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ព្រៃនគរព្រៃនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម អំៃីខ្មែរក្រោម អនររជាត ិសារៃ័ត៌មាន ររវតរិកមពជុាក្រោម 

សាា នភាព ស់ទៅ បសត់្រជា
ពល ដ្ឋខែែ កេពុជាទត្ោេ 

ទោ ពវិញ្ញា ណកខនធអ្នកោខសរប  
ទទសសាៃ បក់នុងសង្រ្គា េកេពុជា 

ចិនោនទ់ុកខឲ្យត្រជាជនទីទបខដ្ល
 ងទត្ោោះទោយោ  ញ្ជួ យដី្  

ទេរុអ្វីបានខែែ ទត្ោេមានត្រកូល 
និងមានពីទពលណា ? 
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ភបពំពញ: របជាពលរដឌខ្មមរកមពុជា
ពរោម ចំនួន ១៩ នាក់ ខ្ដលររូវបាន
អាជាញ ធរថៃ ចាប់បញ្ជូ នមលួនមករបពេស
កមពុជា ោលពីខ្មធបូ ឆ្ប  ំ ២០០៩ ពនាោះ 
ឥឡូវពនោះបានបំខ្បកោររស់ពៅរបមូលផថុ ំ
គ្នប  ពដើមផខី្សវងរកជំនួយឧបរទមភពអីងគោរ
ពរៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងបានពបាោះបងព់ចាល
ោររោញនពនៀលទាមទារសិេនិរស់ពៅ
រសបចាបព់ៅ កមពុជាពេៀរព ើយ គឺ
បំខ្បកគ្នប  ពៅរបកបរបរេេួលទានពរៀង 
ៗមលួនតាមយថាកមម ។ 

ោរបំខ្បកោររបមូលផថុរំស់ពៅជុគំ្នប
កបុងផធោះជួលមយួកខ្នលង សទិរពៅសង្កា រ់
បឹងេំពុន មណ្ឍ មានជ័យ ពនាោះក៏ ពររោះ
ខ្រផុរកណំ្រថ់ៃងជួលផធោះស្នប ក់ពៅ និងពុំ
មានោរឧបរទមភពសផៀងអាហារដល់ពួក
ពគពេៀរ ពសំីណាក់អងគោរសិេនិមនុសស
លីោដូ និងឧរថមសបងោរេេួលបនធុក

ជនពភៀសមលួនថនអងគោរស របជាជារិ
របចាពំៅ កមពុជា (UNHCR) ។  

ោលពីរពឹកថៃងេី ២១ ខ្មពមស្ន ឆ្ប ំ
២០១០ របជាពលរដឌខ្មមរកមពុជាពរោម
ទាងំជាង ១០ នាក់ពនោះ បានពៅ របមូល
ផថុគំ្នប ពៅខាងមុមស្នប ក់ោរ UNHCR 
ពដើមផខី្សវងរកជំនួយឧបរទមភពសផៀងអា 
ហារ និងោរេំនុកបរមុងេី ជរមកស្នប ក់
ពៅដល់ពួកគ្នរ់បនថពេៀរ ប ុខ្នថររូវបាន
បដិពសធពដ្ឋយមន្តនថី UNHCR ពដ្ឋយពគ
របាប់ពួកគ្នរថ់ា អងគោរពនោះ ពុអំាចជួយ 
ឧបរទមភអវីបនថពេៀរដល់ពួកគ្នរ់បាន
ពឡើយ ។ 

ពោក ថាច់ ស ុង របជាពលរដឌខ្មមរ
កមពុជាវលិររឡបម់កពថីៃ ព ើយពៅ
ខ្សវងរកោរជួយ ឧបរទមភពអីងគោរ UN 
HCR បាននិយាយថា តាមោរអោះអាង
បញ្ជជ កព់ីមន្តនថសីរមបសរមួល ថន 

U N H C R  បានរបាបព់ួកគ្នរ់ថា 
UNHCR ពុំអាចជួយ បានបនថពៅពេៀរ
ពេចំពរោះអបកខ្ដលពុំមានលកខណ្ៈរសប
ចាប់ ជាជនពភៀសមលួន ព ើយរាល់ជន
ពភៀសមលួន ទាងំអស់មកដល់កមពុជា លុោះ
រតាខ្រមានោរររួរពិនិរយជាមុនសិន ពី
សំណាក់រដ្ឋឌ ភបិាល ពេើបអងគោរ UN 
HCR ហា នេេួលជាជនពភៀសមលួន ។ 

ពោក ស សមផរថិ មន្តនថសីរមប
សរមួលថនអងគោរ UNHCR ពៅ
រពសៀល ថៃងេ២ី១ ខ្មពមស្ន ពុអំាច
េំនាក់េំនងតាម េូរស័ពធសំុពសចកថី
ពនយល់បានពឡើយ ។ 

ពោក លី សំណាង ខ្មមរកមពុជា
ពរោម បានមានរបស្នសនប៍ញ្ជជ កថ់ា 
ខ្មមរកមពុជាពរោមទាងំអស់ពនាោះបានខ្បក 
ផលូវគ្នប អស់ ព ើយបនាធ ប់ពវីលិមកពីោរ
ខ្សវងរកជំនួយឧបរទមភពី UNHCR គឺ

ពួកពគខ្សវងរកោរង្ករពធវើចិញ្ច ឹមជីវរិ ខ្រ
មនិវលិររឡបព់ៅេឹកដខី្មមរកមពុជាពរោម
វញិពេ ។ 

រពោះពរជគុណ្ ពយឿង សិុន ពៅអធិ 
ោរវរថស្នមគគរីងសុ ី សទិរពៅភូមរិទា 
សង្កា រ់សធឹងមានជ័យ បានមានសងឃ
ដីោថា ពុំមានខ្មមរកមពុជាពរោមណាមាប ក់
មកពថីៃមកសំុេីអារាមរបស់រពោះ ពរជ
គុណ្ស្នប ក់អារស័យពឡើយ ។ ពបើសិនជា
មានអបកសំុស្នប ក់ គមឺនិហា នអនុញ្ជដ រ
ពេ ពបើគ្នម នោរធានាេេួលស្នគ ល់ពីអាជាញ
ធររដ្ឋឌ ភបិាលជាមុនសិន ។ 

រពោះពរជគុណ្ ពយឿង សិុន អោះអាង
ថា ខ្មមរកមពុជាពរោមទាងំពនាោះ សុេនខ្រជា
អបកពភៀសមលួនពសដឌកិចច មនិ ខ្មនជាអបក
ពភៀសមលួនពដ្ឋយបពញ្ចញឆនធៈ ឬរស ូមរិ
ពធវើនពយាបាយអវីពឡើយ ។ 

ពោក អំ សំអារ មន្តនថអីងគោរលី

ោដូបញ្ជជ ក់ថា លីោដូអរព់ ើញពួកខ្មមរ
កមពុជាពរោមមកសំុឱ្យជួយ ពេៀរពេ មនិ
ដឹងពួកគ្នរព់ៅណាមលោះពឡើយ ៕ RFA 

របភព ពរីកុមអបកោរររសិេនិ
មនុសសខ្មមរពរោម ឲ្យដឹងថា មានរបជា
ពលរដឌខ្មមរពរោមរិចរួចបំផុរខ្ដលបាន
ចូលពៅកមានថសបាយរកីរាយ ជួបជុំ
ញារិសនាឋ នរបស់មលួន ពៅកបុងេឹកដីខ្មមរ
កមពុជាពរោម ខ្ដលកំពុងោន់ោប់ពដ្ឋយ
ពវៀរណាម ឬ ពៅថា ពវៀរណាមខាង
រផងូ ោលពអីំឡុងពពលចូលឆ្ប រំបថព 
ណី្ ខ្មមរកនលងពៅពនោះ។ 

អបកខ្ដលបានចូលពៅដល់េពីនាោះ
ពេៀរពស្នរ បានរាយោរណ៍្មកថា 
អាជាញ  ធរពវៀរណាម បានររឹរផរិដក ូរ
យកលិមិរឆលងខ្ដន ព ើយបានពធវើសកមម 
ភាពតាមដ្ឋនជារបចា ំ និងមនិឲ្យស្នប ក់
អារស័យយូរតាមចិរថចងព់ឡើយ ។ 

រពោះពរជគុណ្ ពៅ សុម មានរសុក

កំពណ្ើ រពៅរសុកស្នវ យេង ខ្ដលបាន
ឃ្លល រឆ្ង យ ពភីូមកិំពណ្ើ ររបស់រពោះអងគ
អស់រយៈពពល ៣ ឆ្ប  ំ កនលងមកព ើយ 
ពរោយោរពភៀសមលួន មានពៃរដីោថា 
រពោះអងគបាននិមនថចូលសួរសុមេុកញារិ
ពញាមពៅេីពនាោះ ប ុខ្នថពៅដល់ ររូវពគដក
 ូរយកលិមិរឆលងខ្ដន អស់ ១យប់ ១
ថៃង ព ើយពរោយមកពេៀរ ពគបានដ្ឋក់
កមាល ងំតាមដ្ឋន ព ើយបានបពណ្ឋ ញរពោះ
អងគឲ្យពចញមកវញិមុនគពរមាងថនោរគងគ
ពៅរបស់រពោះអងគ ។ 

រពោះពរជគុណ្ ពៅ សុម មានពៃរ
ដីោ ៖ «ព ើយតាម មក បឹង ពដ្ឋយស្នរពគ
មិនចងឲ់្យពៅពេៀរ ពេើបតាម ពឡើងមក ។ 
អាតាម  មិនទាន់ស្នកសួរសុមេុកខបងបអូ ន
អស់ផង រស្នប់ខ្រពគថាមិនចងឲ់្យអាតាម

ពៅពេៀរ។ ពគពដញពយើងពចញខ្រមឋង។ 
តាម គិរថាពៅបានរបខ្ លជាមយួសបាឋ
 ៍ពេៀរ រគ្ននព់ដើរពលង សួរសុមេុកខបង
បអូ ន ញារិមិរថឲ្យរគប់។ រាងំសធោះដពំណ្ើ រ
អុីចឹងពៅ តាម មិនចងឲ់្យប ោះរល់ដល់អបក
រសុក អបកភូមិពៅេីពនាោះ»។ 

រពោះពរជគុណ្មយួអងគពេៀរ រពោះ
នាម ថាច់ សីុណាន ខ្ដលបានពភៀស
មលួនមកកមពុជា ព ើយបានបនថោរសិកា
ពៅរបពេសថៃ ខ្ផបកវេិាស្នន្តសថសងគម 
បានពរៀបរាបថ់ា រពោះអងគបាននិមនថចូល
ពៅកបុងរសុកលពង្កោ  ខ្ដលជាភូមកិំពណ្ើ រ
រពោះអងគពៅកមពុជាពរោមពនាោះ ព ើយពៅ
ពពលរពោះអងគពាយាមស្នប កអ់ារស័យពៅ
កបុងវរថមយួ រពោះពៅអធិោរវរថក៏បាន
បពណ្ឋ ញរពោះអងគពចញ ព ើយពរោយមក  

ខ្មែរក្រោមភាគក្រេើនមិនអាេក្ៅក្លងរ្ុកក្ៃលេូលឆ្ន  ំ

នគរបាលពវៀរណាមកពុំងសួរចពមលើយ ភកិខុ ពៅ សុម ជាសមណ្នសិសរិខ្មមរពរោមពៅ
របពេសថៃ ពពលពៅពលងរសកុកំពណ្ើ រពៅពមរថមារ់រជកូោលពីថៃង 

េី ១៦ ខ្មពមស្ន ឆ្ប  ំ២០១០ ។ 

UNHCR ក្ប្តោះរង់ោរគពំារខ្មែរកមពុជាក្រោមខ្ដលរញ្ជូនមកៃីព្ថ 

ជនពភៀសមលួនខ្មមរពរោមពៅមមុេសី្នប ក់ ោរ 
UNHCR  ោលពូថៃងេ ី២៨ ខ្មធបូ          

ឆ្ប  ំ២០០៩ ។  

(រពៅេពំ័រេី ២ ) 



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ២ 

ៃ័ត៌មានជាត ិ

សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ ៖ ចាងហ្វា ងកៅសហរដ្ឋអាកមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងកៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាេ់ ររីជា ក្គឿន 
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ច្បាបក់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បុះគងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអាកមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័ពទ: (408) 550 5060  
 ត្ពុះរាជាណាច្បត្កកមពុជាៈ ផទុះកលែ 791 ត្កុមទី 4 ភមូតិ្ោ 3 សង្កា ត្ស់ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជយ័  រាជធានីភនាំកពញ, ទូរស័ពទ: (855) 017369-683  

កគហទាំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អុខីម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
ក ុះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទុះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលកោក  រាជធានីភនាំកពញ 

http://www.worldkhmerradio.com  វិទយខុ្មែរៃភិៃក្ោក ពរ័ម៌ានទានព់ រុោរណ៍្របចាថំៃងតាមរបពន័ន Internet  

ខ្មែរក្រោមភាគក្រេើនមិនអាេក្ៅក្លងរ្ុកក្ៃលេូលឆ្ន  ំ
 
ពៅពពលពៅដល់ភូម ិរកុម ប ូលិស

ពវៀរណាមពសលៀករក់សីុវលិ ក៏បានតាម
ដ្ឋនសកមមភាពរពោះអងគមនិឈប់ ។ 

រពោះពរជគុណ្ ថាច ់សីុណាន មាន
ពៃរដីោ ៖ «ញារិពញាមគ្នរ់របាប់ោល 
អាតាម ពេើប ចុោះពៅដល់េីរកុងថរពនគរ 
មានពគពៅចាដូំចជាគំរាមថា ពបើអាតាម ចុោះ
ពៅ ពគ បឹងចារ់ោរ ។ ពពលពៅដល់
ភូមិរសុក ឥរមានអវីផង ឥរមាននរណា
ពគហា នមកពអើរសួរអីពេ ប ុខ្នថពគពៅពី
ខាងពរោយ ។ អាតាម និមនថពៅណា ពគ
ៃររបូ ពគមានភាប ក់ង្ករសមាង រ់ពៅខាង
ពរោយ »។ 

របភព ពសីមាគមោរររសិេនិ
មនុសសខ្មមរពរោម បានឲ្យដឹងថា មានខ្មមរ
ពរោមរបខ្ ល ៥% ប ុពណាត ោះ ខ្ដល
បានចូលពៅសួរសុមេុកខញារសិនាថ ន 
នាឱ្ោសបុណ្យចូលឆ្ប ខំ្មមរ ។ 

ពោក ថាច់ សុង របធានសមាគម
ខ្មមរកមពុជាពរោម...? បានខ្ៃលងថា ភាគ
ពរចើនថនរបជាជនខ្មមរពរោម ខ្ដលមក
ដល់កមពុជា សុេនសឹងខ្រ ជាអបកពគចពវោះ
ថនោរតាមចាប់មលួន ដូពចបោះព ើយពួកគ្នរ់
មនិមានលិមិរស្នប មពដើមផពីដើរព ើរ និង
ររឡបចូ់លពៅរសុកពឡើយ ពគបារមភអំពី
ោរតាមចាប់មលួន។ មា ងពេៀរ ពួកគ្នរ់
មនិសូវមានលុយោក់ ព ើយក៏បាន
ដ្ឋច់ចិរថ មនិររឡប់ពៅរសុក។ 

ពោកបខ្នទមពេៀរថា អបកពភៀស
មលួនមលោះ គ្នម នរកដ្ឋសស្នប ម មនិទាងំបាន
ពៅកមានថសបាយពៅកខ្នលងនានាពៅ

កបុងរបពេសកមពុជាផង កុំថាពឡើយររ
ឡប់ចូលពៅរសុកកំពណ្ើ រ ៖ «ពៅ
បុណ្យចូលឆ្ប ពំនោះ ដូចជាពយើងពៅជួបជុំ
កបុ ងរកុមរគួស្នរ ពៅរសង់េឹកពៅវរថ។ 
ចូលឆ្ប រំចួព ើយ ដល់ថៃងពឡើងស័កឋិ ថៃងេី
១៦ ពយើងក៏ទាងំរកុមរគួស្នរទាងំអស់
ខ្មមរពរោម បឹង ពធវើជាចង្កោ ន់ បងសុកូលឲ្យ
ពខាម ចជីដូនជីតាពយើង។ ពពលពនោះ ពយើង
មិនបានពៅអុីចឹង ពយើងរននរ់ខ្មនខ្េន»។ 

របធានសមាគមរពោះសងឃខ្មមរ
ពរោម រពោះពរជគុណ្ ពយឿង សិុន និង

ជាសងឃរាជវរថស្នមគគរីងស ី រកុងភបពំពញ 
ខ្ដលបានឃ្លល រពរីសុកកំពណ្ើ រយូរឆ្ប ំ
ណាស់មកព ើយ មានរពោះពៃរដីោថា 
មាប ក់ៗ នឹករសុកកំពណ្ើ រជាខាល ងំ ប ុខ្នថ
ោរររឡបចូ់លពៅរសុក ពដ្ឋយនាយំក
ពៅជាមយួនូវកផនួររមា និងគមពរីកផនួ
ខាប រនានា ររូវបានពគហាមឃ្លរ់។ រពោះ
អងគថា សូមផខី្រមានោរធានាដល់ពៅ
អាជាញ ធរខ្មមរខ្ៃមពេៀរ កព៏វៀរណាមពៅ
ខ្រមនិឲ្យចូលពឡើយ ។ 

រពោះពរជគុណ្ ពយឿង សិុន មាន

ពៃរដីោ ៖ «ចពរមើនពរ ចង់គឺចងណ់ាស់ 
មាប ក់ៗ ចង់ពៅណាស់ ខ្រមិនរសបចាប់
ពៅវាសុេនខ្រពធវើេុកខ។ ជាពិពសស បង
បអូ នខ្ដលគ្នប ពឡើងចងប់ានរបូភាព ដូចជា
េសសនាវដឋី ឬរបរករិេិនអីសរមាបព់មើល 
ពៅតាមរពំខ្ដនពគខ្ឆកយកអស់។ ពគថា
អកសរខ្មមរពគឥរឲ្យចូលពេ។ ព ើយមក
សំុពសៀវពៅធម៌ េិញពសៀវពៅធមព៌ៅ ពគ
យកអស់ ។ ដូចតាម សំុលិមិរឆលងខ្ដន 
សំុដល់ ពោករដឌមន្តនថីរកសួងធមមោរ
ពេៀរធានា ពៅខ្រពគមិនឲ្យពៅពេៀរ»។ 

វេិយអុាសីុពសរ ី បានពាយាមទាក់
េងស្នទ នេូរពវៀរណាមពៅកមពុជា ប ុខ្នថ
រគបព់លមេូរស័ពធមនិដំពណ្ើ រោរ។ ពយើង 
បានេូរស័ពធ ចូលបុរសជនជារពិវៀរ   
ណាមមាប ក់ខ្ដលកបុងពសៀវពៅរបស់ស្នទ ន
េូរពវៀរណាម បានសរពសរថា គ្នរ់ជា
មន្តនថខី្ផបកព័រ៌មានរបស់ស្នទ នេូរ ប ុខ្នថ
គ្នរ់បានបដិពសធថា គ្នរ់មនិខ្មនពនាោះ
ពេ ។ 

បុរសដខ្ដលបាននិយាយរបាប់
ពយើងថា ោរររឹរផរិកបុងោរចូលពៅកបុង
របពេសពវៀរណាមជាោរធមមតាពេសូមផ ី
ខ្រជនជារពិវៀរណាមករ៏រូវអាជាញ ធរតាម 
ដ្ឋនពមើលខ្ដរ ៖ «ពនោះជា ពរឿងធមមតាពេ
សរមាប់អបកពធវើនពយាបាយ ប ុខ្នថពបើសិន
ជាពយើងមិនពធវើនពយាបាយ គឺជាអបករក
សីុមិនជាអវីពេ ។ សូមផខី្រមញុ ំ ជាជនជារិ
ពវៀរណាម ពពលខ្ដលមញុ ំពៅរសុកកំ ពណ្ើ
រ ក៏មានោរតាមដ្ឋនដូចជារបជាជន
ខ្មមរពរោមខ្ដលមករស់ពៅេីពនោះខ្ដរ» ។ 

ៃវីពបើជនជារិពវៀរណាមគិរថា ោរ
តាមដ្ឋន និងោរររឹរផរិមកពលើពលរដឌ
ខ្មមរពរោម ខ្ដលជាមាច ស់េឹកដី កបុងោរ
ចូលពៅសួរសុមេុកខញារមិរិថ ពៅរាល់
ពពលពិធបីុណ្យទានថា ជាោរធមមតា 
ប ុខ្នថអបកពគ្នរពសិេនិមនុសស បានសឋី
បពនាធ សយា ងខាល ងំថា ពវៀរណាម កំពុង
រពំោភបំរនពៅពលើសិេនិមនុសស ជា
ពិពសស សិេនថិនជនជារពិដើម ខ្ដលពេើប
ខ្រររូវអនុម័រពដ្ឋយអងគោរស របជា
ជារិ ៕ RFA 

 

(រពេីពំ័រេី ១ ) 

ជនពភៀសមលួនខ្មមរពរោមររវូបានអាជាញ ធរថៃចាបប់ញ្ជូ នមករបពេសកមពុជាោលពថីៃងេ ី០៥ ខ្មធបូ ឆ្ប  ំ២០០៩ ។ 



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៣ 

សារៃ័ត៌មាន 

ក្គរៃវិញ្ញា ណកខនធអនកោខ្្តររក្ទ្សាល រក់នងុ្ម័យ្ស្តគា មកមពុជា  
ោលពីរពឹកមញិ អបកោខ្សរបរ 

ពេសរបមាណ្ជា ៣០ នាកប់ាននាគំ្នប
ពរៀបចពំធវើពិធីបុណ្យស្នសនា ពដើមផពីគ្នរព
វញិ្ជដ ណ្កខនន ដល់អបកោខ្សរបរពេសច ំ
នួន៥ នាកខ់្ដលររូវបានពគសមាល ប់ ពៅ 
កបុងពមរថកំពង់សពឺកបុងសម័យសន្តង្កគ ម ។ 
ពៅេីពនោះ អបកោខ្សរមយួចំនួនបាន
សរមកេ់ឹកខ្ភបក ។  

កបុងមណ្ៈពពលខ្ដលរពោះសងឃ
ចាប់ពផថើមសូររធមរ៌មលកឹវញិ្ជដ ណ្កខននដល់ 
អបកោខ្សរបរពេសខ្ដលបានបារ់បង់
ជីវរិ ោលពី ៤០ មុន រស្នប់ខ្ររពំពច
ពនាោះភាពរជំួលចិរថេឹកខ្ភបក ូរមុមពរកៀម 
រកបំានផុសពចញពដ្ឋយឯងៗពីពបោះដូង
របស់អរីរអបកកខ្សរបរពេស របមាណ្
ជា ៣០ នាក់ ខ្ដលបានចូលរមួពិធី
ពគ្នរពវញិ្ជដ ណ្កខនន ដល់អបកោខ្សរបរ 
ពេសខ្ដលបានស្នល ប់ កបុងអំឡុងឆ្ប ំ
១៩៧០ និងឆ្ប  ំ១៩៧៥ ។ 

ពិធីពគ្នរពវញិ្ជដ ណ្កខននពនោះររូវបាន
របារពនពឡើងោលពីរពឹកមញិ ពៅកបុងភូមិ
ពរធិ៍ធំ រសុកបរខ្សរ ពមរថកំពង់សពឺ ។ 
េីពនោះ គជឺាេកីខ្នលងខ្ដលអបកោខ្សរបរ 
ពេសចំនួន៥នាក់ររូវបានទាហានប ុល
ពរ ឬទាហានពយៀកកុងសមាល ប់ កបុង
េសវរសរឆ៍្ប ៧ំ០ពដ្ឋយពគមនិបានដឹងពី
មូលព រុពិររបាកដ ។ 

អបកោខ្សរបរពេសរបមាណ្ជា  
៣០ នាក់ខ្ដលធាល បប់ានពធវើពសចកថរីាយ

ោរណ៍្ ពីសន្តង្កគ មពវៀរណាម ឬសន្តង្កគ ម
ពៅកមពុជា កបុងេសវរសរឆ៍្ប ៦ំ០ និង៧០ 
ព ើយបចចុបផនបពួកពគភាគពរចើនមាន
អាយុជាង ៦០ ឆ្ប ពំៅព ើយពនាោះ បាន
សពរមចចិរថពរៀបចពំិធរីលឹំកវញិ្ជដ ណ្កខនន
ពនោះពឡើងពដ្ឋយមាន ោរចូលរមួពរីបជា
ជនកបុងភូមជិាង ១០០ នាក់ និងមាន
វរថមានរពោះសងឃចំនួន ៤ អងគ ។ 

ពោកខាលរ  បូ ិនសុន អរីរអបកៃរ
របូ និងអបកពឆលើយឆលងព័រ៌មានថនេីភាប ក់ 
ង្ករ AP ពៅេីរកុង Saigon  បាន
និយាយ ោលពរីពឹកមញិពៅកបុងពិធី
ស្នសនាពនោះថា ពិធពីនោះពធវើពអាយពោក
មានោររជំួលចិរថខាល ងំខ្មនខ្េន ព ើយ
ពនោះគជឺាគពរមាងរបស់ពោកតាងំពយូីរ
យារណាស់មកព ើយ។ 

បនាធ ប់ពពីិធសូីររមនថរបស់រពោះ
សងឃររូវបានបញ្ចប់ អរីរអបកោខ្សរ
ទាងំអស់បាននាគំ្នប ពៅឈរសមលងឹពមើល
អូរេឹកមយួខ្ដលជា េីកខ្នលងអបកោខ្សរ
៥ នាក់ររូវបានពគសមាល ប់ និងកបព់ៅេី
ពនាោះកបុងឆ្ប  ំ ១៩៧០ ។ ពៅឆ្ប  ំ ១៩៩២ 
ពរគ្នងឆអឹងអបកខ្សរខ្រ ៤ នាក់ររូវបាន
ពគរកព ើញ រឯីស្នកសពរបស់អបកោ 

ខ្សរមាប ក់ពេៀរ ពគមនិដឹងថា ពៅពៅេី
ណាពនាោះពេ ។ 

ពោក សឹម ស្នម ន អបកភូមមិាប ក់
បចចុបផនបមានអាយុ ៥៩ ឆ្ប បំានបញ្ជជ ក់
ថា គ្នរ់ជាអបកព ើញកងេ័ពពយៀកកុង
សមាល ប់អបកោខ្សរបរពេសទាងំពនាោះ។ 
ពោកបានបញ្ជជ កថ់ា អបកោខ្សរទាងំ
៥នាក់ពនាោះររូវបានពគចាប់មលួនពៅឆ្ង យ
ពីេីពនោះ ១៧ គីឡូខ្ម ររឯពណាោះ ប ុខ្នថ
ពួកពគររូវបាននាមំលួនមកេីពនោះ មុននឹង
សមាល ប់ពចាលខ្រមថង ។ 

ពៅពវោពមា ងរបមាណ្ជា ១១ 
រពឹកពិធីររូវបានបិេបញ្ចប់ពដ្ឋយដ្ឋពំដើម
ពរធិ៍មយួពដើមជានិមរិថរបូ រំណាងោរ  
ពិរ ។ 

ពៅថៃងពនោះដខ្ដល ប ខុ្នថពៅពវោ
ពមា ងរបមាណ្ជា ៥ ោង ច រកមុអបកោ 
ខ្សរពជើងចាស់ទាងំអស់បាននាគំ្នប មក
ពធវើគ្នរវៈកិចចជាៃមី មថងពេៀរពៅចំពរោះមុម
សថូបបពណាថ ោះអាសនប ខ្ដលពរគ្នងនឹង
ស្នងសង ់ ពៅពីមុមសណាឌ គ្នរឡឺរ   ូ  
យា ល់ ពដើមផឧីេធិសដល់អបកោខ្សររង
ពរគ្នោះ ។ 

សូមបញ្ជជ កថ់ា កបុងចពនាល ោះឆ្ប ំ
១៩៧០ និងឆ្ប  ំ ១៩៧៥ អបកោខ្សរ
បរពេស និងអបកោខ្សរខ្មមរចំនួន ៣៧
នាក់បានបារ់បងជ់ីវរិ ពៅកបុងរបពេស
កមពុជាកបុងពនាោះ អបកោខ្សរជប ុនមាន
ចំនួនពរចើនជាងពគ ៕ RFI 

អបកោខ្សរសមយ័សន្តង្កគ មពៅកមពុជា  ។ បណ្ត ស្នរ DCCAM  

្ងាម្ុវិីលក្ថាោ លក្ោ្គក្រមាងោរររ្រ់កុមប្តតុករព្ថអាវក្លឿង 
អងគោរសងគមសីុវលិចំនួន ៦ ោល

ពីថៃងេី ២២ ពមស្នពនោះ បានពចញពសច 
កឋីខ្ៃលងោរណ៍្រមួមយួពថាា លពទាសចំពរោះ 
បំណ្ងរបស់ពមដឹកនាបំារុករថៃ អាវ
ពលឿង ខ្ដលពរគ្នងនឹងនាគំ្នប មកដក
បពង្កគ លរពំខ្ដនខ្មមរថៃ ពៅចំណុ្ចរបា 
ស្នេតាមាន់ ពៅពដើមខ្មឧសភាខាងមុម
ពនោះ ។  

ពោក ពស្នម អនូ របធានអងគោរ
សងគមសីុវលិ កមពុជាអាស្ន ន ខ្ដលពៅ
រកុមបារុករអាវពលឿងថៃជារកុមរជុល
និយម វពងវងរបវរថិស្នន្តសថ បានអោះអាង
ថា៖ «ពយើងមញុ ទំាងំអស់គ្នប សូម ពថាា ល
ពទាសនូវេពងវើវពងវង របវរថិស្នន្តសថរបស់
រកុម វរីៈ ស ុមខាវ ម ិរ ពនោះ ព ើយនិង
បកសពួករបស់គ្នរ់ ។ េី២ ពយើងសំុឲ្យរ
ដ្ឋឌ ភិបាលថៃររូវខ្រេប់ស្នា រេ់ពងវើរបស់
រកុមរជុលនិយម ថនជនជារិថៃមយួចំ 
នួនរូចពនោះ គឺថា មិនររូវឲ្យមកដក
បពង្កគ លរពំខ្ដនពនោះពេ»។ 

អងគោរចំនួន ៦ ខ្ដលបានចូលរមួ
កបុងោរពធវើពសចកឋខី្ៃលងោរណ៍្ពនោះ រមួ
មានអងគោរសងគមសីុវលិកមពុជាអា    

ស្ន ន , ស ព័ននសិេនិមនុសស និងអភ ិ   
វឌណនក៍មពុជា, សមាគមយុវជនកមពុជាអា
ស្ន ន, េីភាប ក់ង្កររបឹកាពយាបល់សងគម
កមពុជា,សភាសមព័ននស ជីពកមពុជា និង 
សមាគមសិេនមិនុសសកមពុជាអាស្ន ន ។ 

ពសចកឋខី្ៃលងោរណ៍្ពនោះបានពធវើ
ពឡើងពៅពរោយពពលពលចឮដំណឹ្ងថា 
ពោក វរីៈ ស ុមខាវ ម ិរ របធានគណ្ៈ
កមមោរបណាឋ ញរបជាជនរបឆ្ងំ នឹង

អំពពើពុករលួយរបស់ថៃ បានផសពវផាយ
តាមរយៈោខ្សរថៃ ោលពីពពលៃមីៗ
ពនោះថា ពោកនឹងដឹកនាោំរពធវើដំពណ្ើ ររប 
មូលផឋុពំៅោនរ់ំបន់របាស្នេតាមាន់ 
រូច ពៅថៃងេី ១ ឧសភាខាងមុមពនោះ 
ពដើមផដីកបពង្កគ លរពំខ្ដនកមពុជាថៃ ពៅ
ថៃងេ២ី និងេ ី៣ ឧសភាខាងមុមពនោះ។ 

េីរបឹកាអមស្នទ នេូរថៃរបចាពំៅ
កមពុជា ពោក ស ូវា រ់ ពៅស ុក មាន

របស្នសនថ៍ា ពោកកប៏ានដឹងដំណឹ្ង
ពនោះតាមរយៈោខ្សរថៃខ្ដរ ប ុខ្នថពោក
មនិទានដ់ឹងថា វាជាោរពិរ ឬកម៏និពិរ
ពនាោះពេ ។ មន្តនថដីខ្ដលមនិពធវើអតាទ ធិ
បាយពរចើនពេៀរពឡើយ ពដ្ឋយអោះអាង
ថា ស្នទ នេូរថៃកំពុងតាមខ្ឆកពមើលដំ 
ណឹ្ងពនោះខ្ដរ ។ 

ជាមយួគ្នប ពនោះ មន្តនថរីបរិកមមរ ័ស
ថនេីសឋីោរគណ្ៈរដឌមន្តនថកីមពុជា ពោក 
េិរ សុធា បានខ្ៃលងពៅថៃងដខ្ដលពនោះថា 
ពមបារុករអាវពលឿងរបស់ថៃកំពុងខ្រ
បខ្ងវរ កបុងពគ្នលបំណ្ងបិេបាងំវបិរថថិផធ
កបុងរបស់ថៃមកជាជពមាល ោះពៅតាមរពំខ្ដន 
ជាមយួនឹងរបពេសកមពុជា។ 

ពោកបនថថា រដ្ឋឌ ភបិាលខ្មមរពៅ
មនិទានម់ានរបរិកមមណាមយួ ពៅ
ពឡើយពេ កបុងដំណាក់ោលឃ្លល ពំមើលពនោះ 
ប ុខ្នថយា ងណាក៏ពដ្ឋយ ពោកបាន
ពថាា ល ពទាសបខ្នទមចំពរោះេពងវើពនោះដូពចបោះ 
៖ «ពធវើោរពថាា លពទាស យា ងដ្ឋច់
អ ង្កា រ ពដ្ឋយទាមទារឲ្យរដ្ឋឌ ភិបាលថៃ
ខ្ដលដឹកនាពំដ្ឋយនាយករដឌមន្តនថី អាប់ភី
សិុរ ររូវខ្រេប់ស្នា រនូ់វេពងវើរបស់រកុម

និយមរជុលពនោះ កុំឲ្យបងាភាពអនាធិប 
ពរយយ ជាោររពំោភចាបអ់នថរជារិផង
ខ្ដរ»។ 

កំណ្រព់ រុថនោរពបាោះបពង្កគ ល
សីមាពលម២៣ ថនគណ្ៈកមមោរមណ្ឍ
សីមារពំខ្ដនរវាងឥណ្ឍូ ចិន និងពសៀម 
ខ្ដលមានចំណ្ងពជើងថា ផលូវលំព ម្ ោះ
របាស្នេតាមាន់ ចុោះពៅថៃងេី៣០ ខ្មធបូ 
ឆ្ប  ំ ១៩០៨ បានបញ្ជជ ក់ថា របជុំ
របាស្នេតាមាន់សទិរពៅកបុងខ្ដនដរីប 
ពេសកមពុជា។ រំបនព់នោះមានេីតាងំ
ចាស់ោស់ពៅកបុងខ្ផនេឧីបសមព័ននេី
១ ខ្ដលរុោោរអនថរជារិរកុងឡាពអ 
បានពរបើរបាស់ពៅកបុងោរវនិិចឆ័យពរឿងកឋី
ពៅឆ្ប  ំ១៩៦២ ។ 

ទាក់េងពៅនឹងគពរមាងោររបស់
រកុមអាវពលឿងថៃ ខ្ដលចង់ដកបពង្កគ ល
រពំខ្ដនពៅរំបនព់នាោះ កបុងរយៈពពល ១
សបាឋ  ៍ពេៀរ រកុមអងគោរសងគមសីុវលិ
បញ្ជជ កថ់ា ពួកពគនឹងនាគំ្នប ពធវើបារុកមម
របឆ្ងំពៅស្នទ នេូរថៃ ពបើសិនជារកុម
ពនាោះពៅខ្រពធវើដូពចបោះ ៕ RFA 

រកមុបារុករអាវពលឿងរគវេីងជ់ារិ ពៅឯរពោនយនថពហាោះអនថរជារបិាងកក ោលពី
ថៃងេី ២៦ វចិឆិោ ២០០៨ ។   



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៤ 

អនររជាត ិ

 ោលពីយបថ់ៃងេ២ី២ពមស្នកនលងពៅពនោះ រគ្នបខ់្បកជាពរចើនរគ្នបប់ានផធុោះពៅេីរកងុបាងកក កបុងមណ្ៈខ្ដលបារុករអបកគ្នរំេរដ្ឋឌ ភបិាលមយួរកុម កំពុងរបឈមមុមគ្នប
ជាមយួពួកបារុករអាវរក ម ។ ោរផធុោះពនោះ  បានបណាថ លឲ្យមានស្នល បម់ាប កឬ់ពីរនាកន់ិងរបសួជាង ៨០ នាក ់ ។ រពឹរថិោរណ៍្ផធុោះ រគ្នបខ់្បកពនោះ បានពកើរពឡើង  ជាង ១០ ថៃង
ប ុពណាត ោះ ពរោយអំពពើ ិងាោលពីថៃងេ ី១០ ពមស្ន ខ្ដលោលពណាោះបានបណាថ លឲ្យមានស្នល ប ់២៥ នាក ់និងរបសួជាង ៨០០ នាក ់។ ពរើអវពីៅ ខ្ដលជាពដើមព រុថនអំពពើ ិងា
ទាងំពនោះ ?  

គួរគូសបញ្ជជ កជ់ាបឋមថា រគ្នប់ 
ខ្បកខ្ដលពគ បានពរបើោលពីយប់ថៃងេ ី
២២ ខ្មពមស្ន ពៅបាងកក ជារគ្នបធុ់ន 
M79 ។ ព ើយពដើមផបីាញ់រគ្នបខ់្បកធុន
ពនោះ ពបើពយាងពៅតាមអបកឯកពេស ពគ
ររូវពរបើរបដ្ឋបប់ាញ់បំពលល ង ។ គួរគូស
បញ្ជជ កប់នថពៅពេៀរថា ពៅកបុងរពឹរថ ិ
ោរណ៍្ផធុោះរគ្នបខ់្បកពនោះ ជនរងពរគ្នោះ គឺ
មនិខ្មនពួកបារុករអាវរក មពេ ខ្រជា
ពួកខ្ដលពគពៅថាពួកបារុករអាវពណ៌្
ចរមុោះ ខ្ដលធុញរទាន់នឹងសកមមភាព
របស់ពួកអាវរក ម និងខ្ដលបានពួរ
ថដគ្នប មករកពរឿងពួកបារុករ អាវរក ម 
ជាពរចើនថៃងកនលងមកព ើយ។ 

អុីចឹងព ើយបានជា ោលពីថៃងេ ី
២២ ខ្មពមស្ន ស ូពៃប (Suthep) ខ្ដល
ជាឧបនាយករដឌមន្តនថ ី បានពចាេរបោន់
ររង់ៗថា រគ្នប់ធុន M79 ទាងំប ុនាម ន 
សុេនខ្រររូវបានបាញ់ពចញពីេីកខ្នលងរប 
មូលផថុ ំរបស់ពួកបារុករអាវរក ម ។ 

ក៏ប ុខ្នថពគមនិអាចអោះអាងបានពេ
ថាទាងំពនោះជាស្នប ថដរបស់ពួកអាវរក ម
ពីពររោះក៏ដូច អំពពើ ិងាោលពីថៃងេី១០
ពមស្នកនលងពៅពនោះអុីចឹងខ្ដរ មានពរឿង
ចខ្មលកពរចើន ។ ពៅកបុងអំពពើ ិងាោល
ពីជាងដបថ់ៃងមុន ខ្ដលបានបណាថ លឲ្យ
មានស្នល ប ់ ២៥ នាក់ និងរបសួជាង
៨០០ នាក់កបុងពនាោះភាគពរចើនជាពួកបា
រុករអាវរក ម ក៏មានខ្ដរទាហាន និង
នាយទាហានខ្ដលរបសួ ឬស្នល ប់ ។ ពគ

ពៅចាបំានថា ពរោយអំពពើ ិងាថៃងេី
១០ ពមស្ន កងេ័ពថៃស្នរភាពថា បាន
ពរបើរគ្នប់ោពំភលើងខ្មនខ្េន ខ្រមនិខ្មន
សរមាប់បាញ់ររមងព់ួកបារុករពេ ខ្រ
សរមាប់បាញ់រោះពៅពលើពួកពភរវជនបងាប់
មលួនខ្ដលបានពឆលៀរឱ្ោសបាញ់ របហារ
នាយទាហានមយួចំនួន ពៅថៃងពកើរ
ព រុពនាោះ ។ បានន័យថា មានវរថមាន
ភាគីេីបី ពៅកបុងជពមាល ោះរវាងរដ្ឋឌ ភបិាល 

និងពួកអាវរក ម ។  
ពកួភាគេីបីអីាចជាពកួនាយ

ទាហានខ្ដលពគពរគ្នងនងឹជរមោុះពចាល 
 ក៏ប ុខ្នថ ពគពៅខ្រមនិទាន់ដឹងចាស់ថា 
ពរើរកុមេីប ីបឹងជាពួកណា ។ ស្នរព័រ ៌
មានពចញផាយពៅអាសីុប ុនាម នថៃងចុង
ពរោយពនោះ ដូចជា Asia Times ជា
ពដើម បានបករស្នយថាពួកភាគេីបីីពនោះ
ជាពួកទាហាន ពីពររោះពៅកបុងអំពពើ

 ិងា ថៃងេី ១០ ពមស្នកនលងពៅ ពួក
រកុមេបីី បឹងបានពរបើោពំភលើងេំពនើបខ្មន
ខ្េនរបដ្ឋប់ពៅពដ្ឋយពភលើង laser ផង 
ពដើមផរីរមង់ ឲ្យចំលធ ងំសីុបខ្រមថងររមង់
ឲ្យចំនាយទាហានជាន់មពស់ រ ូរដល់
ពៅបីនាក់ឯពណាោះ ។ គបឺានន័យថាពួក
ពគស្នគ ល់មុមនាយទាហានទាងំពនាោះ  
ចាស់។ 
  រកុមនាយទាហានថៃ ជាេូពៅពស្នម ោះ

សម័គនឹងរពោះបរមរាជវាងំ គ្នរំេរដ្ឋឌ ភ ិ  
បាលអាភសីុីរ (Abhisit) និងចងរ់កា
រចនាសមព័ននសងគម និងនពយាបាយ
បចចុបផនបឲ្យពៅគង់វងស រពៅមុមពេៀរ 
និយាយខ្បបពផសងរកុមនាយទាហានថៃ
ចារ់េុកពួកអាវរក មនិងអរីរនាយក 
រដឌមន្តនថថីាក់សីុន (Thaksin) ថាជា
សររូវ ពីពររោះពួកពនោះចង់លល ស់បថូរសីុ
ជពរៅសងគមថៃ មនិចងឲ់្យអំណាចនិង
របពយាជន៍ បនថឋរិពៅកបុងខ្រថដរបស់
ពួកអបកេីរកុងបាងកករពៅពេៀរពេ ។ 
ក៏ប ុខ្នថ ពៅកបុងជួរកងេ័ព វាអាចមាន
នាយទាហានមលោះ ខ្រមយួរកុមរូចពេ 
ខ្ដលមនិពិរជាគ្នរំេមយួរយភាគរយរ
ដ្ឋឌ ភបិាលបចចុបផនប នងិរពោះបរមរាជវាងំ។ 
ររងព់នោះោខ្សរ Asia Times បានសរ 
ពសរោលពីមសលិមញិថា ឧរថមពសនីយ ៍
P r a y u t h  ខ្ដលនឹងពឡើងមកសបង
រំខ្ណ្ងនាពពលខាងមុមពនោះ ពឧីរថម
ពសនីយ ៍ Anupong កបុងនាមជាពម
បញ្ជជ ោរពយាធាថៃ កំពុងជរមុោះពចាល
នាយទាហានមលោះ ខ្ដលពគសងសយ័ថា 
អាចពរ ពៅរកថាក់សីុន និងពួកអាវរក 
 ម ។ ពៅកបុងបរបិេពនោះ ពគអាច
និយាយបានថា ពួករកុមេីបីខ្ដល រដ្ឋឌ ភិ
បាលអាភសីុិរពចាេថាជាពួកពភរវជន 
អាចពចញមកពរីកុមអបកខ្ដលឧរថម
ពសនីយ ៍Prayuth ពរគ្នងនឹងជរមុោះពចញ
ពី រំខ្ណ្ងនាពពលខាងមុម ៕ RFI  

ហងិាក្ៅប្តងកក ជា្ញ្ញា ព្នោរប្តក់ខ្រកគន ក្ៅកនងុជួរកងទ័ៃឬ?  

នាយទាហានថៃពររៀមពជើងរពលួពរោយមានោរផធុោះរគ្នប់ខ្បកពៅរកងុបាងកកថៃងេ២ី២ពមស្ន ២០១០  ។ Reuters  

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម 

វេិយសំុពឡងកមពុជាពរោម គឺជាសពមលងរបស់ស ពន័នខ្មមរកមពុជាពរោម
ពិភពពោក ផាយពចញពីស រដឌអាពមរកិ សរមាបបំ់ពរ ើដល់បងបអូន
ជនរមួ្មខ្មមរ និងខ្មមរពរោម ខ្ដលកំពុងរស់ពៅពលើមារុភមូកំិពណ្ើ រ
ដខ៏្សនរសពណាោះរបស់ពយើង និងជំុវញិពិភពពោក ។  
វេិយសំុពឡងកមពុជាពរោម ផាយជាពមមរភាស្ន ខ្ដលផលិរពដ្ឋយស 
ពន័នខ្មមរកមពុជាពរោម បានចាបប់ដិសននិនូវថៃងេី ០១ ខ្មមិៃុនា ឆ្ប ំ
២០០១ កបុងពគ្នលបំណ្ងផសពវផាយនូវរពឹរថិោរណ៍្ៃមី ៗ ពីមារុភមូកិមពុ
ជាពរោម និងសកមមភាព ចលនា រស ូ ពដ្ឋយអ ិងា ថនស ពន័នខ្មមរ
កមពុជាពរោម (KKF) ពលើឆ្កអនថរជារិ រពមទាងំរនំាំនូវេពងវើរពំោភ
សិេនិមនុសសពីសំណាករ់ដឌអំណាចកុមមុយនិសថយួន ពៅពលើបងបអូនជន
ជារិពដើមខ្មមរពរោម ។ 
វេិយសំុពឡងកមពុជាពរោម ជារបភពពរ័ម៌ានពិរ ពដើមផផីថល់នូវយុរថិធម ៌
សចចធម ៌ កបុងោរទាមទារសិេនិពសរភីាព និងជំពនឿស្នសនា ពីរបប
រគបរ់គងរកុងហាណូ្យ ជូនដល់បងបអូនជនរមួ្មខ្មមរពរោម ខ្ដល
កំពុងេនធឹងរងចានូំវ សិេនិសពរមចវាសនាមលួនពដ្ឋយមលួនឯង រសបតាម 
ចាបអ់ងគោរស របជាជារិ ។ 
វេិយសំុពឡងកមពុជាពរោម ផាយកបុងមយួសបាថ  ៏មថងជាពរៀងរាល់ថៃង
អង្កគ រចាបពី់ពមា ង ៩ ដល់ពមា ង ១០ យប ់ពមា ងពៅកមពុជាពរោម ។ 

ពគ េំពរ័ ៖  http://www.vokk.net 

http://www.khmerkrom.org/


សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៥ 

អនររជាត ិ

េង់ជារចិិនររូវបងោូរមកពៅរក់ក
ណាថ លដង  ស្នរព័រ៌មានធំៗកបុងរសុក
ទាងំអស់បានពបាោះពុមពជាពណ៌្សពមម  
ទាងំពនោះ ជាោយវោិរោន់េុកខរបស់ចិន
សរមាប់ជនរងពរគ្នោះពដ្ឋយ ោររញ្ជួយដី 
ោលពីសបាថ  ៍មុនកបុងពមរថជិនថ  ។ 
ោរសំខ្ដងោរឈឆឺ្អ ល ដល់សុមេុកខ
របស់ជនរងពរគ្នោះ ជាពិពសសរបជាជនេី
ពបរ៍ ពសំីណាក់ថាប ក់ដឹកនាចំិន ជាពរឿង
មយួ ខ្ដលពគមនិធាល ប់ព ើញមានពមីុន   
មក។  

ពៅពមា ង១០ រពឹកមញិ (ថៃង ពុធ 
២១ ពមស្ន ២០១០) ពនោះ ពៅកខ្នលង
រញ្ជួយដី រកុមជួយ សពន្តង្កគ ោះបានលអ កោរ
រកុរករបស់មលួនមយួខ្ភលរ និងឈរសមឹង
ស្នម ធិ៍ពរោមរពិល។ ពៅថៃងពនោះ របជាជន
ចិនពៅេូទាងំរបពេសបានសទិរកបុងភាព
ពសងៀមស្នង រ់ ៣នាេីពដើមផពីគ្នរពដល់
វញិ្ជដ ណ្កខននរបស់ជនរងពរគ្នោះខ្ដលស្នល ប់
កបុង ពរគ្នោះរញ្ជួយដី ោលពីសបាថ  ៍មុ
ន។ សំពលងសីុខ្រ  នបានបនលពឺៅរគបេ់ី
កខ្នលងស្នធារណ្ៈរបស់ចិន ចំខ្ណ្ក
េូរេសសនជ៍ារិបានបង្កោ ញពីរបូភាព 
ថាប ក់ដឹកនាកំំពូលៗរបស់ចិនទាងំ ៨របូ 
ខ្ដលរមួមានទាងំពោករបធានាធិបរី 
 ូ ជិនតាវ។ ពោក ូ ជិនតាវកបុងសំ
ពលៀកបំរក់សពមម បានពធវើសុនធរកថា 
ពៅោន់របជាជនឲ្យោន់េុកខឲ្យជនរង
ពរគ្នោះពដ្ឋយោររញ្ជួយដីYushu។  

ោយវោិរ ោន់េុកខដគ៏ួរឲ្យករ់
សំគ្នល់មយួពេៀរគឺ រាល់េង់ជារពិៅ

ស្នទ នេូរចិនពៅបរពេសទាងំអស់ ក៏ររូវ
បងោូរមកពៅរក់កណាថ លដង ចំខ្ណ្ក
កមមវធិី កំស្ននថសបាយ ពៅរគបក់ខ្នលង 
និងពៅតាមេូរេសសនរ៍រូវពគហាមឃ្ល
រ់។ ោរពកណ្ឍ គ្នប ពធវើោរោន់េុកខថាប ក់
ជារិដូពចបោះហាកច់ងប់ង្កោ ញព ី ោរ
ឈឆឺ្អ លរបស់របជាជនចិនទាងំមូល
ចំពរោះសុមេុកខរបស់របជាជនពមរថ ជិន
ថ ។  

ស្នរ សំខាន់មយួខ្ដលរដ្ឋឌ ភបិាល

ចិនចងន់ិយាយពៅោន់របជាជនពមរថ
ជិនថ ខ្ដល ភាគពរចើនជាជនជារេិីពប 
គឺបកសកុមមុយនិសថចិនជាអបកជួយ ស
ពន្តង្កគ ោះពួកពគ ខ្រមនិខ្មនសពមថចសងឃដ្ឋ
ថឡ ឡាមា ពេ។ សពមថចសងឃខ្ដលបាន
ររ់ពគចពីោរតាមចាប់របស់បកសកុមមុយ
និសថចិន កបុងឆ្ប  ំ ១៩៥៩ កពុំងរស់
និរពេសមលួនពៅបរពេស។ ោលពពីពល
ៃមីៗពនោះ រពោះអងគដ្ឋថឡ ឡាមា ធាល ប់បាន
បង្កោ ញពចរនាចងរ់រលបម់កេឹកដី

កំពណ្ើ ររបស់រពោះអងគ ពដើមផជីួយ រខំ្លក
េុកខជាមយួរបជាជនេីពប។  

គួករសំ់គ្នល់ថា ពគមនិបានព ើញ
ោរយកចិរថេុកដ្ឋក់ខ្បបពនោះ របស់ថាប ក់
ដឹកនាចំិន ពៅកបុងពរគ្នោះថាប ករ់ញ្ជួយដីពៅ
ពមរថសីុ្នឆ់្ប  ំ ២០០៨ ពេ។ ពរគ្នោះ
រញ្ជួយដីខ្ដលបានសមាល ប់របជាជន៩
មុនឺនាក់។ ព ើយោលពណាោះ អាជាញ ធរ
ចិនបានេេួលរងោររោិះគនយ់ា ងសពមផ ើម
កបុងពរឿងសំណ្ងអ់គ្នរមនិ រងឹមា។ំ អគ្នរ

ស្នោពរៀនផុយរសួយបានសមាល ប់កូន
សិសសជាពរចើនរន់នាក់។ 

ប ុខ្នថ ពៅពពលពនោះ រដ្ឋឌ ភបិាលចិន
បានរគប់រគងស្នទ នភាពមនិឲ្យដូចមុន។ 
របព័ននផសពវផាយររូវបានរគប់រគងយា ង
រឹងខ្រងពីសំណាកអ់ាជាញ ធរ។ ពយាង
តាមោខ្សរ South China Morning 
Post និពនននាយកស្នរព័រ៌មានជាពរចើន
បានេេួលសំបុររផលូវោរពីរដ្ឋឌ ភបិាល 
កបុងោរពោោះពៅអបកយកព័រ៌មានរបស់
មលួនឲ្យររលបចូ់លោរយិាល័យ។ ពគ
បានពនយល់ថា នឹងអាចមានពរគ្នោះរញ្ជួយ
ដីជាៃមីពៅពមរថជិនថ ។ 

ជាេូពៅ ព័រ៌មានសថីពីលកខមណ្ឍ
ជីវរិលំបាករបស់របជាជនរងពរគ្នោះររូវ
ពគបិេ ទាងំរសុង។ ផធុយពៅវញិ ពៅ
តាមេូរេសសន៍ ពគព ើញខ្ររបូភាពថាប ក់
ដឹកនាចំិនចុោះសួរសុមេុកខរបជាជនរង
ពរគ្នោះ។ ពនោះជារបូភាពខ្រមយួគរខ់្ដល
ថាប ក់ដឹកនាចំិនចង់ឲ្យពគព ើញ។ ពគវាយ
រំថលថា ថាប ក់ដឹកនាចំិន មនិរបាថាប ឲ្យ
មានោរបោះពបាររបស់របជាជន ចង់
ោរររមុមមាររ់បស់មលួន និង ជា
ពិពសសកបុងពពលរបពេសចិនររូវេេួល
ពបើកពិពណ៌្ពិភពពោកកបុងេីរកុង 
ពសៀងថ  ខ្ដលនឹងររូវពរៀបចំ ពៅថៃង េ ី
១ឧសភាពនោះ៕ RFI 

េិនោន់ទុកខឲ្យររជាជនទីក្រខ្ដលរងក្រគោះក្ោយោររញ្ជួយដី  

េូទាងំរបពេសចិនោនេុ់កខឲ្យរបជាជនខ្ដលស្នល បក់បុងពរគ្នោះរញ្ជួយដ ីកបុងពមរថជនិថ  ។ Reuters  

្ហរដឋអាក្មរកិសាវ គមន៍ជំហរនក្ោប្តយមានតុលយភាៃលអររ្អ់ ុយខ្រកន  
ពសចកថីពនោះ ខ្ៃលងពដ្ឋយរបមុមោរ

េូរអាពមរោិងំ ពោករសី Hillary Clin-
ton ពពលពោករសីសទិរពៅមសលិមញិ
កបុងរកុង Tallin រដឌធានី Estonie ទាងំ
បពញ្ចញពយាបល់ពៅពលើោរសំពរចចិរថ
របស់េីរកុង Kiev ពនារ ២៥ ឆ្ប ពំេៀរ
វរថមានកងនាវារសុសុ ី ពៅពលើខ្ដនដអី ុយ
ខ្រកន ។ ចំខ្ណ្ក  អគគពលខាធិោរបកស
សមពនន OTAN ពោក Rasmussen 
ខ្ៃលងពៅេីពនាោះខ្ដរ លំអិរថាកិចចរពម
ពរពៀង ខ្ដលពនារវរថមានកងនាវារសុសុ ី
ពនាោះ មនិអាចរខំានអ ុយខ្រកនឲ្យចូលជា
សមាជិក OTAN ពឡើយ ។ 

តាមរបស្នសនព៍ោករសី Clinton 
អ ុយខ្រកនកពុំងមិរមពំធវើនពយាបាយពរៅ 
របពេសពដ្ឋយៃលឹងមុមៃលឹងពរោយ។ ជាក់ 
ខ្សថង របមុមរដឌៃមីអ ុយខ្រកន ពោក
Yanoukovitch បានពធវើេសសនកិចច 
ពលើកដំបូងបងអស់របស់មលួន គឺពៅឯរកុង 
Bruxelles ពេពរើ ពដើមផបីង្កោ ញពីេំពនារ
មលួនខ្មនពិរ ពៅេវីបអឺរ  បុ របកបពដ្ឋយ
បំណ្ងចង់ោល យជាសមាជិកស ភាព

អឺរ  បុពៅផង ។ ប ុខ្នថ បនាធ ប់មក គ្នរ់ក៏
មនិពភលចពធវើដំពណ្ើ រ ពៅោន់រកុងម ូសគូ  
ពឡើយ ។ ពោករសី Clinton ក៏រលឹំកថា
ពពលបំពពញេសសនកិចចពៅស.រ.អា. 
ពោក Yanoukovitch បានខ្ៃលងពៅ 
ពោករបធានាធិបរី Barack Obama 
ថាអ ុយខ្រកនចង់ឲ្យេំនាក់េំនងមលួនជា 
មយួអាពមរកិសីុជពរៅបានពរៅ ខ្មន
ខ្េន ប ុខ្នថកបុងពពលពនាោះខ្ដរ គ្នរក់ខ៏្ៃលង

យា ងចាស់ោស់ថា គ្នរ់ក៏នឹងពធវើោរ 
ង្ករទាងំជាមយួរបពេសរសុសុ ី។ 

របមុមោរេូរអាពមរកិ ករសំ់គ្នល់
រមកពេៀរថា អ ុយខ្រកនពដ្ឋយស្នទ ន
ភាពភូមសិ្នន្តសថ នងិរបវរថិស្នន្តសថមលួន គឺ
មនិខ្មនង្កយរសួល នឹងពធវើនពយាបាយ
ៃលឹងឲ្យបានពសមើពឡើយ ប ុខ្នថសំរាបប់សចិម
ពោកអវីៗ ខ្ដលកំពុងមិរមពំធវើពដ្ឋយ
របធានាធិបរៃីមីអ ុយខ្រកន ពិរជាមាន

ន័យសំខាន់ ។ 
ខ្ៃលងបនាធ ប់មកពេៀរ ពោករសី

Clinton ចងអុលឲ្យព ើញថា ស.រ.អា.
មនិេេួលស្នគ ល់ពេ “មណ្ឍ លថនឥេនិ
ពលរបស់រសុសុ”ី ដផរិរសុសុ ី កដូ៏ចជារប 
ពេសណាកព៏ដ្ឋយថនេវីបអឺរ  បុ គឺគ្នម នពេ 
សិេនិ Veto របឆ្ងំេល់នឹងសមាជិក
ភាពថនរដឌពនោះឬពនាោះ កបុងអងគោរអនថរ
ជារិនានា ខ្បបយា ង OTAN និងស 

ភាពអឺរ  បុ ។ េនធឹមពនោះ ពោករសីរដឌមន្តនថី
ោរបរពេសអាពមរោិងំ ក៏សពងារព ើញ
ពដ្ឋយពស្នមនសសថា េវីបអឺរ  បុបនថ្ ន
ជំហានោន់ខ្រពរចើនពឡើងៗ តាមេិសខ្ក
ឲ្យលអរបពសើរពឡើង េំនាក់េំនងមលួនជា 
មយួរសុសុជីាពិពសសវស័ិយធានា នូវសនថ ិ
សុមថាមពល ។ ពោករសីកប៏ាន ខ្ៃលង
អោះអាងថា េីរកុងវា សីុនពតានខ្រងរបាថាប
ពរងីកេំនាក់េំនងមរិថភាពរមួរស់ កបុង
សុមសនថិភាព និងសទិរភាពជាមយួរសុសុ ី
ប ុខ្នថពដ្ឋយមនិពភលចោរររពឡើយ ផល
របពយាជនរ៍បស់បណាថ របពេសសមពនន
មរិថអាពមរកិ ។ ចខំ្ណ្កអគគពលខាធិោរ
បកសសមពនន OTAN ពោក Rasmu 
ssen ខ្ៃលងពៅេីរកុងTallin ខ្ដរ រលឹំក
ថា នពយាបាយOTAN ឥរបានរងនូវ
ោរខ្កខ្របអវណីាពេ តាងំពីឆ្ប ២ំ០០៨ 
មក បនាធ បព់ីបកសសមពននពនោះ បានសនា
ថា នឹងេេួលអ ុយខ្រកនឲ្យចូលជាសមា 
ជិកមលួន ៕ RFI 

 
   

ពោករសីគលនីរុន កបុងឱ្ោសកចិចរបជុអំរូងព់ៅេីរកងុ Tallin របពេសពអសថូនី  ។ Reuters  



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៦ 

អំៃីខ្មែរក្រោម 

ពដ្ឋយ ថាច់ របជា ពគឿន 
បចចុបផនប ខ្មមរពរោមរស់ពៅជុំវញិ

ពិភពពោក     ពទាោះបបីានស្នគ ល់គ្នប មនិ 
ស្នគ ល់កថី    ោលណាបានឮ ព ម្ ោះ
ព ើយ ពគអាចកំណ្រ់បានថាអបកពនាោះ
ខ្មមរពរោមយា ងពរិរបាដក (ចំពរោះអបក
ខ្ដលរការរកូល)  

កបុងរជជោលពសថចយួនព ម្ ោះ យា 
ឡុង ( Gia Long ) គ.ស. ១៨១៣ 
របពេសកមពុជាពស្នយរាជយ ពដ្ឋយរពោះ 
បាេអងគច័នធ (១៧៩៦_១៨៣៨) នគរ
មានជពមាល ោះថផធ កបុងរវាងរកុមរពោះរាជវងស
ផងពធវើសន្តង្កគ មជាមយួរបពេសពសៀមផង   
ពសថចខ្មមរមលោះ ចងប់ានរាជបលលងគក៏ពៅេី
ពឹងយួន ពសៀមមកជួយ សមាល ប់ខ្មមរ 
ពដើមផពីឡើងជាពសថចបនថុបពីយួន និង
ពសៀម រចួឲ្យយួនចូលមកពៅរសពពញ
ពលើេឹកដីខ្មមរ ។ 

កបុងពពលរបពេសពកើរកលិយុគ
ដូពចបោះ ពួកយួនពឆលៀរឪោសបពងាើនោរ
វារេីពលើេកឹដីខ្មមរពដ្ឋយបញ្ជូ នេ័ពយួន
រាបរ់ន់នាក់ មកចាំងជាមយួខ្មមរពរោម
ពៅកបុងមារុរបពេសកមពុជាពរោម និង
យកអំណាចបងខំឲ្យខ្មមរពរោមលល ស់បថូរ 
េំពនៀម េោំប់  របថពណី្  វបផធម៌ខ្ដល
ជារពបៀបរបបខ្មមរពៅជាយួនវញិជាពដើម 
កបុងពនាោះមានោរបងខឲំ្យខ្មមរពរោមេេួល 
នូវររកូល ខ្ដលពសថចយួនព ម្ ោះយា    
ឡុងបានដ្ឋក់ឲ្យផងខ្ដរ   ។ 

ពយាងតាមពសៀវពៅ«របជាជនយនួ
កពំណ្ើ រខ្មមរ» (NgườiViệt GốcMiên)
ខ្ដលបានសរពសរពដ្ឋយអបករស្នវរជាវ
របវរថសិ្នន្តសថជាជនជារិយួន ព ម្ ោះពឡ 
ព ឿង   (  Lê Hương )   ពបាោះពុមភឆ្ប  ំ    
១៩៦៩ ថា ពសថចយួនព ម្ ោះយា ឡុង
បានដ្ឋក់ររកូលឲ្យខ្មមរពរោមមាន ៥ គឺ៖ 

១.ររកូល ថាច់    (Thạch)  
មានន័យថាៃម 
២.ររកូល សឺង,សឺន,ពសុើង (Sơn)        

មានន័យថាភប ំ

៣.ររកូល ឡឹម,លឹម ឬ ឡា ំ
(Lâm)   មានន័យថាថរព 

៤.ររកូល  គមឹ     (Kim)   មាន
ន័យថាមជុល 

៥.ររកូលយញ័ ឬ ដ្ឋញ់ (Danh)  
មានន័យថាព ម្ ោះ 

និងមានររកូល ពៅ  (Châu)  
មកពីរកយខ្មមរថា ពៅ 

 ររកូលពៅពនោះពោក ពឡ ព ឿង 
បានសរពសរថាជាររកូលពចញមក ពី
រសុកខ្មមរសរមាបរ់បុសៗ អបកពៅពមរថ
មារ់រជកូចំពរោះន្តសថីវញិពរបើររកូលនាង។ 

ប ុខ្នថពបើតាមពោក ពងវៀង ឌិន ពៅ 
(Nguyễn Đình Đầu) វញិជាជនជារិ

យួនដខ្ដលបានមានរបស្នសន៍ថា ខ្មមរ
ពរោមមនិខ្មនមានររឹមររកូលទាងំ ៦
ប ុពណាត ោះពេ ពោកថាររកូលខ្មមរពរោម
ខ្ដលបានករេុ់កកបុងបញ្ជ ីរបស់រពោះបរម
រាជវាងំយួន មានដូចជា៖  

ប ុខ្នថ ពបើតាមមញុ ំខ្ដលជាកូនខ្មមរ
ពរោមមយួរបូ ព ើយធាល ប់បានរស់ពៅ
ជាមយួសងគមខ្មមរពរោមខ្ដរពនាោះ ោរ 
ពលើកពឡើងរបស់របវរថិវេូិជនជារិយួន 

ទាងំពីរខាងពលើពនាោះ  គឺវាមនិទាន ់
រគប់ររកូលខ្មមរពរោមពៅពឡើយពេ  ប ុខ្នថ
មានររកូលជាពរចើនខ្ដលគ្នរ់បានពលើក
ពឡើងពនាោះ   មានមលោះមនិសូវព ើញខ្មមរ
ពរោមធាល ប់ពរបើពឡើយ ។ 

មុន គ.ស.១៨១៣ សម័យពសថច
យួនព ម្ ោះយា  ឡុង ពនាោះ  គឺខ្មមរពរោម 
មនិបានពរបើររកូលពេចខំ្ណ្កខ្មមរអបក
ពៅរបពេសកមពុជា ក៏មនិមានររកូលខ្ដរ 
លុោះដល់ឆ្ប  ំ ១៩០៥ ពេើបបារាងំបាន
របោសជាស្នធារណ្ៈឲ្យខ្មមរពរបើររកូល
តាមរពបៀប កូនររូវយកព ម្ ោះឪពុកពធវើ
ជាររកូលរបស់មលួន ។ 

ដូពចបោះ ររកូលខ្ដលខ្មមរពរោមធាល ប់
ពរបើពនាោះមានលកខណ្ៈដូចខាងពរោម៖ 

ររកូល ថាច់    (Thạch) 
សឺង   (Sơn) 
គមឹ      (Kim) 
ពកៀង   (Kiên) 
ររកូលទាងំ៤ខាងពលើពនោះសរមាប់

ខ្មមរពរោមអបកពៅពររើយខាងពកើរេពនលបា
ស្នក់ មានពមរថរពោះរររងំ  ពមរថលង់
ពហារ  ជាពដើម ។ 

ចំពរោះររកូល ដ្ឋវ ( Đào ) មយួ
ពនោះភាគពរចើនសរមាប់ខ្មមរពរោមអបកពៅ
ពមរថខ្រពកឫសស ី ។ 

រឯីរបុសៗខ្មមរពរោមអបកពៅ ពមរថ
រកមនួស វញិ ពគភាគពរចើនពរបើររកូល    
យញ័ ឬ ដ្ឋញ់ ជារកយពចញព(ីDanh) 
របស់យួនខ្រមយួ  អបកមលោះពគនិយមពៅ
តាមសំពនៀងយួនថា យញ័ ពបើតាម
សំពនៀងអងព់គលសថា ដ្ឋញ់    ចំពរោះន្តសថី
ខ្មមរពរោមពៅពមរថពនោះវញិពគពរបើររកូល 
ធី  (Thị) មានន័យថាផារ ។ 

ចំពរោះពមរថឃ្លល ងំ  ពមរថពលោវ 

និងពមរថេឹកពមម វញិខ្មមរពរោមពរបើររកូល
ជាពរចើនដូចជា៖ 

ររកូល លី   (Lý)      
ឡា,ំលឹម,ឡឹម  (Lâm) 
ររឹង  (Trần)  
រេីវ  (Triệu) 
ឡឺ  (Lưu)  
 ូវ  (Hữu) 
 ុង  (Hồng) 
ពយឿង (Dương) 
តាងំ  (Tăng)  
ពៅ  (Cao) 
ររឹម  (Trầm)  
ពតា  (Tô) 
ពររឿង (Trương) 
 វិន  (Hùynh) 
ពទាោះបីមានោរខ្បងខ្ចកររកូលពៅ

ដំបន់ពដើមផងី្កយរសួលកបុងោររគប់រគង
ខ្មមរពរោម ពីសំណាកព់សថចយួនកថីខ្រ
បចចុបផនបររកូលទាងំពនោះររូវបានោយ
ចរមុោះគ្នប ពៅវញិ ពៅមកសឹងរគបព់មរថ  
ព ើយ ។ 

ពយើងមនិកណំ្រ់បានថាររកូល   
ថាច់  ឬ  សឺង    សុេនខ្រជាអបកពៅពមរថ 
រពោះរររងំទាងំអស់ពនាោះពេ ពររោះររ   
កូលពនោះក៏មានពៅពមរថដថេៗមលោះ ខ្ដរ   
ព ើយររកូលពផសងពេៀរដូចជា ពៅ, លី,
យញ័ និង ររឹង ជាពដើម ក៏ព ើញមាន
ពៅកបុងពមរថពផសងៗពេៀរពរៅ ពពីមរថ
ឃ្លល ងំនិងពមរថពលោវ ។ល។ផងខ្ដរ ។ 

ពពលយួនចូលមក ល្ នរនមារុ 
របពេសកមពុជាពរោម និងពធវើអាណា
និគមពលើរបជាជាររិបស់ពយើង ពសថច 
យួន ខ្រងខ្រពចញរាជបញ្ជជ ឲ្យខ្មមរពរោម
លល ស់បថូរេំពនៀមេំោបព់ៅជាយួនជានិចច    
ពដើមផពីធវើឲ្យខ្មមររោយពូជស្នសនព៍ៅជា
យួន ដូពចបោះព ើយ បានជាខ្មមរពរោមមាន
ររកូលជាភាស្នយួន ចាប់តាងំពីពពល
ពនាោះរ ូរមកដល់សពវថៃង ៕ 

ក្តើខ្មែរក្រោមក្ររើរតកលូ ថាេ់   ្ងឺ   គឹម   យញ័    ក្កៀង   ក្ៅ...តងំៃីក្ៃលណាមក ? 

តារាងរាយនាមវងសររកូល របស់ តាសុម យាយ ពលៀង  ពៅកបុងវរថអូររតាវ  រសកុកពញ្ជច ង  ពមរថរពោះរររងំ ។ 

ររូភាៃវតរខ្មែរក្ៅកមពជុាក្រោម 



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៧ 

ររវតរិសាស្ត្រកមពជុាក្រោម 

(រពីពលមមនុ) 
របវរថវិេូិខ្មមរជាពរចើន រមួទាងំពសៀវ 

ពៅរបវរថសិ្នន្តសថខ្មមរ ពសធើរខ្រទាងំអស់ 
បានអោះអាងដូចៗគ្នប កបុងន័យថា ខ្មមរ      
កមពុជាពរោមជាអបកបនថពូជខ្មមរបូរាណ្ថន
អាណាចរក វូណ្ន ឬនគរភប ំតាងំពមីុន
រគិសថសករាជមកពមល ោះ ខ្ដលពរោយមក
ខ្មមរពៅកមពុជាពរោមថា ពចនឡាេឹក ។ 

លុោះមកដល់របបអាណានិគមបា 
រាងំ ចពនាល ោះពីរគិសថសករាជ ១៨០២ 
ដល់ ១៨៦២ កមពុជាពរោម ឬពចនឡា
េឹក ររូវបានបារាងំបឋូរពៅថា កូស័ង  
សីុន រឯីរបជាពលរដឌខ្មមរពរោមវញិបា 
រាងំ ពៅថា Cambodgien ។ 

អបកនិពននខ្មមរមយួរបូ ពោក ពេៀ   
ពៃន សរពសរពសៀវពៅខ្ដលមានចំណ្ង
ពជើងថា ពរឿងរា វថនេឹកដីកមពុជាពរោម ឬ
អរីរកូសំ្នងសីុន ពបាោះពុមពផាយតាងំពី
ឆ្ប  ំ២០០៥ មក បានឲ្យដឹងថា ជីវរិរស់
ពៅរបស់របជាជនកូសំ្នងសីុន ឬជីវរិ
ខ្មមរពរោម បពងាើរបានជាមយួនូវពករដំ 
ខ្ណ្លពីអរីរោលរបស់ពួកគ្នរ់ជាខ្មមរ 
មានភសថុតាងទាងំឡាយពដ្ឋយររឹមររូវ
ពិររបាកដថា កមពុជាពរោមគឺជារបស់     
ខ្មមរ ។ ពៅកបុងអំឡុងពពលជាង ១៧ 
សរវរស កមពុជាពរោមររូវបានរស់ពៅ
ពដ្ឋយរបជាជនខ្មមរសុេនស្នធ ។ ពេើបខ្រ
ចាប់ពីពដើមសរវរសេី ១៨ មកពនាោះពេ 
ខ្ដលមានជនជារចិិន និងជនជារិអា 
ណាម ឬ យួន ឬ ពវៀរណាមមយួចំនួន
រូចបានចូលពៅរស់ពៅពលើខ្ដនដីកូស័ង
សីុន ឬ ខ្ដនដកីមពុជាពរោម ។ 

ោលពីសម័យអាណានិគមបារាងំ
កបុងឆ្ប  ំ ១៩២៤ រដ្ឋឌ ភបិាលបារាងំពៅ
រសុកកូស័ងសីុន បានពធវើជំពរឿនរបជា
ពលរដឌ បានឲ្យដឹងថា ពៅកមពុជាពរោម 
ឬ កូស័ងសីុន មានរបជារាន្តសថខ្មមរពរោម
ចំនួន ៨ ខ្សននាក់ ។ លុោះដល់ឆ្ប ំ
១៩៦៨ រកុមរណ្សិរសរស ូកមពុជាពរោម
បានអោះអាងថា របជារាន្តសថខ្មមរពរោម
មានទាងំអស់ ៤.០៤៧.៥០០ នាក់ រស់
ពៅតាម ២១ ពមរថរកុង ពៅេូទាងំខ្ដនដី
កមពុជាពរោម ។ 

ចំខ្ណ្កពោក ឆ្លស៍ ពអ គ័រ 
(Charles Agar) ជាជនបរពេសមាប ក់
ខ្ដលបានសរពសរពសៀវពៅមគគុពេធសក៍
មយួកាលមាន ចំណ្ងពជើងថា ពវៀរ

ណាមរមួទាងំអងគរវរថ ពបាោះពុមពផាយ
តាងំពីឆ្ប  ំ ២០០៦ មក បានឲ្យដឹងថា 
Mekong Delta ឬកមពុជាពរោម មានរប 
ជាពលរដឌរស់ពៅទាងំអស់ ១៧ ោន 
នាក់ កបុងពនាោះរមួទាងំខ្មមរពរោមមាច ស់
រសុកផង គភឺាគពរចើនរបកបរបរកសិកមម 
និងពនស្នេ ។ ចំខ្ណ្កស ព័ននខ្មមរកមពុ
ជាពរោមអោះអាងថា បចចុបផនប មានរប   
ជាពលរដឌខ្មមរពរោមទាងំអស់ របមាណ្ 
៨ ោននាក់ រស់ពៅពលើខ្ដនដកីមពុជា
ពរោម ។ 

ពោក គឹម ស្នអ ូល ជាអរីរអនុ
ពសនីយរ៍រថីនកងពយាធពលពមមរជារិ
របស់របបស្នធារណ្រដឌខ្មមរ នាពដើមេស
វរស ១៩៧០ និងជាអបកនិពននខ្មមរមយួរបូ
ខ្ដរ បានសរពសរបញ្ជជ កក់បុងពសៀវពៅ
ខ្ដលមានចំណ្ងពជើងថា ខ្ដនដកីមពុជា
ពរោមបានឲ្យដឹងបខ្នទមថា របជាពលរដឌ
ខ្មមរពរោម ២ ភាគ ៣ ជាកសិករ ។ ច ំ
ខ្ណ្កអបករដឌោរ នងិអបកជំនួញមានរិច
រួចពេ គមឺានខ្រ ១ ភាគ ៣ ប ុពណាត ោះ ។ 

កសិករខ្មមរពរោមមាប ក់សូមជរមាប
ព ម្ ោះជាអកសរោរ់ ល. រ.ស.ម រស់ពៅ
កបុងពមរថឃ្លល ងំ ខ្ដលពវៀរណាមពៅថា 
សុករទាងំ មានរបស្នសនថ៍ា បចចុបផនប
របជាពលរដឌខ្មមរពរោម ពៅពមរថឃ្លល ងំ 
ភាគពរចើនជាកសិករ មានជីវភាពរកីរក
លំបាក ។ 

កសិករ ល. រ.ស.ម បានបញ្ជជ ក់
ថា ៖ «របរធបំំផុរគឺរបរខ្រស អាជីវកមម

ខ្រសចមាា រ។ ជីវភាពរស់ពៅពនាោះ មាន
ោរលំបាកលំបិនណាស់ រឹងខ្រង
ណាស់ !  កសិករខ្ដលរស់ពៅកខ្នលង
 បឹងមានោររបកបរបរពធវើខ្រសពនាោះ មាន 
ោរ រ់ពនឿយជាេីបំផុរ។ ពធវើបាននាម
ខ្រពធវើ គ្នម នបានចំពណ្ញអីពេ។ របរធំ
បំផុរគឺរបរខ្រស ពបើពយើងមិនពធវើ មិនដឹង
រស់ជាមយួនឹងអី?»។ 

ពសៀវពៅ ខ្ដនដកីមពុជាពរោម បាន
ឲ្យដឹងបនថថា ពៅតាមភូមនិីមយួៗពៅឯ
ខ្ដនដកីមពុជាពរោម ខ្រងខ្រមានវរថពដើមផ ី
េុកជាេសីោា របូជា ពដ្ឋយមានផធោះអបក
រសុកព័េនជុំវញិ។ អបកនិពនន គឹម ស្នអ ូល 
សពងារព ើញោលពមីុនឆ្ប ១ំ៩៧៥ ពៅ
កមពុជាពរោម គភឺូមនិីមយួៗមានផធោះ
យា ងរិច ១០មបង ខ្ដលមានេីធាល ធំ
លវឹងពលវើយ ។ លកខណ្ៈសំខាន់ថនភូមិ
អបករសុកខ្មមរពរោម គមឺានគុមពឫសសជីា
សញ្ជដ មណ្ឍ ដ្ឋច់ពដ្ឋយខ្ឡកពភីូមមិយួ
ពៅភូមមិយួ ។ ពៅចពនាល ោះភូមនិីមយួៗ
មានផលូវលំោរខ់ាវ រ់ខ្មវង ង្កយពធវើ
គមនាគមន៍ ។ 

របជាពលរដឌខ្មមរពរោមមយួរបូសំុ
មនិជរមាបព ម្ ោះ សពវថៃងរស់ពៅកបុង
ពមរថរកមនួស ខ្ដលពវៀរណាមពៅថា   
រា ច់យា  មានរបស្នសនថ៍ា ៃវីពបើកមពុជា
ពរោមជាខ្ដនដេីំនាបជាប់អាងេពនលពម 
គងគកឋី ប ុខ្នថបចចុបផនបមនិសូវមានបញ្ជោ ោរ
លិចេឹក ប ោះរល់ដល់ភូមឋិានរបស់អបក
រសុកពេ ពររោះមានរបព័ននលូពរចើនខ្ដល

អាចជួយ បងោូរេឹកពចញបានទាន់ពពល   
ពវោ ។ 

ពលរដឌដខ្ដលបានបញ្ជជ កថ់ា ៖ 
«ោរលិចេឹកពនោះមានចំនួនរិចណាស់ 
មកពីឥឡូវពនោះពគមានពធវើលូបងោូ រេឹកពនាោះ
ពរចើន។ ពិរខ្មនខ្ររំបនព់នាោះេំនាបខ្មន 
ប ុខ្នថរំបន់ពនាោះមិនសូវលិចេឹកពពកពនាោះ
ពេ។ ពបើមានលិច ពរចើនលិចខ្មភជុ បិំណ្ឍ  
េឹកជនរ់ដូវ បឹង ខ្រពបើ ួសពី បឹង េឹក
រិចណាស់ អរម់ានពឡើងដល់ផធោះពេ»។ 

ពោក គមឹ ស្នអ ូល អបកនិពនន
ពសៀវពៅ ខ្ដនដកីមពុជាពរោម បានអោះ 
អាងឲ្យដឹងបខ្នទមថា ផធោះខ្មមរពរោមមាន 
៣ របពភេមុសពីគ្នប  ។ របពភេេ១ី ជា
ផធោះខ្ដលសង់ជាប់នឹងដី ពធវើពឫីសស ី ឬ
ពឈើ ខ្ររបកស់លឹក ខ្រមានរគឹោះខ្ដលពគ
ចាក់ដីពធវើជារគឹោះឲ្យមពស់ពីដី ពៅកបុងបរ ិ  
ពវណ្ផធោះកមពស់របខ្ ល ២ រឹក ។ រប 
ពភេេី ២ ជាផធោះសង់លធ ល់នឹងដខី្ដរ ខ្រ
ពធវើពពីឈើរបកព់កផឿង ឬរបកស់លឹក សង់ពលើ
រគឹោះពធវើអំពសីុីម ងរម៍ានកមពស់ពី ២ ពៅ 
៤ រឹក ។ 

កសិករខ្មមរពរោមអមាញ់មញិមាន
របស្នសនអ៍ំពសំីណ្ង់លំពៅឋានរបស់ 
របជាពលរដឌខ្មមរពរោមថា ពរចើនសង់ពលើ
ដីរគឹោះខ្ដលមានកមពស់របមាណ្ ៤ រឹក
ពីដីរាប របកស់លឹកចាក មនិរបកស់ផវូដូច
ពៅកមពុជាកណាឋ លពេ គឺពគសង់ពៅតាម
ករមរិធនធានថនរគួស្នរនីមយួៗ ៖ 
«សម័យឥឡូវ អបកខ្ដលមានរេពយ

សមផរថិកណាឋ ល ពគសង់ផធោះរបកស់លឹក ពគ
ពរបើសសររសុកធមមតា ដូចជាពដើមស្នម ច ់
ពដើមេនធឹម បានន័យថា ពឈើណាររងល់អ
ខ្ដលពគអាចយកមកពធវើសសរផធោះបាន។ 
របកស់លឹកបានន័យថា សលឹកចាកខ្ដលវា
មានេរមងរ់បខ្ ល ៥ សង់េីខ្ម ររ ខ្វង
របខ្ ល ១ ខ្ម ររ ឬជាង ១ ខ្ម ររ សលឹក
ពនាោះគឺសលឹកចាក ។ ចំខ្ណ្កអបករកខ្មន
ខ្េនក៏របកស់លឹកចាកខ្ដរ ពគអរព់របើសផូវ
ពេ ពគពរបើសលឹកចាក។ សលឹកចាក បឹងវាដុោះ
តាមជួរ ពៅជួរមារ់ខ្រពក ពគពៅោប់
យកមកពដរជាសលឹក និងយកមករបក»់។ 

ចំខ្ណ្កកសិករខ្មមរពរោមមយួរបូ
ពេៀរមានរបស្នសនឲ៍្យដឹងបខ្នទមអំព ី
សំណ្ងផ់ធោះសខ្មផងរបស់របជាពលរដឌ
ខ្មមរពរោម ពៅឯខ្ដនដកីមពុជាពរោម ៖ 
«ឥឡូវពនោះ ោរខ្ដលសង់ផធោះពរចើនមាន
លកខណ្ៈស័ងាសី សលឹកមានមលោះខ្ដរ ។ 
ដបំូលស័ងាសីនិងសលឹកពរចើន។ អបករកីរក 
ព ើយមានផធោះមយួចំនួនពេៀរដបំូល ក៏
សលឹក ជញ្ជជ ំងសលឹកៗទាងំអស់» ។ 

ពសៀវពៅ ខ្ដនដីកមពុជាពរោម 
បញ្ជជ កថ់ា ផធោះរបពភេេី ៣ ខ្ដលខ្មមរ
ពរោមនិយមសង់គឺជាផធោះៃម សង់ពលើរគឹោះ
សីុម ងរ៍ កមពស់របខ្ លកនលោះខ្ម ររ
រោលឥដឌ ។ 

ពលរដឌខ្មមរពរោម សំុមនិបពញ្ចញ
ព ម្ ោះ ពៅពមរថឃ្លល ងំ និងពមរថរកមនួស 
មានរបស្នសន៍ ឲ្យដឹងបខ្នទមអំពសំី      
ណ្ង់ ផធោះរបពភេេី ៣ ខ្ដលរបជាពលរដឌ
ខ្មមរពរោមអបកមានរេពយធនធូរធារ 
និយមសង់ពៅឯខ្ដនដីកមពុជាពរោម ។ 

ពលរដឌខ្មមរពរោមដខ្ដលបានឲ្យ
ដឹងថា ៖ «អបកខ្ដលមានរេពយ សមផរថិ
រគ្នន់ពបើ ពគពធវើផធោះៃម... ជាផធោះខ្ដលសង់
លធ ល់នឹងដី ផធោះរមាល់ ជញ្ជជ ំងឥដឌ ដ ំ
បូលរបកស័់ងាសី ។ ផធោះជញ្ជជ ំងៃមពនាោះ
មានចំនួនរិចណាស់»។ 

ពសៀវពៅ ខ្ដនដកីមពុជាពរោម របស់
អបកនិពនន គឹម ស្នអ ូល បញ្ជជ កប់ខ្នទមថា 
ោរខ្ដលរបជាពលរដឌខ្មមរពរោមរកាបាន
នូវអរថសញ្ជដ ណ្ជារិខ្មមរ និងេំពនៀម
េមាល ប់ខ្មមរ បានរ ូរដល់សពវថៃងពនោះ គឺ
អារស័យពដ្ឋយស្នររពោះសងឃ និងរពោះ
ពុេនស្នសនាជាពគ្នល ៕ 

(ពៅមានពលមពរោយ) 
 

សាា នភាៃរ្ក់្ៅររ្រ់រជាៃលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម 
 ពដើមផឲី្យពលរដឌខ្មមរមយួចំននួពៅកមពុជាខ្ដលគ្នម នលេនភាពស្នថ ប ់ឬ ពមើលនូវអរទបេពនោះតាមរយៈរបពន័ន Internet ពនាោះ  ស្នរពរ័ម៌ាន ព្រៃនគរ នងឹពធវើោរផាយបនថអរទ

បេ « នាទីខ្មែរកមពុជាក្រោម » ពីវេិយអុាសីុពសរ ី(RFA) ខ្ដលបានពរៀបចំពឡើងពដ្ឋយអបករសី ក្មឿង ទុម  ។ អរទបេពនោះ ស្នរពរ័ម៌ាន ព្រៃនគរ នឹង ភាជ បម់កជាមយួនូវរបូ
ភាពជាភស័ថុតាងសថីពីអរថសញ្ជដ ណ្របស់ជនជារិខ្មមរពៅខ្ដនដកីមពុជាពរោម ពេៀរផង ។ សូមបញ្ជជ កថ់ា ពបើសិនជាពោកអបក ចងដ់ឹង ចងយ់ល់ អំពីពរឿងរា វ ថនខ្ដនដីកមពុជាពរោម 
សូមអពញ្ជ ើញពបើកស្នថ ប ់ « នាទីខ្មែរកមពុជាក្រោម » ខ្ដលផាយពដ្ឋយវេិយអុាសីុពសរពីរៀងរាល់រាររីថៃងអាេិរយ ។  ខ្រពបើពោកអបកមកខានមនិបានស្នថ បដ់ំណឹ្ងពនោះ តាមវេិយ ុ 
ព ើយមានលេនភាពពរបើរបាស់របពន័ន Internet ពនាោះ សូមចុចចូលពគ េពំរ័របស់វេិយអុាសីុពសរខី្ដលមានអាសយដ្ឋឌ ន www.rfa.org/khmer ពោកអបកកអ៏ាចអាននិងស្នថ បក់មមវធិី
ពនោះបានផងខ្ដរ ។       

ោរដខ្ងោអងគកឋនិពផីធោះពុេនបរស័ិេពៅវរថកពញ្ជច ងកពំងោ់វ រសកុកពញ្ជច ង ពមរថរពរពោះរររងំ ។ 



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ១២ កកើត្ ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្ត្វូនឹងគងៃទី ២៥ ខែកមសា  គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលៃ់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំៃីក្មតររៃោះរតពាងំ ឬ ក្មតររតវិញ 

(រពីពលមមនុ) 
ពដ្ឋយ ថាច់ របជីា ពគឿន 
វរថសំពរាងឯក ៖ 
ជាវរថរពោះពុេនស្នសនាខ្មមរមយួបាន

កស្នងពៅ    គ.ស. ៦៤២ បានស្នទ ប
នាពឡើងវញិពៅកបុងឆ្ប  ំ គ.ស. ១៨៥០ 
ពដ្ឋយបានបនសល់េុកមកនូវលធ ងំសិោ
ចារកឹ ឆ្ល ក់ជាអកសរខ្មមរយា ងពរចើន ។  

វរថសំពរាងឯក ឋរិពៅកបុងរកមុេី ៦ 
សង្កា រ់េី ៨ េីរមួពមរថរពោះរររងំ ជាប់
នឹងផលូវជារិពលម ៥៣ ។ បចចុបផនប វរថ
សំពរាងឯកមនិររឹមខ្រជាកខ្នលងសរមាប់
រពោះសងឃខ្មមរពរោមបសួពរៀនសិការពោះ 
ធម៌ពៅកបុងរពោះពុេនស្នសនា និងអកសរ
ស្នន្តសថខ្មមរប ុពណាត ោះពេ   ខ្ៃមទាងំជា
កខ្នលងទាក់ទាញពភញៀវពេសចរណ៍្រគប់
ជារិស្នសន៍មកពៅេសសនា ជាពរៀង
រាល់ថៃង ។ បានចូលេសសនាវរថសំពរាង
ឯក  ពយើងនឹងបានដឹងចាស់ពីវបផធម៌
របស់ពូជស្នសនដ៍៍មានចំណាស់ថនជន
ជារិពដើមខ្មមរពរោម  ខ្ដលជាមាច ស់រសុក
ពៅពលើេឹកដីកមពុជាពរោម  ។ 

វរថកពំងន់ិពរគ្នធ (កពំង់ថរជ) 
វរថពនោះមានថផធដីចនំួន ១០ ha 

បានកស្នងកបុង គ.ស.១៦៣៧ ឋរិពៅ
កបុងេីរមួរសុកកំពងធ់ំ (Thị trấn  Châu 
Thành)  រសុកកំពង់ធំ   ពមរថរពោះររ 
រងំ ។ ជនជារិយួនេូពៅបាននាគំ្នប
ពៅវរថពនោះថា«ជហួាង» (Chùa Hang) 

ខ្របថា «វរថរងូ» ពររោះពួកពគបានព ើញ
ពខាល ងទាវ រចូលពៅកបុងវរថពនោះគឺជារងូមយួ
ដ៏ធំ ។ 

វរថកំពង់នពិរគ្នធ (កំពងថ់រជ) ជាវរថ
មយួបានោល យពៅជារំ បន់ពេសចរណ៍្
ខ្ដលមានពករ ថព៍ ម្ ោះលផលីាញ េូទាងំ
ខ្ដនដីកមពុជាពរោម និងបានពធវើឲ្យពភញៀវ
ពេសចរណ៍្រគប់ជារសិ្នសន៍ បាន
ស្នគ ល់ ពីអរថសញ្ជដ ណ្រពោះពុេនស្នសនា
ពៃរវាេខ្មមរពៅកមពុជាពរោម  ។  

ពេសភាពពៅកបុងវរថ៖   
បាន្នពជើងចូលដល់វរថពនោះ 

ពយើងនឹង បាន ព ើញបកាបកសជីាពរចើន
េំពៅពលើរេនពំដើមពឈើ ធំៗ  មានដូចជា 
កុក ,  រកស្នរ និង របវកឹ ជាពដើម  ។ 

ពរៅពីពនោះ ពយើងនឹងបានព ើញនូវ
កផរូកាច់រចនាបេខ្មមរដូចជារបូរគុឌ  
កិនបរ នាគ និង  ងស ជាពដើម ខ្ដលបាន
ឆ្ល ក់ជាប់នឹងរពោះវហិារ កុដ ិស្នោ និង
ពចរិយ ជាពដើម ។ ចូលពៅខាងកបុងរពោះ

វហិារពយើងនឹងបានព ើញ និង រជាបដ ំ
ពណ្ើ រពរឿងរបស់រពោះពុេន សមណ្ពគ្នរថម
តាមរយៈលធ ងំគំនូរពៅពលើជញ្ជជ ងំៃមដ៏
រសស់ស្នអ រខ្ដលបានគូរពដ្ឋយវចិិររករ
ខ្មមរពរោម ។ 

មជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាថ លអកសរ
ស្នន្តសថខ្មមរ រពោះពុេនស្នសនានងិវជិាជ ជីវៈ
ដល់រពោះសងឃខ្មមរពរោម៖  

ជាពរៀងរាល់ឆ្ប  ំ វរថកំពង់ថរជបាន
ពបើកស្នោពរៀនថាប ក់ពុេនកិអនុវេិាល័

យេី ៤ ( បាលីរង ) ពដ្ឋយ មានរពោះ
សងឃនិមនថមកសិកាពីបណាថ វរថនានាេូ
ទាងំពមរថរពោះរររងំ និងពីពមរថពផសងៗ
ដូចជា រកមនួសមារ់រជូក  និង ឃ្លល ងំ 
ជាពដើមរាប់សិបអងគ ។ ពរៅ ពីរពោះសងឃ
ពរៀនសូររខ្ផបកពុេនិកវេិាល័យ វរថក៏បាន 
ពបើកកមមវធិីបពរងៀនអកសរខ្មមរពៅពពល
យប់ សរមាប់ កូនពៅខ្មមរពរោមបានពរៀន
អកសរស្នន្តសថជារិមលួនរយៈពពលបីខ្មផង
ខ្ដរ បនាធ បព់ីពួកពគបានឈប់សរមាក (រ
ដូវវសិសមោល) ពីោរពរៀនភាស្នយួន
ពៅស្នោរដឌថនរដ្ឋឌ ភបិាលអាណានិគម
បកសយួន ។ កមមវធិបីពរងៀនអកសរស្នន្តសថ
ខ្មមរដល់កូនពៅខ្មមរពរោមខ្បបពនោះ គឺជា 
របថពណី្របស់រពោះសងឃខ្មមរពរោម មាន
មកយូរព ើយ បានជាពៅកមពុជាពរោម
អកសរស្នន្តសថខ្មមរមនិបាន បារ់បងព់ចញ
ពីសងគម  ។  េនធឹមនឹងោរបពរងៀនអកសរ
ខ្មមរ វរថក៏បានបពរងៀនវជិាជ ចមាល ក់ដល់រពោះ 
សងឃនិងរបជាជនខ្មមរពរោមផងខ្ដរ ។ 
ពដ្ឋយវរថជាស្នោបពរងៀនវជិាជ ចមាល ក់
ផងពនាោះ   ពេើបពៅកបុងកុដិរបស់រពោះពៅ 
អធិោរពយើងព ើញមានរបូចមាល ក់យា ង
រសស់ស្នអ រនិងមានរថមលជាពរចើនខ្ដល
បានឆ្ល ក់ពីគល់ពឈើបានដ្ឋកប់ង្កោ ញ
ដល់ពភញៀវពេសចរណ៍្ ពដើមផជីាោរលំខ្ 
អារមមណ៍្ ៕ 

(ពៅមានរពលមពរោយ) 

ពធិីបបសួនាគពៅវរថកពំងន់ពិរគ្នធ (កពំង់ថរជ) ពមរថរពោះរររងំ កមពុជាពរោម ។  

រពោះវហិារ នងិ សិោចារកឹ វរថសំពរាងឯក េរីមួពមរថរពោះរររងំ ។ វរថសំពរាងឯក កពកើរពឡើងកបុង គ.ស. ៦៤២ 


