ៖ «អាំព 
នា ដ្ល់អាជាា ធរដ ៀរណាម្ ដធវើោ ងណា

ជយួ រកយុរតិធម្ដ៌្ ល់បងបអូន្តមែរដព្ោម្
ទ្វាំងអស់ តដ្លបាន្ព្រូ ជន្ជារិដ ៀរ   
ណាម្ សមាោ បដ់ៅទីព្កុងថ្ព្រន្គរ ដូ្ចជា
ដៅចុងឆ្ន ាំ ២០១០ ដ ើយនិ្ងដដ្ើម្ឆ្ន ាំ
២០១១ដន្ះ ដដ្ើម្បរីកយុរតិធម្ជូ៌ន្ដ្ល់បង 
បអូន្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ទ្វាំងអស់ដន្ះផ្សង»។ 

ោលរីតមកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១០ កន្ោង
ដៅ ព្បភររីព្គួសារជន្រងដព្រះ និ្ង
សកម្ែជន្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ បាន្ឲ្យដឹ្ងថា 
តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ចាំន្នួ្ ៤ នាក ់បាន្រងោរ
វាយសមាោ ប ់ និ្ងចាកស់មាោ បដ់ោយសារ
មាន្ជដមាោ ះពកយសម្ដ ី នឹ្ងរន ជាម្យួជន្
ជារិយួន្ ដៅកនុងដមរតដរាងដ្ាំរ ី ឬដមរតថ្រ   
និ្ញ (Tây Ninh) ។ ជន្រងដព្រះទ្វាំង ៤
នាកដ់នាះមាន្ដ ែ្ ះ ទី ១ ដៅ តណរ 
អាយុ ២២ ឆ្ន ាំ ទី ២ ដ ែ្ ះ ដៅ ផ្ករ ទី
៣ ដ ែ្ ះ ដៅ តក  និ្ងទី ៤ ម្និ្សាគ ល់
ដ ែ្ ះ ។ 

រាំណាងរាស្តសតគណបកសព្បឆ្ាំង 
សម្ រងសុ ីដលាក យន្ត ថារ ូតដ្លមាន្ដដ្ើម្
កាំដណើ រតមែរដព្ោម្ បាន្ោកព់កយបណដឹ ង
ដៅសាា ន្ទូរដ ៀរណាម្ដៅកនុងព្ប ដទស
កម្ពុជា សុាំឲ្យអាជាា ធរដ ៀរណាម្ តសវងរក
ចាបម់ោួន្ជន្សងសយ័ ប ុតន្តលិមិរដសនើដនាះ
សាា ន្ទូរម្និ្បាន្ទទលួយកដទ៕ 

កមែករខ្មែរក្រោមក្ៅទីរកុងថ្រពន្គរ... 
តពីទាំពរ័ទ ី ១ 

ក្លម 1111 ក្រោមរកខ្្ខ្ភនកររ្់
អនកក្លម ទិា 

តព្បសព្ម្លួ ថាច ់ជាំដរឿន្ 
ថ្ងៃដដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១១ បាន្ដលចដចញនូ្ 

ដលម១១១១ ដ្ល់ដៅ ៤។ករណីតបបដន្ះ កនុង
ម្យួសរ រសរដ៍ទើបមាន្ម្តង ។ ដយើងសាកលបង
តសវងយល់អរាន្យ័ របស់វាតាម្ោរ ភិាគរបស់
ដលម ទូិម្យួចាំន្ួន្ ដូ្ចលងដព្ោម្ ។ 

ដលម ទូិដ ែ្ ះ P a t r i c i a  K i r k 
man ដៅ Arizona ន្ិងជាអនកន្ិរន្ធ ដសៀ ដៅ
The  Comp le te  I d i o t ' s  Gu ide 
Numerology Work book ន្ោិយអាំរីមូ្ល
ោឋ ន្របស់ដលម ដ ើយបាន្រន្យល់អាំរអីរាន្យ័
ដលម ១ ោ ងដន្ះ ។ 

«ដលម ១ មាន្ន្យ័សាំដៅដៅដលើបុគគល 
ោរចាប់ដ់ផ្សតើម្សារជាងែីោរផ្កោ ស់បតូរន្ិងអវីតដ្ល
ជាឯកជន្» ។ ប ុតន្តដរលដន្ះ វាម្និ្តម្ន្មាន្តរ
ដលម ១ ម្យួប ុដណាា ះដទ គឺវាមាន្ដ្ល់ដៅ ៤ 
ដបើតាម្ដលាកព្សី  Patricia Kirkman បាន្
មាន្ព្ប សាសន្ថ៍ា វាបាន្បញ្ញា កឲ់្យដយើងនូ្ 
អរាន្យ័ទូលាំទូលាយជាង ។ 

ដលាកព្សីមាន្ព្បសាសន្ថ៍ាៈ «ដៅដន្ះ
ដយើងសដងារដឃើញមាន្ដលម ២ ជាអនកនាាំមុ្ម 
។ ដលម ២ គឺជាដលមតដ្លមាន្អរាន្យ័ របួរមួ្ 
ស ោរ ោររ ាំជលួចរិត ោរផ្សសះផ្សា ឬមាន្របូ
ភារអាងក៌ាំបាាំងកាំរុងតរលាកម់ោួន្» ។ 

ដលម ទិា ជា ញិ្ញា សាម្យួសព្មាបប់ង្ហា ញ
នូ្ អវីតដ្លជាអាងក៌ាំបាាំង។ តាាំងរីដដ្ើម្រ ូរម្ក 
ដ្ល់បចចុបបន្ន ដគបាន្ដធវើោរសិកាដៅដលើដលម
ដូ្ចជាដលមថ្ងៃដលមតម ន្ងិដលមថ្ងៃមួបកាំដណើ រ 
ដដ្ើម្បឲី្យបាន្ដ្ងឹរីដជាគវាសនាជី រិ របស់
ម្នុ្សសមាន ក់ៗ តដ្លមាន្ដលមដផ្សសងៗរីរន  ។ 

ដលាកព្សី Kirkman ធាោ បដ់ធវើោរសិកាដៅ
ដលើដលម ន្ិងរស់ជាម្យួដលមជាង ៣៧ ឆ្ន ាំ 
ម្កដ ើយ   បាន្មាន្ព្បសាសន្ថ៍ា ២០១១ 
ជាឆ្ន ាំ តដ្លដរៀបចាំអវីៗព្គបត់បបោ ងឲ្យមាន្   
សណាត បធ់ាន ប ់ ដព្ពះវាជាឆ្ន ាំរបស់ដលម ៤ ព្ប 
សិន្ ដបើដយើងយកដលម ២ + 0 + ១ + ១ ។ 

តាម្ដលម ទិា ៤ ជាដលមតដ្លមាន្ឥទធិ
រលដៅដលើម្នុ្សសដរញម្យួឆ្ន ាំ ។ 

ដលាកព្សីមាន្ព្បសាសន្ថ៍ាៈ«ដលម ៤ 
មាន្ន្យ័ថារបូបនួ្ព្ជុង ដលម ៤ មាន្ន្យ័ថា
ព្បអប ់។ដលម៤ គឺចងឲ់្យម្នុ្សសមាន្សណាត ប ់
ធាន ប ់ ។ ដទ្វះបរីីឆ្ន ាំកន្ោងដៅដយើងមាន្បញ្ញា អវី
កដ៏ោយចុះ វាម្និ្សាំលន្ដ់ទ តរបចចុបបន្ន ដយើង
ព្រូ តរកសាងព្គះឹឲ្យរងឹមាាំដទើបព្បដសើរ »។ 

ដូ្ចដន្ះ ដលាកអនកតដ្លមាន្គដព្មាងអវី
សព្មាបឆ់្ន ាំ ២០១១ ដនាះ ដ ើយដបើដទ្វះប ី

ដលាកអនកអនុ្ រតឬកម៏្និ្អនុ្ រតកតី សូម្ចង
ចាាំថា ថ្ងៃទ ី១ តម ១ ឆ្ន ាំ ២០១១ វាជាសញ្ញា ថ្ន្
ោរចាបដ់ផ្សតើម្ងែមី្យួន្ិងជាឱោសសព្មាបដ់រៀប 
ចាំោរង្ហររបស់ដយើងឲ្យបាន្ព្រមឹ្ព្រ ូ ដ ើយឲ្យ
មាន្សណាត បធ់ាន បដ់ ើង ញិដព្ពះថា អនកអបរ់ ាំ
ន្ិងោ ងដហាចណាស់ដជើងដលមបាន្ទ្វយថា
ោ ងដន្ះ ៕ 

ដៅ តណរ ព្រ ូបាន្ជន្ជារិយនួ្សមាោ ប់
ោលរីឆ្ន ាំដៅមុ្ញិដៅដមរតដរាងដ្ាំរ ី។ 

សឺង វុា ាំង ថាញ់ ព្រ ូបាន្ជន្ជារិយនួ្
សមាោ បោ់លរីឆ្ន ាំដៅមុ្ញិដៅថ្ព្រន្គរ ។ 
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សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៣ 

ព័ត៌មាន្ជាតិ 

ខ្មែរក្រោមក្ៅក្មតរមាត់រជូកក្រោងតវ៉ា ក្រឿងដី្ាីជាងែី 
តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ តដ្លរងដព្រះ 

ដោយបារប់ងដី់្តព្ស ចមាា រ កន្ោងម្ក កាំ 
រុងតរដរៀបចាំតផ្សន្ោរងែីម្យួដដ្ើ ម្បដីងើបរវា  
ជាងែីដទៀរ ដបើដទ្វះបីជាដគដឹ្ងថា ោររវា 
ដនាះព្បឈម្មុ្ម នឹ្ងដព្រះថាន កក់ដ៏ោយ។ 

ព្បភររីព្គួសារតមែរកម្ពុជាដព្ោម្ 
បាន្ឲ្យដឹ្ងថា ព្បជារលរដ្ឋតមែរកម្ពុជា
ដព្ោម្ចាំន្នួ្ជាង ១០០ព្គួសារ ដៅកនុងឃុាំ
អាងគឺ (An Cư) ព្សុកទិន្ដបៀង (Tịnh 
Biên) ដមរតមារព់្ជូក ឬ ដមរតអាន្ោ ង 
(An Giang) ទឹកដី្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ តដ្ល
បចចុបបន្នព្គបព់្គងដោយដ ៀរណាម្ មាន្
គដព្មាងោរដៅរវា  ដៅកនុងទីព្កុងថ្ព្រន្គរ 
ឬទីព្កុង ូជីម្ញិ នាដរលលងមុ្មដន្ះ 
ដដ្ើម្ប ី ឲ្យដោះព្សាយព្បគល់ដី្តព្សជា
ដព្ចើន្រយ ិកតារ ឲ្យរកួររ ់ញិ ដព្ោយ
រីបាន្រងោររបឹយក ោលរីឆ្ន ាំ ១៩៧៩    
ម្ក។ ោលបរដិចេទសព្មាបោ់ររវា ដន្ះ ព្គួ 
សារតមែរកម្ពុជាដព្ោម្សុាំម្និ្ឲ្យដឹ្ងជាសា 
ធារណដទ ដោយលោ ចតព្កងអាជាា ធរដ ៀរ
ណាម្មាន្ ធិាន្ោរណ៍រារា ាំង។សកម្ែជន្ 
ទ្វម្ទ្វរដី្ធោីកាំរុងតរព្បមូ្លកមាោ ាំងឲ្យបាន្
ដព្ចើន្ ដដ្ើម្បដីៅរវា ដៅកនុងទីព្កុងថ្ព្រន្គរ
នាដរលលងមុ្មដន្ះ។  

ព្គួសារតមែរកម្ពុជាដព្ោម្ដៅកនុងឃុាំ
អាងគឺ ព្សុកទិន្ដបៀង ដមរតអាន្ោ ង ឬ

ដមរតមារព់្ជូក សុាំម្និ្ឲ្យព្បាបដ់ ែ្ ះ កនុង
ោរផ្សាយ ដដ្ើម្បដី រុផ្សលសុ រាិភារ បាន្
តងោងព្បាប ់ទិយអុាសីុដសរតីាម្ទូរស័រាម្កថា 
ោរដងើបរវា ដព្ចើន្ដលើកកន្ោងម្ក ម្និ្ព្រូ 
បាន្អាជាា ធរដ ៀរណាម្ គិរគូរដោះ
ព្សាយឲ្យដទ ៖ “២០០៩ គឺថាបងបអូន្ឈឺ
ចិរតដរក បាន្ចុះដៅដធវើដលើដី្តព្សមោួន្ឯង
 នឹង ។ ព្បមូ្លផ្សលដ ើយ ព្សាបត់របង
បអូន្ដ ៀរណាម្ដគដលើកទរ័ម្កព្ចូរោរ ់
យកមា សីុន្ដគម្កព្ចូរោរ។់ ជាំពកជី់ដគ 
ឥ ូ  នឹងរដ្ឋអាំណាចម្កឲ្យដយើងសងជី
ដគរាល់ថ្ងៃ។ ឥ ូ ដន្ះ បងបអូន្កាំរុងតរ
រិបាកចិរត ឥ ូ គិរដៅបដឹងដទៀរ”។ 

ព្បជារលរដ្ឋតមែរកម្ពុជាដព្ោម្មាន ក់
ដទៀរ បាន្តងោងថាដលាកបារប់ងដី់្តព្ស
ចាំន្នួ្ ២  ិកតារកន្ោះ តាាំងបីឆ្ន ាំ១៩៧៩ 
ម្ក។ ព្គួសាររបស់ដលាកតរងតរសីុឈនួល
ភាួររាស់ឲ្យព្គួសារដ ៀរណាម្ ទទលួបាន្
កថ្ព្ម្រិចរចួ ដសែើនិ្ង ១៥០០០ដរៀល គឺដធវើ
ោរង្ហរតាាំងរីព្រឹកព្រលឹម្ រ ូរដ្ល់ដរល
យប។់ ដលាកបន្តថា ៖ “សីុ ឈនួលភាួរព្ចូរ 
រវា សុាំដី្តព្សដី្ចមាា រ ញិ។ រែ ន្អវីជាទីរឹង
ដទ មាន្តរដី្តព្ស ដី្ចមាា រ នឹង។ ម្និ្រវា 
អីុចឹងដយើងព្រូ អរ”់។ 

ព្គួសារតមែរកម្ពុជាដព្ោម្បាន្អះ 
អាងថា រកួររប់ាន្ដងើបរវា ដព្ចើន្ដលើក

រចួម្កដ ើយ តាាំងរីឆ្ន ាំ ២០០៦ ម្ក ប ុតន្ត
ម្និ្បាន្ទទលួលទធផ្សលអវីដទ។ ព្បជារល
រដ្ឋតមែរកម្ពុជាដព្ោម្ចាំន្នួ្ ៥ នាក ់ព្រូ បាន្
ចាបម់ោួន្ោកគុ់ក ដោយអាជាា ធរដ ៀរណា
ម្ មាន្ដូ្ចជាដ ែ្ ះ នាង ព្សី ដ ែ្ ះ 
ដៅ សារនិ្ ដ ែ្ ះ នាង ចាន្ង់ន្ ដ ែ្ ះ 
ដៅ ដ ឿន្ និ្ងដ ែ្ ះ ចនាា ។ 

ព្បធាន្ម្រិតសមាគម្តមែរកម្ពុជា
ដព្ោម្ដៅកនុងព្បដទសកម្ពុជា ដលាក ថាច ់
សាង បាន្មាន្ព្បសាសន្ថ៍ា ព្គួសារតមែរ
កម្ពុជាដព្ោម្តរងតររងដព្រះ និ្ងរងទុកខ
លាំបាក ៖ “ជាភារៈដ ៀរណាម្មោួន្ឯង ជា
អនកយល់ចាប ់ ដ ើយជាអនកដរៀម្ចបងតដ្រ 
ម្និ្ព្រូ ដធវើអីុចឹងដទ គឺថាមាុ ាំអរទ់ទលួយក
បាន្ដទ អររ់ាំព្ទដទដរឿងអស់ទ្វាំង នងឹ”។ 

ព្គួសារតមែរកម្ពុជាដព្ោម្រវាង ៣០០
ដៅ ៤០០ ព្គួសារ បាន្បារប់ងដី់្តព្ស
ចមាា ររីដូ្ន្តា តាាំងរីឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ម្ក 
ដោយសារតរបាន្ររដ់ភៀសមោួន្រីោរវាយ
ព្បយុទធរន  រវាងកងទរ័ដ ៀរណាម្ និ្ងតមែរ
ព្ក ម្ ដៅដរលដនាះ ប ុតន្តដី្តព្សដព្ចើន្
ពន្ ់ិកតារដនាះ ព្រូ បាន្ព្គួសារដ ៀរ
ណាម្ និ្ងអាជាា ធរមូ្លោឋ ន្ដ ៀរណាម្
បាន្របឹយក ឬោន្ោ់បជ់ាកម្ែសិទធដិៅ
ដរលរកួររប់ាន្ លិព្រ បដ់ៅ ញិ ៕ 

ព្បភរ RFA   

    ដលាក ដៅ ដ ន្ ព្រ ូបាន្អាជាា ព្សកុសាវ យទង ដមរតមារព់្ជកូ ថ្ន្បកសកុម្ែុយ
និ្សតដ ៀរណាម្ចាបោ់កគុ់កោលរីថ្ងៃទី ១៧ តមធនូ ឆ្ន ាំ ២០១០ ដព្ពះដលាកធាោ បប់ាន្
ដឹ្កនាាំតមែរដព្ោម្ជាបន្តបនាា បក់នុងោរទ្វម្ទ្វរដី្ដករដូ្ន្តារបស់មោួន្ម្ក ញិ ។ 

ដៅតដ្ន្ដី្កម្ពុជាដព្ោម្ តដ្លព្រ ូបាន្ជន្
ជារិយនួ្ សមាោ បជ់ាបន្តបនាា បដ់ៅទីព្កងុ
ថ្ព្រន្គរ ឬទីព្កងុ ូជីម្ញិ ។ 

ដលាក ថាច ់ ដសោឋ  ព្បធាន្ស 
គម្ន្ត៍មែរកម្ពុជាដព្ោម្ បាន្និ្ោយកនុង
សន្និសីទោតសរតដ្លបាន្ព្បាររធដៅដភា
ជនី្យោឋ ន្  និ្ន្រ័ ផ្សាះដលម ៥២ ផ្សោូ  
២១៧ តាម្បដណាត យផ្សោូ មុ្នី្ដរ  រ (ទល់មុ្ម
 រតន្ន្ាមុ្នី្)ថា ោរសមាោ បត់មែរដព្ោម្ដោយ
ជន្ជារិយួន្ដន្ះ អាជាា ធរដ ៀរណាម្ម្និ្
តដ្លរកដឃើញជន្ដលែើសដទ ដ ើយដន្ះ ជា
ោរដរ ើសដអើងរូជសាសន្ ៍ តដ្លអងគោរ
សមាគម្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ដៅកនុងព្បដទស
កម្ពុជាម្និ្អាចទទលួយកបាន្ដ ើយ ។ 
ដលាក ថាច ់ដសោឋ   បាន្មាន្ព្បសាសន្៍
បន្តដទៀរថា អាជាា ធរដ ៀរណាម្រប
សងារត់មែរដព្ោម្ព្គបត់បបោ ង ដូ្ចជាោរ
របឹអូសយកដី្ធោី ោរម្និ្ឲ្យដម្ើលទូរទសសន្៍
តមែរ ោរម្និ្ឲ្យដរៀន្សូព្រអកសរសាស្តសតតមែរ 
អនកណាហា ន្ដងើបឈររវា  នឹ្ងព្រូ ចាប់
មោួន្ ។ 

ដលាក ថាច ់ដសោឋ  បាន្សូម្អាំព 
នា ឲ្យអងគោរស ព្បជាជារិទទលួបន្ាុក
ជន្ដភៀសមោួន្ ដម្តាត រិនិ្រយដម្ើលឲ្យបាន្
ចាស់លាស់ចាំដពះព្រះសងឃ និ្ងព្បជា
រលរដ្ឋតមែរដព្ោម្ តដ្លដៅដ្ល់ថ្ងដ ើយ

ព្រូ បាន្បញ្េូ ន្ម្ក ញិ និ្ងអាំព នា ដ្ល់   
រោឋ ភបិាលកម្ពុជា ដព្បើសិទធិោរពរព្បជា
រលរដ្ឋតមែរដព្ោម្ដូ្ចតដ្លជយួ ព្បជារល
រដ្ឋតមែរដ្ថ្ទដទៀរតដ្លរងោររ ាំដលាភបាំពន្
ដៅតាម្ព្បដទសដ្ថ្ទ ។ ោរឈចឺាបរ់បស់
តមែរដព្ោម្គឺធាំដធងណាស់ ។ 

ដលាក ថាច ់ដសោឋ  បាន្ព្រមាន្ថា 
ដបើដៅតរមាន្ោរោបស់មាោ ប ់ និ្ងដធវើទុកខ
បុកដម្នញម្កដលើតមែរកម្ពុជាដព្ោម្បន្តដទៀរ 
តមែរដព្ោម្ដៅកនុងព្បដទសកម្ពុជា ម្និ្អាច
ដៅដសៃៀម្បាន្ដទ និ្ងដធវើបារុកម្ែរវា  ទ្វម្
ទ្វរឲ្យបញ្ឈបោ់រដធវើបាប និ្ងោបស់មាោ ប់

ព្បជារលរដ្ឋតមែរដព្ោម្   ដៅមុ្មសាា ន្ទូរ  
ដ ៀរណាម្ព្បចាាំដៅកម្ពុជា ។ 

ដលាក ថាច ់ ដសោឋ  បាន្បន្តដទៀរ
ថា សុមចិរតសាោ បដ់ដ្ើម្បឲី្យរិភរដលាក
បាន្ដឹ្ងឮទ្វាំងអស់រន  អាំរីោររវា របស់
តមែរដព្ោម្ព្បឆ្ាំងអាជាា ធរដ ៀរណាម្ តរ
ោរដធវើដន្ះ ម្និ្តម្ន្ព្បឆ្ាំងជាម្យួរោឋ ភ ិ
បាលកម្ពុជាដទ ។ 

ដលាក យន្ត ថារ ូ រាំណាងរាស្តសត
តដ្លមាន្ដដ្ើម្កាំដណើ រជាតមែរដព្ោម្ ដៅ
កនុងព្បដទសកម្ពុជា បាន្ដលើកដ ើងថា ព្ប 
សិន្ដបើ ោររ ាំដលាភបាំពន្សិទធិដលើតមែរ

ដព្ោម្រីសាំណាកជ់ារិសាសន្ដ៏្ថ្ទ ដយើង
ម្និ្អាចអរធ់ែរប់ាន្ដទ ។ 

ោលរីសបាត  ៍កន្ោងដៅដន្ះ កម្ែ
ករតមែរដព្ោម្រីររបូ មាន កដ់ ែ្ ះ ថាច ់ថាញ់
និ្ងមាន កដ់ទៀរ ដ ែ្ ះ ថាច ់ វា ង មាន្
កាំដណើ រដៅដមរតព្រះព្រពាំង បាន្ដ ើង 
ដ ើងដៅរកសីុដៅទីព្កុងថ្ព្រន្គរ ព្រូ បាន្
ជន្ជារិយួន្ម្និ្សាគ ល់មុ្មសមាោ បដ់ោយ
អាងក៌ាំបាាំង ។ 

សូម្បញ្ញា កថ់ា ព្បធាន្អងគោរ 
សមាគម្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ចាំន្នួ្ ៩ តដ្ល
បាន្ដធវើសន្និសីទោតសរដនាះរមួ្មាន្ៈ  

១-ដលាក យន្ត ថារ ូ អនករាំណាង   
រាស្តសតគណបកស សម្ រងសុ ីម្ណឌ លបនាា យ
មាន្ជយ័ ។ 

២ -ដលាក ថាច ់ ដសោឋ  សមាជិក
ព្កុម្ព្បឹការាជធានី្ភនាំដរញគណបកស សម្ 
រងសុ ី និ្ងជាព្បធាន្ស គម្ន្ត៍មែរកម្ពុជា
ដព្ោម្ ។ 

៣ -ដលាក សឺន្ ដយឿង ព្បធាន្
សមាគម្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ ដដ្ើម្បសិីទធិ
ម្នុ្សសនិ្ងអភ ិឌ្ឍន្ ៍

៤ -ព្រះដរជព្រះគុណ ថាច ់ សុ      
 ណាា រា  រាំណាងសមាគម្ព្រះសងឃ តមែរ
កម្ពុជាដព្ោម្ ។ 

៥ -ដលាក ថាច ់សាង ព្បធាន្ម្រិត
សមាគម្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ ។ 

៦ -ដលាក ថាច ់ សុ ណា  រាំណាង
សមាគម្តមែរកម្ពុជាដព្ោម្ និ្ងអភ ិឌ្ឍន្។៍ 

៧-ដលាក ន្ន្ា ដភឿន្ រាំណាងមូ្ល
និ្ធិសាំរាបអ់នកព្កីព្ក ។ 

៨ -ព្រះដរជព្រះគុណ រនិ្ា ភរិម្យ រាំ   
ណាងសម្ពន័្ធសម្ណនិ្សសរិ តមែរកម្ពុជា
ដព្ោម្ ។ 

៩ -អនកព្សី ព្រាំ ោ ង ព្បធាន្អងគ
ោរស្តសតីកម្ពុជាដព្ោម្ ។ 

១០-ដលាក ថាច ់ដភឿន្ រាំណាង   
ម្ជឈម្ណឌ ល បបធម្ត៌មែរកម្ពុជាដព្ោម្ ៕ 

ខ្មែរក្រោមន្ឹងក្្វើប្តតុកមែ.... 

ព្រះសងឃតមែរដព្ោម្ដធវើោររវា ដៅមុ្មសាា ន្ទូរដ ៀរណាម្កនុងទីព្កងុភនាំដរញោលរីថ្ងៃទី ១៧ តមធនូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ LICADHO 



សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៤ 

អន្ររជាតិ 

្ករាជររ្ ់ក្ោក រិន្ អាល ីប្តន្រិទរញ្ចរ់ 
ដោយ គចួ គនាធ រា  និ្ង  នី្សតុន្ ររនា / RFI 
សាា ន្ោរណ៍ន្ដោបាយដៅកនុងព្បដទសទុយនី្សីុបាន្ព្កឡាបច់ាកោ់ ងឆ្ប ់ រ ័ស។ ចបដ់ ើយ អាំណាចដុ្ះតសោតរមាន កឯ់ងរយៈដរល ២៣ ឆ្ន ាំរបស់ដលាក

ព្បធានាធិបរីទុយនី្សីុ បិន្ អាលី (Ben Ali) ។ ដលាក បិន្ អាលីតដ្លបាន្ររដ់ភៀសមោួន្ដចញរីព្បដទសដោយសាៃ រ់ៗ ដៅដ លាដមា ង ៥លាៃ ច ដមា ងដៅកនុងព្បដទសទុយ
នី្សីុនាថ្ងៃសុព្ក ទី ១៤ ម្ករា។ មណៈដន្ះ ដលាក បិន្ អាលីកាំរុងព្ជកោន្ដៅកនុងព្បដទសអារា ប  ី សាអ ឌីូ្រ។ ដលាកនាយករដ្ឋម្ស្តន្តទុីយនី្សីុ Mohammed 
Ghannouchi ជាអនកោន្រ់ាំតណងព្បធានាធិបរីសតីទីរ ូរដ្ល់ថ្ងៃដរៀបចាំដបាះដឆ្ន រសភា កនុងរយៈដរល ៦ តមលងមុ្ម ។ 

យន្តដហាះរបស់ដលាក បិន្ អាលី 
បាន្ចុះចរដៅកនុងទីព្កុង Djeddah កនុង
ព្បដទសអារា ប  ីសាអ ូឌី្រ ដៅរាព្រីយបថ់្ងៃ
សុព្ក ទី ១៤ ោ្ងចូលថ្ងៃដៅរ ៍ទី ១៥ ម្ក
រាដន្ះ ។ ព្បមុ្មរដ្ឋទុយនី្សីុ ព្រម្ទ្វាំង
ភរោិ ព្រូ បាន្រដ្ឋអាំណាចអារា ប  ី សាអ ូ  
ឌី្រ ទទលួោ ងរាកទ់្វកដ់ៅឯអាោស
ោន្ោឋ ន្ ។ ព្បដទសអារា ប  ី សាអ ូឌី្រ
បាន្ដលើកយកដ រុផ្សលថា ោរតដ្លមោួន្
បាន្អនុ្ញ្ញា រឲ្យដលាកព្បធានាធិបរីទុយ
នី្សីុ បិន្ អាលីព្ជកដោន្ដរលដន្ះ គឺជា
ោយ ោិរម្នុ្សសធម្ម៌្យួ ដដ្ើម្បជីយួ ព្ប 
ធានាធិបរីមាន កថ់្ន្ព្បដទសអារា បដូ់្ចរន ។ 
ទន្ាឹម្រន ដន្ះ រដ្ឋអាំណាចអារា ប  ី សាអ ូឌី្រ
កប៏ាន្បញ្ញា ករី់ោររាំព្ទរបស់មោួន្ចាំដពះ
ព្បជាជន្ទុយនី្សីុ និ្ងសងឃមឹ្ថា ព្បជា
ជន្ទុយនី្សីុនឹ្ងបន្តរបួរមួ្រន ដដ្ើម្ប ី្ ោងឲ្យ
ផុ្សរនូ្ ដ្ាំណាកោ់រម្យួដ្ល៏ាំបាក ថ្ន្ព្ប រតិ 
សាស្តសតរបស់មោួន្ ។ សូម្ជព្មាបជូន្ថា 
ដលាកព្បធានាធិបរីទុយនី្សីុ បិន្ អាលី 
គឺជាព្បធានាធិបរីអារា បទី់ម្យួតដ្លបាន្
បងខាំចិរតចាកដចញរីអាំណាច ដព្ោម្ោរ
ដងើបបះដបាររបស់ព្បជាជន្។  

ព្ប រតរិបូដលាក បនិ្ អាលី 
ដលាក បិន្ អាលីមាន្ដ ែ្ ះដរញ

ថា Zine El Abidine Ben Ali ។ ដលាក
ដកើរកនុងឆ្ន ាំ ១៩៣៦ និ្ងដចញរីព្គួសារ
មាន្ជី ភារម្ធយម្ ។ មាន្អាជីរជាទ្វ 
ហាន្ ដលាក បិន្ អាលីធាោ បប់ាន្សិកា
កនុងសាលាដោធាដៅព្បដទសបារា ាំង និ្ង
សាលាឧរតម្សិកាតផ្សនកដសុើបោរសមាៃ រ ់
និ្ងសន្តិសុមដៅស រដ្ឋអាដម្រកិ។ មុ្ន្

នឹ្ងព្កដសាបយកអាំណាចព្បធានាធិបរី
ដៅថ្ងៃទី ៧ តម ចិេិោ ឆ្ន ាំ ១៩៨៧ តាម្     
រយៈរដ្ឋព្បហារ ឧរតម្ដសនី្យ បិន្ អាលីក៏
ធាោ បោ់ន្រ់ាំតណងរដ្ឋម្ស្តន្តីព្កសួងម្ហាថ្ផ្សា 
និ្ងរាំតណងនាយករដ្ឋម្ស្តន្តី ជាដព្ចើន្     
អាណរតិ ។ ដលាក បិន្ អាលីបាន្ដធវើរដ្ឋ
ព្បហារទមាោ កដ់លាកព្បធានាធិបរី Habib 
Bourguida តដ្លជាបិតាឯករាជយ ដោយ
រែ ន្អាំដរើ ិងា ។ 

រីដ្ាំបូង ដលាក បិន្ អាលីព្រូ បាន្
ដគចារទុ់កជាអនកដព្សាចព្សង ់ ព្បដទស   

ទុយនី្សីុតដ្លកាំរុងជបួ បិរតិ ។ ព្រន្ត់រ
បាន្អាំណាចកនុងថ្ដ្ភាោ ម្ ដលាក បិន្ អា
លី បាន្ព្បោសលុបដចាលអាណរតពិ្បធា 
នាធិបរីម្យួជី រិ ព្បោសអនុ្ រតន្ដោ 
បាយដសដ្ឋកិចចដសរនិី្យម្បន្តន្ដោបាយ 
រាំព្ទដលើ ស័ិយអបរ់ ាំ និ្ងោរដធវើឲ្យស្តសតី 
មាន្សិទធិដសែើនឹ្ងបុរស ។ ប ុតន្តបន្តិចម្តងៗ 
ដលាក បិន្ អាលី បាន្តព្បោោ យន្ដោ 
បាយដបើកចាំ ដៅជាន្ដោបាយផ្កត ចោ់រ 
ដៅ ញិ ។ បាំបិទមារគ់ណបកសព្បឆ្ាំងបាំ 
បិទសិទធិដសរភីារសារររ័ម៌ាន្ និ្ងរប

សងារដ់លើព្កុម្ស ជីរ ។ 
ដៅឆ្ន ាំ ២០០២ ដលាក បិន្ អាលី

បាន្អនុ្ម្រ័កាំតណទព្ម្ងច់ាបរ់ដ្ឋធម្ែនុ្ញ្ា
តាម្ោរដបាះដឆ្ន រព្បជាម្រិ ដោយអនុ្ 
ញ្ញា រឲ្យដលាកអាចឈរដ ែ្ ះដបាះដឆ្ន រ
ព្បធានាធិបរីជាងែី ។ តាម្រយៈកាំតណ
ទព្ម្ង ់ចាបរ់ដ្ឋធម្ែនុ្ញ្ាោលដណាះ បាន្
អនុ្ញ្ញា រឲ្យដលាក បិន្ អាលី ជាបដ់ឆ្ន រ
ព្បធានាធិបរីកនុងអាណរតទីិ ៥ កនុងតម
រុលា ឆ្ន ាំ ២០០៩ ជាម្យួនឹ្ងសាំដ ងរាំ
ព្ទជិរ៩០%។ 

 បចចុបបន្នមាន្អាយុ ៧៤ ឆ្ន ាំ និ្ងមាន្កូន្ 
៦ នាក ់ ព្គួសារដលាក បិន្ អាលី បាន្ទ 
ទលួ រងោរដចាទព្បោន្រី់អាំដរើរុករលួយ
និ្ងបកសរកួព្គួសារនិ្យម្ ។ 

ព្បដទសដលាកលងលិចរាំព្ទ
ព្បជាជន្ទុយន្សីុី  

មណៈដន្ះ ដៅកនុងព្បដទសទុយនី្
សីុ ដលាកនាយករដ្ឋម្ស្តន្តី Mohammed 
G h a n n o u c h i  ជាអនកោន្រ់ាំតណង
ព្បធានាធិបរីសតីទី ។ ដលាក Ghan 
nouchi ព្រូ ោន្រ់ាំតណងព្បធានាធិបរីសតី
ទីរយៈដរល ៦ តម ដោយគិរចាបរី់យប់
ថ្ងៃសុព្ក ទី ១៤ តមម្ករា ដពលគឺថ្ងៃតដ្ល
ដលាក បិន្ អាលីបាន្ដភៀសមោួន្ដចញរី
ព្បដទស ។ បនាា បម់្កដៅ ៦ តមលងមុ្ម 
ព្បដទសទុយនី្សីុ នឹ្ងដរៀបចាំដបាះដឆ្ន រ
សភាងែី ។ 

ដូ្ដចនះ ដៅចាំដពះមុ្ម ដលាក 
Ghannouchi មាន្បញ្ញា ជាដព្ចើន្តដ្ល
ព្រូ ដោះព្សាយ រិដសស ដរៀបចាំសណាត ប់
ធាន បស់ងគម្ដ ើង ញិ ដព្ពះថា ដរលដន្ះ 
ភារអនាធិបដរយយកាំរុងបន្តព្គបដ្ណត ប់
ដលើព្បដទសទុយនី្សីុ ។ បនាា បម់្កដទៀរ 
ដលាក Ghannouchi នឹ្ងព្រូ ព្បតម្ព្ប 
មូ្លបព្ងួបបព្ងួម្ព្គបអ់នកដសនហាជារិម្ក 
រីព្គបគ់ណបកសន្ដោបាយទ្វាំងអស់ ។ 

សព្មាបព់្បជាជន្ទុយនី្សីុ ទូដៅ 
ោររវកិចចរបស់រកួដគ ហាកដូ់្ចជាចប់
ដ ើយ ដនាះគឺោរដ្លួរលាំថ្ន្សករាជអាំ 
ណាចផ្កត ចោ់រអស់រយៈដរល ២៣ ឆ្ន ាំ 
របស់ដលាក បិន្ អាលី ៕ 

Zine El Abidine Ben Ali  ដកើរថ្ងៃទី ០៣ តមកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 
១៩៣៦  និ្ងោន្អ់ាំណាចព្បដទស Tunisia ចាបរី់ថ្ងៃទី ០៧ 
តម ចិេិោ ឆ្ន ាំ ១៩៨៧ ដ្ល់ថ្ងៃទី ១៤ តមម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១ ។ 

Mohamed Ghannouchi ដកើរថ្ងៃទី ១៨ តមសីហា ឆ្ន ាំ ១៩៤១ 
ោន្អ់ាំណាចជាព្បធានាធិបរីសតីទី ថ្ន្ព្បដទស Tunisia ចាបរី់   

ថ្ងៃទី ១៤ តមម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១ ដន្ះដៅ ។ wikipedia  

ដោយ  នី្សតុន្ ររនា /RFI 
ដោយលួចបាំពកស់ពវ  ធុរបស់មោួន្

ោន្ត់រងែនិី្ងទាំដន្ើបលោ ាំងដ ើងៗ ព្បដទស
ចិន្ គាំរាម្ឧរតមានុ្ភាររបស់ស រដ្ឋអាដម្
រកិដៅរាំបន្ប់ា សីុ វកិ ដធវើឲ្យព្បដទសជិរ
លងមោួន្ព្រយួបារម្ភ និ្ងជយួ ដព្ជាម្តព្ជង
កនុងោរ ផ្សតល់សន្ាុះងែឲី្យដ្ល់ោរព្បករួព្ប 
តជងបាំពកស់ពវ  ធុដៅអាសីុ ។ 

កនុងចដនាោ ះដរលប ុនាែ ន្ថ្ងៃដទៀរ រី
ទសសន្កិចច របស់ដលាកព្បធានាធិបរីចិន្ 
  ូជិន្តា  ដៅទីព្កុងវា សីុន្ដតាន្និ្ងដៅ
ដរល តដ្លដលាករដ្ឋម្ស្តន្តីព្កសួងោរពរ

ជារិអាដម្រកិ Robert Gates សាិរដៅទី
ព្កុងដប ោាំង រដ្ឋអាំណាចចិន្ោលរីថ្ងៃ
អង្ហគ រមុ្ន្ដន្ះ បាន្បដង្ហា ះយន្តដហាះ
ព្បដដ្ញ J.20 តដ្លរា ោចាបម់្និ្បាន្។ 
ដរើជាោរព្រមាន្ព្បាប ់ ឬកជ៏ាព្រឹរតិោរណ៍
ដកើរមាន្ជនួ្ដរលរន  ? ោរដហាះដ ើរជា
ដលើកដ្ាំបូងដន្ះ បាន្ដធវើឲ្យអនកសដងារ
ោរណ៍ម្យួចាំន្នួ្ភាា កដ់ផ្សអើល ដោយដលើក
បាំផុ្សសដ ើង ញិោរគាំរាម្របស់ចិន្-ព្សប
តាម្អនកជាំនាញោរដលាកលងលិចមាន ក។់ 

ជាម្យួោរបដង្ហា ះយន្តដហាះងែី
ដន្ះ « ព្បដទសចិន្ចងដ់ផ្សាើសារម្យួដៅឲ្យ

ស រដ្ឋអាដម្រកិនិ្ងបណាត ព្បដទសកនុង
ភូម្ភិាគថា ន្ បូនី្យកម្ែថ្ន្កងទរ័ចិន្រុាំ
អាចឲ្យទបប់ាន្ដទដ ើយព្បដទសចិន្ដបត
ជាា ចិរត ោោ យដៅជារអួងគកាំរូលដៅកនុង
ភូម្ភិាគ» -ព្សបតាម្បណឌិ រសាស្តសាត ចារយ
ចិន្ថ្រវា ន្ម់ាន ក។់ 

កងទរ័ព្បជាជន្ចិន្តដ្លមាន្ចាំ 
ន្នួ្ដព្ចើន្ជាងដគដៅដលើរិភរដលាក ដចះ
លាកប់ាំបាាំងោ ងសមាៃ រល់ោ ាំងណាស់កម្ែ
 ធីិដោធារបស់មោួន្ តដ្លចិញ្ច ឹម្បាំប ន្
ដោយង ោិដោធាផ្សតល់ ដោយកាំដណើ ន្
ដសដ្ឋកិចច ១០% ។ 

តាម្ផ្សោូ ោរ បដចចក ជិាា ដោធារបស់
ចិន្ មាន្ោរយឺរោ  ជាងស រដ្ឋអាដម្រ ិ
ករី ២០ ដៅ ៣០ ឆ្ន ាំ ។ ដ រុោរណ៍រិរ
ជាកត់សតង រិបាកដធវើឲ្យដជឿោរអះអាង
របស់ចិន្តដ្លថា ន្ បូនី្យកម្ែថ្ន្កងទរ័
មោួន្មាន្ដរលដៅសព្មាបត់រោរពរព្ប 
ដទសជារិមោួន្ប ុដណាា ះ។ ដៅតមម្ករាឆ្ន ាំ
២០១០ កងទរ័ចិន្បាន្សាា កស់ាា រច់ាប់
បាន្ោាំព្ជួចម្សីសុលីម្យួកាំរុងដហាះដ ើរ 
។ ថ្ងៃដន្ះ ោាំព្ជួចម្សីសុលីអន្តរទវីបចិន្
អាចវាយសាំរងដៅដលើនាវាផ្សាុកយន្តដហាះ
ដៅម្ហាសាគរបា សីុ វិក ។ កម្ែ ធីិ

សពវ  ធុងែីៗរបស់ចិន្ទាំន្ងជាបាញ់សាំដៅ
ព្បឆ្ាំងស រដ្ឋអាដម្រកិ-ដន្ះជាដោបល់
របស់ដលាកឧរតម្នា អីាដម្រោិាំង Mike 
Mullen។ 

“ស រដ្ឋអាដម្រកិដៅមាន្ដរល
ចារ ់ធិាន្ោរតកមោួន្ដដ្ើម្បោីរពរមោួន្ទល់
នឹ្ងសម្រាភារងែីៗដន្ះរបស់ចិន្ទ្វាំងដៅ
កនុងសោត នុ្រលផ្កា ល់មោួន្ ទ្វាំងដៅកនុង
អា ធុផ្សតល់ឲ្យថ្រវា ន្ ់ ។ វា សីុន្ដតាន្បន្តិច
ដទៀរព្បត លអាចនឹ្ងព្រូ ដដ្ើរតាម្ដព្ោយ
ចិន្ ជាជាងដធវើោរព្បករួព្បតជងបាំពក់
សពវ  ធុរទល់នឹ្ងចិន្” ៕ 

កងទ័ពេិន្មាំររឹងរ្ូតរតូក្ដើមបលីរុរាំប្តត់ោរយតឺយ៉ា  ររ្ម់ាួន្ក្ដើរមិន្ទាន្់្ហរដឋអាក្មរកិ  



សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៥ 

កមពុជា 

រយៈក្ពល ២៦ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ោរោន្អ់ាំណាេក្ោយក្ោក ហ ុន្ ខ្្ន្ 
      ក្ោយ យន្់ សាក្មៀន្/RFA 

ោលបរដិចេទផ្សាយៈ១៤ ម្ករា ២០១១ 
ដលាក   ុន្ តសន្ នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី 

កម្ពុជា ជាដម្ដឹ្កនាាំោន្អ់ាំណាចយូរជាង
ដគបាំផុ្សរ កនុងព្បដទសកនុងរាំបន្អ់ាសីុអា 
ដគនយ ៍ ដព្ៅរីដសដចស ុលរង ់ ថ្ន្ព្បដទស 
ព្ប ុយដណដចញ ។ ដលាកបាន្សាិរកនុងរាំ 
តណងជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តីកម្ពុជា ចាំន្នួ្ ២៦
ឆ្ន ាំ គឺចាបត់ាាំងរីថ្ងៃ ១៤ ម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៨៥
ម្ក ។ 

ដលាក   ុន្ តសន្ មាន្កាំដណើ ររី
ដមរតកាំរងច់ាម្ ។ ដ្ាំដណើ រជី រិរបស់ររ់
  ិឌ្ឍន្ត៍ាាំងរីជាដកែង រត ជាទ្វហាន្តមែរព្ក 
 ម្ ជាអនកោរទូរ និ្ងចុងដព្ោយបាំផុ្សរ
ជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តីថ្ន្ព្បដទសកម្ពុជា ។ 
ដលាកកព៏្រូ បាន្ដគដៅថា ជាបុរសលោ ាំង
ដៅកម្ពុជា។ ថ្ងៃសុព្ក ទី១៤ តមម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១១ គឺជាមបួទី ២៦ ឆ្ន ាំថ្ន្ោរដ ើង
រាំតណងជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តីរបស់ដលាក ។ 

ដលាក   ុន្ តសន្ បចចុបបន្នមាន្ យ័ 
៥៩ ឆ្ន ាំ ព្រូ បាន្ម្ស្តន្តីរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ថ្ន្
គណបកសព្បជាជន្កម្ពុជា របស់ដលាក 
ចារទុ់កជាដម្ដឹ្កនាាំដឆ្ព ះដៅរក ោរអភ ិ   
 ឌ្ឍន្ក៍ាំដណើ ន្ ដសដ្ឋកិចចោរោរប់ន្ាយ
ភារព្កីព្កសាិរភារន្ដោបាយ និ្ងសន្តិ
ភារ ។ 

ដលាក ជា សីុម្ ព្បធាន្គណបកសព្ប 
ជាជន្កម្ពុជា និ្ងជាព្បធាន្ព្រឹទធសភា
ជារិ កនុងឱោសមបួដលើកទី ៣២ ថ្ន្ទិវា
ជយ័ជម្នះ ៧ ម្ករា បាន្ព្បោសថា ោរ
ដឹ្កនាាំរបស់ដលាក   ុន្ តសន្ បាន្នាាំ
កម្ពុជាដៅរកសន្តិភារ លទិធព្បជាធិប    
ដរយយនិ្ងជានី្រិរដ្ឋ។ 

ដលាក ជា សីុម្ បាន្បញ្ញា កថ់ា 
គណបកសព្បជាជន្កម្ពុជា នឹ្ងបន្តដព្ជើស
ដរ ើសដលាក   ុន្ តសន្ ដធវើោរជាដបកខភារ
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី សព្មាបោ់រដបាះដឆ្ន រ 
សកល ឆ្ន ាំ ២០១៣ លងមុ្មដន្ះជាបន្ត
ដៅដទៀរ។ 

ដលាក ជា សីុម្ បន្តដទៀរថា កនុង      
 ស័ិយដសដ្ឋកិចចកម្ពុជា អាចរកាកាំដណើ ន្
ដសដ្ឋកិចចបាន្ព្បមាណ ៥% ព្បចាាំឆ្ន ាំ 
ដ ើយកាំដណើ ន្ដន្ះ នឹ្ងដកើន្ដ ើងបតន្ាម្
ម្យួភាគរយដទៀរដៅឆ្ន ាំ ២០១១ ដន្ះ។ 
ចាំតណកឯអព្តា ថ្ន្ភារព្កីព្កតដ្លបាន្
ធាោ កចុ់ះម្កព្រឹម្ ៤៧% ដៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ 
បាន្ធាោ កម់្កព្រឹម្២៦%ដៅឆ្ន ាំ ២០១០ ។ 

ដទ្វះបីជាោ ងណាកដ៏ោយ ម្ស្តន្តី
គណបកសព្បឆ្ាំង និ្ងអងគោរោរពរសិទធិ
ម្នុ្សសអន្តរជារិបាន្សតម្ដងោរដសាក
សាដ យតដ្លដលាក   ុន្ តសន្ បន្តោន្់
រាំតណងជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តីយូរដរក តដ្ល
បណាដ ល ឲ្យមាន្ោររ ាំដលាភសិទធិម្នុ្សស 
អាំរីរុករលួយ ដ ើយោរដឹ្កនាាំព្បដទស
របស់ដលាក កាំរុងនាាំកម្ពុជា ឲ្យោោ យដៅ

ជាព្បដទសផ្កដ ចោ់រ ។  
នាយកព្បរិបរតិទទលួបន្ាុករាំបន្់

អាសីុ ថ្ន្អងគោរោរពរសិទធិម្នុ្សស 
(Human Rights Watch) ដលាក តព្បដ្ 
អាោម្ (Brad Adams) រះិគន្ថ់ា ដលាក 
  ុន្ តសន្ កាំរុងដឹ្កនាាំកម្ពុជា ដូ្ចោរ
ដឹ្កនាាំរបស់ព្បដទសសិងាបុរ ី ប ុតន្តោរដឹ្ក
នាាំដៅកម្ពុជា ផ្សាុយនឹ្ងសិងាបុរពី្រងថ់ា ដម្
ដឹ្កនាាំសិងាបុរ ី ព្បមូ្លធន្ធាន្តដ្ល
ទទលួបាន្ម្កដៅដធវើោរអភ ិឌ្ឍព្បដទស 
ប ុតន្តដម្ដឹ្កនាាំកម្ពុជា បាន្ព្បមូ្លធន្ធាន្
ថ្ន្ព្បដទសដន្ះរចួោកចូ់លដហាដ  របស់
មោួន្ផ្កា ល់ដៅ ញិ ។ 

ដលាក   ុន្ តសន្ ធាោ បប់ាន្ព្បោស

ជាដព្ចើន្ដលើកដព្ចើន្សារចួម្កដ ើយថា 
ដលាក នឹ្ងបន្តរាំតណងជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តី
របស់ដលាកដៅថ្ងៃអនាគរ ដោយរែ ន្
ដរលកាំណរ។់ កនុងឱោសសដមាព ធអររ
សិកាម្យួោលរីតមសីហា ឆ្ន ាំ ២០០៩ 
ដលាកបាន្ព្បោសថា ដលាកនឹ្ងបន្តោន្់
រាំតណង ជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តីរ ូរដ្ល់ឆ្ន ាំ
២០២៣ ។  

ដលាក   ុន្ តសន្ កនុងប ុនាែ ន្ឆ្ន ាំចុង

ដព្ោយដន្ះ បាន្បង្ហា ញម្ ិចេិតាជាដព្ចើន្
ដដ្ើម្បបីង្ហា ញរីកាំដណើ ន្ដសដ្ឋកិចច និ្ង
គដព្មាង ដដ្ើម្បោីរប់ន្ាយភារព្កីព្កដៅ
កម្ពុជា ។ ដលាកបាន្ព្បោន្យ់កយុទធ  
សាស្តសតងែីម្យួដទៀរ ដដ្ើម្បបីដងាើន្ព្បាក់
ចាំណូលរបស់កម្ពុជា ដព្ោយដរលតដ្ល
ព្បាកច់ាំណូលរី ស័ិយោរដ់ដ្រ ដៅកម្ពុជា 
ម្និ្មាន្សាិរភារម្ក គឺគដព្មាងផ្សលិរ 
ព្សូ ឲ្យសល់ដលើសរីដសចកដីព្រូ ោរចាំន្នួ្ 
៤ លាន្ដតាន្ ដដ្ើម្បជីាំរញុោរនាាំអងារដចញ
ោ ងដហាចណាស់ចាំន្នួ្ ១លាន្ដតាន្។  

អរីររាំណាងោរោិល័យឧរដម្សនង
ោរអងគោរស ព្បជាជារិ ទទលួបន្ាុក
សិទធិម្នុ្សសព្បចាាំដៅកម្ពុជា ដលាកព្សី មា 

ដហាគ  ភកិដមន្ (Margo Picken) បាន្
រិរណ៌នាកម្ពុជាថា ជាព្បដទសតដ្ល
ព្គបព់្គងដោយដលាក   ុន្ តសន្ និ្ង
គណបកសព្បជាជន្កម្ពុជា។ ដលាក   ុន្ 
តសន្ និ្ងម្ស្តន្តីគណបកសរបស់ដលាកបាន្
ព្គបព់្គងកម្ពុជា ដោយអាំណាចផ្កត ចមុ់្ម 
ដោយបាន្ព្រួរព្តា សាា បន័្ទ្វាំងឡាយ
តដ្ល អាចព្បករួព្បតជងអាំណាចរបស់    
ររ ់។ 

ដលាកព្សី មា ដហាគ  ភកិដមន្ បន្តដទៀរ
ថា ដលាក   ុន្ តសន្ កាំរុងយកគុណ
សម្បរតិ ដោយសារតរអរីរថ្ន្របបតមែរ
ព្ក ម្ ដ ើយដលាកបាន្បង្ហា ញរីោរ
អភ ិឌ្ឍន្ ៍ និ្ងោរោរប់ន្ាយភារព្កីព្ក   
មណៈដរលតដ្លរបូដលាកផ្កា ល់ និ្ងព្កុម្
ម្ស្តន្តីរបស់ដលាក កាំរុងដកងព្ប ញ័្ច ធន្ធាន្
ថ្ន្ព្បដទសដន្ះ ដោយព្បតម្ព្បមូ្លព្បាក់
ចាំណូលបាន្ម្ករីធន្ធាន្ទ្វាំងដនាះោក់
ចូលដហាដ  មោួន្ឯង ដ ើយចាំតណកឯ ស័ិ
យសិទធិម្នុ្សស គឺព្រូ បាន្ចារទុ់កថា ម្និ្
បាន្ោរ ។  

តាម្រិរដលាក   ុន្ តសន្ ម្និ្ព្រូ 
បាន្ដគដព្ជើសដរ ើសដធវើនាយករដ្ឋម្ស្តន្តីជាប់

រ ូរតាាំងរីតមម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៨៥ ដនាះដទ។ 
ដៅកនុងរយៈដរលថ្ន្ោរដបាះដឆ្ន រជា
សកល ជយួ រាំព្ទដោយអងគោរស ព្ប 
ជាជារិោលរីឆ្ន ាំ១៩៩៣ គណបកសព្ប 
ជាជន្កម្ពុជា បាន្ចាញ់ ប ុតន្តដលាក   ុន្ 
តសន្បដិ្ដសធម្និ្ទទលួយកលទធផ្សលថ្ន្ 
ោរដបាះដឆ្ន រដនាះ។ 

ជាោរសព្ម្បសព្មួ្ល ដលាក   ុន្ 
តសន្ ព្រូ បាន្ដគផ្សដល់រាំតណងជានាយក

រដ្ឋម្ស្តន្តីទី ២ កនុងរោឋ ភបិាលចព្មុ្ះរវាង
គណបកស  វុន្សិុន្បិុច និ្ងគណបកស
ព្បជាជន្កម្ពុជា ។ ប ុតន្តរោឋ ភបិាលចព្មុ្ះ
ព្រូ បាន្បាកត់បកកនុងរដ្ឋព្បហារបងាូរ្ម្
ម្យួ ោលរីថ្ងៃទី ៥-៦ តមកកាោ ឆ្ន ាំ
១៩៩៧ ដោយដលាក  ុន្ តសន្ បាន្
ទមាោ កអ់ាំណាចរបស់ព្រះអងគមាច ស់ន្ដរារតម្ 
រណឫទធិ តដ្លោលដនាះដលាកជានាយក
រដ្ឋម្ស្តន្តីទី១។ ដលាក   ុន្ តសន្ បាន្
ដចាទព្បោន្ស់ដម្ដចព្កុម្ព្រះជាអនកបងាឲ្យ
មាន្ោរបងាូរ្ម្ថ្ងៃទី ៥-៦ កកាោ ឆ្ន ាំ
១៩៩៧ ។ 

រដ្ឋព្បហារបងាូរ្ម្ដន្ះដធវើដ ើង
ដព្ោយរីមាន្ព្រឹរតិោរណ៍ដបាកព្របត់បក
ដៅដលើព្កុម្បារុកររាំព្ទគណបកសព្បឆ្ាំង 
ោលរីតមម្នីាឆ្ន ាំ១៩៩៧ តដ្លបណាដ ល
ឲ្យមាន្ម្នុ្សសោ ងដហាចណាស់ចាំន្នួ្ 
១៦នាកស់ាោ ប ់ និ្ងរងរបសួចាំន្នួ្ ១៤០
នាកដ់ផ្សសងដទៀរ ។ 

នាយកព្បរិបរតិទទលួបន្ាុករាំបន្ ់   
អាសីុ ថ្ន្អងគោរោរពរសិទធិម្នុ្សស 
(Human Rights Watch) ដលាក តព្បដ្ 
អាោម្ ោលរីថ្ងៃទី៨ តមម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១១ បាន្ចារទុ់កដលាក   ុន្ តសន្ 
ជាដម្ដឹ្កនាាំថ្ ឆ្ោ រមាន ក ់ ប ុតន្តដលាក   ុន្ 
តសន្ បាន្ោន្ោ់បអ់ាំណាចយូរដរក 
តដ្លអាចបណាដ លឲ្យព្បដទសកម្ពុជាជបួ
ព្បទះដព្រះថាន កដ់ៅថ្ងៃអនាគរ ។ ដលាក
បន្តដទៀរថា ដលាក   ុន្ តសន្ គរួតរ
ដបាះបងរ់នួាទីរបស់ដលាក ដ ើយ
អនុ្ញ្ញា រឲ្យមាន្ោរដបាះដឆ្ន រដោយដសរ ី
ម្យួដៅកម្ពុជា ដដ្ើម្បឲី្យមាន្ដម្ដឹ្កនាាំកម្ពុ
ជា ដផ្សសងដទៀរ។  

ដលាក តព្បដ្ អាោម្ បតន្ាម្ថា 
៖ “ររប់ាន្ដរៀន្សូព្រដព្ចើន្ណាស់ ។ 
ររ ់ ព្រូ បាន្តរងតាាំងដោយព្បដទសដ ៀរ
ណាម្ ជារដ្ឋម្ស្តន្តីោរបរដទស យ័ដកែងជាង
ដគបាំផុ្សរកនុងរិភរដលាក ោលរីឆ្ន ាំ
១៩៧៩ ដោយសារតរររម់ាន្ភារ

ោ្ សថ្  ដ ើយនិ្ងដចះសព្ម្បមោួន្បាន្
លអ ។ ររក់ដ៏ចះបដព្ម្ើដៅហាវ យរបស់
ររផ់្សងតដ្រ ។ ររប់ាន្ដរៀន្ដធវើោរជាដម្
ដឹ្កនាាំ ដ ើយររអ់ាចដព្បើព្បាស់អាំណាច
របស់ររដ់ដ្ើម្បពី្បឆ្ាំងនឹ្ងអនកជាំទ្វស់នឹ្ង
ររ ់ ។ មាុ ាំសងឃមឹ្ថា ររនឹ់្ងដព្បើព្បាស់
សម្រាភាររបស់ររ ់ ដដ្ើម្បតីព្បោោ យដៅ
ជាដម្ដឹ្កនាាំលអម្យួរបូ ដដ្ើម្បឲី្យព្បដទស
កម្ពុជាមាន្ភាររងុដរឿង ោរដរររសិទធិ
ម្នុ្សស និ្ងលទិធព្បជាធិបដរយយ ។ 
បចចុបបន្ន ដន្ះររប់ាន្បង្ហា ញមោួន្ជា
ម្នុ្សសឆ្ោ រថ្  ប ុតន្តជាបុគគលតដ្លព្បកប
ដោយលកខណៈអ ជិាមាន្" ។  

ដលាក តព្បរ អាោម្ បាន្បន្តដទៀរ

ដលាក   ុន្ តសន្ នាយករដ្ឋម្ស្តន្តកីម្ពុជាោលរីថ្ងៃទី ១៤ តមម្ងុិនា ឆ្ន ាំ ២០០៧  ។ UPI Photo/keizo Mori  

ររ ់ [ ដលាក   ុន្ តសន្ ] បាន្ដរៀន្សូព្រដព្ចើន្ណាស់ ។ ររ ់ ព្រ ូបាន្តរងតាាំងដោយ
ព្បដទសដ ៀរណាម្ ជារដ្ឋម្ស្តន្តោីរបរដទស យ័ដកែងជាងដគបាំផុ្សរកនុងរិភរដលាក ោលរីឆ្ន ាំ 

១៩៧៩ ដោយ សារតរររម់ាន្ភារ ោ្ សថ្  ដ ើយនិ្ងដចះសព្ម្បមោួន្បាន្លអ ។ ររក់ដ៏ចះបដព្ម្ើ
ដៅហាវ យរបស់ររផ់្សងតដ្រ ។ ររប់ាន្ដរៀន្ដធវើោរជាដម្ដឹ្កនាាំ ដ ើយររអ់ាចដព្បើព្បាស់អាំណាច
របស់ររដ់ដ្ើម្បពី្បឆ្ាំងនឹ្ងអនកជាំទ្វស់នឹ្ងររ ់ ។ មាុ ាំសងឃមឹ្ថា ររនឹ់្ងដព្បើព្បាស់សម្រាភាររបស់
ររ ់ ដដ្ើម្បតីព្បោោ យដៅជាដម្ដឹ្កនាាំលអម្យួរបូ ដដ្ើម្បឲី្យព្បដទសកម្ពុជាមាន្ភាររងុដរឿង ោរដរររ
សិទធមិ្នុ្សស និ្ងលទិធព្បជាធិបដរយយ ។ បចចុបបន្ន ដន្ះររប់ាន្បង្ហា ញមោួន្ជាម្នុ្សសឆ្ោ រថ្  ប ុតន្តជា
បុគគលតដ្លព្បកបដោយលកខណៈអ ជិាមាន្      ។ ខ្ររដ អាោម  

តក្ៅទាំព័រទី  ៦ 



សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៦ 

កមពុជា 

ថា ដលាក   ុន្ តសន្ ម្និ្តម្ន្ជាម្នុ្សស
តដ្លមាន្ព្បជាព្បិយភារដទ ប ុតន្តដលាក 
  ុន្ តសន្ អាចដៅរការាំតណងរបស់
ដលាកបាន្ដោយសារតរោរគាំរាម្កាំត ង 
និ្ងអាំដរើរុករលួយ តដ្លបាន្អនុ្ញ្ញា រឲ្យ
ដលាក   ុន្ តសន្ ដព្បើព្បាស់ទឹកព្បាក់
របស់ដលាកទិញម្ស្តន្តីតដ្លព្បឆ្ាំងនឹ្ងរបូ
ដលាក ។ 

ដលាកបន្តដទៀរថា ដលាក   ុន្ តសន្ 
បាន្ដព្បើព្បាស់ ធីិសាស្តសតបាំតបក និ្ងព្រួរ 
ព្តាបាន្ោ ងលអ ដដ្ើម្បដីធវើឲ្យគណបកសព្ប 
ឆ្ាំងដមាយ៖«មាុ ាំគិរថា ដលាក   ុន្ តសន្ 
ចងដ់ោដ បោដ បនិ់្ងរព្ងឹងអាំណាចរបស់មោួន្ 
និ្ងបញ្ចបោ់ររះិគន្រ់ោឋ ភបិាល របស់
ដលាកដៅកនុងព្បដទសកម្ពុជា ។ ដលាកចង់
ឲ្យមាន្គណបកសតរម្យួ ដបើដទ្វះបីជា
ដលាកដធវើរុរឲ្យមាន្ោរដបាះដឆ្ន រ
សព្មាបរ់យៈដរល ៥ ឆ្ន ាំម្ដងកដ៏ោយ 
រីដព្ពះោរដបាះដឆ្ន រទ្វាំងដនាះ ររអ់ាច
ដរៀបចាំបាន្ដដ្ើម្បឲី្យមោួន្ររឈ់នះដឆ្ន រជា
សវ័យព្ប រតិ ។ ររក់ច៏ងព់្គបព់្គងធន្ 
ធាន្របស់ព្បដទសកម្ពុជាទ្វាំងអស់ ដ ើយ
ររច់ងត់កតព្បព្បដទសកម្ពុជា ដៅជាព្ប 
រន័្ធមូ្លធន្និ្យម្ព្បកបដោយរបបផ្កដ ច់
ោរ» ។ 

ដលាក   ុន្ តសន្ បាន្តព្បោោ យជា
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី ដព្ោយដរលតដ្លអរីរ
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី ដលាក ចាន្ ់ សីុ បាន្
ទទលួម្រណភារ ។ 

ដលាក តប ន្ សុ ណា  អរីរនាយករដ្ឋ
ម្ស្តន្តី ថ្ន្សាធារណរដ្ឋព្បជាមានិ្រកម្ពុជា 
បាន្អះអាងព្បាប ់ទិយអុាសីុដសរឲី្យដឹ្ងថា 
ដលាក   ុន្ តសន្ បាន្ទទលួរាំតណងជា
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី ដោយសារតរដលាក   ុន្ 
តសន្ម្និ្បាន្ជាំទ្វស់នឹ្ងគាំនិ្រថ្ន្ោរព្រួរ 
ព្តារបស់ដ ៀរណាម្ ោលរីដរលដនាះ ។ 

បចចុបបន្នដន្ះគូព្បតជងរបស់ដលាក 
  ុន្ តសន្ ហាកបី់ដូ្ចជារែ ន្សម្រាភារ
កនុងោរដ្ដណដើ ម្យកជយ័ជម្នះដលើគណ

បកសព្បជាជន្កម្ពុជា ដោយសាររួកដគកាំ 
រុងដ្ដណដើ ម្រន ដដ្ើររជួាគណបកសព្ប ឆ្ាំង
ដៅកម្ពុជា ។  

ដលាក សម្ រងសុ ី បចចុបបន្នកាំរុងរស់
ដៅនិ្រដទសមោួន្ដៅព្បដទសបារា ាំង ដព្ោយ
ដរលរុលាោរព្កុងភនាំដរញ បាន្ោរ់
ដទ្វសដលាកឲ្យជាបគុ់កចាំន្នួ្ ១២ ឆ្ន ាំ រី
បទផ្សាយររ័ម៌ាន្ ម្និ្រិរតកោងបន្ោាំឯក
សារនិ្ងបាំផ្កោ ញព្ទរយសម្បរតិសាធារណៈ ។ 

ចាំតណកឯសដម្ដចព្កុម្ព្រះ ន្ដរារតម្    
រណឫទធិ  ញិ ព្រូ បាន្ដព្ជើសដរ ើសជា
ព្បធាន្គណបកស ន្ដរារតម្ រណឫទធិ ប ុតន្ត
គណបកសម្និ្ទទលួបាន្ោររាំព្ទរីអនក
ដបាះដឆ្ន រដនាះដទ ។ គណបកសដន្ះបាន្
ជាបដ់ឆ្ន រតរចាំន្នួ្រីរដៅអីប ុដណាា ះ កនុង
ោរដបាះដឆ្ន រឆ្ន ាំ ២០០៨ ។ អនក ភិាគ
បាន្រះិគន្គ់ណបកសព្បឆ្ាំងជាលោ ាំង ដៅ
មុ្ន្ដរលោរដបាះដឆ្ន រឆ្ន ាំ ២០០៨ 
ដោយសារតរដម្ដឹ្កនាាំគណបកស សម្     
រងសុ ី និ្ងគណបកសសិទធិម្នុ្សស ម្និ្ព្រម្

ស ោរបដងាើរជាគណបកសព្បឆ្ាំង តរ
ម្យួ ដដ្ើម្បពី្បករួព្បតជងនឹ្ងគណបកស
ោន្អ់ាំណាច ។ 

ដលាក យឹម្ សុ ណា  អនកនាាំពកយ
គណបកស សម្ រងសុ ី បាន្ព្បាប ់ទិយអុាសីុ
ដសរ ីរីដដ្ើម្តមម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១ ថា ដទ្វះ
បីកម្ពុជា មាន្ោរអភ ិឌ្ឍបន្តិចបន្តួចតម្ន្ 
ប ុតន្តកម្ពុជា ដៅមាន្បញ្ញា ជាដព្ចើន្តដ្ល
ដៅម្និ្ទ្វន្ប់ាន្ដោះព្សាយ ។ 

ដទ្វះបីជាមាន្ោរអះអាងថា មាន្ោរ
ដកើន្ដ ើងតផ្សនកដសដ្ឋកិចចោ ងណា ក៏
ដោយ ព្បដទសកម្ពុជា រស់បាន្ដោយោរ
ោកទ់្វន្រីបរដទសជាម្ធយម្ ៥០០ លាន្
ដុ្លាោ រកនុងម្យួឆ្ន ាំ ដ ើយជាព្បដទសជាំ 
ពកប់ាំណុលដគដ្ធ៏ាំម្យួផ្សងតដ្រ ។ ដព្ៅរី
ដនាះកម្ពុជា កព៏្រូ បាន្អនក ភិាគចារទុ់ក
ថា ជាព្បដទសកាំរុងរងឥទធិរលោ ងលោ ាំង
រីព្បដទសចិន្ ផ្សងតដ្រ ។ 

ោលរីតម ចិេិោ ឆ្ន ាំ២០១០ កនុងដ្ាំ 
ដណើ របាំដរញទសសន្កិចចរបស់រដ្ឋម្ស្តន្តីោរ

បរដទសស រដ្ឋអាដម្រកិ ដលាកព្សី  ុីល
ទារ ីគោិន្រុន្ (Hillary Clinton) បាន្ដសនើ
កុាំឲ្យព្បដទសកម្ពុជា រឹងតផ្សអកដៅដលើព្ប 
ដទសចិន្ តរម្យួជាថ្ដ្គូរបស់មោួន្។ 
ដលាកព្សីបន្តដទៀរថា ដទ្វះបីកម្ពុជា មាន្
ទាំនាកទ់ាំន្ងលអជាម្យួចិន្ ប ុតន្តកម្ពុជា 
ព្រូ ហា ន្ព្បឈម្មុ្មនឹ្ងព្បដទសចិន្ ព្ប 
សិន្ដបើកម្ពុជា មាន្កដីកងវល់រីបញ្ញា បរ ិ
សាា ន្ពករ់ន័្ធនឹ្ងោរសាងសងវ់ារអីគគិស 
នី្កនុងទដន្ោដម្គងគ ។ 

ងែីៗដន្ះដលាក   ុន្ តសន្ ព្រូ បាន្ដគ
រះិគន្ថ់ា ដលាកកាំរុងបដងាើរជាព្កុម្
បណាដ ញ សព្មាបប់ន្តោរដឹ្កនាាំព្បដទស
កម្ពុជា ដោយោរតរងតាាំងសាចញ់ារិ
ដលាកដធវើជាដម្ដឹ្កនាាំដៅកម្ពុជា។ 

ដលាក   ុន្ តសន្ ោលរីដដ្ើម្    តម
ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១ បាន្តរងតាាំង និ្ងដ្ាំ 
ដ ើងឋាន្ន្តរសកដិកូន្ព្បុសចបង របស់
ដលាក គឺដលាក   ុន្ មា តណរ ជាឧរដម្
ដសនី្យដ៍ទ្វផ្កា យរីរ តដ្លមាន្មុ្មង្ហរ

បតន្ាម្ជាដម្បញ្ញា ោររងថ្ន្បញ្ញា ោរោឋ ន្
កងទរ័ដជើងដរកថ្ន្កងដោធរលដមម្រ
ភូម្និ្ា ។ ោរតរងតាាំងដន្ះព្រូ បាន្អនករះិ
គន្ប់ាន្ដលើកដ ើងថា ជាោរតរងតាាំង
ដដ្ើម្បបីដងាើរជាបណាដ ញព្គួសារ ដលាក 
  ុន្ តសន្ ដដ្ើម្បរីការាំតណងរបស់ដលាក 
ដដ្ើម្បពី្គបព់្គងព្បដទសកម្ពុជា ។ 

ព្បរិកម្ែដៅនឹ្ងោរដលើកដ ើងរបស់
អនករះិគន្ ់ ដលាក   ុន្ តសន្ ដលាក ថ្ផ្ស 
សីុផ្កន្ អនកនាាំពកយគណៈរដ្ឋម្ស្តន្តីកម្ពុជា 
មាន្ព្បសាសន្ោ៍លរីដដ្ើម្តមម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១១ ថា ដលាក   ុន្ តសន្ បាន្
បន្សល់ទុកនូ្ សម្ទិធផ្សលជាដព្ចើន្សព្មាប់
កម្ពុជា។ ដលាកបន្តថា ោរតរងតាាំង
ដលាក   ុន្ មា តណរ ជាដម្ដឹ្កនាាំកង
ទរ័កម្ពុជា ម្និ្តម្ន្ដដ្ើម្បសីនងរាំតណងរី
ឪរុកដលាកដនាះដទ។ 

ដទ្វះជាោ ងណាកដ៏ោយ អនក ភិាគ
  ិឌ្ឍន្ន៍្ដោបាយដៅកម្ពុជា បាន្ដលើក
ដ ើងថា ោរដឹ្កនាាំព្បដទសកម្ពុជា របស់
ដលាក   ុន្ តសន្ កាំរុង្ន្ដៅរកអាំ 
ណាចផ្កដ ចោ់រ ដ ើយគណបកសព្បឆ្ាំង
ដៅកម្ពុជា នឹ្ងោន្ត់រទន្ដ់មាយបន្តិច     
ម្ដងៗ ។ 

អនក ភិាគបន្តដទៀរថា បចចុបបន្នដន្ះដគ
សដងារដឃើញថា ព្គួសារសាចញ់ារិរបស់
ដលាក   ុន្ តសន្ កាំរុងតរព្គបព់្គង    
កម្ពុជា ។ ោរព្គបព់្គងមាន្ដូ្ចជា កូន្
ព្បុសចបងដលាក   ុន្ តសន្ ដលាក   ុន្ 
មា តណរ ដធវើជាឧរដម្ដសនី្យ៍ដទ្វផ្កា យរីរ 
តដ្លមាន្មុ្មង្ហរបតន្ាម្ជាដម្បញ្ញា ោររង
ថ្ន្បញ្ញា ោរោឋ ន្កងទរ័ដជើងដរកថ្ន្កង
ដោធរលដមម្រភូម្និ្ា។ កូន្ព្សី គឺដលាក
ព្សី   ុន្ មា ណា ជានាយកព្គបព់្គង
សាា នី្យ ទិយ ុ និ្ងទូរទសសន្ប៍ាយន័្ ភរោិ
របស់ដលាក   ុន្ តសន្ គឺដលាកព្សី ប ុន្ 
រា នី្   ុន្ តសន្ ជាព្បធាន្ោកបាទ
ព្ក ម្កម្ពុជា។ ដលាក   ុន្ តសន្ ព្រូ ជា
ដ្ន្ោងជាម្យួនឹ្ងឧបនាយករដ្ឋម្ស្តន្តីកម្ពុជា 
ចាំន្នួ្រីរនាក ់ និ្ងអរីរសនងោរប ូលិស
ជារិមាន ក ់៕ 

តពីទាំពរ័ទ ី ៥ 

រុលាោរព្បជាជន្ដមរតមារព់្ជកូថ្ន្បកសកុម្ែុយនិ្សតដ ៀរណាម្ថ្ងៃទី ០៨ តម ចិេិោ ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
ដលាក ទឹម្ សាមន្ អរីរព្រះដៅអធិោរ រតភនាំឌិ្ន្លងដជើង ព្សកុគិរ ីង ់ដមរតតាតក  ព្រ ូបាន្រោឋ ភបិាលតមែររបស់ដលាក   ុន្ តសន្ 
ចាបផ់្សសកឹដ ើយបញ្ាូ ន្ដៅោកគុ់កនិ្ងោរដ់ទ្វសដៅព្បដទសដ ៀរណាម្  ដចាទរីបទអវមី្យួតដ្លគណបកសព្បជាជន្កម្ពុជាដៅថា 

«បាំតបកបាំបាកម់្រិតភារដ ៀរណាម្កម្ពុជា» ។  

 ិទយុ្ ាំក្េងកមពុជាក្រោម ដចញផ្សាយដរៀងរាល់ថ្ងៃ តាម្រយៈដគ ទាំររ័ www.vokk.net 



សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៧ 

ក្ ៀតណាម 

ដោយ ថាច ់ជាំដរឿន្   
អងគោរឃាោ ាំដម្ើលសិទធិម្នុ្សស 

Human Right Watch ោលរីថ្ងៃ
ទី ១0 តមម្ករា សបាត  ៍ដន្ះបាន្ដចញ 
ដសចកតីតងោងោរណ៍ម្យួអាំព នា ឲ្យអាជាា
ធរដ ៀរណាម្ «ដបាះបងដ់ចាលនូ្ ដរល
ន្ដោបាយររឹបន្តឹងនិ្ងបាំបិទមារ»់ អនក
តមវងគាំនិ្រដោយសន្តិ ធីិនិ្ងអ ិងាមុ្ន្
ដរល តដ្លគណបកសកុម្ែុយនិ្សតដ ៀរ   
ណាម្ដរៀបចាំម្ហាសន្និបារបកស ដលើក
ទី  ១១ ។ ទន្ាឹម្ដន្ះតដ្រ អងគោរឃាោ ាំដម្ើល
សិទធិម្នុ្សសម្យួដន្ះ កសូ៏ម្អាំព នា ឲ្យ  
ដ ៀរណាម្ផ្សតល់ដសរភីារដ្ល់អនកតដ្លកាំ 
រុងជាបគុ់កន្ដោបាយ និ្ងអនកតដ្ល
កាំរុងតរឋរិកនុងករណីដសុើបអដងារ ដោយ
ឥរលកខមណឌ  ។ 

អងគោរតដ្លមាន្ទីសាន កោ់រដៅទី
ព្កុង New York បាន្ឲ្យដឹ្ងថាសកម្ែ 
ភារបស្តង្ហា បរបស់រោឋ ភបិាលបកសកុម្ែុយ
និ្សតដ ៀរណាម្ដកើន្ដ ើង គួរឲ្យករ់
សមាគ ល់ដៅដលើសកម្ែជន្សិទធិម្នុ្សសមុ្ន្
ដរលសមាជបកសដលើកទី ១១ តដ្ល បាន្
ចាបដ់ផ្សតើម្ដៅថ្ងៃទី ១២ តមម្ករា ដន្ះ ។ 

អងគោរឃាោ ាំដម្ើលសិទធិម្ ម្នុ្សស
Human Right Watch បាន្ដលើកយក
បទបញ្ញា ម្យួ របស់ដលាកនាយករដ្ឋម្ស្តន្តី
ដ ៀរណាម្ Nguyen Tan Dung បាន្
ចុះ រាដលលោលរីតមធនូ ឆ្ន ាំដៅម្ញិ ថា 
«រដ្ឋអាំណាចព្គបជ់ាន្ ់ ថាន កព់្រូ តរព្បមូ្ល
កមាោ ាំងដោះព្សាយរាល់បញ្ញា ដៅត  និ្ងសែុក
សាែ ញតដ្លដកើររីបញ្ញា សាសនា ជន្
ជារិ និ្ងបញ្ញា បតឹងផ្សតល់ដោយព្បមូ្លផ្សតុ ាំរន

ជាដដ្ើម្ ម្និ្ព្រូ ទុកឲ្យមាន្បញ្ញា សែុព្គ
សាែ ញ ដដ្ើម្បបីាន្ឱោសដ្ល់លែ ាំងដធវើោរ
វាយព្បហារនិ្ងបាំផុ្សសឲ្យមាន្ោរព្បឆ្ាំង
ដ ើយ»។ 

ដលាក Phil Robertson នាយក
រងអងាោរ Human Right Watch ព្បចាាំ
អាសីុបាន្ោកស់ាំន្រួថា «ដ រុអវីបាន្ជា
ថាន កដឹ់្កនាាំថ្ន្រោឋ ភបិាលបកសកុម្ែុយនិ្សត
ដ ៀរណាម្តរងតរមាន្ោរភយ័លោ ចនូ្ ោរ
សតម្តងម្រិអាំរីទុកខកងវល់របស់រលរដ្ឋថ្ន្
ព្បដទសរបស់មោួន្»។ 

ដលាក Phil Robertson បាន្បន្ត

ដទៀរថា «ដ្ល់ដរលតដ្លដ ៀរណាម្ដផ្កត រ
អារម្ែណ៍ដៅដលើបញ្ញា សិទធិម្នុ្សស ដ ើយ
ដដ្ើម្បឲី្យព្បដទសមាន្ោររកីចាំដរ ើថាន កដឹ់្កនាាំ
ដ ៀរណាម្គរួតរផ្សតល់សិទធិឲ្យព្បជារលរដ្ឋ
របស់មោួន្មាន្សិទធិព្គបព់្រន្ ់ ដូ្ចតដ្ល
មោួន្បាន្ចុះសន្ធិសញ្ញា ជាម្យួអន្តរជារជាំ
ជសួសកម្ែភាររបសងារដ់សរភីារជា
មូ្លោឋ ន្ និ្ងោរបាំបិទមារអ់នកបដញ្ចញ
ដោបល់តមវងគាំនិ្រ ញិដទើបព្បដសើរ»។ 

ម្ហាសន្និបារបកសដលើកទី ១១ ថ្ន្
រោឋ ភបិាលបកសកុម្ែុនិ្សតដ ៀរណាម្ មាន្   
រយៈដរល ៨ ថ្ងៃ ចាប ់ រីថ្ងៃទី ១២ តម   

ម្ករា ដន្ះដៅ ដដ្ើម្បដីធវើោរដព្ជើសដរ ើសដម្
ដឹ្កនាាំងែី និ្ងោកត់ផ្សន្ោរដសដ្ឋកិចចសងគម្
ដៅអនាគរនាគរ នាដរល ៥ ឆ្ន ាំ លង
មុ្មដន្ះ ។ 

អងគោរឃាោ ាំដម្ើលសិទធិម្នុ្សស
Human Right Watch បាន្បញ្ញា ក់
ថា បចចុបបន្ន មាន្អនកតដ្លកាំរុងជាបឃុ់ាំ
ឃាាំងជាង ៤០០ នាកដ់ៅព្បដទសដ ៀរ
ណាម្ តដ្លរកួដគសុទធតរជាអនកព្រន្ត់រ
បាន្ដព្បើព្បាស់សិទធិជាមូ្លោឋ ន្របស់មោួន្
ប ុដណាា ះ ។ 

ដ ៀរណាម្ដៅម្និ្ទ្វន្ម់ាន្ព្បរិ 
កម្ែអវីដទ ចាំដពះដសចកតីតងោងោរណ៍ដន្ះ
របស់អងគោរឃាោ ាំដម្ើលសិទធិម្នុ្សស ដៅ
ដ ើយ ។ ទ្វកទិ់ន្ដរឿងដន្ះតដ្រ ទីភាន កង់្ហរ
ររ័ម៌ាន្ AF P  បាន្ព្សងស់ម្តរីបស់
ដលាក  Dinh The Huynh សមាជិក
ម្ជឈមិ្បកសថ្ន្រោឋ ភបិាលដ ៀរណាម្ និ្ង
ជានិ្រន្ធនាយកោតសរ N h a n 
D a n  បាន្តងោងដៅកនុងអងគសន្និសីទ
ោតសរម្យួថា «ដ ៀរណាម្ម្និ្ព្រូ ោរ 
និ្ងោចល់រ ម្និ្អាចមាន្ន្ដោបាយ
ដសររី ុបកសដ ើយ»។ 

ទីភាន កង់្ហរររ័ម៌ាន្បារា ាំងដ្តដ្ល
បាន្ ភិាគថា ដៅដ ៀរណាម្អនកតដ្លបាន្ 
ដឃាសនាដដ្ើម្បបីាំដរ ើឲ្យរបបរ ុបកស អាច
ព្បឈម្នឹ្ងោរចាបោ់កគុ់ក ។ 

ដ ៀរណាម្បាន្ចាបដ់ផ្សតើម្អនុ្ រត
ដរលន្ដោបាយអវីម្យួ តដ្លដគដៅ
ថា «ផ្កោ ស់បតូរ»ោលរីម្ហាសន្និបារបកស
ដលើកទី ៦ នាឆ្ន ាំ ១៩៨៦  ៕ 

 

អងគោរឃ្ា ាំក្មើល្ទិធិមន្ុ្ស (HRW) អាំពា ន្ទ ឲ្យក្ ៀតណាម
រញ្ឈរ់ោររាំរិទមាត់អនកខ្មវងគាំន្ិតមុន្ក្ពលមហា្ន្នបិ្តតរកស 

ដៅដ ៀរណាម្អនកតដ្លដឃាសនាដដ្ើម្បរីបបដសររី ុបកស នឹ្ង
ព្រ ូបាន្បកសកុម្ែុយនិ្សតយនួ្ចាបោ់ករ់ន្ធនាររ ។ AP 

Wikileaks ទមាា យឯកសារ្មាៃ ត់
ទាក់ទងន្ឹងទ្សន្ៈ្ហរដឋ    
អាក្មរកិេាំក្ពាោះន្ទយករដឋមស្តន្រី 
ក្ ៀតណាម ក្ងវៀង តឹង យ៉ាងុ 
តព្បសព្ម្លួ ថាច ់ព្បីជា ដគឿន្ 
ឯកសារសមាៃ ររ់បស់ស រដ្ឋអា

ដម្រកិព្រូ បាន្តបកធាោ យ ដ ើយព្រូ បាន្
ោតសរអងដ់គោសដធវើោរផ្សសរវផ្សាយ ថា 
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី ដងវៀង រឹង យ ុង ថ្ន្ព្ប 
ដទសបកសកុម្ែុយនិ្សតដ ៀរណាម្ នឹ្ងព្រូ 
បាន្ម្ហាសន្និបារបកស ដព្ជើសតាាំងជា
ដបកខជន្នាយករដ្ឋម្ស្តន្តីម្យួអាណរតិដទៀរ 
ោ ងរិរព្បាកដ្ ។ 

ឯកសារតដ្លដគ ទាំររ័ Wikile 
aks ដចញផ្សាយ ដ ើយព្រូ បាន្ោតសរ 
The Guardian របស់អងដ់គោសដចញ
ផ្សាយកនុងដរលងែីៗដន្ះថា  ជន្ជារិអា
ដម្រកិមាន កម់្និ្បដញ្ចញអរតសញ្ញា ណបាន្
និ្ោយថា ដលាក យ ុង ព្រូ បាន្ដគចារ់
ទុកថាជាអនក «មាន្ព្បជាព្បិយភារ» កនុង
ោររកានូ្ រនួាទីជានាយករដ្ឋម្ស្តន្តីម្យួ
អាណរតិដទៀរ ។ 

ឯកសារតដ្លបាន្តបកធាោ យដន្ះ 
ព្បត លជាព្រូ បាន្ចងព្កងោលរីឆ្ន ាំ 
២០០៩ គឺមុ្ន្ោរដបើកម្ហាសន្និបារ
បកសកុម្ែុយនិ្សតដ ៀរណាម្ តដ្លបាន្ព្បា 
ររធដ ើងរយៈដរល ៨ ថ្ងៃ ចាបរី់ថ្ងៃទី ១២ 
តមម្ករា ដន្ះដៅ ។ 

 ឯកសារដន្ះ បាន្ករព់្តាថា 
ដលាក យ ុង និ្ង ដលាក ដងវៀង រឹង សាង 
ជាអនកមាន្ឥទធិរលបាំផុ្សរ ដៅកនុងថ្ផ្សាកនុង
របស់បកសកុម្ែុយនិ្សតដ ៀរណាម្ ដូ្ដចនះ
បាន្ជាអនកទ្វាំងរីរដន្ះមាន្អាំណាចោ ង
លោ ាំងដៅកនុងព្បដទសដ ៀរណាម្ ។ 

ដទ្វះោ ងដន្ះកតី ឯកសារសមាៃ រ់
ដន្ះ បាន្ករស់មាគ ល់ថា  អនកទ្វាំងរីរ
លងដលើម្និ្មាន្ដរលន្ដោបាយផ្កោ ស់
បតូរគរួឲ្យករស់ម្គល់ ដូ្ចជាដលាកអរីរ
នាយករដ្ឋម្ស្តន្តី   ់ វុា ាំង ដកៀក (Vo Van 
Kiet) ដទ ។ 

ប ុតន្តអនកទ្វាំងរីរដន្ះ ព្រូ បាន្ដគ    
រណ៌័នាថា មាន្ដរលន្ដោបាយដឆ្ព ះ
ដៅរកទីផ្សារដសរ ី និ្ងរាំព្ទឲ្យមាន្ដរល
ន្ដោបាយស ព្បរិបរតិោរ រវាងស 
រដ្ឋអាដម្រកិ និ្ងដ ៀរណាម្ ។ 

រ ូរម្កដ្ល់ដរលដន្ះ W i k i l 
e a k s  បាន្ដចញផ្សាយនូ្ ឯកសារ
សមាៃ រព់្បមាណជិរ ២០០០ កនុងបណាត
ឯកសារដអ ិចព្រនិ្ច តដ្លរកួដគទទលួ
បាន្ជាង ២៥០០០ ។ ោតសរ   The 
Guardian និ្ងទីភាន កង់្ហរររ័ម៌ាន្អឺុរ  បុ 
៤ ដផ្សសងដទៀរ បាន្រមួ្រន ផ្សសរវផ្សាយនូ្ 
ឯកសារដន្ះជាម្យួ Wikileaks ។ 

ម្ហាសន្និបារបកសកុម្ែុយនិ្សត   
ដ ៀរណាម្ដលើកទី ១១ ដដ្ើម្បដីព្ជើសដរ ើស
ដម្ដឹ្កនាាំងែី និ្ងរិភាកាអាំរីបញ្ញា ដសដ្ឋ
កិចចរយៈដរល ៥ ឆ្ន ាំ ដៅដៅអនាគរ ៕  

ដោយ ដសៀក សារនិ្/RFI 
ព្បដទសដ ៀរណាម្ បាន្អនុ្ម្រ័

ព្កឹរយងែមី្យួ សព្មាបប់ដងាើរព្កបមណ័ឌ ព្គប ់
ព្គងសកម្ែភាររបស់អនកោតសរ និ្ងអនក
បដងាើរ Blog ដោយដព្រងឲ្យមាន្ោរ
រិន្យ័ោ ងធៃន្ធ់ៃរ។ ទ្វាំងដន្ះ បតន្ាម្រីដលើ 
 ធិាន្ចាបម់្យួចាំន្នួ្តដ្លមាន្  ដ ើយ
តដ្លគណៈកមាែ ធិោរអាដម្រោិាំងលងោរ 
ពរអនកោតសរ ( CPJ ) ធាោ បប់ាន្បរហិារ
ថា  ជា ធិាន្ចាបស់មាោ បសិ់ទធដិសរភីារ ។ 

ដបើដោងតាម្អរាបទចាប ់ តដ្ល
បាន្ចុះ រាដលល ដោយដលាកនាយក
រដ្ឋម្ស្តន្តីដ ៀរណាម្ Nguyen Tan Dung
តដ្លព្រូ ចូលជាធរមាន្ ដៅតមដព្ោយ  
ដ ើយតដ្លដព្រងមាន្ោររិន្យ័ដ្ល់ដៅ
៤០ លាន្ដុ្ង ឬព្រូ ជា ២០០០ ដុ្លាោ រ

ដ្ល់ជន្ណាតដ្លបាន្ផ្សសរវផ្សាយររ័ ៌
មាន្ដោយរែ ន្ ”ោរអនុ្ញ្ញា រ” ឬរុាំសម្
ព្សបនឹ្ង”ផ្សលព្បដោជន្រ៍បស់ព្បជាជន្” 

ដៅកនុងដសចកតីតងោងោរណ៍ម្យួ
របស់គណៈកមាែ ធិោរអាដម្រោិាំងលង
ោរពរអនកោតសរ (CPJ )បាន្បរហិារ
ថា  ព្កឹរយងែីដន្ះជាព្កឹរយ ”សមាោ បសិ់ទធិដសរ ី
ភារ” ោកប់តន្ាម្រីដលើ ធិាន្ចាបត់ដ្ល
មាន្លកខណៈដូ្ចរន ដន្ះដ ើយតដ្លធាោ ប ់
មាន្ជាដព្ចើន្រចួដៅដ ើយ ។ 

ដលាក Shawn Crispin អនក
រាំណាងថ្ន្អងគោរោរពរអនកោតសរដៅ
រាំបន្អ់ាសីុអាដគនយប៍ាន្តងោងបរហិារថា  “ 
ព្កឹរយងែីរបស់អាជាា ធរដ ៀរណាម្ដន្ះគឺដធវើ
ដ ើង ដដ្ើម្បបីដងាើន្ោរដោត បោត បព់្រួរព្តា
របស់រោឋ ភបិាលដ ៀរណាម្ដៅដលើអនក

ោតសរតរប ុដណាា ះ” ។ ដ ើយគណៈកមាែ
ធិោរអាដម្រោិាំងលងោរពរអនកោតសរ
( CPJ)បាន្បរហិារដទៀរអាំរីោរបងខិរបងខាំ 
របស់អាជាា ធរដ ៀរណាម្ ឲ្យអនកោតសរ
តងោងព្បាបប់ង្ហា ញ រីព្បភរររ័ម៌ាន្របស់
មោួន្ដ ើយ និ្ងោរហាម្ឃាររុ់ាំឲ្យដព្បើ
រ សសនាម្ ។ 

ចាំតណកឯសារររ័ម៌ាន្ T h a n 
Nien តដ្លជាសារររ័ម៌ាន្ម្យួដ្ស៏ាំលន្់
ដៅព្បដទសដ ៀរណាម្បាន្ដ្កព្សងស់ាំដី្
របស់ដលាក Trinh Thanh តដ្លជា
ដម្ធា  ី ដៅទីព្កុង ូជីម្ញិបង្ហា ញឲ្យដឹ្ង
ថា  “អនកោតសរគរួតរមាន្សិទធិោរពរ
ព្បភរររ័ម៌ាន្របស់មោួន្ដៅកនុងោរដសុើប
អដងារដៅដលើអាំដរើរុករលួយ”។ 
 គណៈកមាែ ធិោរអាដម្រោិាំងលងោរពរ

អនកោតសរ ( CPJ ) បាន្ដធវើោរដចាទ
ព្បោន្ដ់ទៀរថា  “ ព្កឹរយងែីដន្ះជាព្កឹរយ”
សមាោ បសិ់ទធិដសរភីារ ”ដ ើយកដ៏ធវើដ ើង
ដដ្ើម្បសីាំដៅដៅដលើអនកបដងាើរ Blog តដ្ល
ដព្បើរ សសនាម្ដោយរកួដគចងដ់គចដ ះរី
ោរតាម្ដធវើទុកខបុកដម្នញ របស់អាជាា ធរ   
ដ ៀរណាម្ ៕ 

ក្ ៀតណាមក្េញរកឹតយងែី្រមារ់រក្ងាើតរករម័ណឌ រគរ់រគងអនកោខ្្តន្ិង
អនករក្ងាើត Blog  

ដលាកនាយករដ្ឋម្ស្តន្តដី ៀរណាម្ Nguyen 
Tan Dung ។ Reuters  



សារព័ត៌មាន្សារព័ត៌មាន្  ថ្រពន្គរថ្រពន្គរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អាំពី ទីរកុងថ្រពន្គរ ឬ ទីរកុង ហូ ជី មុិញ 

ដោយ ថាច ់ព្បីជា ដគឿន្ 
អរាន្យ័តាម្ភាសាយនួ្ៈ 
ដព្ោយរីជន្ជារិយួន្ តដ្លបាន្

ដភៀសមោួន្រីរាំបន្រុ់ងកង័ (Tonkin) ឬ 
ហាណូយ (Hà Nội) ភាគលងដជើងថ្ន្
ព្បដទសដ ៀរណាម្ម្ករស់ដៅកនុងទីព្កុង 
ថ្ព្រន្គរ នាសរ រសរទី៍ ១៧ ថ្ព្រន្គរព្រូ 
បាន្ដសតចយួន្ដ ែ្ ះ ដងវៀង អាញ់ 
(Nguyễn Ánh) បតូរដ ែ្ ះជាភាសាយួន្
ថា ោ ដិ្ន្ (អកសរយួន្ៈGia Định) 
(អកសរចិន្:嘉定) ។ ដៅឆ្ន ាំ ១៨៦២ 
ដព្ោយដរលបារា ាំងបាន្ចូលោន្ោ់បទី់
ព្កុងថ្ព្រន្គរ រកួដគបាន្លុបដ ែ្ ះ ោ 
ដិ្ន្ ដចញ ដ ើយបាន្បតូរដ ែ្ ះជាផ្សោូ ោរ
ថា សាយ គន្ (Sài Gòn)  ញិ ដ ើយ
ដ ែ្ ះដន្ះ ព្រូ បាន្ដគសាគ ល់ជាសាធារ
ណៈរ ូរម្កដ្ល់សរវថ្ងៃ ។ ដទ្វះបី
បារា ាំងបាន្លុបដ ែ្ ះោ ដិ្ន្ ដ ើយបតូរ
ដៅជា សាយ គន្ ដ ើយកតី កដ៏ ែ្ ះ 
ោ ដិ្ន្ជាអកសរចិន្ 嘉定 ដៅតរព្រូ 
បាន្ដគសរដសរដៅដលើតផ្សន្ទី sinitic 

រ ូរដ្ល់ឆ្ន ាំ ១៨៩១ ។  
ពកយ«Sài Gòn» កនុងភាសាយួន្ 

ដន្ះ អនកមោះបាន្អះអាងថា ជន្ជារិយួន្
និ្ោយពកយ «ថ្ព្រន្គរ» តាម្តមែរម្និ្
ចាស់ ដរលតដ្លរកួដគបាន្ដភៀសមោួន្
ម្កដ្ល់ថ្ព្រន្គរដ្ាំបូង ។ អនកតដ្លបាន្
អះអាងោ ងដន្ះ ដោយដគបាន្ដលើក
ដ រុផ្សលថា ពកយ«សាយ» (Sài) ដន្ះ 
ដចញម្ករីពកយ «ថ្ព្រ» របស់តមែរតដ្ល
ជន្ជារិយួន្និ្ោយម្និ្ចាស់ ។ ពកយ
« គន្» (Gòn) ដន្ះ  ជាភាសាយួន្ តព្ប
ថា «ដដ្ើម្គ» (Cây Gòn) ឬ «ផ្កា

គ» (Bông Gòn) តដ្លរកួជន្ជារិ
យួន្បាន្បកតព្បដចញរីពកយ «ន្គរ» 
របស់តមែរ ។ តាម្រិរពកយ «ន្គរ» កនុង
ភាសាតមែរមាន្ន្យ័ថា បុរ ី ឬ ព្កងុ ម្និ្
តម្ន្ជា«ដដ្ើម្គ» ឬ «ផ្កា គ» ដទ តរជន្
ជារិយួន្ឮតមែរនិ្ោយថា«ន្គរ»ៗសាត ប់
ម្និ្ចាស់សាែ ន្តរ «ដដ្ើម្គ» កន៏ាាំរន
ដៅថា «សាយ គន្» (Sài Gòn) រ ូរ
ម្កដ្ល់បចចុបបន្ន ។ 

តាម្ន្យ័ម្យួដទៀរ អនកមោះថា 
បាន្ជាជន្ជារិយួន្ដៅទីព្កុងថ្ព្រន្គរ 
ថា Sài Gòn ដនាះ ម្ករីដរលតដ្លជន្ 

ជារិយួន្ បាន្ដភៀសមោួន្ចូលដ្ល់ទឹកដី្
ថ្ព្រន្គរ បាន្ដឃើញ ដដ្ើម្គ ជាដព្ចើន្
តដ្លរលរដ្ឋតមែរបាន្ោាំដៅរាំបន្ដ់នាះ ។ 

អរាន្យ័តាម្ភាសាចិន្ៈ 
តាម្ោរអះអាងម្យួតបបដទៀរថា  

ពកយ«Sài»កនុងភាសាយួន្ដន្ះ ជាពកយ
យួន្មចីរីចិន្(អកសរចិន្ៈ柴 តដ្លបដញ្ចញ
សាំដ ងតាម្ភាសាចិន្ថា «ឆ្យ» ឬ 
(Chay) មាន្ន្យ័ថា «ឧស,តម្ក,របង
ចព្ម្ងឹោរពរ,សវិរព្សដពន្») ។ ពកយ 
«Gòn»  ញិកជ៏ាពកយយួន្មចីរីចិន្តដ្រ 
(អកសរចិន្ៈ棍 បដញ្ចញសាំដ ងតាម្ភា 

សាចិន្ថា «សុង» ឬ Súng មាន្ន្យ័
ថា «គល់ដឈើ, ប ូល» ) ។ តរពកយ 
«Gòn» ដន្ះមាន្ន្យ័ថា «សាំ ី ឬ ផ្កា
គ» កនុងភាសាយួន្ដៅ ញិ ។ 

ដៅព្បដទសចិន្ ទីព្កុងថ្ព្រន្គរ 
ព្រូ បាន្ដគដៅថា 西贡 បដញ្ចញ
សាំដន្ៀងថា Sai Gung តាម្ព្រម្ភាសា
បដញ្ចញសាំដ ងថា Sai Goong តាម្
ចិន្តាជី  (Teochew) និ្ង  xīgòng 
តាម្ភាសាចិន្ (Mandarin) ។ 

ររ តរិៈ 
ទីព្កុងថ្ព្រន្គរ ព្រូ បាន្ដគសាា ល់

ជាទូដៅថា ទីព្កុង ូជីម្ញិ (TP Hồ 
Chí Minh) ឋរិដៅកនុងរាំបន្វ់ាលទាំនាប
ថ្ន្តដ្ន្ដី្កម្ពុជាដព្ោម្ឬភាគលងរបងូថ្ន្
ព្បដទសសាធារណរដ្ឋសងគម្និ្យម្ដ ៀរ
ណាម្ បចចុបបន្ន  ។ មុ្ន្ដរលជន្ជារិ
យួន្ដភៀសមោួន្ម្ករស់ដៅ នាសរ រសរទី៍ 
១៧  ថ្ព្រន្គរ ជាទីព្កុងដ្ស៏ាំលន្រ់បស់
តមែរ និ្ងមាន្រលរដ្ឋតមែរដព្ោម្រស់ដៅរាប់
សរ រសរម៍្កដ ើយ ។  

ឆ្ន ាំ ១៦២៣ ព្រះបាទ ជយ័ ដជោឋ  
ទី ២ ឬ ព្រះរញ្ញា  ដញាម្ (១៥៧៣-
១៦២៧)  ដសាយរាជយដៅព្កុងឧរតុងគ 
ចាបរី់ឆ្ន ាំ ១៦១៨ ដ្ល់ ១៦២៨ របស់
តមែរបាន្ផ្សតល់ឱោសឲ្យដសតចយួន្ព្រកូល
ដងវៀង (Nguyễn) ដ ែ្ ះ ដងវៀង ផុ្សក 
ដងវៀង (Nguyễn Phúc Nguyên) 
(១៥៦៣–១៦៣៥) ដសាយរាជយរីឆ្ន ាំ 
១៦១៣ ដ្ល់ ១៦៣៥ ដបាះជាំរ ាំទរ័និ្ង
ជន្ដភៀសមោួន្យួន្ដៅថ្ព្រន្គរ ដដ្ើម្បដីធវើ
សស្តង្ហគ ម្ជាម្យួដសតចយួន្ព្រកូលព្ទិញ
(Trịnh) ដៅភាគលងដជើងព្បដទសយួន្
ដព្ោយរីដសតចតមែរអងគដន្ះ បាន្ដរៀបអភ ិ
ដសកជាម្យួបុព្រីដសតចយួន្ដ ែ្ ះ ដងវៀង 
ផុ្សក ង ុក វា ង (Nguyễn Phúc Ngọc 
Vạn) ម្កដធវើជាម្ដ សី ម្ក ។ ដោយ
អាំណាចថ្ន្ោរដរៀបអភដិសកបុព្រីយួន្ឲ្យ
ដសតចតមែរដន្ះដ ើយ បាន្ដធវើឲ្យដសតចយួន្
ព្រកូលដងវៀងលងរបងូដធវើសឹកឈនះដសតច 
យួន្ព្រកូលព្ទិញលងដជើង ដ ើយបនាា ប់
ម្កដសតចយួន្ព្រកូលដងវៀង កប៏ាន្ទទលួ
ដជាគជយ័នូ្ ម្ ចេិតាដលបទឹកដី្ របស់
តមែរតាម្ដរលន្ដោបាយ «ដ្ាំដណើ រដឆ្ព ះ
ដៅទិសលងរបងូ»(Cuộc Nam Tiến) 
ោ ងព្រចះព្រចង ់៕ 

តពីក្លមមុន្ 

តផ្សន្ទីបង្ហា ញរី ទីព្កងុថ្ព្រន្គរ ។ wikipedia 

ក្ៅមាន្តក្លមក្រោយ 

 ពកយ Sài Gòn ដន្ះ ព្បត លម្ករីដរលតដ្លជន្ជារិយនួ្បាន្ដភៀសមោួន្ចូលដ្ល់ទឹកដី្ថ្ព្រន្គរដ្ាំបូងបាន្ដឃើញ ដដ្ើម្គ ជាដព្ចើន្តដ្លរលរដ្ឋតមែរបាន្ោាំដៅរាំបន្ដ់នាះ ។ Wikipedia 


