
ថ្ងៃ ១ ។ ៩ ឆ្ន ាំดดថ ោះ ត្រីស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ខែកកដដា 

ឆ្នាំទ
 ី០២

 ថេ
ែ ២

៤  ខ
ែកឥ

រគរិ
ថ្ងៃ 

The Prey Nokor News 

     ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តា ហរ៍ាលថ់្ងៃអាទិត្យ REYNOKORNEWS.BLOGSPOT.COM ព. ស. ២៥៥៥  
គ. ស. ២០១១   

១ 

P 
 រររកមុ្មុយនិសាច ៀត្ណាម្នឹងរលាំ 

ថដាយសារែេនាជនជារិថ ើម និង េទធតិ្រជាធិបថរយយ 
បណ្ដដ ញយវុជនខែែរថត្ោមថៅ
ភ្នាំថពញថត្ោងបថងកើរមណ្ឌ េ
អថនេវាសកិដាា ន 

ពលរដ្ខខ្មែរក្រោមក្ៅភូមមិ្ស ុំ ឃសុំបន្ទា យខ្ដ្ក 
ររកុក្កៀនស្វា យ ក្មត្តកណ្ដា ល  ថ្ងៃទ ី២៥ 
ខ្មកកកដា ឆ្ន ុំ ២០១១ ។ របូងត្.KKYN 

ក្ដាយ គឹម បសរ ី/ WKR 
កនសងឱោររកុមបណ្ដត ញយសវជនខ្មែរ

ក្រោមក្ៅទីរកុងភនុំក្ពញ ចសុះក្ៅជួបរុំ 
ក្ ុះរុំណ្ដល នឹងរបជាជាតិ្ខ្មែរក្រោម 
ក្ៅក្មត្តកណ្ដត ល របធានរកុមមយួក្នុះ 
បានខ្ងែងថា រមាគមរបរ់មែួនមាន
គក្រមាងបក្ងកើត្អក្នតវារិកដាា ន ររមាប់
ឲ្យកូនក្ៅខ្មែរក្រោមមកស្វន កក់្ៅក្រៀនវជិាា
ជីវៈក្្្ង ។      (អានត្ទាំព័រ ២) 

ក្ដាយ រឺង មាលា 
របភពដ្ុំ ឹងពីក្មធាវ ី ក្ងាៀង ធី 

ក្យឿង ហា ភរយិារបរ់ក្មធាវ ី កូវ ហ្ាី 
ហា ក្ៅ (Cù Huy Hà Vũ) បានឲ្យដឹ្ងថា 
បតី  របរ់មែួននឹងរតូ្វបានស្វលាឧទធរ ៍
ក្វៀត្ណ្ដមន្ទុំក្ចញជុំនសុំជរមុះកតី ក្ៅថ្ងៃទី 
០២ ខ្មរីហា ខាងមសមក្នុះ ។  ក្ៅកនសង
រវន្ទោរបឋមោលពីថ្ងៃទី ៤ ខ្មក្មស្វ 
កនែងក្ៅក្នុះ ក្លាក កូវ ហ្ាី ហា ក្ៅ រតូ្វ
បានត្សលាោររបជាជនក្វៀត្ណ្ដម រប 
ោរស្វលរកមឲ្យជាបព់នធន្ទគារ ៧ 
ឆ្ន ុំ និងជាបឃ់សុំឃុំងកនសង ា្ុះ ៣ ឆ្ន ុំ អុំពី
បទអាីមយួ ខ្ដ្លបក្កសមែសយនិរតក្វៀត្  
ណ្ដមចាត្ថ់ា « ក្ឃរន្ទរបឆ្ុំងរដាា ភិ
បាលស្វធារ រដ្ា រងគមនិយមក្វៀត្
ណ្ដម » ក្ររុះ ក្លាក ក្ៅ បានររក្ររ
អត្ថបទ និង ត្ល់បទរមាា រនខ៍្ដ្ល
មានមែឹមស្វរ          (អានត្ទាំព័រ ៤) 

ថវៀរណ្ដមនងឹឧទធរណ៍្កេថីោក កវូ
ហ្វ ីហា ថៅ ថៅថ្ងៃទ ី២ សហីា 

កូវ ហ្ាី ហា ក្ៅ (Cù Huy Hà Vũ) រត្ូវត្សលាោរ
ក្វៀត្ណ្ដមន្ទុំក្ចញរវន្ទោរោលពីថ្ងៃទី ០៤ 
ក្មស្វ ឆ្ន ុំ ២០១១ ។ របូងត្ៈAFA 

ច្វើបររណាចទើរអាេដឹងថា 
នរណាជាបមមរចប្ោម្ នរណាជាយនួ? 

មសមវត្តឧណ្ដា ក្លាម ភនុំក្ពញ ថ្ងៃទី ២០ ខ្មក្មស្វ ឆ្ន ុំ ២០០៧: រពុះរងឃខ្មែរក្រោមរត្វូបានអាជាា ធរខ្មែរវាយរបហារកនសងោរ 
ក្ធាើបាត្សកមែមយួទាមទារអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមក្គារពរិទធិខ្មែរក្រោមក្ៅខ្ដ្នដី្កមពសជាក្រោម ។ 

របរិនក្បើ អនកចងដ់្ឹងថា អនកណ្ដមាន កព់ិត្ជាខ្មែរក្រោមមកពីកមពសជាក្រោមខ្មនឬក្ទក្ន្ទុះ ចូរអនករួរថា ្ាុះ
ពួកគាត្ក់្ៅកនសងចុំ ស ុះក្ជើងវត្តណ្ដមយួក្ៅកមពសជាក្រោម ? របរិនក្បើពិត្ជាខ្មែរក្រោមក្ន្ទុះ ពួកគាត្ន់ឹងក្្ែើយ

បានយា៉ា ងក្លឿនថា ពួកគាត្ក់្ៅកនសងចុំ ស ុះក្ជើងវត្តណ្ដមយួក្ដាយឥត្ក្ទើរទាកអ់ាីក្ ើយ ក្ររុះវត្តអារាមនីមយួៗក្ៅ
កមពសជាក្រោម ជាទីកខ្នែង្ារភ្ជា បខ់្ម្ជីវតិ្របរ់ខ្មែរក្រោមតុំងពីក្កើត្រហូ្ត្ដ្ល់ស្វែ ប់ ។ (អានទាំព័រ ៥/៦) 

ក្ត្ើមតិ្តយសវវយ័ខ្ដ្លកុំពសងក្របើរបារ់
ពសមពយសនីកូដ្ខ្មែររពាថ្ងៃក្នុះ ធាែ ប់្ ៃល់ក្ទ
ថាក្ត្ើនរណ្ដជាអនកបក្ងកើត្ ? ក្គក្ន្ទុះ
ក្ ែ្ ុះអាី ? អាយសប៉ាសន្ទែ ន ? រយៈក្ពល
ប៉ាសន្ទែ នទរមាុំក្គ អាចរក្រមចបានរមទិធ
្លទាុំងក្នុះ ? ក្គរតូ្វមានជុំន្ទញអាី
មែុះ? រតូ្វចុំណ្ដយក្ពលប៉ាសន្ទែ នក្មា៉ា ងកនសង
មយួថ្ងៃកនសងោរអងគសយរស្វវរជាវ? 

ក្លមក្នុះ ស្វរពត័្ម៌ាន ថ្រពនគរ
រូមក្លើកយករបវត្តិ ក្លាក យញ័ ហ្សង 
ស្វថ បនិក និងជាអនករចន្ទ (Design ) 
ពសមពអក្រយូនីកូដ្ខ្មែរ ខ្ដ្លរបវត្តិរបរ់
គាត្រ់តូ្វបានចសុះ្ាយក្ៅកនសងទុំពរ័ប ាស ុំ
របវត្តិបក្ចេកវទិា  

ថោក យញ័ ហ្ងុ ចាកថចាេត្សកុ
កាំថណ្ើ រ ថដាយសារពមុពអកសរខែែរ 

ក្លាក យញ័ ហ្សង ។ news.sabay.com.kh   

(អានទាំព័រ ៣) 

ជនជាត្ិក្ដ្ើម ៤ រកុមធុំៗ រមួមានខ្មែរក្រោម 
ចាមប ៍  ម៉ាសងថ្ត្ញ៉ា  និង ហ្ែសង ក្ៅកនសងរបក្ទរក្វៀត្
ណ្ដមចាបក់្្តើមក្រោកក្ ើងត្រ ូក្ដ្ើមបរិីទធិមាេ រ់
ោររបរ់មែួនជាបនតបន្ទា ប ់ ។ ចុំខ្ កជនជាត្ិ
ភ្ជគត្ិចទាុំង ៤៩ និងជនជាត្ិយួនអនកចងប់ាន
លទធិរបជាធិបក្ត្យយមយួក្ទៀត្ បានក្រោកក្ ើង
ត្រ ូរបឆ្ុំងនឹងរដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដមក្ដ្ើមបរិីទធិ
ក្ររភី្ជពរបរ់ពួកក្គរគបទ់ិរទី្ងខ្ដ្រ  ។ ោរ
ក្ងើបក្ ើងត្រ ូរបរ់ពលរដ្ាក្វៀត្ណ្ដម រមួទាុំង
ខ្មែរក្រោម្ងក្ន្ទុះ ម ៈខ្ដ្លរបក្ទរក្វៀត្   
ណ្ដមបចេសបបនន ដ្ឹកន្ទុំក្ដាយរបបកសមែសយនិរតក្ចុះ
ខ្ត្ផ្តត ចោ់រក្ៅៗ និងមានោរក្រ ើរក្អើងពូជ
ស្វរនក៍្ៅក្លើរកុមជនជាត្ិក្ដ្ើម និងជនជាត្ិ
ភ្ជគត្ិចយា៉ា ងធៃនធ់ៃរ ។ 

ជុំក្ន្ទរក្ររភី្ជពថ្នរិទធិរក្រមចវារន្ទមែួន
ក្ដាយមែួនឯងថ្នជនជាត្ិក្ដ្ើម ក្ៅកនសងរបក្ទរ   
ក្វៀត្ណ្ដម និងោរក្ររកឃែ នរិទធិក្ររភី្ជពថ្ន
លទធិរបជាធិបក្ត្យយរបរ់ជនជាត្ិយួន បាន    
ជរមុញឲ្យពួកក្គក្ងើបក្ ើងត្រ ូ ចុំក្រុះរបបផ្តត ច់
ោរកសមែសយនិរតក្វៀត្ណ្ដមយា៉ា ងខាែ ុំងោែ  ន្ទក្ពល 
បចេសបបននក្នុះ ។ ោរក្ងើបក្ ើងត្រ ូទាុំងក្នុះ អាច
បញ្ជា កឲ់្យក្ឃើញ តមរយៈរកមែភ្ជពផ្តត ចោ់រ
របរ់រដ្ាោររកុងហា ូយរពាថ្ងៃ មានោរចាប់
រពុះរងឃខ្មែរក្រោម្្កឹដាកព់នធន្ទគារ ោរចាប់
រកុមអនកត្រ ូមមត្ិ និងអនកបក្ចេញក្យាបល់ខ្មាង
គុំនិត្ក្ដាយរនតិវធិី ជាជនជាត្ិយួនញត្គ់សក
ទាុំងអយសត្តិធមជ៌ាក្ដ្ើម ។    

(អានត្ទាំព័រ ៥) 



សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ  

 អភបិាល   សងឺ យុងឹ រត្នា  
 ចាងហ្វា ង  ល ីឈនូ   
 និពនធន្ទយក  ថាេ់ ប្រីជា ចគឿន 

ការយិាល័យនិពនធ 

ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជាាៈ  
ផ្ទះលលខ 791  
ព្រុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3 
សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ 
ខណ្ឌ មានជយ័, ភនលំពញ  

លិខិតអនុញ្ញា តចាប ់

ក្លម ១១៤ ព.ម. របក/ថ្ងៃទី ២១ ខ្មកសមាៈ ឆ្ន ុំ ២០១១ 

លបាះពុម្ពចំននួ ១០០០ ចាប ់
លរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  

រាជធានីភនលំពញ 
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(ត្ពីទាំពរ័ម្ុម) 
គ ៈកមែោររនូលថ្នបណ្ដា ញយសវ

ជនខ្មែរកមពសជាក្រោម ៦ របូ ដឹ្កន្ទុំក្ដាយ
ក្លាក រឺន ជសុំជនួ បានចសុះជួប រុំក្ ុះ 
រុំណ្ដល និងពរងឹងរហ្គមនរ៍បរ់
រមាគមខ្មែរកមពសជាក្រោម ក្ដ្ើមបរិីទធិ
មនសរ្និងអភវិឌ្ឍន ៍ ក្ៅភូមមិ្ស ុំ ឃសុំ
បន្ទា យខ្ដ្ក ររុកក្កៀនស្វា យ ក្មត្ត
កណ្ដា ល ោលពីរពឹកថ្ងៃទី ២៥ ខ្ម     
កកកដា ឆ្ន ុំ ២០១១ កនែងក្ៅក្នុះ ។ 

តមរថិតិ្ ខ្ដ្លក្លាកត្ុំណ្ដងរប 
ធានភូមមិ្ស ុំ បានឲ្យដឹ្ងថា របជាពលរដ្ា 
ររ់ក្ៅកនសងភូមមិ្ស ុំ មានចុំននួ ១.១៩៣ 
រគួស្វរ  កនសងចុំក្ណ្ដមក្ន្ទុះ ពលរដ្ាខ្មែរ
ក្រោមមានរបមា  ២៣ រគួស្វរ ។ 

ក្លាក ឌី្ វា៉ា នង់ន អនកររមប
ររមួលរហ្គមន ៍ របចាុំក្មត្តកណ្ដា ល 
បានមានរបស្វរនថ៍ា ពលរដ្ាខ្មែរ
ក្រោម ក្ៅកនសងភូមមិ្ស ុំក្នុះ ភ្ជគក្រចើនមាន
ក្ដ្ើមកុំក្ ើ ត្មកពីក្មត្តឃែ ុំង និងក្មត្ត
រពុះរត្រុំង ក្ហ្ើយពួកគាត្ទ់ាុំងអរ់ររ់
ក្ៅក្លើចុំ ីដី្ស្វធារ ៈ និងរបកប
មសមរបរក្ធាើជាកមែកររុំ ង ់ ក្នស្វទ 
និងរសីឈ្នួលរចូត្ោត្ ់ “ ពីឆ្ន ុំ ២០១០ 
ក្យើងចសុះមករស្វវរជាវ ក្ឃើញថាមាន 
២២ រគួស្វរ ដ្ល់ចសងឆ្ន ុំ ២០១០ ក្ៅ
រល់ខ្ត្ ២០ រគួស្វរ ដ្ល់ឆ្ន ុំក្នុះ ក្ ើង
២៣ រគួស្វរ គាត្ម់ាក្ចញមានចូល ។ 
អនកមកងែីហ្នឹងមកពីឃែ ុំង ២ ន្ទក ់ ខ្ដ្រ 
ក្ហ្ើយមានបងបអូន ក្ៅហ្នឹងពីមសនរស្វប ់
ក្ៅក្ធាើរករសីកមែករ ក្នស្វទអីចឹងក្ៅ   
ក្គជលួរចូត្អីចឹងក្ៅ” ។ 

ស្ររតីមាន កក់្ ែ្ ុះ ចូច ហ្ង្ ជាអនក
ររ់ក្ៅកនសងភូមមិ្ស ុំ បានមានរបស្វរន៍
ថា រកុមរគួស្វររបរ់គាត្ ់ ជាអនករបកប 
មសមរបរក្នស្វទ មសមរបរក្នុះ កម៏ាន្ល
ចិចេ ឹម រគួស្វរគាត្ ់ មានភ្ជពរមរមយ 
រគានក់្បើខ្ដ្រ ។ 

រឯីកក្លាក រួរ រមបត្តិ ជា
ពលរដ្ាខ្មែរក្រោម ខ្ដ្លមានក្ដ្ើមកុំក្ ើ ត្ 
មកពីក្មត្តឃែ ុំង បានឲ្យដឹ្ងថា ក្លាក
បានមកររ់ក្ៅ ក្លើទឹកដី្កមពសជា តុំងពី
ឆ្ន ុំ ១៩៦៨ ក្ហ្ើយក្លាករតូ្វបាន
ជក្មែៀរក្ៅកមពសជាក្រោម  ជាក្រចើនដ្ង 
ោលពីកនសងអុំ សងរមយ័ ខ្មែររកហ្ម 
ក្ហ្ើយរតូ្វបានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម ដាក់
ទ ឌ កមែក្ៅកមពសជាក្រោម្ងខ្ដ្រ 

ក្លាក រួរ រមបត្តិ មានរប    
ស្វរ ៍ថាៈ  “ឆ្ន ុំ ៧៥ ហ្នឹង ឲ្យខ្ត្ខ្មែរ
ក្យើងអនកមានកមាែ ុំងពលកមែ ក្គក្ចាទថា
ក្យើងហ្នឹងក្ធាើោរឲ្យខាងក្ ុះខាងក្ណ្ដុះ 
។ មែុះក្ចាទថាជា CIA អាក្មរកិក្ៅ មែុះ
ក្ៅថា ក្យើងហ្នឹងខ្មែររកហ្ម ខ្មែររអីចឹង
ក្ៅណ្ដា៎ ” ។ 

រហូ្ត្មកដ្ល់ក្ពលក្នុះ រកុមរគួ 
ស្វររបរ់ក្លាក ររ់ក្ៅក្ដាយមនិទាន់
មានរិទធិោនោ់បអ់ចលនរទពយ ររប
ចាបក់្ៅក្ ើយក្ទ ។  ក្លាក រួរ 
រមបត្តិបានបនតថា “ ចងប់ានអក្ចេ ុះខ្ដ្រ
ថា ឥ ូវហ្នឹង រូមរុំ ូមពរក្ៅរដាា ភិ
បាល ក្ហ្ើយនិងអងគោរអភវិឌ្ឍនខ៍្មែរ 
កមពសជាក្រោមហ្នឹង ចងប់ានថាឲ្យមានដី្ 
រមបទាន កខ្នែងណ្ដមយួក្ដ្ើមបឲី្យក្ៅ
ឲ្យបាននឹងធឹង     ចឹងឲ្យវានឹងហ្នឹង
ក្ហ្ើយក្បើក្ៅខ្ត្អចេ ឹង មនិដឹ្ងថាថ្ងៃណ្ដ
មយួ រដាា ភបិាលក្គអភវិឌ្ឍ ក្គនឹងក្ដ្ញ
ក្យើងក្ចញក្ហ្ើយ ” ។ 

ក្លាក រសម រស្ន ត្ុំណ្ដង
របធានភូមមិ្ស ុំ ខ្ដ្លបានចូលរមួ កនសងកិចេ
របជសុំក្ន្ទុះ កប៏ានទទលួស្វគ ល់្ងខ្ដ្រថា 
របជាពលរដ្ាខ្ដ្លក្ៅក្រោម ោររគប ់
រគងរបរ់ក្លាកមានភ្ជពលុំបាក និង
រគួស្វររកីរកមានរបមា  ៦០០ រគួ 
ស្វរ ក្ហ្ើយរបជាពលរដ្ាទាុំងក្ន្ទុះ ភ្ជគ
ក្រចើនរបកបមសមរបរក្ធាើខ្ររចុំោរ “ោលមាស ុំ 
ក្ដ្ើរក្ធាើជនរកីរកក្ឃើញថា មាន ៦០០ 

រគួស្វរ ។ របជាពលរដ្ារពាថ្ងៃហ្នឹង 
របកបមសមរបរ ភ្ជគក្រចើនជាក្គគឹក្ធាើខ្ររចុំ
ោរ ” ។ ក្លាកកប៏ានមានរបស្វរន ៍
ឲ្យដឹ្ងអុំពីស្វថ នភ្ជពយសវជនក្ៅទីក្នុះ្ង 
ខ្ដ្រថា ករ ីក្កែងទុំក្នើងរតូ្វបានោត្់
បនថយក្រចើន និងទទលួបានោររិកា
ភ្ជគក្រចើន ។ 

ក្លាក រឺន ជសុំជនួ មស្រនាីររមប
ររមួល ថ្នរមាគមខ្មែរកមពសជាក្រោម 
ក្ដ្ើមបរិីទធិមនសរ្ និងអភវិឌ្ឍន ៍ និងជា
របធានបណ្ដា ញយសវជន ខ្មែរកមពសជា
ក្រោម បានជរមាបអងគរបជសុំ្ងខ្ដ្រថា 
ក្ៅក្ដ្ើមឆ្ន ុំ ២០១២ ខាងមសមក្នុះ 
បណ្ដា ញយសវជនខ្មែរកមពសជាក្រោម នឹង
មានម ឌ លអក្នតវារិកដាខ នមយួរុំរាប់
ទទលួយសវជន និងនិរ្តិ្រកីរកមកពី
ជនបទ ក្ដ្ើមបរិីកាបនតក្ៅមហាវទិា  
ល័យនិងក្រៀនជុំន្ទញវជិាា ជីវៈក្្្ងៗ ។ 

ក្លាក ក្លាក រឺន ជសុំជនួ មាន
របស្វរនថ៍ា  “ចឹងឆ្ន ុំក្រោយ ក្បើរិន
ណ្ដបងបអូនក្យើង ខ្ដ្លមានកូនកក្មាែ ុះ
កូនរកមសុំអី ខ្ដ្លក្បាុះបងក់្ចាលស្វលា 
មនិបានក្ៅស្វ លាអី អាចទទលួឲ្យក្ៅ
ក្រៀនក្ៅភនុំក្ពញ មានកខ្នែងឲ្យស្វន កក់្ៅ
មានកខ្នែងក្រៀន ។ ក្ហ្ើយក្រៀនហ្នងឹ
ឧទាហ្រ ៍ ក្រៀនជរួជសលម៉ាតូូ្ ក្រៀនោត្់
ខ្ដ្រ ក្រៀនក្ធាើមា៉ា ក្ញ៉ា ក្រៀនក្ធាើទូរទរ្ន ៍ជរួ
ជសលទូររ័ពា ក្រៀនកសុំពយទូរ័អីហ្នងឹ មានមយួ
កសុំក្ភែណ្ដា៎  ក្ហ្ើយបងបអូនក្យើង ក្រត្ៀមមែួន
ទសកឲ្យក្ហ្ើយក្ៅ ឲ្យខ្ត្មានកូន” ។ 

រូមបញ្ជា ក់្ ងខ្ដ្រថា ដ្ុំក្ ើ រចសុះ
មកពរងឹង បណ្ដា ញរហ្គមន ៍ របរ់
បណ្ដា ញ យសវជនខ្មែរ កមពសជាក្រោមក្នុះ 
ក្ដាយក្ផ្តត ត្ ក្ៅក្លើកមែវធីិ ោរកស្វង
រនតិភ្ជព រហ្គមន ៍ ោរចូលជា
រមាជិក ថ្នបណ្ដា ញ រហ្គមន ៍ និង
ោរ ត្ល់ឥ ទានជាក្ដ្ើម ៕ 

 

រណាា ញយ ុជនបមមរចប្ោម្ចៅភ្នាំចពញចប្ោងរចងកើត្ម្ណ្ឌ លអចនាវាសកិដ្ឋា ន អាជាា ្រច ៀត្ណាម្រញុ្ុះរញូ្លគណ្ៈកម្មោរ ត្ា
ចដើម្បយីកររូសាំណាកប្ពុះពិសណ ុ

ក្ដាយ រឺង មាលា 
អាជាា ធរបក្កសមែសយនិរតក្វៀត្ណ្ដម

កុំពសងខ្ត្ក្ដ្ើរបចេស ុះបចេូ ល គ ៈកមែោរ
វត្តស្វា យពក ក្ដ្ើមបរីសុំយករបូរុំណ្ដក
រពុះពិរណសមយួរបរ់វត្ត ខ្ដ្លក្ទើបខ្ត្រតូ្វ
បានពសទធបររ័ិទយកមករបក្គនររមាប់
ក្គារពបូជា និងក្ធាើជាវត្ថសបសរា របរ់វត្ត 
បន្ទា បពី់រគួស្វរខ្មែរក្រោមមយួ ជីកដី្ភូមិ
លក ់ និងបានរបទុះក្ឃើញក្ៅកនសងដី្ភូមិ
របរ់មែួន ។ 

របភពពត័្ម៌ានពីរពុះក្ត្ជរពុះគស 
ថាច ់ ក្កឿង ក្ៅអធិោរវត្តមសនីរង្រិីរវីរា
រាម ក្ៅវត្តស្វា យពក ឋតិ្ក្ៅកនសងររុក
ងកូវ ក្មត្តរពុះរត្រុំង បានឲ្យដឹ្ងថា  
អាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមបានមករួរនិងមាន
បុំ ងរសុំរបូរុំណ្ដករពុះពិរណសមយួក្នុះ 
ពីរពុះអងគនិងគ ៈកមែោរវត្តក្ដ្ើមបយីក
ក្ៅដាកស់្វរមនាីរក្មត្តរពុះរត្រុំង ឬ ក្វៀត្
ណ្ដមក្ៅថា ក្មត្តរតវញិ ។ រពុះក្ៅ 
អធិោរវត្តអងគក្នុះ បានមានក្ងរដី្ោបនត
ក្ទៀត្ថា រពុះអងគនិងគ ៈកមែោរវត្តមនិ
បាន ត្ល់របូរុំណ្ដកក្នុះឲ្យក្ៅអាជាា ធរ
ក្វៀត្ណ្ដមក្ធាើជាវត្ថសបសរា ររមាបស់្វរ
មនាីររដ្ាក្ទ ក្ដាយរពុះអងគបានក្លើកពី
មូលក្ហ្ត្សថា របូរុំណ្ដករពុះពិរណសក្នុះ 
ជារបរ់ពសទធបររ័ិទរបក្គនដ្ល់វត្តខ្ដ្ល
ជារបរ់រមួររមាបក់្គារពបូជា និងជាវត្ថស
បសរា របរ់វត្ត រពុះអងគមនិអាច  

រក្រមចក្ដាយមែួនឯង របគល់ក្ៅឲ្យរដ្ា
បានក្ទ ។ 

រពុះក្ត្ជរពុះគស  ថាច ់ក្រឿង រពុះ
ក្ៅអធិោរវត្តមានក្ងរដី្ោថា «ឧបារក
ក្ៅខាងលិច វត្តចមាៃ យរបខ្ហ្ល ៤០០ 
ខ្ម៉ារត្ លកដី់្ឲ្យឆ្ង ក្ហ្ើយឆ្ងវាគារ់
ក្ៅក្ឃើញ កយ៏កមករបក្គនវត្តររមាប់
រោក របូជា ។ ក្រោយមករដ្ាក្គដឹ្ង ក្គក៏
មករួរថា រពុះបានពីណ្ដមក ៍  អាតែ ក៏
បានរបាបថ់ា ឧបារកក្ៅខាងលិចវត្ត
លកដី់្ក្ឃើញក្ហ្ើយយកមករបក្គនវត្ត ។ 
អាតែ ភ្ជព បាន ត្ល់ដ្ុំ ឹងដ្ល់គ ៈ
កមែោរវត្តខ្ដ្រ ពួកគាត្ម់យួចុំនួនថា  
របរ់ក្គរបក្គនវត្តក្ហ្ើយទសកបូជា ក្ររុះ
វត្តដូ្ចស្វរមនាីរខ្ដ្រហ្នឹង»។ 

វត្ថសបសរា មានអាយសោលជាង 
១០០០ ឆ្ន ុំៈ    

រពុះក្ៅអធិោរវត្តដ្ខ្ដ្លបានមាន
ក្ងរដី្ោបនតក្ទៀត្ថា របូរុំណ្ដកក្នុះ វត្ត
បានទទលួពីពសទធបររ័ិទខ្មែរក្រោម ក្ៅ
ជិត្វត្ត ោលពីថ្ងៃ ០៧ ខ្មកមាៈ ឆ្ន ុំ 
២០១១ កនែងក្ៅក្នុះ ។ រពុះអងគបាន
បញ្ជា កអ់ុំពីរទងរ់ទាយ និងអាយសោលថ្ន
របូរុំណ្ដកក្នុះថា មានកមពរ់របមា 
ជាង ១ ខ្ម៉ារត្ និងមានអាយសោលកនសង
អុំ សងរត្វត្្រទី៍ ០៧ ថ្នរគឹរតរក  
រាជ ។ 

រពុះអងគមានក្ងរដី្ោថា «ក្មើល
ក្ឃើញកនសងក្រៀវក្ៅ ពងាវតរខ្មែរ ហ្នឹង 
មានរបូងត្រពុះពិរណស ក្គដាកថ់ា កស្វង
កនសងរវាងរត្វត្្រទី៍ ០៧ »។    

រូមបញ្ជា កថ់ា វត្តមសនីរង្រិីរវីរា
រាម ក្ៅវត្តស្វា យពក ឋតិ្ក្ៅកនសងររុក
ងកូវ ក្មត្តរពុះរត្រុំង បានកស្វងោលពី    
ព. រ. ២១១១  គ. រ. ១៥៦៧ 
បចេសបបននមានអាយស ៤៤៤ ឆ្ន ុំ ក្ហ្ើយ ៕ 

ខ្មែរក្រោមក្ៅភូមមិ្ស ុំ ឃសុំបន្ទា យខ្ដ្ក ររកុក្កៀនស្វា យ ក្មត្តកណ្ដា ល ថ្ងៃទី ២៥ ខ្មកកកដា ឆ្ន ុំ ២០១១ ។ របូងត្ៈKKNY 

រពុះវហិារវត្តមសនីរង្រិីរវីរារាម(វត្តស្វា យ
ពក) ។ របូងត្.www.tepkosal.com 



ថ្ងៃអាទិតយ ១ លរើត ខខព្ាពណ៍្ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៣ ព័ត្៌មាន ិទា សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ចោក យញ័ ហុង ចកចចលប្សុកកាំចណ្ើ ត្ ចដ្ឋយសារពុម្ពអកសរបមមរ 
(ត្ពីទាំពរ័ម្ុម) ក្ដ្ើមបលីាត្

រត្ដាងខ្ម្ជីវតិ្ បង្ហា ញជូនអនកអាន
ទាុំងអរ់បានរជាបដូ្ចខាងក្រោម ។ 

របវត្តរិក្ងខប៖ ក្លាក យញ័ ហ្សង
ក្កើត្ឆ្ន ុំ ១៩៧២ ក្ៅកនសងរគួស្វរករិករ
ខ្មែរក្រោមមយួ ន្ទក្មត្តពលលាវ ថ្នខ្ដ្ន
ដី្កមពសជាក្រោម ឬ ខាងត្បងូរបក្ទរក្វៀត្
ណ្ដមរពាថ្ងៃ  ។ 

រមាជិករគសួ្វរ៖ ចុំននួរមាជិក
កនសងរគួស្វររបរ់ ក្លាក យញ័ ហ្សង 
ទាុំងអរ់មាន ៩ ន្ទក ់។ ក្លាក យញ័ 
ហ្សង ជាកូនទី ៥ ។  រហូ្ត្មកដ្ល់
ក្ពលក្នុះ ឪពសករបរ់ក្លាកមានវយ័ 
៨២ ឆ្ន ុំក្ហ្ើយ ក្ហ្ើយក្ៅខ្ត្បនតរបរខ្ររ
ចមាក រដ្ខ្ដ្ល ។ 

៨ ខ្ម មាត យស្វែ បក់្ចាល៖ ក្រោយ
ក្ពល  ក្លាក យញ័ ហ្សង ចាបក់ុំក្ ើ ត្
បានអាយស ៨ ខ្ម មាា យកប៏ានស្វែ ប់
ក្ចាល កនសងអុំ សងរស្រង្ហគ មអាក្មរកិក្វៀត្
ណ្ដម ។ ចាបពី់ក្ពលក្ន្ទុះមក បនាសក
ខ្ងទាុំទារក ោរចិចេ ឹមបីបាចខ់្ងរកាទាុំង
ររុង រតូ្វបានធាែ កក់្ៅក្លើឪពសករបរ់
គាត្ជ់ាអនករា៉ា បរ់ង។ 

របវត្តរិិកា៖ ក្បើក្ទាុះបីជារស្រង្ហគ ម
រាត្ត្ាត្យា៉ា ងន្ទកក៏្ដាយ កឪ៏ពសករបរ់
ក្លាក បានបុំក្ពញត្នួ្ទទីយា៉ា ងលអកនសង
ោរបីបាចខ់្ងរកាឲ្យកូនរបុរ ខ្ដ្លបាត្់
បងម់ាា យឲ្យធុំដឹ្ងកតី ។ 

បឋមរិកា៖ ្នចូលអាយសរប 
ខ្ហ្ល ៨ ឆ្ន ុំ ក្លាក យញ័ ហ្សង កប៏ាន
ចូលក្រៀនថាន កទី់មយួ កនសងស្វលាបឋម
រិកា បាក្ហ្ៀង (Ba Hien) ។ ររមាប់
ថាន កប់ឋមរិកា ក្ៅរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម
ក្គរិការតឹ្មខ្ត្ ៥ ឆ្ន ុំប៉ាសក្ណ្ដា ុះ គឺចាបពី់
ថាន កទី់ ១ ដ្ល់ ថាន កទី់ ៥ ។ 

ក្ដ្ើររាល់ថ្ងៃ៖ ជាក្រៀងរាល់ថ្ងៃ រិរ្
ករមតិ្បឋមរិកា យញ័ ហ្សង រតូ្វចុំ 
ណ្ដយក្ពលក្វលា ក្ដ្ើរក្ៅស្វលា
របមា ជាពីរគី ូខ្ម៉ារត្ ។ 

ក្ៅក្រៀន្ងហាត្រ់បា ្ង៖ ងាី
ត្បតិ្ខ្ត្ក្ៅស្វលាក្ដាយក្ងែើរក្ជើង ក៏

ក្លាក យញ័ ហ្សង មនិអាកអ់នរ់រពន់
ចិត្តអាីខ្ដ្រ ។ មនិខ្ត្ប៉ាសក្ណ្ដា ុះក្គខ្បរជា
មានគុំនិត្ក្រកើនរ ុំឮកមែួនឯង យា៉ា ងដូ្ក្ចនុះ
ក្ៅវញិថា បានក្ៅក្រៀនក្ហ្ើយ ក្ ែ្ៀត្
ក្ពលហាត្រ់បា ក្ដ្ើមបរីសមភ្ជពក្ទៀត្។ 

អនសវទិាល័យ៖ ចបថ់ាន កទី់ ៥
ករមតិ្បឋមរិកា  ក្លាក យញ័ ហ្សង
ចាបក់្ ា្ើមបនតោររិកា ករមតិ្អនសវទិា  
ល័យថាន កទី់ ៦ ។ អនសវទិាល័យ និង
វទិាល័យខ្ដ្លក្លាក យញ័ ហ្សង បនត
ោររិកាក្នុះ រថិត្ក្ៅឆ្ៃ យពី ា្ុះបនតិច
ខ្ដ្លរថិត្ក្ៅររុកមយួក្្្ងក្ទៀត្ គឺ
ររុកឡុំងក្យឿ (Lang Dua) ។ 

វទិាល័យ៖ របលងបចេបម់ធយម
រិកាទសតិ្យភូមកិ្ៅឆ្ន ុំ ១៩៩១ ។ 

ក្រោយបាកឌ់្សបោនខ់្ត្ឆ្ៃ យ៖ 
 ក្រោយពីរបលងបចេបរ់ញ្ជា បរ័ត្

បាកឌ់្សបក្ៅឆ្ន ុំ ១៩៩១ ក្លាក យញ័ 
ហ្សង រតូ្វក្ៅបនតោររិកាករមតិ្បរញិ្ជា  
បរត្ក្ៅស្វកលវទិាល័យចាប ់ ន្ទទី
រកុងថ្រពនគរ  ខ្ដ្លបចេសបបននមានក្ ែ្ ុះ
ថា ទីរកងុហូ្ជីមញិ ។ ោរចាកក្ចញពី
ររុកកុំក្ ើ ត្មកបនតករមតិ្រិកា ក្នុះ 
ក្ដាយស្វរខ្ត្ ោលក្ណ្ដុះរដាា ភបិាល  
ក្វៀត្ណ្ដម ា្ល់អាហារបូករ ៍មយួឆ្ន ុំ
ររមាបវ់គគក្រៀនក្រត្ៀមរប ង អាហារបូ
ករ ៍ថាន កប់រញិ្ជា បរត្ជាបនត ក្ៅឆ្ន ុំ
១៩៩២ ។ 

អនកមានរមត្ថភ្ជព ឱោរក្ៅខ្ត្
មាន៖ អាហារបូករ ៍ខ្ដ្លរដ្ា ា្ល់ឲ្យ
ក្ន្ទុះ មនិខ្មនខ្ត្ឆ្ន ុំក្រត្ៀមក្ន្ទុះក្ទ ។ 
របរិនក្បើរិរ្ ខ្ដ្លមានរមត្ថភ្ជព 
និងលទធភ្ជពរប ងជាបក់្ន្ទុះ នឹង
ទទលួបានអាហារបូករ ៍ ក្ពញរបាុំឆ្ន ុំ
ខ្ត្មាង (ពីមសនថាន កប់រញិ្ជា បរត្ក្ៅក្វៀត្
ណ្ដមក្រៀន៥ ឆ្ន ុំ ) ។ កនសងក្ន្ទុះខ្ដ្រ បចា ី
ក្ ែ្ ុះក្បកខភ្ជពរិរ្ខ្ដ្លរបលងជាប់
កម៏ានក្ ែ្ ុះ ក្លាក យញ័ ហ្សង មាន ក់
ខ្ដ្រ ។ 

បរញិ្ជា បរត្មនិខ្មន IT ៖  ក្ពលរប 
 ងចូលក្រៀនថាន កប់រញិ្ជា បរត្ ក្លាក   

យញ័ ហ្សង បានចាបជ់ុំន្ទញចាប ់ មនិ
ខ្មនក្រៀនជុំន្ទញ IT ក្ទ ។ ក្នុះក្ដាយ
ស្វរខ្ត្ក្លាកររលាញ់ និងចងក់្ធាើោរ
ជុំន្ទញចាប ់ មនិខ្ដ្លគិត្ចងប់ក្រមើោរ
ង្ហរខ្ ន្កកសុំពយទូរ័មាងណ្ដក្ ើយ ។ ស្វ 
កលវទិាល័យ ខ្ដ្លក្លាករប ងជាប ់
និងរតូ្វក្រៀនបនតក្ៅទីរកុងហូ្ជីមញិ ក្នុះ 
មានក្ ែ្ ុះថា ស្វកលវទិាល័យ
ចាប ់ ។ របាុំមយួឆ្ន ុំកនសងោរចាបយ់ក
ជុំន្ទញ ក្គកប៏ានបចេបប់រញិ្ជា បរត្
ចាបក់្ៅឆ្ន ុំ ១៩៩៧ ។ 

អាជីពរគានខ់្ត្ចាបអ់ារមែ ៍ ខ្ត្
ររលាញ់ចាបដ់្ខ្ដ្ល៖ 

ោលពីក្ៅជានិរ្តិ្ ឆ្ន ុំទីមយួ
ខ្ ន្កចាបឆ់្ន ុំ ១៩៩២ រកុមហ្ សនក្វៀត្
ណ្ដមមយួខ្ដ្លមានក្ ែ្ ុះថា C I -
N O T E C  ខ្ដ្លជារកុមហ្ សនធា
ពសមព (Font) ខ្មែរ យកមកលករ់រុក    
ខ្មែរ ។ ចាបត់ុំងពីក្ពលក្ន្ទុះមកក្លាក 
កច៏ាបអ់ារមែ ៍  កនសងោររចន្ទពសមពខ្ដ្រ 
ប៉ាសខ្នតោលក្ន្ទុះ អត្ទ់ានក់្ធាើអាីក្លចក្ចញ
ជារបូរាងក្ន្ទុះក្ទ រគានខ់្ត្ពាយាមខ្រាង
យល់បខ្នថម ម ៈក្ៅខ្ត្ររឡញ់ជុំ 
ន្ទញចាបរ់បរ់ដ្ខ្ដ្ល ។ 

ក្ ែ្ៀត្បក្រងៀនក្កែងៗ៖ ក្ពលជាប់
ក្ ែ្ ុះជានិរ្តិ្ក្ៅក្ ើយ ក្លាក     
យញ័ ហ្សង ខ្ត្ងខ្ត្ក្ ែ្ៀត្ក្ពលទុំក្នរ
របរ់ក្គក្ៅបក្រងៀន កូនក្ៅរបរ់អនក
ខ្ដ្លមានលុំក្ៅឋានខ្កបរៗស្វកលវទិា
ល័យខ្ដ្លក្គកុំពសងក្រៀន ក្ដ្ើមប ី្ គត្់្ គង់
ោរចុំណ្ដយក្្្ងៗ ។ 

ោរង្ហរពិត្របាកដ្៖ ក្រៀនចបប់រញិ្ជា  
បរត្ឆ្ន ុំ ១៩៩៧ ក្លាក យញ័ ហ្សង ក៏
រប ងជាបចូ់លបក្រមើ ោរង្ហរជុំន្ទញ
ចាបក់នសងស្វថ បន័រដ្ាក្វៀត្ណ្ដមមយួខ្ដ្ល
មានក្ ែ្ ុះថា គ ៈកមែោរជនជាតិ្
និងត្ុំបនភ់នុំរបរ់រដាា ភបិាល (ក្រែើនឹង
រករួងររុកខ្មែរ) ក្ៅទីរកុងខ្រពកឫរ្ ី
ខ្ដ្លបចេសបបននមានក្ ែ្ ុះថា ទីរកងុកឹង
ក្ធើ ។ 

ទទលួគក្រមាងក្រៅក្មា៉ា ង៖ ទនាឹមគាន

ក្នុះខ្ដ្រ ក្ដាយក្មើលក្ឃើញពីរមត្ថភ្ជព
របរ់ក្លាក យញ័ ហ្សង ខាងស្វកល
វទិាល័យកប៏ានទាកទ់ងក្គ ឲ្យក្ធាើវចន្ទ 
នសរកមក្វៀត្ណ្ដម-ខ្មែរ ក្ររុះនិរ្តិ្ខ្មែរ
ក្យើងក្ៅរិកា ក្ៅរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម
មានចុំននួក្រចើន ក្ទើបន្ទុំឲ្យរករួងអបរ់ ុំ
ក្វៀត្ណ្ដម គិត្គូរកនសងោរក្រៀបចុំឲ្យមាន
វចន្ទនសរកម ពហ្សជាតិ្ស្វរនក៍្ ើង ។ 
រហូ្ត្មកដ្ល់បចេសបបនន វចន្ទនសរកមខ្ដ្ល
រកុមរបរ់ក្លាកខ្ដ្លមានគាន បនួន្ទក់
របរ់ក្លាក ក្ៅខ្ត្រករួងអបរ់ ុំក្វៀត្  
ណ្ដមក្របើរបារ់ ។ 

វត្តមានក្លើទឹកដី្កមពសជា៖ ក្លាក
បានទទលួពត័្ម៌ានតមរបពន័ធអសីនក្ធើ
 ិត្ កនសងោរក្រ ើរបសគគលិកខ្ ន្ករចន្ទ 
និងបក្ងកើត្អក្ររបរ់មជឈម ឌ លក្មមរ
រិការបរ់អាក្មរកិរបចាុំក្ៅក្មត្តក្រៀម 
រាប ។ រយៈក្ពលបីឆ្ន ុំ ចាបពី់ឆ្ន ុំ 
២០០០ ដ្ល់ឆ្ន ុំ ២០០៣ ខ្ដ្លបក្រមើ
ោរក្ៅទីក្ន្ទុះក្លាកស្វន កក់្ៅ ា្ុះជលួ ។ 

បាូរពីក្រៀមរាបមកភនុំក្ពញ៖ រយៈ 
ក្ពលក្ធាើោរក្ៅក្រៀមរាប ក្លាកបាន
ស្វគ ល់ជាមយួបសររ ជនជាតិ្ក្អរា៉ាញ
ករមតិ្អនសប ឌិ ត្ ខ្ ន្កវទិាស្វស្ររតកសុំពយ ូ 
ទរ័មាន ក ់ ក្ហ្ើយពកួក្គកមូ៏លមតិ្គាន
បក្ងកើត្គក្រមាង Khmer OS ក្រនើក្ៅអងគ
ោរ Open Forum ក្ៅ ឆ្ន ុំ ២០០៣ ខ្ត្
រហូ្ត្ដ្ល់ឆ្ន ុំ ២០០៤ ក្ទើបខាងអងគោរ
រក្រមចទទលួ ក្ហ្ើយកប៏នតក្ធាើោរក្ៅ ទី
ក្ន្ទុះរហូ្ត្ដ្ល់បចេសបបនន ។ 

របាុំឆ្ន ុំជាអនកស្វរពត័្ម៌ាន៖ ចាបពី់
ឆ្ន ុំ ២០០៥-២០១០ ក្លាក យញ័ ហ្សង
ចូលបក្រមើោរជាអនកយកពត័្ម៌ានឲ្យវទិយស
អារសីក្ររ ី(RFA) ភ្ជស្វក្វៀត្ណ្ដម ។ 

បាូរោរង្ហរ និងទុំនលួមសររត្វូងែី៖ 
មកដ្ល់ខ្ម ក្មស្វ ឆ្ន ុំ ២០១០ ក្ដាយ
ក្មើលក្ឃើញពីរោា នសពលរបរ់ក្លាក 
របធានរគបរ់គងក្ៅទីក្ន្ទុះ បានផ្តែ រ់បាូរ
របូក្លាក មកជាអនករចន្ទក្គហ្ទុំពរ័វទិយស
អារសីក្ររភី្ជស្វខ្មែរ វញិ ។ 

ក្រនហា៖ ក្លាក យញ័ ហ្សង ជាប់

ចិត្តជុំរកក់្រនហ៍្ដ្កចិត្តមនិរចួ ក្ហ្ើយ
រក្រមចចិត្តចូលក្រាងោរ ជាមយួន្ទរខី្មែរ
ក្ៅក្មត្តកណ្ដា ល ន្ទឆ្ន ុំ ២០០៨ ។ 
បចេសបបននក្នុះ គូក្រនហ៍្មយួគូខ្ដ្លមានទី
កុំក្ ើ ត្ឆ្ៃ យ ពីគាន រាបរិ់បគី ូខ្ម៉ារត្
ក្នុះ ទទលួបានកូនររីអាយសមយួមបួ 
មាន កជ់ាចុំ ងថ្ដ្អារហ៍្ពិរហ៍្ ។ 

បចេសបបនន៖ បចេសបបនន ក្លាក យញ័ 
ហ្សង មានន្ទទីជាអនកទទលួបនាសកខ្ ន្ក 
រចន្ទ Interface របរ់ក្គហ្ទុំពរ័វទិយស
អារសីក្ររភី្ជស្វខ្មែរ ។ ក្ពលក្វលាក្ៅ
រល់ក្រៅពីបក្រមើោរ ថ្នស្វថ បន័ក្នុះ 
ក្លាកមិត្មុំរស្វវរជាវ ពីរបពន័ធអសីនក្ធើ
 ិត្ខ្ ន្ករចន្ទពសមពជាហូ្រខ្ហ្ ។ 

អន្ទគត្៖ ក្លាកមានបុំ ង
បក្ងកើត្របរផ្តា ល់មែួនមយួ ប៉ាសខ្នតរតូ្វចាុំ
ក្មើលលទធភ្ជពប៉ាសណ្ដា រិន ប៉ាសខ្នតររមាប់
អាជីវកមែរបក្ភទណ្ដក្ន្ទុះ ក្លាករូម
លាករិ់ន ។ ក្ពលខ្ដ្លរួរដ្ល់ចុំននួ
កូនថា ក្ត្ើក្ៅថ្ងៃមសមក្លាកចងប់ាន
ប៉ាសន្ទែ នន្ទក ់ ? របុរប៉ាសន្ទែ ន ? ររី
ប៉ាសន្ទែ ន ? ក្លាកក្ ែ្ើយថា មនិថារបុរ ឬ
ររីក្ទ ចុំននួកូនៗគឺអាររ័យក្លើរទពយ  
ធន ។ 

ស្វថ បនិកពសមពអក្រខ្មែរ មានក្ដ្ើម
កុំក្ ើ ត្ជាខ្មែរក្ៅកមពសជាក្រោម របូក្នុះ 
មានជុំក្នឿយា៉ា ងមសត្មាុំថា ត្ក្ៅថ្ងៃមសម
ភ្ជស្វខ្មែរក្យើងនឹងមានក្ ែ្ ុះ និងក្របើ
បានយា៉ា ងទូលុំទូលាយក្ៅជសុំវញិពិភព
ក្លាកជាកជ់ាមនិខាន ។ កាីរងឃមឹក្នុះ
ក្ហ្ើយ ក្ទើបជរមុញឲ្យក្លាកចុំណ្ដយ
ទាុំងកមាែ ុំងោយកមាែ ុំងចិត្តរក្រមចមាន
Font Khmer Unicode ដាកឲ់្យក្របើ
របារ់រហូ្ត្រពាថ្ងៃ ។ ក្លាករនា
ជាមយួបងបអូនខ្មែរថា នឹងបក្ងកើត្អាីខ្ដ្ល
ងែីៗ ក្ដ្ើមបកី្លើកកមពរ់អក្រស្វស្ររតខ្មែរ 
ជាពិក្ររឧបករ ៍ក្អ ិចរតូ្និក ដូ្ច
ជា Tablet ទូររ័ពាថ្ដ្ ឬ ឧបករ ៍       
ក្្្ងៗក្ទៀត្ជាក្ដ្ើម ៕ 

 

សាន ថ្ដររសច់ោក យញ័ ហុង 

ល.រ រក្រមចបាន ក្របើបាន 

1 វចន្ទនសរកមក្វៀត្ណ្ដម-ខ្មែរ របក្ទរក្វៀត្ណ្ដម 

2 បក្ងកើត្ឌី្ហ្ាញពសមពអក្រខ្មែរ(Font Khmer) ជសុំវញិពិភពក្លាក 

3 Microsoft បចាូ នក្ៅក្រៀនក្ៅរហ្រដ្ាអាក្មរកិខ្ ន្ករចន្ទពសមពអក្រ ខ្ម រីហា ២០០២ 

4 ក្ៅបក្រងៀនបសគគលិកខ្ ន្កវទិាស្វស្ររត
គក្រមាង Open Source របរ់រដាា ភបិាលឡវ 

 

ខ្ ន្ក 
រចន្ទពសមពអក្រ 

ខ្ម ក្មស្វ ២០០៥ 

5 ក្ៅបក្រងៀន ក្ៅរបក្ទរឥណ្ដឌ  ខ្ម ឧរភ្ជ ២០០៥ 

6 ក្ៅបក្រងៀនក្ៅរបក្ទរ បងោ់ែ ក្ដ្រ ខ្ម មករា ២០១១ 

7 ក្ៅបក្រងៀនក្ៅថ្ង អត្ច់ាុំោលបរកិ្ចេទ Certificate របរ់ យញ័ ហ្សង ទទលួបានពី Microsoft ក្ៅរហ្រដ្ាអាក្មរកិ ។ 



ថ្ងៃអាទិតយ ១ លរើត ខខព្ាពណ៍្ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៤ ច ៀត្ណាម្ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

(ត្ពីទាំពរ័ម្ុម) 
ទាមទារឲ្យមានរបបក្ររពីហ្សបក្  

ទាមទារឲ្យមានរបជាមតិ្អុំពីរដ្ាធមែនសចា   
និងបានអុំរវន្ទវ ឲ្យមានោរបរងួប
បរងួមជាតិ្ ខ្ដ្លរកមែភ្ជពទាុំងក្នុះរតូ្វ
បានរដាា ភបិាលរកុងហា ូយចាត្ទ់សក
ថាជា «ោរវាយរបហារដ្ល់ក្គាលនក្យា 
បាយរបរ់បក្និងរដ្ា ក្វៀត្ណ្ដម» ។ 

ក្លាក ក្ៅ រតូ្វបានក្គស្វគ ល់ជាស្វ
ធារ ៈចាបត់ុំងពីក្លាកបានបតឹងក្លាក 
ក្ងាៀង តឹ្ង យ៉ាសង ន្ទយករដ្ាមស្រនតីក្វៀត្ណ្ដ
មរពាថ្ងៃ អុំពីោររក្រមចចិត្តអនសញ្ជា ត្
ឲ្យមានោររសករក Bauxite ក្ៅត្ុំបនម់ពង ់
រាបខ្ដ្លជាគក្រមាងមយួរតូ្វបានក្គចាត្ ់
ថា ក្ធាើឲ្យប៉ាុះរល់ដ្ល់ក្រដ្ាកិចេ បរសិ្វថ ន 
និង រនតិរសមជាតិ្ថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម 
។ មសនក្ពលរតូ្វចាបម់ែួនោលពីខ្មវចិេិោ 
ឆ្ន ុំ ២០១០ កនែងក្ៅក្នុះ ក្មធាវ ី ក្ៅ ក៏

បានបតឹងន្ទយករដ្ាមស្រនតី ក្ងាៀង តឹ្ង យ៉ាសង 
អុំពីោរក្ចញរកិត្យមយួហាមពលរដ្ាដាក ់
រកយប តឹ ងជារកុម ។ 

ក្រចកតីរក្រមចរបោរស្វលរកម
ចុំក្រុះក្លាក ក្ៅ បានក្ធាើឲ្យមានរបតិ្កមែ
យា៉ា ងខាែ ុំងពីមតិ្ស្វធារ ៈក្ររុះក្រោយ 
ពីោររបោរស្វលរកម ថ្នស្វលា
ដ្ុំបូងភ្ជែ ម ជនជាតិ្យួនរបមា ជាង 
២.០០០ ន្ទក ់ បានចសុះហ្ត្ថក្លខាក្លើ
ក្រចកតីអុំរវន្ទវមយួខ្ដ្លបានចសុះ្ាយ
ក្ៅក្លើក្គហ្ទុំពរ័Bauxite Vietnam  ។ 
មែឹមស្វរថ្នក្រចកតីអុំរវន្ទវក្នុះទាមទារ
ឲ្យ «លសបក្ចាលក្រចកតីរបោរស្វល
រកមរបរ់ត្សលាោរក្វៀត្ណ្ដម លសប
ក្ចាលកតីក្នុះ  និងទាមទារឲ្យក្ដាុះខ្លង
ក្លាក កូវ ហ្ាី ហា ក្ៅ ក្ចញពី
ពនធន្ទគារ» ។   

អនកខ្ដ្លបានចសុះក្ ែ្ ុះគាុំរទក្រច

កតីអុំរវន្ទវក្នុះ ក្រោយមករតូ្វបានអាជាា
ធរក្វៀត្ណ្ដមគុំរាមកុំខ្ហ្ង ជាបនត 
បន្ទា ប ់ ។  ក្យាងតមលិមិត្មយួចាប់
ចសុះថ្ងៃទី ២៩ ខ្មមងិសន្ទ ជូនចុំក្រុះក្ម
ដឹ្កន្ទុំបក្រដាា ភបិាល រករួងនគរបាល 
ត្សលាោររបជាជនកុំពូល និងរករួង
ក្រសើបអក្ងកត្របជាជនជនកុំពូលថ្នរដាា ភិ
បាលបក្កសមែសយនិរតក្វៀត្ណ្ដម  ក្លាក 
ររី កូវ ធី រាឹង បិត្ (Cù Thị Xuân 
Bích ) បអូនររីបក្ងកើត្របរ់ក្លាក កូវ ហ្ាី 
ហា ក្ៅ (Cù Huy Hà Vũ) បានក្ថាក ល
ក្ទារនគរបាលក្វៀត្ណ្ដមថា បានក្ៅ
គុំរាមកុំខ្ហ្ងឲ្យឈ្បពី់ោរង្ហរ និងចាប់
មែួនដ្ល់ ា្ុះរបរ់មនសរ្ទាុំងឡយណ្ដ
ខ្ដ្លបានចសុះក្ ែ្ ុះគាុំរទក្លើលិមិត្អុំរវ
ន្ទវគាុំរទបងរបុរ របរ់មែួន ។  

រដាា ភបិាលបរេិមរបក្ទរជាក្រចើន 
និងអងគោររិទធិមនសរ្ អនតរជាតិ្ន្ទន្ទ
មានរបតិ្កមែយា៉ា ងខាែ ុំងចុំក្រុះទក្ងាើ របរ់
រដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដមក្លើ ក្លាក កូវ ហ្ាី 
ហា ក្ៅ ក្ហ្ើយកប៏ានអុំរវន្ទវឲ្យ ត្ល់
ក្ររភី្ជពដ្ល់ក្លាក្ងខ្ដ្រ ។ ចុំក្រុះ
អងគោរឃែ ុំក្មើលរិទធិមនសរ្ (Human 
Right  Watch) ក្ៅថ្ងៃទី ២៦ ខ្ម   
ឧរភ្ជ កនែងក្ៅក្នុះ បានក្ចញក្រចកតី
ខ្ងែងោរ ៍មយួជសុំវញិករ ី ក្លាក កូវ 
ហ្ាី ហា ក្ៅ ្ងខ្ដ្រ ខ្ដ្លអងគោរមយួក្នុះ 
បានចាត្ទ់សកថា ក្លាក ក្ៅ ជា « និមតិ្ត 
របូ និងឧបរគគមយួអុំពីបញ្ជា រិទធិ
មនសរ្ខ្ដ្លមនិធាែ បម់ាន ចុំក្រុះរដាា ភិ
បាលក្វៀត្ណ្ដម» ៕ 

សាោឧទធរណ៍្ច ៀត្ណាម្នឹងជាំនុាំជប្ម្ុះកាី ចោក ក ូ ហវ ីហា ចៅ 
ចៅថ្ងៃទី ០២ សហីា 

របូត្ែសកអុំពោីរបតងឹ ត្ល់គាន រវាងក្លាក កូវ ហ្ា ីហា ក្ៅ នងិ ក្លាក ក្ងាៀង ត្ងឹ យ៉ាសង ។ 

ច ៀត្ណាម្ចរ់ ចោក Nguyễn Văn Lý េូលគុកសាជាងមី  

ក្ដាយ ថាច ់ជុំក្រឿន 
របភពដ្ុំ ឹងខ្ដ្លក្ចញ្ាយគួរ

ឲ្យទសកចិត្តពីបណ្ដត ញ្្ពា្ាយន្ទន្ទ
បានឲ្យដឹ្ងថា ក្ៅថ្ងៃទី ២៥ ខ្មកកកដា 
កនែងក្ៅក្នុះ ក្លាក ក្ងាៀង វាស ុំង លី បពា 
ជិត្ស្វរន្ទោតូ្ ិកយួន រតូ្វបាន
នគរបាលក្វៀត្ណ្ដម ចាបដ់ាកគ់សកស្វ
ជាងែីក្ទៀត្ក្ហ្ើយ ។  

ក្លាក ក្ងាៀង វាស ុំង លី ជាស្វថ បនិក

រកុម 8406 ជាចលន្ទត្រ ូមយួក្ដ្ើមប ី
លទធិរបជាធិបក្ត្យយក្ៅក្វៀត្ណ្ដម ។ 
ក្លាក លី រតូ្វបានអាជាា ធរបក្កសមែសយ
និរតក្វៀត្ណ្ដម របោរស្វលរកមឲ្យ
ជាបគ់សកចុំនួន ៨ ឆ្ន ុំ ោលពីឆ្ន ុំ 
២០០៧ អុំពីបទ«ក្ឃរន្ទរបឆ្ុំងរដាា
ភបិាល»។ 

ោលពីថ្ងៃទី ១៥ ខ្មមនី្ទ ឆ្ន ុំ 
២០១០ ក្លាក លី រតូ្វបានអាជាា ធរក្វៀត្
ណ្ដមក្ដាុះខ្លងក្ហ្ើយយក ក្ៅឃសុំ
ឃុំងបក្ណ្ដត ុះអារនន ក្ៅកនសង ា្ុះរមួ
របរ់ោរយិាល័យរបធានបពាជិត្ស្វរ 
ន្ទោតូ្ ិក ន្ទទីរកុងក្ហ្ា (Tòa Tổng 
Giám Mục Huế) ក្ដ្ើមបពីាបាលជុំងឺ  
ក្រោយពីអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម បានពយរួ
ក្ទាររយៈក្ពល ១២ ខ្ម ។  

ោលពីថ្ងៃទី ១៥ ខ្មមនី្ទ ឆ្ន ុំ 
២០១១ ជាថ្ងៃដ្ល់ក្ពល ស្ត្កុំ ត្ថ់្ន
ោរពយរួក្ទារក្លាក លី រតូ្វរបឈ្មនឹង
ោរវលិរត្ បចូ់លក្ៅកនសងគសកវញិ អងគ

ោរោររររិទធិមនសរ្អនតរជាតិ្ជាក្រចើន 
កនសងក្ន្ទុះ មានអងគោរក្លើកខ្លងក្ទារ
អនតរជាតិ្ អងគោរឃែ ុំក្មើលរិទធិមនសរ្ 
(Human Right Watch) កប៏ានអុំរវ
ន្ទវដ្ល់រដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដម ត្ល់ក្ររ ី
ភ្ជពដ្ល់ ក្លាក លី ្ងខ្ដ្រ ។ 

ោលពីថ្ងៃទី ២៧ ខ្មកកកដា រហ្
រដ្ាអាក្មរកិ កប៏ានអុំរវន្ទវឲ្យមានោរ
ក្ដាុះខ្លង ក្លាក លី ជាបន្ទា ន់្ ងខ្ដ្រ 
ខ្ដ្លរតូ្វបានអាជាា ធរ ចាបដ់ាកគ់សក 
ក្ទាុះជាក្លាកមានជុំងឺធៃនធ់ៃរកក៏្ដាយ ។ 
ស្ររាីអនកន្ទុំរកយរក រួងោរបរក្ទររ 
ហ្រដ្ាអាក្មរកិ បានក្ចញក្រចកាីខ្ងែងោរ
ដូ្ក្ចាន ុះ ោលពីយបថ់្ងៃអង្ហគ រ ៍ ក្ដាយ   
រខ្មតងោររពួយបារមា ក្លើោរចាបម់ែួន
បពាជិត្ោត្ស ិក ក្ងាៀង វាស ុំង លី  មាង      
ក្ទៀត្ ។ 

ោលពីថ្ងៃទី ២៨ ខ្មកកកដា ក្វៀត្
ណ្ដមបានបដិ្ក្រធ ោរក្ចាទរបោន់
របរ់រហ្រដ្ាអាក្មរកិខ្ដ្លថា បពាជិត្ 

ក្ងាៀង វាស ុំង លី រតូ្វក្គដាកព់នធន្ទគារ 
ក្ដ្ើមបបីស្រង្ហក បោរបក្ចេញទរ្នៈ របរ់
ក្លាក ។ អនកន្ទុំរកយរករួងោរបរ 
ក្ទរក្វៀត្ណ្ដម ក្លាកររី ក្ងាៀង ក្្ឿង 
ង្ហ៉ា  បានខ្ងែងថា ក្លាក លី រតូ្វបានដាក់

ចូលគសកជាងែីោលពីថ្ងៃទី ២៥ ខ្មកកកដា 
គឺតមបង្ហគ បពី់ត្សលាោរ  និងអាីខ្ដ្ល
ក្លាក លី រតូ្វបានក្ចញពីគសកក្ន្ទុះរគាន ់
ខ្ត្ជាោរពយរួក្ទារមយួរយៈ ក្ដ្ើមបពីា 
បាលរសមភ្ជពខ្ត្ប៉ាសក្ណ្ដា ុះ ៕ 

បពាជតិ្ស្វរន្ទោត្ស កិ ក្ងាៀង វាស ុំង លី  ក្ៅកនសងត្សលាោររបជាជន  
ថ្នរដាា ភបិាលបក្កសមែសយនរិតក្វៀត្ណ្ដម ។ 

បពាជតិ្ ោត្ស កិ ក្ងាៀង វាស ុំង លី អងគសយកនសង
បនាប ់កនសងវហិារ Hue Archdiocese រកងុ 

Hue ោលពថី្ងៃទី ១៥ ខ្មមនី្ទ ឆ្ន ុំ២០១០ ។ 
របូងត្ៈ REUTERS 

ចងវៀង ត្ងឹ យ ងុ ជារ់ជានាយករដាម្ន្តនាី 
ច ៀត្ណាម្ម្យួអាណ្ត្ាិចទៀត្ 

ក្ដាយ ថាច ់ធារ ី
ោលពីថ្ងៃអង្ហគ រ ៍ ទី ២៦ ខ្មកកកដា 

រដ្ារភ្ជបក្កសមែសយនិរតក្វៀត្ណ្ដមបាន
ក្បាុះក្ឆ្ន ត្គាុំរទ ក្លាក ក្ងាៀង តឹ្ង យ៉ាសង 
ក្ធាើជាន្ទយករដ្ាមស្រនតីមយួអា ត្តិទី ២ 
ក្ទៀត្ ។ 

ក្រចកតីរក្រមចក្នុះ ក្ដាយមាន   
រនែឹកក្ឆ្ន ត្គាុំរទចុំននួ ៩៤ % របរ់រដ្ា
រភ្ជ ខ្ដ្លមានរមាជិកមជឈមិបក្ 
ចុំននួ ៥០០ របូ គាុំរទ ក្លាក យ៉ាសង ក្ធាើ
ជាន្ទយករដ្ាមស្រនតីមយួអា ត្តិក្ទៀត្ ។ 
ោររក្រមចក្នុះ រតូ្វបានក្គក្មើលក្ឃើញ
ថា ជាគក្រមាងមយួរបរ់បក្កសមែសយ
និរតក្វៀត្ណ្ដម ខ្ដ្លបានអនសមតិ្ោល
ពីខ្មមករាកនែងក្ៅក្នុះ ក្ដ្ើមបឲី្យក្លាក     
យ៉ាសង បនតោនត់្ុំខ្ ងជាន្ទយកមស្រនតី
មយួអា ត្តិក្ទៀត្ ។ 

  ក្ទាុះបីកនសងអា ត្តិទីមយួ ក្ពល
ក្ ើងោនត់្ុំខ្ ងងែីភ្ជែ ម ក្លាក យសង 
បានដឹ្កន្ទុំរបក្ទរកសមែសយនិរតមយួក្នុះ 
បានទទលួលទធ្ល គួរឲ្យកត្រ់មាគ ល់  
ដូ្ចជា ោរដាករ់បក្ទរក្វៀត្ណ្ដមឲ្យ
ចូលកនសងអងគោររ ិជាកមែពិភពក្លាក 
(WTO) កតី ខ្ត្ក្លាកក្ៅខ្ត្រតូ្វបានក្គរុិះ
គនយ់ា៉ា ងខាែ ុំង ោលពីឆ្ន ុំក្ៅមញិថា  
មានជុំរកប់ុំ ស លយា៉ា ងធៃនធ់ៃរ បាន   
បណ្ដត លរកុមហ្ សន Vinashin ខ្ដ្លជា
រកុមហ្ សនកបា៉ា ល់របរ់ជាតិ្មយួរតូ្វបាន
ក្យ័ធន ។ 

ក្រៅពីក្នុះ  ក្វៀត្ណ្ដមករ៏តូ្វរប 
ឈ្មបញ្ជា វបិត្តិក្រដ្ាកិចេយា៉ា ងធៃនធ់ៃរ ។  
របូបិយប ័ា ចសុះក្ថាក ខ្ដ្លជាកោត ក្ធាើ

ឲ្យខាត្ទសនរ ិជាកមែយា៉ា ងខាែ ុំង ។ 
តមោរកត្រ់មាគ ល់របរ់ទីភ្ជន ក ់

ង្ហរពត័្ម៌ាន AFP ថា កនសងអា ត្តិដឹ្ក 
ន្ទុំរបរ់ក្លាក យ៉ាសង ក្វៀត្ណ្ដមករ៏តូ្វ
បានអងគោររិទធិមនសរ្អនតរជាតិ្ និង 
រករួងោរបរក្ទររហ្រដ្ាអាក្មរកិ រុិះ 
គនយ់ា៉ា ងខាែ ុំងថា មានក្គាលជុំហ្ររងឹ
ទទឹងនឹងរកុមអនកត្រ ូមតិ្ អនកបក្ចេញ
ក្យាបល់ខ្មាងគុំនិត្ក្ដាយរនតិវធីិ ក្ដាយ
បានចាបព់កួអនកទាុំងក្ន្ទុះ ដាកព់នធន្ទ 
គារជាបនតបន្ទា ប ់។ 

ោរខ្ដ្ល ក្លាក យ៉ាសង ក្ ើងោន់
ត្ុំខ្ ងមយួអា ត្តិក្ទៀត្ក្នុះ ជនួ
ក្ពលរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម និង ចិនកុំពសង
ខ្ត្មានជក្មាែ ុះខ្ដ្នទឹក ក្ៅរបជសុំក្ោុះ   
Paracels និង Spratleys  ។ 

របក្ទរក្វៀត្ណ្ដម បានអនសញ្ជា ត្
ឲ្យរបជាជនក្ធាើបាត្សកមែដ្ក៏រមក្ៅរដ្ាធានី
ហា ូយ និងទីរកុងថ្រពនគរ កនសងអុំ សង
ក្ពលពីរខ្មកនែងក្ៅក្នុះ ក្ទាុះបីរបក្ទរ
កសមែសនិរតទាុំងពីរក្នុះបានរនាថា នឹង
មានកិចេរហ្របតិ្បត្តិោរ ្នក្ៅរក
ដ្ុំក្ណ្ដុះរស្វយរនតិភ្ជពមយួ ៕   

ក្លាក ក្ងាៀង ត្ងឹ យ៉ាសង ន្ទយករដ្ាមស្រនត ី
ក្វៀត្ណ្ដម ។ របូងត្ៈReuters  



ថ្ងៃអាទិតយ ១ លរើត ខខព្ាពណ៍្ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៥ រទររយិាយ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

(ត្ពីទាំពរ័ម្ុម) 
ែេនាទាមទារ សទិធសិថត្មែ

វាសនាែៃនួថដាយែៃនួឯង របសត់្រជា
ជារខិែែរថត្ោមៈ 

របជាជាតិ្ខ្មែរក្រោមក្ៅខ្ដ្នកមពសជា
ក្រោម ឬ ភ្ជគខាងត្បងូថ្នរបក្ទរក្វៀត្
ណ្ដមរពាថ្ងៃ មានរបមា ជាង ៨ 
លានន្ទក ់ ទាុំងរពុះរងឃ និងរគហ្រថ
បានក្ងើបក្ ើងត្វា៉ាចុំក្រុះោររ ុំក្លាភរិទធិ
មនសរ្ ពីរុំណ្ដកអ់ាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម
ជាបនតបន្ទា ប ់ ក្ៅកនសងអុំ សងប៉ាសន្ទែ នឆ្ន ុំ
កនែងក្ៅងែីៗក្នុះ ក្បើក្ទាុះបីោរត្វា៉ា ក្ន្ទុះ
រតូ្វបានរដ្ាោររកុងហា ូយ ក្ធាើទសកខត្ប
វញិយា៉ា ងណ្ដកក៏្ដាយ ក្ររុះពកួគាត្់
មនិអាចអត្រ់ទាុំបាននឹងោរជិុះជាន ់ ពី
រុំណ្ដករ់បបផ្តត ចោ់រយួនមយួក្នុះ ។ 

ោលពីថ្ងៃទី ០៨ ខ្មកសមាៈ ឆ្ន ុំ 
២០០៧ រម រិរ្ខ្មែរក្រោមថ្នស្វ 
លាបាលីបុំក្ពញវជិាា ក្មត្តឃែ ុំង បានន្ទុំ
គាន ក្រោកក្ ើងត្វា៉ា  ចុំក្រុះអាជាា ធរក្វៀត្
ណ្ដម ក្ៅមសមោរយិាល័យនគរបាល
ក្មត្ត ក្ដ្ើមបទីាមទារឲ្យអាជាា ធរក្វៀត្    
ណ្ដមក្គារពរិទធិរបរ់ខ្មែរក្រោម មាេ រ់
ររុក ។ មូលក្ហ្ត្សខ្ដ្លន្ទុំឲ្យមានោរ
ក្ធាើបាត្សកមែក្នុះក្ ើង  ក្ដាយរពុះរងឃ
បាត្សករបានក្លើកក្ហ្ត្ស្លថា នគរ    
បាលក្វៀត្ណ្ដម បានហាមរពុះរងឃខ្មែរ
ក្រោមថ្នស្វលាបាលីមយួក្នុះ និមនត
ក្ចញបិ ឌ បារត្ ។ 

ក្រោយពីោរក្ធាើបាត្សកមែក្ដាយរនតិ
វធីិក្នុះ អាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមបានចាបរ់ពុះ
រងឃបាត្សករ្្កឹជាក្រចើនអងគ ។ ចុំក្រុះ 
រពុះរងឃអងគណ្ដ ខ្ដ្លអាជាា ធរក្វៀត្  
ណ្ដមចាត្ទ់សកថា ជាក្មបាត្សកររតូ្វបាន 
ចាបដ់ាកគ់សកតមលុំដាបលុំក្ដាយ ។ 

រពុះរងឃខ្មែរក្រោម ៥ អងគខ្ដ្ល
អាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមចាបដ់ាកគ់សកក្ៅក្មត្ត
ឃែ ុំងទាកទិ់នោរក្ធាើបាត្សកមែក្នុះ រតូ្វ
បានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម ក្ដាុះខ្លងវញិ 
ក្រោយពីជាបគ់សកមាន ក់ៗ ជាងពីរឆ្ន ុំមក។
ោរក្ដាុះខ្លងរពុះរងឃខ្មែរក្រោម ឲ្យ 
ក្ចញពីគសកក្នុះ រតូ្វបានក្គក្មើលក្ឃើញ
ថា ក្ដាយមានោរក្ធាើបាត្សកមែទាមទារពី
រុំណ្ដកខ់្មែរក្រោមក្ៅក្រៅរបក្ទរ និង

បានបតឹងក្ៅរហ្គមនអ៍នតរជាតិ្ ក្ដ្ើមប ី
ដាកគ់ុំន្ទបក្លើក្វៀត្ណ្ដម ។ 

 ក្រៅពីក្នុះ ខ្មែរក្រោមក្ៅក្មត្តមាត្់
រជូក និងក្មត្តន្ទន្ទ បានក្រោកក្ ើងជា
បនតបន្ទា បខ់្ដ្រ ក្ដ្ើមបទីាមទារដី្ក្ករដូ្នត
របរ់មែួនក្ ើងវញិ បន្ទា បពី់ដី្របរ់ពកួ
ក្គរតូ្វបានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម របឹយក
ក្ៅខ្ចកឲ្យជនជាតិ្យួន ក្ដាយមនិបាន
អនសញ្ជា ត្ពីខ្មែរក្រោមមាេ រ់ដី្ក្ន្ទុះ ករ៏តូ្វ
បានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមចាបម់ែួន ទាុំង   
អយសត្តិធរជាោរក្ ែ្ើយត្បក្ៅវញិ ។   

ងែីៗក្នុះ ក្ៅថ្ងៃទី ១៧ ខ្មធនូ ឆ្ន ុំ 
២០១០ ក្លាក ក្ៅ ក្ហ្ន ជាជនក្ភៀរ
មែួនខ្មែរក្រោមក្ៅរបក្ទរថ្ង បានរត្
 បក់្ៅររុកកុំក្ ើ ត្ ក្ៅក្មត្តមាត្រ់ជូក 
វញិ រតូ្វបានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមចាប ់  
ដាកគ់សករហូ្ត្មកដ្ល់រពាថ្ងៃ បន្ទា បពី់
គាត្និ់ងភរយិារតូ្វបាន UNHCR  រប 
ចាុំទីរកុងបាងកក របក្ទរថ្ង បដិ្ក្រធ
ឋានៈជាជនក្ភៀរមែួនរចួមក ។ 

រឯីក្ៅក្មត្តរពុះរត្រុំងវញិ អនកររី 
រតឹ្ង ធី ចូវ រពាថ្ងៃកុំពសងខ្ត្ក្ៅកនសងពនធ 
ន្ទគារក្ដាយរតូ្វបានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម
ចាបម់ែួនពីបទ ទាមទារដី្របរ់មែួនខ្ដ្ល
អាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមបានរបឹយក ក្ធាើជា
របរ់រដ្ា ។ 

ខ្មែរក្រោមក្ៅកមពសជាក្រោម មានរប 
មា ជាង ៨ លានន្ទក ់ និងថ្ ា្ដី្មាន
របមា  ៨៩.០០០ គី ូខ្ម៉ារត្ោក្រ ៉ា ក្នុះ 
ក្បើក្យាងតមអងគោរ UNPO ។ រពុះ
ពសទធស្វរន្ទក្ងរវាទជាស្វរន្ទ របរ់
របជាជាតិ្ខ្មែរក្រោម ក្ៅខ្ដ្នដី្កមពសជា
ក្រោម និងមានវត្តអារាមរបមា ជាង 
៥០០ វត្ត ខ្ដ្លមានអាយសោលជិត្ 
២០០០ ឆ្ន ុំ កនសងក្ន្ទុះ មានវត្តរមបរូរង្ ី
(រមបរួ) ឋតិ្កនសងររុកកុំពងស់្វព ន ក្មត្ត
រពុះរត្រុំង បានកក្កើត្ក្ ើងោលពី    
គ. រ. ៣៧៣ ជាស្វក្ ី។ 

ែេនាថ្នជនជារ ិ Degar-
Montagnards ថៅរាំបនែ់ពង ់
រាបថវៀរណ្ដមៈ 

របជាជាតិ្ម៉ាសងថ្ត្ញ៉ា  (Degar -
Monta gnards ) បានក្រោកក្ ើងត្វា៉ា
ជាបនតបន្ទា បដូ់្ចខ្មែរក្រោមខ្ដ្រ ចាបត់ុំង
ពីឆ្ន ុំ ២០០០ មក ។ ោរក្រ ើរក្អើងពូជ
ស្វរន ៍ និងោររ ុំក្លាភរិទធិមនសរ្ពី

រុំណ្ដកអ់ាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដម ក្ៅត្ុំបន់
មពងរ់ាបភ្ជគកណ្ដត លថ្នរបក្ទរ បាន  
ជរមុញឲ្យរកុមកសលរមពន័ធជនជាតិ្ត្ុំបន់
ភនុំទាុំងក្ន្ទុះក្ងើបក្ ើងត្វា៉ា  ជាលកខ ៈ
រទងរ់ទាយធុំ ក្ដ្ើមបបីតូ រយករិទធិក្ររភី្ជព
របរ់ពកួក្គ ។  

ោរទាមទាររបរ់រកុមជនជាតិ្ក្នុះ 
រតូ្វបានអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមចាបដ់ាកគ់សក
និងមានក្រចកតីរាយោរ ៍ថា មាន
មនសរ្ត្វា៉ាជាក្រចើន រតូ្វបានបាត្ម់ែួន 
ក្ហ្ើយពកួក្គភ្ជគក្រចើន បានន្ទុំគាន ក្ភៀរ
មែួនរត្ចូ់លថ្រព ែ្ងោត្រ់ពុំខ្ដ្ន ចូលរប 
ក្ទរកមពសជាតមក្មត្តរត្នគិរ ី និង
ម ឌ លគិរ ីក្ដ្ើមបរីចួ ស្ត្ពីោរចាបម់ែូនក្ធាើ
ទារស កមែរបរ់រដ្ាោររកុងហា ូយ ។ 

រកុមកសលរមពន័ធភនុំថ្នត្ុំបនម់ពងរ់ាប
ទាុំងក្នុះ មានរបជាជនរបមា ពី ១ 
ក្ៅ ២ លានន្ទក ់ជាអនកោនស់្វរន្ទ
រគឹរត កនសងក្ន្ទុះមានរកុមជនជាតិ្ Jarai, 
Rhade, Bahnar, Koho, Mnong 
និង Stieng ររ់ក្ៅក្លើថ្ ា្ដី្របមា  
៥៥.០០០ គី ូខ្ម៉ារត្ោក្រ ៉ា ។ ក្នុះក្បើ
ក្យាងតមរបាយោរ ៍រតីអុំពីជនជាតិ្
ក្ដ្ើម Degar-Montagnards របរ់អងគ
ោរ UNPO ។ 

 ែេនាផ្តេ ែែ់ៃនួបថងកើរត្ពោះ
រាជាណ្ដែត្ក Hmong ថៅភាគ
ខាងថជើ ងថវៀរណ្ដម ៖ 

 កនសងអុំ សងខ្មឧរភ្ជ ឆ្ន ុំ ២០១១ 
កនែងក្ៅងែីៗក្នុះ រកុមជនជាតិ្ Hmong 
ក្ៅររុកក្មឿងខ្ញ៉ា  (Muong Nhe ) 
ក្មត្តក្ដ្ៀងក្បៀង (Dien Bien) ភ្ជគខាង
ក្ជើងរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម បានន្ទុំគាន
ក្រោកក្ ើងទាមទារផ្តត ចម់ែួន ក្ចញពីរប 
ក្ទរក្វៀត្ណ្ដម ក្ហ្ើយក្រគាងបក្ងកើត្ជា
រពុះរាជាណ្ដចរកមយួរបរ់មែួន ។ ោរ
ក្រោកក្ ើង ខ្ដ្លមានមនសរ្ចូលរមួរប 
មា ជាង ៥.០០០ ន្ទកក់្នុះ រតូ្វបាន 
អាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមបស្រង្ហក ប ក្ដាយក្របើ  
ឧទធមាា គចរក  បណ្ដត លឲ្យមនសរ្ចុំននួ

៦៣ ន្ទកប់ានបាត្ជី់វតិ្ ។ ក្នុះក្បើក្យាង
តមរបាយោរ ៍ របរ់មជឈម ឌ ល
វភិ្ជគក្គាលនក្យាបាយ ស្វធារ ៈ
ក្ៅោត្ថ់ា CPPA  និងរកុមជនជាតិ្
Hmong Advance  មានមូលដាា នក្ៅ
រហ្រដ្ាអាក្មរកិ បានរាយោរ ៍ោល
ពីខ្មឧរភ្ជ ឆ្ន ុំ ២០១១ ។ 

របជាជាតិ្ Hmong ក្ៅជសុំវញិ
ពិភពក្លាកមាន ៣២០.០០០ ន្ទក ់ 
ខ្ដ្លបចេសបបននរបជាជាតិ្មយួក្នុះ មាន    
អងគោររមពន័ធរដ្ាក្ៅហាា  (C h a o F a 
Federated State ) ជារមាជិកថ្ន
អងគោរ UNPO ។ ក្យាងតមក្គហ្ទុំ 
ពរ័ Wikipedia របជាជាតិ្ Hmong ក្ៅ
ក្វៀត្ណ្ដមមានរបមា  ៧៨៧.៦០៤ 
ន្ទក ់។ 

ែេនាត្កមុជនជារចិាមបភ៍ាគ
កណ្ដេ េថវៀរណ្ដម៖   

របជាជាតិ្ចាមប ៍ ថ្នអាណ្ដចរក
ចាមបា៉ា  ឬ ភ្ជគកណ្ដត លថ្នរបក្ទរក្វៀត្
ណ្ដមរពាថ្ងៃ ក្យើងក្ៅមនិទានក់្ឃើញ
មានោរក្ងើបត្វា៉ាធុំដ្សុំរបឆ្ុំងរដាា ភបិាល 
ក្វៀត្ណ្ដមក្ទ  ខ្ត្ពកួក្គកុំពសងខ្ត្ឱប 
កុំហ្ឹងរាល់ថ្ងៃ ចុំក្រុះោរបាត្ប់ងរ់ពុះ
រាជាណ្ដចរករបរ់មែួនក្ៅថ្ដ្យួនោល
ពីអតី្ត្ោល ខ្ដ្លរពឹត្តិោរ ៍មយួក្នុះ 
របជាជាតិ្ចាមបរ៍គបរ់បូក្ៅខ្ត្ចាត្ទ់សកថា 
ជា «កុំហ្ងឹជាតិ្» របរ់មែួនជានិចេ ។  

នគរចាមបា៉ា  បានធាែ កចូ់លកនសង   
កណ្ដត បថ់្ដ្យួន បន្ទា បពី់ក្រតចយួន
ក្ ែ្ ុះ រតឹ្ង ញស ឹង ត្សង បានក្លើកកូនររី
របរ់មែួនមាន កក់្ ែ្ ុះ ក្ហ្ាៀង រតឹ្ង 
( Huyen Tran ) ឲ្យក្ៅក្រតចនគរចាម
បា៉ា  រពុះន្ទម ជយរិងាវរ ែន័ ទី ៣ ន្ទ ឆ្ន ុំ 
១៣០៦ ។  

របវត្តិជយ័ជុំនុះ ដ្ក្ ាើ មបាននគរ
ចាមបា៉ា  ក្នុះ រពាថ្ងៃ រដាា ភបិាលក្វៀត្
ណ្ដម បានស្វងបូជនីយស្វថ នមយួក្ៅ
ទីរកុងក្ហ្ា (H u e) ររមាបត់ុំងរបូ
រុំណ្ដកន្ទង ក្ហ្ាៀង រតឹ្ង ក្ធាើបូជនីយ
បសគគលរបរ់ពកួក្គ ក្ដាយជនជាតិ្យួន
ចាត្ទ់សកថា ន្ទងក្នុះក្ហ្ើយបានក្ធាើឲ្យ

ក្រតចយួន វាយដ្ក្ ាើ មយកបាននគរ
ចាមបា៉ា ន្ទក្ពលក្ន្ទុះ ។ 

ជនជាតិ្ចាមបរ៍គបរ់បូចាត្ទ់សករពឹត្តិ
ោរ ៍បាត្ន់គររបរ់មែួនក្នុះ ថាជា 
«រពឹត្តិោរ ៍កុំហ្ងឹជាតិ្» ក្ហ្ើយពកួក្គ
កុំពសងខ្ត្ឱបទសកខកនសងមែួនរាល់ថ្ងៃ ចាុំខ្ត្
មានឱោរអាលនឹងដ្ក្ ាើ មមកវញិនូវ
នគររបរ់មែួន ។   អាីខ្ដ្លជាោរឈ្ឺ
ចាបជ់ាងក្នុះក្ៅក្ទៀត្ររមាបជ់នជាតិ្
ចាមបក៍្ន្ទុះគឺ  ក្ៅកនសងបូជនីយស្វថ នក្នុះ 
រដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដម បានចារជាផ្តា ុំង
រិលាចារកឹមយួយា៉ា ងធុំ វាហាកដូ់្ចជា
ោរចុំអកមយួដ្ល់ជនជាតិ្ចាមបអី៍ចឹង 
ថា ន្ទង ក្ហ្ាៀង រតឹ្ង ជាវរីន្ទរជីាតិ្ 
ខ្ដ្លបានក្ធាើឲ្យក្រតចយួនយកបាននគរ
ចាមបា៉ា  កនសងអតី្ត្ោល ។    

 ែេនាទាមទារេទធតិ្រជាធបិ
ថរយយរបសជ់នជារយិនួ៖ 

ថ្ងៃទី ០២ ខ្មរីហា ខាងមសមក្នុះ   
រដ្ាោររកុងហា ូយនឹងក្បើកឧទធរ ៍កតី
ក្លាក កូវ ហ្ាី ហា ក្ៅ ជាក្មធាវជីនជាតិ្
យួនមាន ក ់ រតូ្វបានអាជាធរក្វៀត្ណ្ដម 
ក្ចាទរបោនពី់បទ «ក្ឃរន្ទរបឆ្ុំង    
រដាា ភបិាលស្វធារ រដ្ា រងគមនិយម  
ក្វៀត្ណ្ដម »។ ក្រៅពីក្នុះ រកមែជនត្
រ ូមតិ្ និងអនកបក្ចេញក្យាបល់ខ្មាង
គុំនិត្ជនជាតិ្យួនជាក្រចើនរបូ កុំពសងខ្ត្
ជាបក់្ៅកនសងគសកកសមែសយនិរតយួន រាល់ថ្ងៃ 
ក្ដាយស្វរខ្ត្ ពកួក្គនិយាយោរពិត្
ខ្ដ្លក្កើកក្ ើងអយសត្តិធម ៌ ក្ៅកនសងរបប
កសមែសយនិរតក្វៀត្ណ្ដម ។ អនករបជាធិប
ក្ត្យយយួនទាុំងក្នុះ ពកួក្គចងប់ានឲ្យ  
ក្វៀត្ណ្ដម ោែ យក្ៅជារបក្ទរមាននីតិ្
រដ្ា ក្គារពរិទធិមនសរ្ មានលទធិរបជាធិ
បក្ត្យយ និងបតូររបបពីកមែសយនិរតក្ៅជា
របបក្ររពីហ្សបក្ ។ 

ររសបក្រចកតីមក អុំក្ពើផ្តត ចោ់រ
របរ់រដ្ាោររកុងហា ូយពីមយួថ្ងៃក្ៅ
មយួថ្ងៃ រតូ្វបានរបជាពលរដ្ាក្វៀត្ណ្ដម
និងជនជាតិ្ក្ដ្ើមកនសងរបក្ទរ ោនខ់្ត្
បានយល់ដឹ្ងក្ហ្ើយ ។ ោរយល់ដឹ្ង
របរ់របជាជនរគបរ់រទាបវ់ ា ៈ អុំពី
ពសត្របរ់បក្កសមែសយនិរតក្វៀត្ណ្ដម និង
ោរឈ្ចឺាប ់ ខ្ដ្លក្កើត្ក្ចញពីោរជិុះ
ជាន ់ វានឹងជរមុញឲ្យរបបកសមែសយនិរត  
ផ្តត ចោ់រមយួក្នុះ នឹងដ្លួរលុំក្ៅក្ពល
អន្ទគត្ខាងមសមក្នុះជាមនិខាន ៕    

រររកមុ្មុយនិសាច ៀត្ណាម្នឹងរលាំចដ្ឋយសារេលនាជនជាត្ិចដើម្ និងលទធិប្រជា្ិរចត្យយ 

រម រិរ្ខ្មែរក្រោមស្វលាបាលី 
ក្មត្តឃែ ុំងក្ធាើបាត្សកមែទាមទារឲ្យក្វៀត្  
ណ្ដមក្គារពរិទធិក្ររភី្ជពខ្មែរក្រោម
ោលពីថ្ងៃទី ៨ ខ្មកសមាៈ ឆ្ន ុំ ២០០៧ ។ 

ជនជាតិ្ Degar-Montagnards 
ក្ភៀរមែូនក្ៅរបក្ទរថ្ង រសុំរិទធិរជក
ក្ោននឹងអងគោរ UNHCR ។  

រកមុស្ររតីជនជាតិ្  Hmong ក្ៅរបក្ទរ
ក្វៀត្ណ្ដម ។  

ស្ររតីជនជាតិ្ចាមបក៍្ៅអតី្ត្នគរចាមបា៉ា    
រពាថ្ងៃក្វៀត្ណ្ដមកណ្ដត ល  ។  

ោរក្ធាើបាត្សកមែរបរ់ជនជាតិ្យនួក្ៅក្រៅ
របក្ទរជរមញុឲ្យអាជាា ធរក្វៀត្ណ្ដមក្គា 
រពរិទធមិនសរ្ ។ 



ថ្ងៃអាទិតយ ១ លរើត ខខព្ាពណ៍្ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៦ អាំពីបមមរចប្ោម្ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

ស្វរពត័្ម៌ាន ថ្រពននគរ រូមក្ធាើ
ោរបករស្វយដូ្ចខាងក្រោម ។ 

ក្ដ្ើមបបីានរជាបចារ់ថា អនកណ្ដ
ជាជនជាតិ្យួន និងអនកណ្ដជារបជា
ជាតិ្ខ្មែរក្រោម ខ្ដ្លកុំពសងររ់ក្ៅកនសង
របក្ទរកមពសជាក្ន្ទុះ ក្យើងអាចរក្ងកត្
ក្មើល និងក្ធាើោរក្របៀបក្ធៀបរវាងខ្មែរ
ក្រោម និងជនជាតិ្យួននូវកតត មយួ
ចុំននួដូ្ចជាយីក្ហាហាងរបរ់ជនជាតិ្
យួនក្ៅកមពសជា ភ្ជស្វ ក្ ែ្ ុះន្ទម
រត្កូល ស្វស្វន្ទ ទីកខ្នែងកុំក្ ើ ត្ 
និងចិត្តគុំនិត្ ដូ្ចខាងក្រោម ។  

អុំពីជនជាតិ្យនួក្ៅកមពសជា៖  
ជនជាតិ្យួនក្ទាុះបីក្ៅដ្ល់ទី

កខ្នែងណ្ដដ្ក៏្ដាយ ក្គមនិខ្ដ្លក្បាុះ 
បងក់្ចាលអត្តរញ្ជា  របរ់មែួនក្ទ គឺ
ក្គខ្ត្ងខ្ត្បង្ហា ញឲ្យមនសរ្មាន  ក្មើល
ក្ឃើញថា មែួនក្គជាជនជាតិ្យួនយា៉ា ង 
ពិត្របាកដ្ ខ្ដ្លរកមែភ្ជពក្នុះក្ហ្ើយ
អាចក្ធាើឲ្យក្យើងរក្ងកត្ដឹ្ងបានថា ពកួ
ក្គជាជនជាតិ្យួន ។ 

យកី្ហាៈ ជនជាតិ្យួនក្ៅកមពសជា
តុំងពីមសមរបរខាន ត្តូ្ចដ្ល់ធុំ ពួកក្គ
ខ្ត្ងខ្ត្បង្ហា ញឲ្យមនសរ្មាន ក្ឃើញ ថា 
មែួនក្គជាយួនជានិចេ ។ កខ្នែងលកដូ់្រ
ណ្ដខ្ដ្លជារបរ់ជនជាតិ្យួន ក្គខ្ត្ង
ខ្ត្ដាកយ់ីក្ហាជាអក្រយួនធុំៗ ជា
រញ្ជា រមាគ ល់ដូ្ចជា «ហាងក្ ើ្» ជា
របក្ភទទឹករ សបមា៉ាងរបរ់ជនជាតិ្យួន 
ក្គដាកអ់ក្រយួនធុំៗថា «Phở» ហាង
ោត្រ់ក ់ ក្គដាកថ់ា «ក្ហ្សើកត្សក» (Hớt 
Tóc) និងហាងលកម់ារដាកថ់ា «ក្ទ
មវា៉ាង» (Tiệm Vàng ) ជាក្ដ្ើម ។ 

ភ្ជស្វៈ ររមាបជ់នជាតិ្យួន
ខ្ដ្លក្ៅរបក្ទរកមពសជាយូរឆ្ន ុំក្ហ្ើយ
អាចនិយាយភ្ជស្វខ្មែរបានកក៏្ដាយ ខ្ត្
វាក្ៅខ្ត្ក្លៀនកនាសយចុំ ស ចក្មាយ
របរ់មែួនមកដ្ខ្ដ្លគឺជនជាតិ្យួនភ្ជគ
ក្រចើននិយាយភ្ជស្វខ្មែរខ្ដ្លមានរ័ពា
របកបនឹងពយចានៈ «ល» ក្ៅពីមសមមនិ
បានក្ទ ។ ឧទាហ្រ ៍ ដូ្ចរកយថា 
«ោល» ជនជាតិ្យួននិយាយបនែុំៗថា 
« ោរ » ជាក្ដ្ើម និងរកយថា «ររួល» 

និយាយថា «ររួរ» ជាក្ដ្ើម ។ ររមាប ់
អនកនិយាយមនិចារ់វញិ ក្យើងអាច
និយាយបានថា ពកួក្គនិយាយដូ្ច 
តរាកុំខ្បែងខ្មែរក្ ែ្ ុះ វា៉ា ង ក្ឌ្ើ ខ្ដ្លធាែ ប់
និយាយរតបរ់ុំក្ ងយួន ដូ្ចជា 
«ររឡញ់» ថា «ររឡន»់ , ឆ្ៃ ញ់ 
ថា «ស្វៃ ន»់ ជាក្ដ្ើម ។ 

ន្ទមរត្កូលៈ ជនជាតិ្យួនភ្ជគ
ក្រចើនមានក្ ែ្ ុះនិងរត្កូលរបរ់ពកួក្គ
ជាភ្ជស្វយួន ខ្ដ្លរត្កូលទាុំងក្ន្ទុះ
មានដូ្ចជា ។ 

អត្ារញ្ជា  ប ា  រញ្ជា តិ្ក្វៀត្
ណ្ដម (Quốc tịch) ក្ចញក្ដាយរដាា ភិ
បាលក្វៀត្ណ្ដមរពាថ្ងៃ ត្ល់ដ្ល់ជន
ជាតិ្យួនក្ៅកនសងររុកវញិ មានចុំ ស ច 
៣ រុំខានខ់្ដ្លអាចកុំ ត្ដឹ់្ងបានថា 
ក្គជាជនជាតិ្យួន គឺ ទីមយួ រញ្ជា តិ្ 
(Quốc tịch) ក្គដាកថ់ា ក្វៀត្ណ្ដម 
(Việt Nam) ទីពីរ ជនជាតិ្ (Dân tộc) 
ក្គដាកថ់ា កិញ (Kinh) ទីបី រត្កូលនិង
ន្ទម (Họ và Tên) ក្គដាកត់មរត្កូល
ខ្ដ្លមានខាងក្លើ ។ 

ស្វរន្ទៈ ជនជាតិ្យួនតុំងពី
បសរា ោលមក ក្គខ្ត្ងក្គារពរបតិ្បត្តិ
តមរពុះពសទធស្វរន្ទមហាយាន ខ្ត្
ដ្ល់រមយ័ អាណ្ដនិគមនិយមបារា ុំង 
ពកួក្គមែុះ កប៏ានបតូ រពីរពុះពសទធស្វរន្ទម 
ហាយានក្ៅជាស្វរន្ទក្យរ ូវញិ ។  

ដូ្ចក្នុះ ក្ៅតម ា្ុះរបរ់ជនជាតិ្
យួននីមយួៗ ខ្ត្ងខ្ត្មានតុំងរបូរពុះ 
Guanyin ឬជនជាតិ្យួនក្ៅថា រពុះ
ោា ងក្ងអាុំ (Quán Thế Âm) ក្ៅក្លើ
អារនៈររមាបក់្គារពបូជា ។ កតត ក្នុះ
ក្ហ្ើយ ជនជាតិ្យួនមនិខ្ដ្លន្ទុំគាន ក្ៅ
ក្ធាើបស យតមវត្តអារាមរពុះពសទធស្វរន្ទ
ក្ងរវាទខ្មែរក្ទ គឺក្គខ្ត្ងខ្ត្ន្ទុំគាន ក្ៅក្ធាើ
បស យ ក្ៅតមវត្តរពុះពសទធស្វរន្ទម 
ហាយានរបរ់រពុះរងឃយួនខ្ដ្លបាន
កស្វងក្ៅកនសងររុកខ្មែរ ។ 

កខ្នែងកុំក្ ើ ត្ៈ ររមាបជ់នជាតិ្
យួន ខ្ដ្លបានមកររ់ក្ៅររុកខ្មែរ 
ក្ហ្ើយក្យើងបានដឹ្ងថា ពកួក្គមាន
កខ្នែងកុំក្ ើ ត្ឋតិ្ក្ៅកនសង ក្មត្តណ្ដ
មយួថ្នភ្ជគកណ្ដត ល (Miền Trung ឬ 
Huế ) និងភ្ជគខាងក្ជើង (Miền bắc ឬ 
Hà Nội) ថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម គឺជា
ជនជាតិ្យួនរសទធស្វធ ឬជាជនជាតិ្
ភ្ជគតិ្ចណ្ដមយួ មនិខ្មនខ្មែរក្រោមក្ទ 
ក្ររុះខ្មែរក្រោមមនិ ខ្ដ្លមានកខ្នែងកុំ 
ក្ ើ ត្ក្ៅត្ុំបនទ់ាុំងពីរខាងក្លើក្ ើយ។ 
ររមាបជ់នជាតិ្យួនខ្ដ្លមានទីកខ្នែង

កុំក្ ើ ត្ក្ៅកមពសជាក្រោម ឬ ភ្ជគខាង
ត្បងូថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដមវញិ របរិន 
ក្បើមានករ ីក្គអុះអាង ថាមែួនជា «ខ្មែរ
ក្រោម» ក្ន្ទុះ ក្យើងរគានរួ់រក្គថា «ក្គ
ក្ៅជិត្វត្តខ្មែរណ្ដមយួ កនសងខ្ដ្នដី្កមពសជា
ក្រោម?» ជនជាតិ្យួនពិត្ជាក្ ែ្ើយរុំ 
 ួរក្នុះមនិក្ចញក្ទ ។ 

ចិត្តគុំនិត្ៈ ជនជាតិ្យួនខ្ដ្លចូល
មកក្ៅររុកខ្មែរភ្ជគក្រចើនគិត្ អុំពីបញ្ជា  
ក្រដ្ាកិចេជាធុំ ក្ដាយពកួក្គ យកគ 
បក្មានអុំណ្ដច ឬគ បក្នក្យា 
បាយណ្ដ ខ្ដ្លគាុំរទរដាា ភបិាលក្វៀត្
ណ្ដម ក្ធាើជាមែបរ់រមាបរ់រមួលដ្ល់ 
ជីវភ្ជពរបរ់ពួកក្គទាុំងររបចាប ់ និង
មសរចាប ់ ។ ពកួជនជាតិ្យួនក្ៅរប 
ក្ទរកមពសជា មនិចូលចិត្តខ្មែរក្រោម និង
គ បក្នក្យាបាយណ្ដ ខ្ដ្លរុិះគន ់
រដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដមកមពសជាក្ ើយ ។ 

ោរខ្ដ្លរដាា ភបិាលខ្មែរមនិយក
ចិត្តទសកដាកអ់ុំពីោរហូ្រចូលរបរ់ជន
ជាតិ្យួនមកររុកខ្មែរក្នុះ វាជាបញ្ជា
មយួដ្ក៏្រគាុះថាន កប់ុំ ស្ត្ ររមាបវ់ារន្ទ
អន្ទគត្ថ្នរបក្ទរកមពសជាទាុំងមូល គឺ
របក្ទរកមពសជា អាចនឹងឋតិ្ក្ៅក្រោម
អាណ្ដនិគមក្រដ្ាកិចេពីរុំណ្ដក ់ ជន
ជាតិ្យួនជាមនិខាន និងទីបុំ ស្ត្ររុក
ខ្មែរោែ យជាររុកយួន ដូ្ចក្ៅកមពសជា
ក្រោមបចេសបបនន្ងខ្ដ្រ ។  

 

ោលពថី្ងៃទ ី២២ ខ្មកកកដា ឆ្ន ុំ ២០១១ កនែងក្ៅក្នុះ មានអនកអានមាន កក់្ ែ្ ុះ Mom Sopheara ក្ៅទរីកងុភនុំក្ពញបានក្្ាើអសខី្ម៉ាលមកោនោ់រយិាល័យ ស្វរពត័្ម៌ាន ថ្រពនគរ 
ក្ដ្ើមបកី្លើកទកឹចតិ្តោរត្រ ូរបរ់ខ្មែរក្រោម នងិត្អូញខ្ត្អរអុំពកីុំក្ ើ នជនជាត្យួិនក្ៅកនសងររុកខ្មែរោនខ់្ត្ក្រចើន ។ កនសងស្វរអសខី្ម៉ាលដ្ខ្ដ្ល ក្លាក Mom Sopheara បានរួរមកោន់
ោរយិាល័យ ស្វរពត័្ម៌ាន ថ្រពនគរ ថា ក្ត្ើក្ធាើយា៉ា ងណ្ដក្ទើបអាចដ្ងឹថា អនកណ្ដជាជនជាត្យួិន អនកណ្ដជាខ្មែរក្រោម ? ខាងក្រោកក្នុះជាមែមឹស្វរទាុំងររុងថ្នអសខី្ម៉ាលខ្ដ្លក្លាក 
Mom Sopheara បានក្្ាើមកោន ់ោរយិាល័យ ស្វរពត័្ម៌ាន ថ្រពនគរ ក្យើងមាស ុំ ។  

រួរតីបងបអូនរបជាជនខ្មែរក្រោមទាុំងអរ់ ! 
រពាថ្ងៃ មាស ុំគជឺារបជាជនខ្មែរស្វមចាមាន កខ់្ដ្លររ់ក្ៅទរីកងុភនុំក្ពញ ។ មាស ុំពតិ្ជាមានអារមែ ៍រ ុំក្ភើបរកីរាយជាខាែ ុំងចុំក្រុះទកឹចតិ្តត្រ ូពាយាមរបរ់បងបអូនរបជាជនខ្មែរក្រោមទាុំង

អរ់គាន  ។ ស្វរក្នុះគមឺាស ុំមានបុំ ងក្លើកទកឹចតិ្តគាុំរទបងបអូនខ្មែរក្រោមទាុំងអរ់កនសងោរត្រ ូពាយាមរករិទធរិរ់ក្ៅររបច់ាបព់រីបក្ទរយួន  ក្ទាុះបជីាបានរក្រមចលទធ្ លត្ចិត្ចួ
មែុះកក៏្ដាយ ។ រពាថ្ងៃរបក្ទរកមពសជាក្រាើរររក្ពញររុក រកងុ មានពកួយួន ែ្ នរនក្ៅក្លើទកឹដ្រីបក្ទរក្រចើនណ្ដរ់ ។ 

មាស ុំមានរុំ ួរមយួចងរួ់រក្ៅបងបអូនរបជាជនខ្មែរក្រោមទាុំងអរ់ថា ក្ត្ើមាស ុំក្ធាើខ្បបណ្ដក្ទើបអាចដ្ងឹថា អនកណ្ដខ្មែរក្រោម អនកណ្ដជាយួន ? រូមបងជយួ ខ្ ន្ទុំក្ដាយោរបក
រស្វយឲ្យបានចារ់លារ់្ង ! រូមអរគស  ! 

Nguyễn   អក្រចិន 阮  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្ងាៀង  
Trần   អក្រចិន 陳  រុំក្នៀងខ្មែរ រតឹ្ង (យួនោត្ចិ់ន) 
Lê   អក្រចិន 黎  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្   
Phạm  អក្រចិន 范  រុំក្នៀងខ្មែរ ផ្តម 
Huỳnh/Hoàng អក្រចិន 黃  រុំក្នៀងខ្មែរ ហ្ាិន / ហាា ង 
Phan  អក្រចិន 潘  រុំក្នៀងខ្មែរ ផ្តង 
Vũ/Võ  អក្រចិន 武  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្ៅ / វ ៉ា 
Đặng  អក្រចិន 鄧  រុំក្នៀងខ្មែរ ដាុំង 
Bùi   អក្រចិន 裴  រុំក្នៀងខ្មែរ ប ូយ  
Đỗ   អក្រចិន 杜  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្ដា 
Hồ   អក្រចិន 胡  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្ហា 
Ngô  អក្រចិន 吳  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្ង្ហ 
Dương  អក្រចិន 楊  រុំក្នៀងខ្មែរ ក្យ៉ាឿង (យួនោត្ចិ់ន) 

ច្វើបររណាចទើរអាេដឹងថា នរណាជាបមមរចប្ោម្ អនកណាជាយនួ?  

ជនជាតិ្យនួក្ៅកមពសជាអាចបក្ងកើត្រមាគមបាន 
 ចុំខ្ កខ្មែរក្រោមក្ៅកមពសជាក្រោមមនិមានរមាគម ក្ទ ។ 

ស្វលារបរ់ជនជាតិ្យនួក្ៅទក្នែស្វបថ្នរបក្ទរកមពសជា ។ 

(អានត្ទាំព័រ ៧) 



ថ្ងៃអាទិតយ ១ លរើត ខខព្ាពណ៍្ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៧ អាំពីបមមរចប្ោម្ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

 

ពលរដ្ាខ្មែរក្ៅរបក្ទរកមពសជាមយួ
ចុំននួបចេសបបនន ក្គចាបក់្ ត្ើមផ្តែ រ់បតូរ ោរ 
ក្របើភ្ជស្វខ្មែរ កនសងោរក្ៅជនជាតិ្ 
«យនួ»  ខ្ដ្លធាែ បក់្ៅតុំងពីបសរា 
ក្ន្ទុះមកជា «ជនជាតិ្ក្វៀត្ណ្ដម» ឬ 
«ពលរដ្ាក្វៀត្ណ្ដម» ក្ៅវញិ ។ តមោរ
ពិត្ោរក្ៅខ្បបក្នុះ មនិទានរ់តូ្វចុំ
ក្ ែ្ ុះរបរ់ជនជាតិ្យួនក្ទ គឺក្ៅរុំ 
ក្ៅក្ៅក្លើពលរដ្ាក្វៀត្ណ្ដមទាុំង ៥៤ 
ជនជាតិ្ ក្ៅកនសងរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម 
ក្ររុះជនជាតិ្ទាុំង ៥៤ ក្ៅកនសងរបក្ទរ
ក្វៀត្ណ្ដមរមួមកក្គក្ៅថា ពលរដ្ាក្វៀត្
ណ្ដម ឬ ពលរដ្ាថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម 
ភ្ជស្វអងក់្គែរក្ៅថាVietnamese ។ 
ចុំខ្ កជនជាតិ្យួន ក្គក្ៅថា ជន
ជាតិ្កិញ ( Kinh ) ឬ ជនជាតិ្ ក្វៀត្ 
(Viet) ភ្ជស្វអងក់្គែរថា ethnic Kinh 
or ethnic Viet ។  

វចន្ទនសរកមខ្មែរក្រៀបក្រៀង ក្ដាយ   
រក្មតចរពុះរងឃរាជ ក្ជាត្ញ្ជា ក្ណ្ដ 
ជនួ ណ្ដត្ ក្បាុះពសមពឆ្ន ុំ ១៩៦៩ បាន
ពនយល់រត្ងរ់កយ «យួន» យា៉ា ងក្នុះ ។ 

យនួ ( ជាន្ទម ) ជាតិ្មនសរ្អនក
ខ្ដ្នត្សងកង័, ខ្ដ្នអណ្ដា ម, ខ្ដ្នកូរ័ង
រសីនៈ យួនត្សងកង័, យួនអណ្ដា ម , 
យួនកូរ័ងរសីន; រកយស្វមច័ា ក្រចើន

ក្ៅយួនត្សងកង័ថា យួនហា ូយ, 
ក្ៅយួន អណ្ដា មថា យួនក្ហ្ា, ក្ៅ
យួនកូរ័ងរសីន ថា យួនថ្រពនគរ ។ 

ក្យាងតមររា វចន្ទធិបាយ 
(W i k i p e d i a )  ជាភ្ជស្វយួនបាន
ពនយល់អុំពីជនជាតិ្យួនថា យួន គឺជា
ជនជាតិ្មយួមានរបភពក្ៅភ្ជគខាង
ក្ជើងថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដមនិងភ្ជគខាង
ត្បងូថ្នរបក្ទរចិន ។ ក្នុះគឺជាជនជាតិ្
មយួខ្ដ្លមានចុំនួនរបមា ជិត្ ៩០ 
% ថ្នបណ្ដត ពលរដ្ាក្វៀត្ណ្ដមទាុំង ៥៤ 
ជនជាតិ្ថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម ។ ជន
ជាតិ្យួន រតូ្វបានក្គក្របើក្ ែ្ ុះជា ែ្ូវោរ
កនសងភ្ជស្វយួនថា ជនជាតិ្ កិញ ( Dân 
tộc Kinh) ក្ដ្ើមបខី្បងខ្ចកឲ្យបាន
ចារ់លារ់រវាងជនជាតិ្ក្ដ្ើមភ្ជគតិ្ច
នីមយួៗ ក្ៅកនសងរបក្ទរ ។ ភ្ជស្វខ្ដ្ល
ជនជាតិ្យួនក្របើគឺភ្ជស្វយួន (Tiếng 
Việt) ។ 

ក្យាងតមររា វចន្ទធិបាយដ្ 
ខ្ដ្លបានបញ្ជា កថ់ា ររសបពលរដ្ាទាុំង 
៥៤ ជនជាតិ្ ថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដម 
មាន ៨៦.១១៦.៥៥៩ ន្ទក ់ កនសងក្ន្ទុះ
ជនជាតិ្យួន (K i n h )  មាន 
៧២.០០០.០០០ ន្ទក ់ ។ ក្នុះក្បើគិត្
តមរថិតិ្ ខ្ដ្លរដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដម
បានជុំក្រឿនោលពីឆ្ន ុំ ២០០៨ ។ ក្យាង
តមក្គហ្ទុំពរ័ក្នុះដ្ខ្ដ្លបានបញ្ជា ក់
ថា ជនជាតិ្យួនក្ៅរបក្ទរកមពសជា 
មាន របមា  ៦00,000 ន្ទក ់។ 

ខ្មែរក្រោម ជាជនជាតិ្មានកុំក្ ើ ត្
ជា«ខ្មែរ»ក្ៅខ្ដ្នដី្កមពសជាក្រោម ឬ ភ្ជគ
ខាងត្បងូ ថ្នរបក្ទរក្វៀត្ណ្ដមរពាថ្ងៃ 
។ ក្យាងតមរថិតិ្ពី UNPO បញ្ជា កថ់ា
ខ្មែរក្រោមមាន ៨.២៤០.០០០ ន្ទក ់ ។ 
ររមាបខ់្មែរក្រោម ក្ៅរបក្ទរកមពសជា
មានចុំននួ ២៤២,០០០ ន្ទក ់ ក្នុះក្បើ
ក្យាងតមក្គហ្ទុំពរ័មយួ ខ្ដ្លមាន 
អារយដាា ន w w w. j o s h u a p r o 
ject.net ។  

អុំពីមូលក្ហ្ត្ស ខ្ដ្លន្ទុំឲ្យមានវត្ត 
មានខ្មែរក្រោម ក្ៅរបក្ទរកមពសជាក្ន្ទុះ 
គឺ ភ្ជគក្រចើនពួកគាត្រ់ត្ក់្ចញពីររុកកុំ 
ក្ ើ ត្កមពសជាក្រោម ក្ដាយមូលក្ហ្ត្សដូ្ច
ជាោរក្រ ើរក្អើងពូជស្វរន ៍ ោររ ុំក្លាភ
រិទធិមនសរ្ រដ្ាោរយួនក្ដ្ញចាបទ់ាក ់
ទិនក្យាបាយ មករិកា និងបញ្ជា
ក្រដ្ាកិចេ ជាក្ដ្ើម ។  

របជាជាតិ្ខ្មែរក្រោមក្ៅកមពសជាមនិ
មានអាីខ្បែកនិងមសរពីពលរដ្ាខ្មែរក្ន្ទុះក្ទ 
ទាុំងពី្មជរ័ ស្វរន្ទ ភ្ជស្វ និង
ចិត្តគុំនិត្ ។ អាីខ្ដ្លខ្មែរក្រោមខ្បែកនិង
មសរពីពលរដ្ាខ្មែរក្ៅកមពសជាក្ន្ទុះ គឺពកួ
គាត្ម់ានរត្កូល និងមានទីកខ្នែងកុំ 
ក្ ើ ត្ក្ៅខ្ដ្នដី្កមពសជាក្រោមឬក្វៀត្ណ្ដ
មខាងត្បងូ ។ (រូមអានអត្ថបទៈខ្មែរ
ក្រោម មានរត្កូលតុំងពីក្ពលណ្ដមក? 
ោខ្រត្ ថ្រពនគរ ឆ្ន ុំទី ២ ក្លម ២៣ )  

ចុំក្រុះអត្ារញ្ជា  ប ា រញ្ជា តិ្
ក្វៀត្ណ្ដម (Quốc tịch) ក្ចញក្ដាយរ
ដាា ភបិាលក្វៀត្ណ្ដមរពាថ្ងៃ ត្ល់ដ្ល់
របជាជាតិ្ខ្មែរក្រោម ក្ៅកមពសជាក្រោម
វញិមានចុំ ស ច ៣ យា៉ា ងរុំខាន ់ ខ្ដ្ល
អាចកុំ ត្ដឹ់្ងបានថា ពកួគាត្ជ់ាខ្មែរ
ក្រោម គឺ  ទីមយួ រញ្ជា តិ្ (Quốc 
tịch) ក្គដាកថ់ា ក្វៀត្ណ្ដម (Việt 

Nam) ទីពីរ ជនជាតិ្ (Dân tộc) ក្គ
ដាកថ់ា ខ្មែរ (Khmer ឬ Khơme) និង
ទីបី រត្កូលនិងន្ទម (Họ và Tên) ក្គ
ដាកត់មរត្កូលរបរ់ខ្មែរក្រោម មាន
រត្កូល ថាច ់(Thạch ) រឺង (Sơn ជា
ក្ដ្ើម ។ 

អាីខ្ដ្លគរួឲ្យកត្រ់មាគ ល់ខ្ដ្រក្ន្ទុះគឺ 
ខ្មែរក្រោមខ្ដ្លធុំដឹ្ងកតី ក្ៅកមពសជា
ក្រោម ពកួគាត្និ់យាយភ្ជស្វខ្មែរក្ៅ
តមរគាមភ្ជស្វខ្ដ្លមាត យឪពសករបរ់
មែួនបាននិយាយជាមយួរាល់ថ្ងៃ និងវា
ហាកដូ់្ចជាមានរុំក្នៀងធៃនជ់ាងភ្ជស្វ
ខ្មែរក្ៅរបក្ទរកមពសជា ។ ខ្មែរក្រោម
និយាយភ្ជស្វខ្មែរមានលកខ ៈធៃន ់ ខ្ត្
រតូ្វតមអក្រខ្មែរ ឬអាចនិយាយថា ពកួ
គាត្និ់យាយភ្ជស្វខ្មែរ មានលកខ ៈ
រដឺ្នខ្ត្មនិខ្មននិយាយថ្ប៉ាឡុំក្ទ ។ 

របរិនក្បើ អនកចងដឹ់្ងថា អនកណ្ដ
មាន កពិ់ត្ជាខ្មែរក្រោមមកពីកមពសជាក្រោម
ខ្មនឬក្ទក្ន្ទុះ ចូរអនករួរថា ា្ុះពកួគាត្់
ក្ៅកនសងចុំ ស ុះក្ជើង វត្តណ្ដមយួក្ៅ   
កមពសជាក្រោម ? របរិនក្បើពិត្ជាខ្មែរ
ក្រោមក្ន្ទុះ ពកួគាត្នឹ់ងក្ ែ្ើយបានយា៉ា ង
ក្លឿនថា ពកួគាត្ក់្ៅកនសងចុំ ស ុះក្ជើងវត្ត
ណ្ដមយួ ក្ដាយឥត្ក្ទើរទាកអ់ាីក្ ើយ 
ក្ររុះវត្តអារាមនីមយួៗ ក្ៅកមពសជាក្រោម 
ជាទីកខ្នែង្ារភ្ជា បខ់្ម្ជីវតិ្ របរ់ខ្មែរ
ក្រោមតុំងពីក្កើត្រហូ្ត្ដ្ល់ស្វែ ប ់៕ 

ក្ដាយ ថាច ់របីជា ក្គឿន 
 

(ត្ម្កពីទាំព័រ ៦) 

អរថនយ័ពាកយ  យនួ 
អាំពខីែែរថត្ោមថៅកមពជុា 

របជាជាតិ្ខ្មែរក្រោម ក្ៅកមពសជាក្រោម មានចុំ ស ច ៣ យា៉ា ង
រុំខានខ់្ដ្លអាចកុំ ត្ដឹ់្ងបានថា ពកួគាត្ជ់ាខ្មែរក្រោម គឺ  ទី
មយួ រញ្ជា តិ្ (Quốc tịch) ក្គដាកថ់ា ក្វៀត្ណ្ដម (Việt Nam) 
ទីពីរ ជនជាតិ្ (Dân tộc) ក្គដាកថ់ា ខ្មែរ (Khmer ឬ Khơme) 
និងទីបី រត្កូលនិងន្ទម (Họ và Tên) ក្គដាកត់មរត្កូលរបរ់
ខ្មែរក្រោម មានរត្កូល ថាច ់(Thạch ) រឺង (Sơn ជាក្ដ្ើម ។ 

អនករបាុំខ្មែរក្រោមកនសងពិធីបស យបចេស ុះរីមា ន្ទវត្តស្វរនស្វមគគីរង្ ី(អូររតវ) ររកុកក្ញ្ជេ ង និង រពុះវហិារវត្តកុំពងក់្រធិរពឹក្ (បថ្រងចារ់) ររកុងកូវ ក្មត្តរពុះរត្រុំង ។ 



ថ្ងៃអាទិតយ ១ លរើត ខខព្ាពណ៍្ ឆ្ន លំ ះ ព្តីស័រ ព. ស. ២៥៥៥  ៨ ររូងត្ សារព័ត្៌មាន ថ្ប្ពនគរ   

 

ប្កុម្កីឡាទូក ង បមមរចប្ោម្ េូលរមូ្ប្រកតួ្យកពានរង្វវ ន់ប្រណាាំងទូក ង ពិភ្ពចោក ចលើកទី ១០  
រកុមកីឡទូក ង ខ្មែរក្រោម (Khmer Krom 

Dragons) មកដ្ល់ថ្ងៃទី ៣១ ខ្មកកកដា ក្នុះ កុំពសង
ខ្ត្ចូលរមួរបកតួ្យករនរង្ហា នពិ់ភពក្លាក ថ្នពិធី
របណ្ដុំទូកអនតរជាតិ្ក្លើកទី ១០ (10th IDBF 
World Dragon Boat Racing Champion 
ships) ខ្ដ្លបានក្រៀបចុំក្ ើងក្ដាយរហ្ពន័ធកីឡ
ទូក ង ពិភពក្លាក ន្ទក្ ន្រកមាន Tampa រដ្ា 
Florida រហ្រដ្ាអាក្មរកិ ចាបពី់ថ្ងៃទី ៣០ ខ្ម     

កកកដា ដ្ល់ថ្ងៃ ទី ០៧ ខ្មរីហា ឆ្ន ុំ ២០១១ ។ 
ថ្ងៃទី ៣១ ខ្មកកកដា ក្នុះ ជាថ្ងៃទី ២ ថ្នកមែវធីិ

របណ្ដុំងទូក រកុមកីឡទូក ង ខ្មែរក្រោម (Khmer 
Krom Dragons) បានជាបច់ុំណ្ដត្ថ់ាន កក់្លម ១ 
និង ២ កនសងោររបណ្ដុំងចមាៃ យ ៥០០ ខ្ម៉ារត្ ។ 
ក្នុះក្បើតមក្រចកតីជូនដ្ុំ ឹងពីរកុមកីឡករទូក ង 
ខ្មែរក្រោម ។  

រូមបញ្ជា ក ់ រពាថ្ងៃ រហ្ពន័ធកីឡទូក ង 

អនតរជាតិ្ (International Dragon Boat Fede 
ration  ) មានរបជាជាតិ្ (National ) ជារមាជិក
ទាុំងអរ់ចុំននួ ៥៨ កនសងក្ន្ទុះ កម៏ានរបជាជាតិ្ខ្មែរ
ក្រោម ជាមាេ រ់ររុកថ្នខ្ដ្នដី្កមពសជាក្រោមត្ុំណ្ដង
ក្ដាយរហ្ពន័ធខ្មែរកមពសជាក្រោម (Khmers Kam-
puchea-Krom Federation ) ជារមាជិកចាប់
តុំងពីឆ្ន ុំ ២០០១ មក ្ងខ្ដ្រ ។  

ពិធីរបកួត្យករនរង្ហា នរ់បណ្ដុំងទូក ង 

ពិភពក្លាកក្នុះ មានរបក្ទរចុំននួ ២៦ ចូលរមួ 
ដូ្ចជារបក្ទរអូស្រស្វត លី  ោណ្ដដា  ចិន បារា ុំង 
និង រសរ្ស ីជាក្ដ្ើម ។ ចុំខ្ កខ្មែរក្រោមជារបជាជាតិ្
មយួ ខ្ដ្លរបក្ទរកុំពសងខ្ត្ក្ៅក្រោមអាណ្ដនិគម
ក្វៀត្ណ្ដមកម៏ានរុំណ្ដងបានចូលរមួខ្ដ្រ ។  

ខាងក្រោមជារបូភ្ជពមយួចុំននួ រតីអុំពីរកុម
កីឡទូក ង ខ្មែរក្រោម ខ្ដ្លបានចូលរមួកនសងកមែវធីិ
មយួក្នុះអរ់រយៈក្ពល ២ ថ្ងៃកនែងមក ៕  


