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ព្រៃនគរព្រៃនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម អំៃីរ្ុកខ្មែរ រៃឹត្រិោរណ៍ ៣០ ក្មសា សារលមិិត្ ៃ័ត្៌មានជាត្ ិ

កលពុជាទត្ោងទ វ្ើម្ចា សផ់ទះទវទិកា
ទទសច ណ៍អាស៊ន ២០១១ 

ទិវាបារាំងត្រគល់កលពុជាទត្កាលឲ្យ
ទៅយួន 

៣០ ទលស ទិវាខែែ ទត្កាល ស់ទៅ
ទត្កាល បបយួនត្កហល 

ទ ឿងរ៉វបារ់ដាំបងកនុងទសសនៈ
ទសៀល  
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កេិចររជំុររ្ ់អ.្.រ.្ដៃីី្ ទិធពិ្នជនជាត្កិ្ដើមក្លើៃភិៃក្ោក  
 អង្គការសហរបជាជាតិ (អ.ស.ប.) 

បានបបើកកិច្ចរបជុុំរបចុំឆ្ន ុំ បៅសហរដឋអា
បមរកិ សដីពសិីទធិននជនជាតបិដើមបៅជុុំវញិ
ពិភពបោក ដដលបេបទើបបានបញ្ចប់
កាលពនីថងទី ៣០ ដែបមសា ឆ្ន ុំ២០១០ 
កនលង្មកថមីៗបនេះ ។ 
កិច្ចរបជុុំរបចុំឆ្ន ុំបលើកទី៩ ននបវទិកា

ជនជាតបិដើម មានច្ុំណង្បជើង្ជាភាសា
អង្់បេលសថា UN Permanent Forum 
on Indigenous Issues រតូវបានេណៈ
កមមការអង្គការសហរបជាជាតិទទួល
បនទុកដផនកជនជាតបិដើម បរៀបច្ុំបឡើង្ ២     
សបាដ ហ៍ បផដើមពនីថងទី ១៩ ដល់ទី ៣០ ដែ
បមសា ឆ្ន ុំ ២០១០ បនេះ បៅបុរញូ៉ីវយក៉ 
សហរដឋអាបមរកិ ។ 
ទុំព័រវបឹសាយថរ៍បស់អង្គការសហ

របជាជាតិបានឲ្យដឹង្ថា របធានបទនន
កិច្ចរបជុុំ េឺបដដ តសុំខាន់អុំពីបញ្ហា របស់
ជនជាតបិដើមបៅទូទុំង្ពិភពបោកដដល 
ទក់ទិននឹង្វស័ិយបសដឋកិច្ច សង្គម 

អភវិឌឍន ៍ វបបធម៌ បរសិាថ ន អប់រ ុំ និង្
បញ្ហា សិទធិមនុសស ។ 
របធានសហព័នធដែមរកមពុជាបរកាម 

បោក ថាច្់ ង្៉ុកថាច្់ មានរបសាសន៍
តាមទូរស័ពទឲ្យវទិយអុាសីុបសរដីឹង្បដនថមថា 
៖ «ឆ្ន ុំ បនេះ បេបដដ តបលើអតតសញ្ហា ណ 
និង្វបបធម៌។ ខាង្េណៈកមមការហនឹង្ បេ
ច្ង្ដឹ់ង្ថា បតើជនជាតិបដើមបាត់បង្់អីែលេះ 
បហើយបធវើយ៉ង្ណាបដើមបកុីុំឲ្យបាត់បង្»់។ 
របភពដដដលបានឲ្យដឹង្ថា បៅឆ្ន ុំ

បនេះ មានរបតិភជូាង្ ២៥០០នាក់ មកពី
ជាង្ ១៩០ របបទស បានបៅចូ្លរមួរបជុុំ 
កនុង្បនាេះមានទុំង្របតិភដូែមរកមពុជាបរកាម
ជាង្ ៣០នាក់ផង្ដដរ ៖ «ដែមរ បរកាមបាន
មកចូ្លរមួបលើកទី៦បហើយ ។ បៅកនុ ង្ឆ្ន ុំ
ហនឹង្ បយើង្បានមកចូ្លរមួរបជុុំ មានយុ
វជនដច្កជា ២ រកុម មាន ៣០ នាក់ ។  
រកុមទី ១ កនុ ង្សបាដ ហ៍កនលង្មកបហើយ 
មាន ១៥ នាក់ និង្រកុមទី២ កនុ ង្សបាដ ហ៍ 

(តបៅទុំព័រទី ២) 

ពីបវវង្បៅសាត ុំ៖ រពេះបតជរពេះេុណ េឹម បមឿន ,រពេះបតជរពេះេុណ ទឹម សាែន , រពេះបតជរពេះេុណ យញ័ ទូន  
នងិ្ បោក ថាច្់ ង្៉ុក ថាច្់ របធានរបតបិតតសិហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាមផតល់បទសមាភ សនដ៍ល់វទិយអុាសីុបសរជីាភាសាដែមរបៅរដឋធានី

Washington  សហរដឋអាបមរកិ ។   

គណៈររត្ភិកូ្ោធាកមពុជាក្ៅេូលរមួកិេចររជុអំាស៊ានក្ៅក្វៀត្ណាម 
របបទសកមពុជាបានបញ្ជូ នេណៈរប 

តិភូបយធាជាន់ែពស់មយួរកុម បៅរប 
បទសបវៀតណាម បដើមបចូី្លរមួបៅកនុង្កិច្ច
របជុុំអាស៊ាន ថាន ករ់ដឋមន្តនតរីកសួង្ការពារ
ជាតិ ។  
រដឋមន្តនតរីកសួង្ការពារជាតកិមពុជា 

បោក បទៀ បាញ់ បានដឹកនាុំេណៈរបត ិ
ភូជាន់ែពស់បយធាជាង្ ១០ នាក់ បៅ
កាន់ទីរកុង្ហាណូយ បៅនថងបៅរ ៍ ទី ៨ 
ដែឧសភាបនេះ បដើមបបីៅចូ្លរមួកនុង្កិច្ច
របជុុំថាន ក់រដឋមន្តនតកីារពារជាតិ អាស៊ាន 
បដដ តបលើកិច្ចសហការគ្នន កនុង្ការរបឆ្ុំង្
អុំបពើបភរវកមម ឧរកិដឋកមមវលង្ដដន នងិ្ការ

បញ្ចូលរបបទសច្ុំនួន ៨ បទៀតឲ្យកាល យ
ជាអាស៊ានបូក៨ ដដលរបបទសទុំង្បនាេះ
មានសកាដ នុពលដផនកបយធាខាល ុំង្កាល  និង្
រងឹ្មាុំ ។ 
របបទសច្ុំនួន ៨ បនាេះមានដូច្ជា

របបទសច្ិន កូបរ ៉ជប៉ុន ឥណាឌ  អូន្តសាត លី 
រសុសុ ី នូដវលបហសឡង្់ និង្សហរដឋអាបម    
រកិ ជាបដើម។ កិច្ចរបជុុំបនាេះនឹង្របរពតឹតបៅ
រយៈបពល ៣នថង ចបព់នីថងទី១០ ដែឧស
ភា ដល់នថងទី១៣ ដែឧសភាខាង្មុែបនេះ 
បៅកនុង្ទីរកុង្ហាណូយ របបទសបវៀត
ណាម។ 
បោកឧតដមបសនីយឯ៍ក ឈុុំ សុ

ជាតិ ជាមន្តនតអីនកនាុំពាកយនិង្ជារដឋបលខា 
ធិការរកសួង្ការពារជាតិ បានមានរប 
សាសនរ៍បាប់វទិយអុាសីុបសរ ី បៅឯអា   
កាសយនដ្ឋឋ នអនតរជាតភិនុំបពញ បៅនថង
បៅរ ៍ ទី ៨ ដែឧសភា ថា ៖ «បរឿង្ 
របយុទធរបឆ្ុំង្នឹង្អុំបពើបភរវកមមកប៏យើង្
បលើកមកនិយយ បរឿង្របយុទធរបឆ្ុំង្នឹង្
អុំបពើឧរកិដឋកមមវលង្ដដន ការរកាសនតិសុែ
កនុ ង្តុំបន់ បៅលុំហសមុទទ»។ 
សុែ បសរ ី ៖ របបទសទុំង្ ៨ មាន

សកាដ នុពលខាង្បយធាខាល ុំង្? ឈុុំ សុ
ជាតិ ៖ បាទ របបទសទុំង្ ៨  ហនឹង្មាន 

(អានទបៅទុំពរ័ទី ៣) 

៨-ឧសភា-២០១០: រដឋមន្តនតរីកសួង្ការពារជាតកិមពុជា បោក បទៀ បាញ់ បៅឯរពោន
យនតបហាេះអនតរជាតភិនុំបពញ មនុបពលដឹកនាុំេណៈរបតភិចូកបច្ញបៅ 

របបទសបវៀតណាម ។  RFA/Sok Serey  



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ២ 

្ទិធិមនុ្ស 

សារៃ័ត្៌មាន ព្រៃនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រត្នា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាេ់ ររីជា ក្គឿន 
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាប់រលែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុុះថ្ងៃទី ១១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអារមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័ពទ: (408) 550 5060  
 ត្ពុះោជាណាចត្កកមពុជាៈ ផទុះរលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ោ 3 សង្កា ត្់សទឹងមានជ័យ ែណ្ឌ មានជ័យ  ោជធានីភនាំរពញ, ទូរស័ពទ: (855) 017369-683  

រគហទាំព័រ: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
រ ុះពុមព៖រោងពុមពអងគរ ផទុះរលែ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្់បឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលរោក  ោជធានីភនាំរពញ 

( តមកពីទុំពរ័ទី ១ ) 
បនេះមាន ១៥នាក់។ បយើង្ច្ង្ឲ់្យ

យុវជន យុវតីដែមរ និង្ដែមរបរកាម បានដឹង្
ច្ាស់នូវរបព័នធអង្គការសហរបជាជាតិ 
ផលូ វច្ាប់ អហិង្ា បៅតាមកបួនខាន តអនតរ
ជាតិ។ ែ្ុ ុំបជឿថា ការបណដុ េះបណាដ លយុ
វជន យុវតី ឲ្យសាគ ល់បនេះ ជាបរឿង្មយួ
បណដុ េះបណាដ លដផនកវជិាជ  ឲ្យបយើង្បច្េះតវ៉
បៅតាមច្ាប់ មិនបាច្់បរបើកមាល ុំង្បដ្ឋយ
មិនបានពិចរណា បហើយការបធវើហិង្ា
នាុំឲ្យអនតរជាតិបេមិនគ្នុំរទ បទេះបីបយើង្
ជាជនរង្បរគ្នេះកតី»។ 
យុវជនដែមរបរកាមមយួរបូប ម្ េះ   

ថាច្់ លី ម ី មកពីរដឋ New Jersey 
សហរដឋអាបមរកិ ដដលបានចូ្លរមួរបជុុំ
ដថលង្ថា ៖ «រកុម យុវជនបយើង្ែ្ុ ុំមកអង្គ
ការសហរបជាជាតិ មកចូ្លរមួរបជុុំហនឹង្ 
បដើមបទីមទរសិទធិឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលបវៀត
ណាមហនឹង្ រតូវទទួលសាគ ល់ដែមរបរកាម
ជាជនជាតិបដើម មយួច្ុំដណកបៅកនុ ង្រប 
បទសបវៀតណាមសពវនថងបនេះ»។ 
រពេះបតជរពេះេុណ ញ័ញ ទូន មកពី

របបទសសុ៊យដអត ដដលបាននិមនតបៅ
ចូ្លរមួកនុង្អង្គរបជុុំបនាេះដដរ មានរពេះបថរ
ដីកាបដនថម ៖ «អង្គរបជុុំបនេះមានសារសុំ 
ខាន់ច្ុំបពាេះជុំបនឿរពេះពុទធសាសនាសុំរាប់
ពុទធបរស័ិទដែមរបយើង្ទូបៅ បហើយមយួ
បទៀត អាតាម មកចូ្លរមួរបជុុំហនឹង្ បដើមប ី
ទមទរសិទធិបសរភីាព ជុំបនឿពុទធសាស 
នា និង្អុំពីជនជាតិបដើមរបស់ដែមរកមពុជា 
បដើមបឲី្យបវៀតណាមទទួលសាគ ល់» ។ 
បោក ថាច្់ ង្៉ុកថាច្់ បញ្ហជ កថ់ា 

របតិភដូែមរកមពុជាបរកាម ដដលដឹកនាុំ
បដ្ឋយសហព័នធដែមរកមពុជាបរកាម បាន
បលើកយកច្ុំណុច្សុំខាន់មយួច្ុំនួនដថលង្ 
ជរមាបជូនកិច្ចរបជុុំ ពិបសសេឺបង្ហា ញ
រពេះសង្ឃ ៣ អង្គ េរឺពេះបតជរពេះេុណ 
ទឹម សាែន រពេះបតជរពេះេុណ េឹម    
បមឿន នងិ្រពេះបតជរពេះេុណ ញ័ញ ទូន 
ដដលធាល ប់បានអាជ្ាធរននរបបទសបវៀត
ណាម ចប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្នរ បដ្ឋយសារ
ដតបោកតវ៉ទមទរបសរភីាព ននការ
បគ្នរពជុំបនឿរពេះពុទធសាសនា ។ 
បោក ថាច្់ ង្៉ុកថាច្់ បានមាន

របសាសនថ៍ា ៖ «បយើង្បានដណនាុំឲ្យ
អង្គ របជុុំបានសាគ ល់អនកជាប់បទសបរពាេះ
ដតជុំបនឿពុទធសាសនា មានបោករេូ ទឹម 
សាែន, េឹម បមឿន និង្ ញ័ញ ទូន។ 
បយើង្កប៏ាននិយយអុំពីរដ្ឋឋ ភិបាលបវៀត

ណាមមិនរពមទទួលសាគ ល់ជនជាតិ
បដើម បហើយដដលបៅដតបនតរ ុំបោភបសរ ី
ភាព ដូច្ដដលែលួ នថាបានបុំបពញ»។ 
ដតតុំណាង្រដ្ឋឋ ភបិាលរបបទសបវៀត

ណាម បោករសី ហ័ង្ ធីថាញ់ង៉្ហ ជា
បលខាធិការទ២ី ននេណៈកមាម ធិការអ
ច្ិនន្តនតយទ៍ី៣ របស់សាធារណរដឋសង្គម
និយមបវៀតណាម របចុំអង្គការសហ
របជាជាតិ បៅបុរញូ៉ីវយក៉ បានបឡើង្
ដថលង្ជូនអង្គរបជុុំ កាលពនីថងទី ២៩ ដែបម
សាកនលង្មកបនេះ បដ្ឋយបដិបសធការ
របកានរ់បស់សហព័នធដែមរកមពុជាបរកាម 
និង្មូលនិធមិ៉ុង្តាញ៉ ចត់ទុកការ
បចទរបកានប់នាេះថា ដផែកបលើព័ត៌មាន
របឌិត និង្បុំនភលផទុយអុំពសីកមមភាពដដល
រដ្ឋឋ ភបិាលបវៀតណាមយកច្ិតតទុកដ្ឋក់
ជួយ រកុម ជនជាតភិាេតិច្បៅកនុង្រប 
បទសបវៀតណាម ។ 
បោក រសី ហ័ង្ ធី ថាញ់ ង៉្ហ បាន

អេះអាង្ថា ៖ «េណៈរបតិភបូយើង្ែ្ុ ុំសូម
សដមដង្ការជុំទស់ នឹង្ការចូ្លរមួរបជុុំ

របស់ បុេគលទុំង្បនេះ ។ េណៈរបតិភូ
បយើង្ែ្ុ ុំសូមរ ុំឭកអង្គរបជុុំថា ពួកបុេគល
ទុំង្បនេះពុុំដមនតុំណាង្រកុមជនជាតិ
ភាេ តិច្ណាមយួ បៅកនុ ង្របបទសបវៀត
ណាមបទ ។ ពួកបនេះបធវើសកមមភាពនបយ 
បាយបដើមបបីុំដបករដឋ»។ 
បមដឹកនាុំរបតិភដូែមរកមពុជាបរកាម

មានរបសាសនប៍ុំភលតឺបវញិដូបច្នេះ ៖ «កនុ ង្ 
កិច្ចជុំនុុំ បទេះបីរដ្ឋឋ ភិបាលយួនទទួល
សាគ ល់ច្ាបយ៉់ង្ណាកប៏ដ្ឋយ ក៏រដ្ឋឋ ភិ
បាលយួនបៅដតបនតថា គ្នម នជនជាតិ
បដើមបទ មានដតជនជាតិភាេតិច្បៅកនុ ង្
របបទសបវៀតណាម។ រដ្ឋឋ ភិបាលយួន
បានបឡើង្បវលើយតបវញិ ដតបរបើពាកយ
ដដដលៗបៅដតបចទរបកានស់ហព័នធ
ដែមរកមពុជាបរកាម រមួជាមយួជនជាតិបដើម
ម៉ុង្តាញ៉ ថាជារកុមបុំដបកបុំបាក់ ថាជា
រកុមច្ង្ប់ានឯករាជ ថាដដដលៗហនឹង្។ 
បយើង្យកបោករេូ ទឹម សាែន, េឹម 
បមឿន និង្ ញ័ញ ទូន មកបដើមបបីង្ហា ញ
ថា បយើង្មានសាកស ី មិនដូច្អវីដដលបវៀត

ណាមថាបនាេះបទ»។ 
របតិភដូែមរកមពុជាបរកាមបានផដល់

អនុសាសនដ៍ល់អង្គរបជុុំនូវច្ុំណុច្សុំ 
ខាន់ៗ រមួមាន ៖ «បយើង្ ច្ង្ឲ់្យេណៈ
កមមការអង្គជុំនុុំ ពិបសសេណៈកមមការ
ជនជាតិបដើម បធវើទុំនាក់ទុំនង្ជាមយួរដ្ឋឋ
ភិបាលយួន បដើមបជីដជកគ្នន តទល់មុែគ្នន  
បដ្ឋយបយើង្មិនច្ង្់ប ើញយួនយកពាកយ
ដដដលៗ មកបចទរបកានស់ហព័នធថា
ជារកុមបនេះ រកុមបនាេះ ដដលបធវើឲ្យអនកបៅ
កនុ ង្អង្គរបជុុំបនាេះ បេមិនសបាយចិ្តត
បដ្ឋយ សារមានដតរបបទសយួន ដតមយួ
បទដដលបៅដតបចទរបកាន់អនកតវ៉ ។ 
ច្ុំបពាេះជនជាតិបផសង្ៗបទៀត បពលណា
បេបឡើង្រេិះេនរ់ដ្ឋឋ ភិបាល បហើយរដ្ឋឋ ភិបា
លបនាេះបឡើង្មកថា បេនឹង្សរមួលនូវ
ការែវេះច្បនាល េះ។  ដតផទុយបៅវញិ រដ្ឋឋ ភិបា
លយួនបៅដតបនតការបចទរបកាន់។ ែ្ុ ុំ
បជឿថា បៅឆ្ន ុំខាង្មុែៗបនេះ រដ្ឋឋ ភិបាល
យួនមិនអាច្បៅដតបនតការបចទរបកាន់
បនាេះបានបទ។  ឧទហរណ៍បៅកនុ ង្ឆ្ន ុំ

បនេះ សហរដឋអាបមរកិដដលជារបបទស
មយួមិនរពមចុ្េះហតថបលខាទទួលសាគ ល់ 
ច្ាប់សដី ពីជនជាតិបដើមបទ បហើយបេបាន
របកាសថា បេនឹង្យកច្ាប់បនាេះមកពិ
និតយជាថមីបឡើង្វញិ»។ 
បោក ថាច្់ ង្៉ុកថាច្់ មាន

របសាសនថ៍ា បោកពុុំបានប ើញមន្តនតី
ដែមរតុំណាង្ឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា បាន
បៅចូ្លរមួកនុង្កិច្ចរបជុុំបនាេះបទ បហតុបនេះ
បហើយបទើបរបតិភដូែមរកមពុជាបរកាមពុុំអាច្
បលើកយកសុំណូមពរដដល ទក់ទិនដល់
ការសុុំអតតសញ្ហា ណប័ណណ របស់ជន
បភៀសែលួនដែមរកមពុជាបរកាម ១៧ នាក់បៅ
កនុង្ទីរកុង្ភនុំបពញបនាេះបានបទ ។ វទិយ ុ
អាសីុបសរបីានពាយមជាបរច្ើនដង្ទក់ 
ទង្សាថ នទូតរពេះ រាជាណាច្រកកមពុជារប 
ចុំសហរដឋអាបមរកិ បដើមបសុីុំបសច្កដបីុំភលឺ
អុំពីការដដលគ្នម នតុំណាង្រដ្ឋឋ ភបិាល
កមពុជាបៅ កនុង្កិច្ចរបជុុំបនាេះ ប៉ុដនតបយើង្ែ្ុ ុំ
ទក់ទង្ពុុំទន់បានបទ មកដល់នថងចុ្ង្  
សបាដ ហ៍បនេះ ។ 
សហព័នធដែមរកមពុជាបរកាមបានជុំ 

រញុឲ្យអង្គរបជុុំជួយ បដ្ឋេះរសាយ បញ្ហា
ដដលរបជាពលរដឋដែមរកមពុជាបរកាម កុំ 
ពុង្ជួបរបទេះបៅឯដដនដីកមពុជាបរកាមនា
បពលបច្ចុបបនន ៖ «បយើង្ សុំណូមពរបនាេះ 
ទីមយួ ឲ្យេណៈកមមការបនាេះជុំរញុឲ្យរដ្ឋឋ
ភិបាលយួនរតូវដតបបង្កើតឲ្យមានសាោ 
បរៀនសរមាប់កូនដែមរតាុំង្ពីថាន ក់ទប 
រហូតដល់ថាន កែ់ពស់។ ច្ង្់ប ើញឲ្យកូនៗ
ដែមរ បយើង្អាច្បរៀនែពស់បនតបានដល់
បរបទស ។ ច្ង្់ប ើញឲ្យដែមរបយើង្មាន
ទុំបនៀមទមាល បខ់ាជ ប់ែជួ ន។ រតូវមានការ
ឧបតថមភពីរដ្ឋឋ ភិបាលឲ្យបេសាគ ល់ដែមរ។ 
បយើង្បៅដតជុំរញុបធវើយ៉ង្ណាឲ្យដផនក
រពេះពុទធសាសនា រេប់រេង្បដ្ឋយរពេះ
ពុទធសាសនាដែមរដទ ល់ដតមដង្ មិនដមន
រេប់រេង្បដ្ឋយរដឋ បញ្ចូ លបៅកនុ ង្រកុម
សាសនាបផសង្ដដលមិនដមនជាទុំបនៀម
ទមាល ប់របស់ ដែមរបនាេះបទ»។ 
មុនបពលបញ្ចប់កិច្ចរបជុុំកាលពីនថង

សុរក អង្គការសហរបជាជាតកិ៏បាន
បច្ញបសច្កដដីថលង្ការណ៍បដដ តបលើ ៩ ច្ុំ 
ណុច្ រមួមានទុំង្ការអនុវតតនូវបសច្កដី
របកាសរបស់អង្គការសហរបជាជាតិអុំព ី
ការបគ្នរពសិទធិរបស់ពលរដឋជាជនជាតិ
បដើមបៅតាមរបបទសទុំង្ឡាយ៕RFA 

កិេចររជុំររ្ ់អ.្.រ.្ដៃីី្ទិធិព្នជនជាត្ិក្ដើមក្លើៃិភៃក្ោក  

រកមុយុវជនននសហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាមបៅកនុង្បវទិកាអច្ិនន្តនតយន៍នអង្គការសហរបជាជាតិបលើកទី ៩ ។ KKF 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៣ 

ៃ័ត្៌មានជាត្ ិ

(តពទីុំព័រទី ១) 
សកាដ នុពលបយធាធុំ សុំខាន់  

ណាស់ ។ សហការជាមយួអាស៊ាន 
បហើយអាស៊ានក៏ផដល់ការសហការគ្នន បៅ
វញិបៅមក បដើមបរីកាសនតិសុែកនុង្         
តុំបន់។ 
កិច្ចរបជុុំថាន ក់រដឋមន្តនតកីារពារជាតិអា

ស៊ានបនេះ បានបធវើបឡើង្ជាបលើកដុំបូង្

កាលពីឆ្ន ុំ ២០០៦ បៅកនុង្របបទសម៉ា
បទបសីុ ឆ្ន ុំ២០០៧ បៅកនុង្របបទសឥណឌូ
បណសីុ ឆ្ន ុំ២០០៨ បៅកនុង្របបទសសិង្ា
បុរ ី ឆ្ន ុំ ២០០៩ បៅកនុង្របបទសនថ និង្
ឆ្ន ុំ ២០១០ បនេះ បធវើបៅកនុង្របបទសបវៀត  
ណាម ។ 
របភពពមីន្តនតរីកសួង្ការពារជាតិ

កមពុជាដដដល បានឲ្យដឹង្ថា បោក បទៀ 

បាញ់ មានេបរមាង្ការជួបពិភាកាបទវភា
េីជាមយួនឹង្រដឋមន្តនតរីកសួង្ការពារ ជាតិ
បវៀតណាម បោក ភុង្ េួង្ ថាញ់ 
(Phung Quang Thanh) បៅកនុង្
អុំឡុង្បពលននការបៅទសសនកិច្ចបនាេះ។ 
កាលពបីដើមដែបមសាកនលង្បៅបនេះ 

បោក បហា ណាុំហុង្ ជារដឋមន្តនតរីកសួង្
ការបរបទសកមពុជា បានរបកាសឲ្យដឹង្

ថា របធានាធិបតនីនរបបទសច្ិន បោក 
ហូ៊ ជិនតាវ (Hu Jintao) បានសនាថា 
ផតល់សមាភ រៈបយធាមករបបទសកមពុជានូវ
រថយនតបយធា ២៥៧បរេឿង្ ឯក
សណាឋ នបយធាច្ុំនួន ៥មុនឺកុំបបល និង្
របាក់ជុំនួយច្ុំនួន ១០០ ោនយន៉់ បសមើ
នឹង្ ១៥ោនដុោល រសហរដឋអាបមរកិ។ 
ការសនាបនាេះបានបធវើបឡើង្បៅកនុង្

ជុំនួបបទវភាេីរវង្បោក ហុ៊ន ដសន រប 
មុែរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និង្បោក ហូ៊ ជិ
តាវ របធានាធិបតចី្ិន បៅកនុង្ទីរកុង្
បសៀង្នហ របបទសច្ិន កនុង្ការបធវើទសសន
កិច្ចកាលពីបពលថមីៗបនេះ ៕  RFA 

គណៈររតិ្ភូក្ោធាកមពុជាក្ៅេូលរមួកិេចររជំុអាស៊ានក្ៅក្វៀត្ណាម 

កមពុជាក្រោងក្្វើមាច ្ផ់្សទះក្វទិោក្ទ្េរណ៍អាស៊ានក្ៅក្ដើមឆ្ន  ំ២០១១ 
មន្តនតបីបរមើការង្ហរវស័ិយបទស      

ច្រណ៍ដផនកឯកជនបានអេះអាង្ថា រប 
បទសកមពុជា បរគ្នង្នឹង្បធវើជាមាច ស់ផទេះ នន
បវទិកាបទសច្រណ៍អាស៊ាន បលើកទី ៣០ 
បៅពាក់កណាដ លដែមករា ឆ្ន ុំ ២០១១ 
ខាង្មុែ ។  
បោក ហូ៊ វណឌី  សហរបធានរកុម

ការង្ហរវស័ិយបទសច្រណ៍ ននបវទិការដ្ឋឋ ភិ
បាល និង្វស័ិយឯកជន មានរបសាសន៍
ឲ្យវទិយអុាសីុបសរ ី ដឹង្បៅនថងទី ៩ ដែ   
ឧសភា ថា បបើមនិមានអវីដរបរបួលបទ បវទ ិ
កាបទសច្រណ៍អាស៊ាន នឹង្រតូវបរៀបច្ុំ
បឡើង្ បៅទីរកុង្ភនុំបពញ រយៈបពល ៦នថង 
ចប់ពីនថងទី១៦ ដល់នថងទី២១ ដែមករា 
ឆ្ន ុំ ២០១១ ។ បទេះយ៉ង្បនេះកដី បោក 
ហូ៊ វណឌី  មនិបញ្ហជ ករ់បាប់ពរីបបៀបវរៈ 
ដដលរតូវបលើកយកមកពិភាកា កនុង្បវទ ិ
កា បទសច្រណ៍អាស៊ាន បនាេះបទ រគ្នន់
ដតបញ្ហជ កែ់លថីាការដរបរបួលអាកាសធាតុ 
េឺជារបបៀបវរៈ១ កនុង្ច្ុំបណាមរបបៀបវរៈ
បផសង្បទៀត ដដលរតូវយកមកជដជកកនុង្
កិច្ចរបជុុំ ។ 
បោក ហូ៊ វណឌី  មានរបសាសន៍

ដូបច្នេះ៖ «ទី១ សហេមន៍អាស៊ាន បហើយ
នឹង្អាស៊ានបូក បយើង្ប ើញមានឥណាឌ  
ចិ្ន មានកូបរ ៉ ជាបដើម ។ របបៀបវរៈមិន
ទន់បានសបរមច្គ្នន បៅបឡើយបទពីបរពាេះ 
វមានយនតការរដឋ និង្ឯកជន ។ កនលង្

មកបយើង្បធវើបាន បធវើបៅថា បទសច្រណ៍
ពណ៌បែៀវ ឬពិភពបោកពណ៌បែៀវជាបដើ
ម។ ដូបច្នេះ ែ្ុ ុំបជឿជាក់ថា ពាក់ព័នធនឹង្ការ
កាត់បនថយកបដដ  ការដរបរបួលអាកាស
ធាតុ ក៏សថិតបៅកនុ ង្របបៀបវរៈ បៅកនុ ង្
ឧសាហកមមបទសច្រណ៍ផង្ដដរ» ។ 

បដនថមបលើបនេះបោក វណឌី  ចតទុ់ក 
រពឹតតិការណ៍បវទិកាអាស៊ាន រយៈបពល៦
នថង បៅកមពុជា បរៅពីបភ្ៀវបទសច្រអនតរ
ជាតិ ចបអ់ារមមណ៍ពកីមពុជា បរៅពបីនាេះ 
ពាណិជជករបបរមើបសវដផនកបទសច្រណ៍ធុំ 
ៗ បៅរបបទសអាស៊ាន ក៏រ ុំពឹង្ថា នឹង្

ចូ្លរមួពរង្ីកទីផារ និង្ការទុំនាក់ទុំនង្
របស់បេជាមយួភាន ក់ង្ហរផដល់បសវកមម
បទសច្រណ៍នានា បៅកមពុជាផង្ដដរ។ 
បោក វណឌី  បនតថា បនាទ ប់ពកីមពុជា 

បានបធវើមាច ស់ផទេះ ននបវទិកាបទសច្រណ៍អា
ស៊ាន បៅឆ្ន ុំ២០១១ កមពុជា រ ុំពងឹ្ទុកថា 

អាច្រសូបយកបភ្ៀវបទសច្រណ៍អនតរជាតិ 
ឲ្យសាគ ល់កមពុជាកាន់ដតច្ាស់ និង្ចូ្ល
មកទសសនាកមពុជា កាន់ដតបរច្ើន តាម
ការរ ុំពឹង្ទុក បភ្ៀវបទសច្រអនតរជាតិ អាច្
នឹង្បកើនពី ៥ បៅ ១០% បៅបុំណាច្់ឆ្ន ុំ
២០១១ខាង្មុែ ។ 
បោក វណឌី  មានរបសាសនថ៍ា ៖ 

«ដូបច្នេះ បយើង្ប ើញបហើយថា សនទុ េះបដើម
ឆ្ន ុំ២០០៩ បីដែបដើមឆ្ន ុំ េឺមានការបកើន
បឡើង្ ៩ចុ្ច្ជាង្ឯបណាេះ ដូបច្នេះបៅចុ្ង្
ឆ្ន ុំ បយើង្នឹង្អាច្បកើនបឡើង្បៅតាមការ
បរគ្នង្ទុក និង្ការវភិាេរបស់សាថ ប័នរដឋ
ហនឹង្។ ឆ្ន ុំ២០០៩ េឺបភ្ៀវបទសច្របាន
បកើនជាង្ ២ោន ១ដសននាក់»។ 
របបទសកមពុជា បានបធវើជាមាច ស់ផទេះ

ននបវទិកាបទសច្រណ៍អាស៊ានមដង្រចួ្
បហើយ កាលពីឆ្ន ុំ ២០០៣ និង្បៅឆ្ន ុំ
២០១១ បនេះ េឺជាបលើកទី២បហើយ ជា
បវទិកាបលើកទី៣០ បនាទ បព់ីបវទិកាបលើកទី
២៩ បានបរៀបច្ុំបឡើង្ បៅកនុង្របបទសរប៊ុ
យបណ កាលពីនថងទី២១ ដល់នថងទី២៨ 
ដែមករា ឆ្ន ុំ២០០៩ ។ បវទិកាបនេះបាន
បរៀបច្ុំបឡើង្ដុំបូង្បេបុំផុត បៅរបបទស
ម៉ាបឡសីុ កាលពឆី្ន ុំ១៩៨១ ៕ RFA 

បមដកឹនាុំននសមាេមអាស៊ានថតរបូរមួគ្នន  កនុង្ពិធបីបើកកិច្ចរបជុុំកុំពូលអាស៊ានបលើកទី១៦ បៅទីរកងុ្ហាណូយ របបទសបវៀត
ណាម កាលពនីថង៨ បមសា ២០១០ ។ AFP PHOTO/TANG CHHIN SOTHY    

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម 

វទិយសុុំបឡង្កមពុជាបរកាម េឺជាសបមលង្របស់សហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាមពិភពបោក ផាយបច្ញពីសហរដឋអាបមរកិ សរមាបប់ុំបរ ើ
ដល់បង្បែូនជនរមួ្មដែមរ និង្ដែមរបរកាម ដដលកុំពុង្រស់បៅបលើមាតុភមូកិុំបណើ តដដ៏សនរសបណាេះរបស់បយើង្ និង្ជុុំវញិ
ពិភពបោក ។  
វទិយសុុំបឡង្កមពុជាបរកាម ផាយជាបែមរភាសា ដដលផលិតបដ្ឋយសហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាម បានចបប់ដិសនធិនូវនថងទី ០១ 
ដែមថុិនា ឆ្ន ុំ២០០១ កនុង្បគ្នលបុំណង្ផសពវផាយនូវរពឹតតិការណ៍ថមី ៗ ពីមាតុភមូកិមពុជាបរកាម និង្សកមមភាព ច្លនា តសូ៊ 
បដ្ឋយអហិង្ា ននសហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាម (KKF) បលើឆ្កអនតរជាតិ រពមទុំង្ពាុំនាុំនូវទបង្វើរ ុំបោភសិទធិមនុសសពីសុំណាក់
រដឋអុំណាច្កុមមុយនិសតយួន បៅបលើបង្បែូនជនជាតិបដើមដែមរបរកាម ។ 
វទិយសុុំបឡង្កមពុជាបរកាម ជារបភពពត័ម៌ានពិត បដើមបផីតល់នូវយុតតិធម ៌ សច្ចធម ៌ កនុង្ការទមទរសិទធិបសរភីាព និង្ជុំបនឿ
សាសនា ពីរបបរេបរ់េង្រកុង្ហាណូយ ជូនដល់បង្បែូនជនរមួ្មដែមរបរកាម ដដលកុំពុង្ទនទឹង្រង្ចុំនូវ សិទធិសបរមច្
វសនាែលួនបដ្ឋយែលួនឯង្ រសបតាម ច្ាបអ់ង្គការសហរបជាជាតិ ។ 
វទិយសុុំបឡង្កមពុជាបរកាម ផាយកនុង្មយួសបាត ហ៏មតង្ជាបរៀង្រាល់នថងអង្ហគ រចបពី់បម៉ាង្ ៩ ដល់បម៉ាង្ ១០ យប ់បម៉ាង្បៅកមពុជា
បរកាម ។ 

បេហទុំពរ័ ៖  http://www.vokk.net 

http://www.khmerkrom.org/


សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៤ 

រៃឹត្រិោរណ៍ ៣០ ក្មសា  

បដ្ឋយ លី ដ្ឋរា 
កាលពីចុ្ង្ឆ្ន ុំ ២០០៩ បោក 

បសុើង្ សុង្ បសុើង្ ដដលជាអនុរបធាន  
េណៈច្ង្ែុលការតុំបនន់រតីទិស េតឺុំបន់
កមពុជាបរកាម បានមករបបទសកមពុជាពីរ
បលើក រាល់បលើកបោកបានមកជួបរពេះ
សង្ឃ និង្ជនជាតិដែមរដដលមានកុំបណើ ត
បៅកមពុជាបរកាមមយួច្ុំនួន ដដលរស់បៅ
របបទសកមពុជា ឲ្យបៅសាដ ប់ការពនយល់
របស់បោកថា របបទសបវៀតណាមសពវ
នថងកុំពុង្អភវិឌឍ បហើយបគ្នលនបយ 
បាយសញ្ហជ តិ េឺមានសមាកភាពលែ
ណាស់ ។ រឯីសហេមន៍ជនជាតិបវៀត
ណាមបៅឯនាយសមុរទឯបនាេះវញិ ដតង្
ដតរេិះេន់ថា រដ្ឋឋ ភបិាលបវៀតណាមថា 
បោរបៅ រដ្ឋឋ ភបិាលបវៀតណាមដដ ច្់
ការ រដ្ឋឋ ភបិាលបវៀតណាមមនិបគ្នរព
សិទធមនុសសជាក់ដសដង្បៅនថងទី១២- ១៣ 
និង្ ១៤ បមសា កនលង្បហើយបនេះបេបាន
បធវើបាតុកមមមយួរបឆ្ុំង្ និង្នាយករដឋ  
មន្តនដី បង្វៀង្ តឹង្ យុង្ ដដលបៅចូ្លរមួ
កិច្ចរបជុុំមយួបៅ Washington បេដថលង្
ដូបច្នេះថា៖ “បយើង្បផដើមបាតុកមមជាប់រហូត
មក ៣ នថងបហើយេឺចប់ពីនថង ១២ ១៣ 
និង្ ១៤ បមសាបនេះឯង្ បគ្នលបុំណង្នន
បាតុកមមទី ១ េឺរបឆ្ុំង្វតដមានរបស់
បោក បង្វៀង្ តឹង្ យុង្ ដដលជាជនមយួ

របូតុំណាង្ឲ្យរបមដដ ច្់ការ បោបៅ បបើ
បរបៀបបធៀបនិង្បរបទសេឺពួកបេបអាន
លុំបទនទូលដដនបគ្នក ហុច្ដដនសមុរទ
ឲ្យអនកដនទ ច្ុំបពាេះរបជាជនឯង្ពកួបេ
បរបើអុំណាច្ដដ ច្់ការបោរបៅនរកដលង្ 
ជិេះជាន់ សង្កត់សង្កិនរបជារាន្តសដសលូ ត
រតង្”់ ។ 
 រឯីរពេះបតជរពេះេុណ បយឿង្ សិន 

ដដលជារបធានសមាេមរពេះសង្ឃដែមរ
កមពុជាបរកាម របចុំបៅរពេះរាជាណាច្រក  
កមពុជា មានបថរៈដីកាឲ្យដឹង្អុំពីបសរភីាព
ជុំបនឿ នងិ្ការរបតបិតដិរពេះពុទធសាសានា
ដូបច្នេះថា៖ “រយៈបពល ៣៥ ឆ្ន ុំបហើយ 
បនេះ ការបគ្នរពរពេះពុទធសាសនារបស់
កុមមុយនិសត វមានដតកនុ ង្រកដ្ឋស់សាន ម
បទ ដតធាតុពិតេឺបេមិនបគ្នរពអវីទុំង្អស់ 
និង្ ជាពិបសស ជាការឈឺចប់បុំផុត
ច្ុំបពាេះរពេះសង្ឃដែមរកមពុជាបរកាម ពីមុន
បនាេះដដលបយើង្រង្ទុកខបវទនាកាន់ដតខាល ុំង្
បឡើង្ ឆ្ន ុំ ២០០៨ បទើបរពេះសង្ឃបៅ   
បែតដោល ុំង្ បៅកនុ ង្សាោបាលីជាន់
ែពស់ បានបរកាកឈររពមៗគ្នន  មានសតិ
សបបជជញ្ា ៈ មានភាពកាល ហានបរកាកឈរ
បឡើង្ បដើមបទីមទរសិទធិបសើ រភាពកនុ ង្
ការបធវើបុណយទន នូវរបនពណីទុំបនៀមទុំ
ោប់ វបបធម៌ អកសរសាន្តសដ របស់បយើង្ 
។ បៅបពលបនាេះេឺថាកឋិនទនបធវើបាន

ដតមយួនថងបទ ដដលពុទធបបញ្ាតតិមាន ៣០ 
នថង ។ រដ្ឋឋ ភិបាលយួនកុមមុយនិសតបាន
របេល់ឲ្យដែមរ តាមការទមទរ ។ ដតដបរ
ជាបធវើទុកខបុកបមនញ ចប់រពេះសង្ឃផសកឹ េឺ
សឹកច្ុំនួនជាង្ ២០ អង្គ និង្ដ្ឋក់ពនធ
ធានាគ្នរ ៥ អង្គ ។ ជាការឈឺចប់បុំផុត
កនុ ង្រយៈបពល ៣៥ ឆ្ន ុំបនេះ ។ ដុំណាក់
កាលរេប់រេង្របស់យួន បពលណាក៏

ដូច្បពលណាបទ េឺដែមរបខាល ច្ផាជា
និច្ច”។   
ច្ុំបពាេះបោក េឹម ប៊ុកដកវ  ដដល

ជាអតីតកមាម ភបិាលេមនិសតបវៀតណាម 
ដដលបោកមានរសុក បៅបែតដរពេះរត 
ពាុំង្ បោកបានបញ្ហជ ក់ឲ្យដឹង្អុំពទីបង្វើ
របស់របបកុមមុយនិសតបវៀតណាម កនុង្     
រយៈកាល ៣៥ ឆ្ន ុំមកបនេះដូច្បច្នេះថា៖ 
“បពលដដលដែមរបរកាមែុំតសូ៊បដូ រ ជីវតិ
សាល ប់រាប់ពាន់ រាប់មុឺនដសននាក់ ទរមាុំ
បានរ ុំបដ្ឋេះបៅនថង ៣០ ដែបមសា ឲ្យបច្ញ
ផុតពីការកាន់កាប់ របស់អាបមរកិាុំង្ និង្
បារា ុំង្ រយៈកាល ៣៥ ឆ្ន ុំ ហមឹង្ េឺដែមរ
បរកាម អត់មានបានទទួលច្ុំបណញអវី
ទុំង្អស់ មានបានទទួលដតទឹកដភនក 
និង្ទុកខលុំបាក ។ បេមាន ក់ ៗ សង្ឃមឹថា
ការតសូ៊របស់ដែមរបរកាម តាុំង្ពីជីដូន ជី 
តារហូតបានរ ុំបដ្ឋេះពីរបបច្រកពតតិបារា ុំង្ 
អាបមរចិ្កាុំង្ នឹង្បានសុែ ដឹង្អី ទី
បុំផុត ដែមរបរកាមរតូវបវទនារហូតដល់សពវ
នថងបនេះ ។ បហើយែងុ ុំមានការបសាកសាដ យ
ណាស”។  
បោក យនដ ថារ ូ ដដលមានរសុក

កុំបណើ តបៅកមពុជាបរកាមបនាេះ សពវនថង
បោកជាតុំណាង្រាន្តសដ បៅបែតដបនាទ យ

មានជ័យ បានរ ុំឮកបឡើង្វញិ នូវសម័យ
កាលរស់បៅមុននថង ៣០ ដែបមសា និង្
បរកាយនថង ៣០ បមសា ដូច្បច្នេះថា៖ “ែ្ុ ុំ
ពិនិតយ សបង្កតបមើលបៅកនុង្របបពីរែុស
គ្នន ដ្ឋច្់រសឡេះពីគ្នន  ។ មុនឆ្ន ុំ ១៩៧៥ 
េឺដែមរបៅដដនដីកមពុជាបរកាម ភាេបរច្ើន
បបើនិយយពីវស័ិយបសដឋកចិេឺមាន ក់ៗ បធវើ
ដរសរសូវហូបអតអ់ស់បទ សល់រាល់ឆ្ន ុំ
មយួរេួសារៗ ដតបរកាយនថងរ ុំបដ្ឋេះឆ្ន ុំ 
១៩៧៥ មក េឺដែមរបរកាមបានកាល យបៅ
ជាទសករ កមមករបេរហូតដល់សពវនថង
បនេះ េឺបដ្ឋយសារដតអុំពីបញ្ហា ដដលបធវើ
សហករ សហេមន៍ របបៀបបធវើដរសរសូវ
រមួគ្នន  បេយកដីដរសពីដែមរ ដច្កឲ្យជន
ជាតិបវៀតណាមអស់ រចួ្បរកាយមករវង្
ឆ្ន ុំ ១៩៨៥ បេរ ុំោយដផនការ ៥ ឆ្ន ុំ
បចលបៅ ។ ៥ ឆ្ន ុំ ១០ ឆ្ន ុំ បរកាយមក 
បេដបរបៅជាសង្ដរសមកដែមរ ទរមាុំបាន
ដរសមកដែមរវញិ បពលបនាេះេឺដែមរបាន
កាល យបៅជាអនករកកអស់បហើយ »។ 
ច្ុំបពាេះបញ្ហា សិទធបសើ រភាពវញិបយើង្

ប ើញថាោល តគ្នន ឆ្ង យណាស់ មុនឆ្ន ុំ 
១៩៧៥ ដែមរបៅដដនដីកមពុជាបរកាម 
បយើង្មករសុកដែមរមានភាពមយួធូរ 

( តបៅទុំព័រទី ៥)  

ជីវិត្ ខ្មែរក្រោម ក្រោយរៃឹត្រិោរណ៍ ៣០ ក្មសា  
ខ្ដលរររកមុែុយនិ្រក្វៀត្ណាមេូលោន់ោរ់កមពុជាក្រោម  

រពឹតតិការណ៍ ៣០ បមសា េឺជាទិវដដលរបបកុមមុយនិសតបវៀតណាម ចតទុ់កថា ជា «នថងរ ុំបដ្ឋេះភាេខាង្តបងូ្» ននរបបទសបវៀតណាម និង្បានឯកភាពទកឹដី េឺ ឯកភាពបវៀតណាម
ខាង្បជើង្ និង្ បវៀតណាមខាង្តបងូ្ ច្ុំដណកពលរដឋដែមរបរកាមបៅដដនដកីមពុជាបរកាមចតថ់ា ជានថងដដលរបបបកសកុមមយនិសតបវៀតណាមបានចូ្លដ្ឋកន់ឹមអាណានិេមថមី មយួបទៀត
ជុំនួសរបបយនួបសរ ីបៅដដនដកីមពុជាបរកាម  ។  រយៈកាល ៣៥ ឆ្ន ុំេឺ ៣០បមសា ឆ្ន ុំ ១៩៧៥ - ៣០ បមសា ឆ្ន ុំ២០១០ បរកាមការរេបរ់េង្របស់របបកុមមុយនិសតបវៀតណាម មានការ
អភវិឌឍនរ៍បបទសជាតិេរួឲ្យកតស់ុំគ្នល់ដដរ ដតបទេះជាយ៉ង្ណាកប៏ដ្ឋយ សហេមនជ៍ាតិបវៀតណាមែលួនឯង្ អនកែលេះថារប បទសបវៀតណាមមានភាពបជឿបលឿន ដតអនកែលេះថា បវៀតណា
មកុំពុង្ដតបដើរថយបរកាយ ច្ុំបពាេះដែមរបៅឯមាតុភូមកិមពុជាបរកាមវញិបានអេះអាង្ថា របបទសបវៀតណាមកុំពុង្ដតអភវិឌឍនយ៉៍ង្បជឿបលឿន បហើយបគ្នលនបយបាយសញ្ហជ តិ មានសមា
កភាពបសមើគ្នន  មនិថាជនជាតិណា ជាជនជាតិណាបនាេះបទ ដតច្ុំបពាេះសហេមនដ៍ែមរបរកាម ដដលបៅបរៅរបបទសបានអេះអាង្ថា ៣៥ ឆ្ន ុំ មកបនេះេឺជា ៣៥ ឆ្ន ុំដដលដែមរបរកាមរង្ទុកខ
បខាល ច្ផាបវទនាមនិធាល បម់ានតាុំង្ពីមុនមក វស័ិយសិទធិមនុសសវញិ មានការជិេះជានដ់តធងនធ់ងរខាល ុំង្ណាស់បៅបទៀត ។ 

ផទេះដែមរបៅកមពុជាបរកាម បរកាយរពតឹតកិារណ៍ ៣០ បមសា  ឆ្ន ុំ ១៩៧៥ ។ 

រពេះសង្ឃដែមរបរកាមមករស់បៅដល់របបទសកមពុជាបហើយ បៅអាជ្ាធរបកសកុមមុយនសិតបវៀតណាមចបផ់សកឹយកបៅដ្ឋក់េុកបទៀត ។ 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៥ 

រៃឹត្រិោរណ៍ ៣០ ក្មសា  
( តបៅទុំព័រទី ៤ )  
រសាល បហើយច្ង្់បច្ញចូ្លបៅ

រសុកដែមរមិនជាបញ្ហា លុំបាកបទ បហើយ
រេប់េមពីរដីកា កបួនខាន តដដលបយើង្នាុំ
បច្ញពីកមពុជាបៅកមពុជាបរកាម ឬកពី៏កមពុ
ជាបរកាម មកកមពុជាក៏មានភាពធូរ
រសាលដដរ បទេះបីទឹកដីកមពុជាបរកាមរតូវ
បានបារា ុំង្កាត់ឲ្យបៅបវៀតណាមបៅនថង
ទី ២១ ដែឧសភា ឆ្ន ុំ ១៩៤៩   បវោ
បម៉ាង្ ១២ អារទធក៏បដ្ឋយ បហើយដដល
រពឹទធ សភាបានអនុម័ត នថង ៤ ដែមិថុនា 
ឆ្ន ុំ១៩៤៩ កដីេឺបង្បែូ នដែមរកមពុជាបរកាម
បៅដតមានភាពទទួលសិទធិបសរភីាព 
បានរគ្នន់បបើជាង្សពវនថង ។ បដ្ឋយដឡក
នថង ៣០ ដែបមសា ឆ្ន ុំ ១៩៧៥ រហូត

ដល់សពវនថងសាោបរៀនដែមររតូវបានបិទ 
អនកបរៀនសូរតអកសរសាន្តសាដ ដែមររតវូបាន
បចទរបកាន់ អនកបច្េះដឹង្បញ្ា វន័ដែមររតូវ
ចប់ដ្ឋក់េុក សមាល ប់អនកដឹកនាុំដែមរដូច្
ជា រពេះបតជរពេះេុណ េឹម តុក បច្ើង្ 
បហើយនិង្ បោកតា ហាញ់ សុវណាណ  ជា
បដើម ដដលបយើង្ទុំង្អស់គ្នន ដតង្ដតដឹង្
បហើយរដ្ឋឋ ភិបាលបវៀតណាម របដកបាន
បទេឺ    ភ័សតុតាង្បៅរហូតដល់បច្ចុ បប
នន។ 
ច្ុំបពាេះបញ្ហា ដដលបៅសភាបវៀត

ណាមសពវនថង មានតុំណាង្រាន្តសដជាជន
ជាតិដែមរកមពុជាបរកាមបនាេះ។ បញ្ហា ទុំង្
អស់ហនឹង្បយើង្េិតថាជាតុំណាង្រាន្តសដ
របស់ដែមរបរកាមក៏ថាបាន ថាជាការចត់

តាុំង្ក៏ថាបាន បរពាេះតុំនាង្រាន្តសដបៅទី
បនាេះមិនបានវលុ េះបញ្ហច ុំង្បច្ញពីវនទៈ
របស់ដែមរបរកាមបឡើយ បហើយតុំនាង្រាន្តសដ
បៅទីបនាេះ ៥-៦ នាក់ បេបបង្ដើតបឡើង្
រគ្នន់ដតជាតុំណាង្មយួវលុ េះបញ្ហច ុំង្ឲ្យ
បមើលប ើញថា បៅរបបទសបវៀតណាម
មានតុំណាង្ដែមរ ប៉ុណនឹ ង្ឯង្ ដតតុំណាង្
រាន្តសតែលេះអត់បច្េះអកសរដែមរបទ បហើយនិ 
យយដែមរអត់ច្ាស់បទ មិនដមនបកើត
បឡើង្បដ្ឋយការបបាេះបឆ្ន ត ការសបាយ
ចិ្តដរបស់របជារាន្តសដដែមរបទ បនេះរគ្នន់ដត
ជាការចត់តាុំង្ មិនដមនជាបរជើសតាុំង្
ដូច្របបទសបសរបីឡើយ ចឹ្ង្អនកទុំង្អស់
ហនឹង្ មិនមានលទធភាពអីអាច្ជួយ ដល់
របជាពលរដឋដែមរជាង្ ១២ ោននាក ់

បហើយបបើច្ុំនួនរបជាជនជាង្ ១២ោន
នាក់ មិនរតូវមានតុំណាង្របស់ែលួ នរតឹម 
៥-៦នាក់បនាេះបទ េឺរតវូបានបលើសនឹង្
បទៀត។ បយើង្េិតថាបទេះបីតិច្កីដ បរច្ើនកដី  
សូមឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលបវៀតណាមេិតេូរ
បឡើង្វញិ បហើយក៏ដូច្ជាអនកតាមដ្ឋន 
អនកអាន អនកសាដ ប់ ក៏ដូច្ជាសបង្កតការ
ទុំង្អស់វលុ េះបញ្ហច ុំង្បមើលៗ ថាបតើលទធ
ភាពបៅដែមរកមពុជាបរកាមមានតុំណាង្រា
ន្តសត ៥-៦នាក់ដដលបេបនតុ មបឡើង្បតើមាន
លទធភាពប៉ុណាណ សុំរាប់ជួយ ដែមរបរកាម” ។ 
បយង្តាមឯកសារនានា របស់

សហព័នធដែមរកមពុជាបរកាមជាអង្គការបរៅ
របបទសតសូ៊បដ្ឋយសតិវធិី  បដើមបទីម 
ទរសិទធិបសរភីាពឲ្យដែមរបៅមាតុភមូដិែមរ

កមពុជាបរកាមបានឲ្យដឹង្ថា កមពុជាបរកាម
រតូវបានបារា ុំង្បផទរបៅឲ្យអានិេមបវៀត
ណាម រតួតរតាបដ្ឋយែុសច្ាប់បៅនថងទិ
៤ ដែមថុិនា ឆ្ន ុំ ១៩៤៩ ។ 
តាមការអេះអាង្របស់អង្គការ សហ

េមដែមរកមពុជាបរកាមនានាបាន ឲ្យដឹង្ថា
ជាង្ ៥០ ឆ្ន ុំបាល យបរកាយពីបារា ុំង្កាត់
ទឹកដីកមពុជាបរកាមឲ្យបៅយួន ដែមរបរកាម 
ពុុំដដលមានការសុែសានតមយួបពល
ណាបឡើយ ជាពិបសសបៅកនុង្រយៈកាល
៣៥ ឆ្ន ុំ រស់បរកាមអុំណាច្អុំណាច្
កុមមុយនិសតទុកខរបស់បេកាន់ដតធងន់បឡើង្ 
ៗ គ្នម នដលា ៕ VOKK 

 

បដ្ឋយ ថាច្់ របជីា បេឿន 
នថង ៣០ បមសា ឆ្ន ុំបនេះជានថងដដលកុំ 

ណតេ់រមប ់ ៣៥ ឆ្ន ុំ ដដលបកសកុមមុយ
នសិតបវៀតណាម បានចូ្លរតតួរតាដែមរ
បរកាមបៅដដនដកីមពុជាបរកាម បនតពីរបប
យួនបសររីណបអាបមរកិកាុំង្ ។ 
នថង ៣០ បមសា ១៩៧៥ េឺជារពឹតត ិ

ការណ៍ជារបវតតិសាន្តសតមយួសរមាបជ់ន
ជាតិដែមរបៅកមពុជាបរកាមរេប់របូដដលរតូវ
បានបកសកុមមុយនិសតបវៀតណាមចូ្លកាន់
កាប់ទឹកដីកមពុជាបរកាម និង្ដ្ឋក់នឹម
អាណានិេមរតួតរតាដែមរបរកាម ជុំនួស
យួនបសររីណបអាបមរកិ បហើយជានថង
ដដលបកសកុមមុយនិសតបវៀតណាម សពវនថង
ចត់ទុកថាជា ទិវរ ុំបដ្ឋេះភាេខាង្តបងូ្ 
(Ngày Giải Phóng Miền Nam) 
បហើយច្ុំបពាេះមតិរបស់របជាជនយួនបសរ ី
បៅបរៅរបបទសវញិ បេបានចត់ទុកនថង
បនេះេឺជា ទិវកុំហឹង្ជាតិ (Ngày Quốc 
H ậ n ) ច្ុំដណកសារព័ត៌មានបៅអុឺរបុ 
បានចត់ទុកថានថងបនេះេឺជា នថងរកងុ្នរព 
នេររតវូរលុំ (Sài Gòn sụp đổ, Fall of 
Saigon) ។  

បៅនថង ៣០ បមសា មុនបនេះ ៣៥ 
ឆ្ន ុំ េឺបៅឆ្ន ុំ ១៩៧៥ រដ្ឋឋ ភបិាល
សាធារណរដឋបយៀកណាម ដឹកនាុំបដ្ឋយ
បោករបធានាធបិតី បយឿង្ វុ ុំង្ មុនិ 
(Dương Văn Minh)  ដដលបឡើង្កាន់
អុំណាច្បាន២ នថងដតប៉ុបណាណ េះ ក៏រតូវបាន 
កង្ទ័ពរណសិរសរ ុំបដ្ឋេះជាតិបវៀតណាម
ភាេខាង្តបងូ្ផតួលរ ុំលុំ បដ្ឋយបានចប់
និង្បង្ខុំឲ្យបោក បយឿង្ វុ ុំង្ មុនិ អាននូវ
លិែិតសូមចុ្េះចញ់ រដ្ឋឋ ភបិាលសាធា    
រណរដឋបយៀកណាមភាេខាង្តបងូ្(Cộng 
Hòa Miền Nam Việt Nam)  ។ 
បរកាយបពលបោក បយឿង្ វុ ុំង្ មុនិ 

ជារបធានាធិបត ី នន រដ្ឋឋ ភបិាលសាធារ 
ណរដឋបយៀកណាម បានអានលិែិតសូម
ចុ្េះចញ់បដ្ឋយគ្នម នមូលបហតុ បៅនថងទ ី
៣០ ដែបមសា ឆ្ន ុំ១៩៧៥ បនាេះ វសនា
ននមាតុរបបទសកមពុជាបរកាមរតូវបានឋតិ 
តបៅបរកាមការរតួតរតារបស់ រដ្ឋឋ ភបិាល
សាធារណរដឋបយៀកណាម ភាេខាង្តបងូ្ 
ដដលជារដ្ឋឋ ភបិាលមយួបានបកើតបឡើង្
បដ្ឋយរណសិរសរ ុំបដ្ឋេះជាតិយួនភាេខាង្
តបងូ្  បហើយរណសិរសបនេះបសាតរតូវបាន

បបង្កើតបឡើង្ បដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលបបណាត េះ
អាសននសារធារណរដឋរបជាធបិបតយយ 
យួនខាង្បជើង្ដដលមាន ហូ ជី មញិ ជា
របមុែរដឋមុន ដុំបូង្បង្ែស់កនុង្បគ្នលបុំ 
ណង្វយកុំបទច្ពួកមូលធននិយមមាន 
និនាន ការខាង្បោកបសរ ី  និង្្នបៅ 
ដល់ការដ្ឋក់បញ្ចូលដដនដកីមពុជាបរកាម 

ឲ្យឋតិបៅបរកាម ការរេបរ់េង្់របស់បកស
កុមមុយនិសតបវៀតណាម ។  
បរកាយពរីដ្ឋឋ ភបិាលសាធារណរដឋ

បវៀតណាម ដដលមាននិនាន ការបោកបសរ ី 
រតូវបានដួលរលុំបៅនថង ៣០ ដែបមសា 
ឆ្ន ុំ ១៩៧៥ បនាេះមក   បៅនថងទី ០២     
កកកដ្ឋ ១៩៧៦ រដ្ឋឋ ភបិាលយួនទុំង្ពីរ
េឺ រដ្ឋឋ ភបិាលសាធារណរដឋរបជាធបិ   
បតយយបវៀតណាមខាង្បជើង្ និង្ រដ្ឋឋ ភ ិ 
បាលសាធារណរដឋបវៀតណាម ភាេខាង្
តបងូ្ បានឯកភាពរបួរមួគ្នន ជារដ្ឋឋ ភបិាល 
និង្ របបទសមយួបដ្ឋយដ្ឋកប់ ម្ េះថា  
សាធារណរដឋ សង្គម និយម បវៀតណាម 
(Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
VN) រហូត មកដល់សពវនថងបនេះ ។  
មុនបពលជ័យជុំនេះរបស់ពកួយួន

កុមមុយនិសតបៅបលើរដ្ឋឋ ភបិាលយួនបសរ ី
នថង ៣០ បមសា ១៩៧៥ ពួកបេបាន
ច្ាុំង្គ្នន ចុ្េះបឡើង្ៗមនិបច្េះច្ប់  បហើយ
ពួកយួនបសររីណបអាបមរកិកាុំង្  បាន
ទមាល ប់រគ្នប់ដបកបុំដល ញវតតអារាមរពេះពុទធ
សាសនាដែមរបរកាម បៅកមពុជាបរកាមបសទើរ
ដតរោយ  បដ្ឋយពួកយួនបសរបីានបដ្ឋេះ
រសាយថា  ពួកបេទមាល ក់រគ្នប់បដើមប ី

បដញបយៀកកុង្ (Việt Cộng) េឺពួក
យួនកុមមុយនិសតឲ្យបច្ញពីវតត ។ 
បពលបនាេះ រពេះសង្ឃដែមរបរកាមជា

បរច្ើនអង្គ រតូវបានចញ់បបាកយួនកុមមុយ
និសត បហើយនាុំគ្នន បច្ញបធវើបាតុកមមរប 
ឆ្ុំង្អាបមរកិ របបយជន៍ឲ្យអាបមរកិដក
ទ័ពបច្ញពីដដនដីកមពុជាបរកាម និង្បាន
បជឿបៅបលើមបនាេមវជិាជ របស់យួនកុមមុយ
និសតថា កង្ទ័ពអាបមរកិកាុំង្និង្រកុមអា
យ៉ង្បានបធវើបាបរបជាជន និង្បុំដល ញ
រពេះ ពុទធសាសនាដែមរបរកាម ។ 
បរកាយពីបកសកុមមុយនិសត បវៀត   

ណាម បានទទួលជ័យជុំនេះទុំង្រសុង្
បៅបលើរបបសាធារណរដឋយួន ពួកបេ
មនិរតមឹដតមនិ បានដឹង្េុណដែមរបរកាម
ប៉ុបណាណ េះបទ េដឺថមទុំង្បានចប់រពេះ
សង្ឃ និង្របជាពលរដឋដែមរបរកាមដ្ឋក់
ពនធនាគ្នរ និង្ សមាល ប់យ៉ង្រង្ហគ លេួរ
អាបណាច្អាធ័ម  ដូច្ជាបធវើោតរពេះវរី
សមណៈ េឹម តុក បច្ើង្ និង្រាប់ពាន់
ករណីបផសង្បទៀត ដដលយួនកុមមុយនិសត
បានរ ុំបោភបុំពាន បៅបលើដូនតាដែមរ
បរកាម ៕ 

៣០ ក្មសា ទិវាខ្មែរក្រោមរ្ក់្ៅក្រោមរររយនួរកហម 

រថបរកាេះរបស់កង្ទព័ននរណសិរសរ ុំបដ្ឋេះជាតិបវៀតណាមភាេខាង្តបងូ្ 
សរមកុចូ្លវមិានឯករាជយ ឬ វមិាននបរាតតម បៅនរពនេរ  នថងទី ៣០ ដែបមសា ឆ្ន ុំ១៩៧៥ ។ wikipedia 

រកមុយួនបសរដីដលជាបទ់កទ់និនងឹ្របបអាបមរកិកាុំង្ហករ់បង្ចូ្លសាថ នទូតអាបមរកិបៅនរពនេរបដើមបបីភៀសែលួន ។ Wikipedia 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៦ 

អំៃីរ្ុកខ្មែរ 

កកន៖ មរិតៗជាទបីមរត!ី អាណាច្រកកមពុជារតវូបានទទលួសាគ ល់ នងិ្ដងឹ្ឮតាមអនករបវតតសិាន្តសតថាជាច្រកភពដធ៏ុំអសាច រយកនុង្ បរជាយសុវណណ ភូមបិនេះ។ សមយ័កាលបរកាយៗ មក
អាណាច្រកបនេះបានធាល កចុ់្េះអានុភាពែលួនបនតចិ្ៗមដង្ៗ គ្នម ននថងបរ ើរចួ្រហូតដល់ដផនដបីនេះរតវូបានជាតកុិលសមពន័ធបផសង្ៗ វយដបណដើ មយកមកកានក់ាបរ់ហូតមកដល់សពវនថង ។ 
របបទសបសៀម ឬនថបច្ចុបបននបាន ល្ នពានដែរតភាេខាង្លិច្របស់ដែមរបនេះ តាុំង្ពសីតវតសរ១៍៥-១៦-១៧-១៨ នងិ្បានកាបក់ាបដ់ែរតបនេះអស់រយៈបពលយ៉ង្ធុំ ។ 
តាមសនឋិសញ្ហា បារា ុំង្-បសៀម ចុ្េះនថងទ ី២៣ ដែមនីា ឆ្ន ុំ១៩០៧ បសៀមរតវូរបេល់ឲ្យកមពុជាវញិនូវទកឹដដីដលែលួនធាល បក់ានក់ាប ់ជាង្មយួសតវតសរប៍នាេះ េបឺាតដ់ុំបង្ បសៀមរាបអង្គរ 

សិរបីសាភណ័ នងិ្ចុ្ង្កាល់ បដ្ឋយបតូរនងិ្ដែរតរតាត នងិ្តុំបនដ់្ឋច្បស (ដដនដោីវ ) ដបក៉ខាង្បលើននទបនលបមេង្គ។ ប៉ុនាម នដែបរកាយមក រពេះករណុា រពេះបាទ សិរសុីវតថ ិរទង្ប់ានបច្ញ
រពេះរាជរបកាសបលែ៦៦ ចុ្េះនថងទ៦ី ដែធនូ ឆ្ន ុំ១៩០៧ កុំណតដ់ដនដបីាតដ់ុំបង្ រតវូដបង្ដច្កជា៣ដែរត េ ឺដែរតបាតដ់ុំបង្ ដែរតបសៀមរាប នងិ្ដែរតសិរបីសាភណ័  ។       (បេហទុំពរ័
ដែរតបាតដ់ុំបង្) ។ 
បៅចុ្ង្សតវតសរទ៍១ី៨ ដល់បដើមសតវតសរទ៍២ី០ បាតដ់ុំបង្ បានធាល កប់រកាមអុំណាច្រតតួរតា ជេិះជានរ់បស់ពកួបសៀម អស់រយៈបពលជាង្មយួសតវតសរ ៍ បហើយបសដច្រាមាទ ី១ របស់

បសៀមបានដរបប ម្ េះដែរតភាេខាង្លិច្របស់ដែមរបនាេះជា “ ដែរតរពេះដុំបង្” ។ 
តបៅបនេះែ្ុ ុំសូមជូនបសច្កដបីរឿង្រ៉ាវដែរតរពេះដុំបង្ តាមទសសនៈបសៀមដូច្តបៅ៖ 

ដែរតរពេះដុំបង្ (จงัหวดัพระตะบอง) 
ដែរតរពេះដុំបង្ ជាដែរតមយួកនុង្

ច្ុំបណាមដែរត ៤ របស់របបទសនថ ដដល
យកបានរតឡបព់ីបារា ុំង្ដសស កនុង្រគ្ន 
េ.ស១៩៤១ បដ្ឋយបបង្កើតរកុង្រពេះ
ដុំបង្ បឡើង្ជាដែរតរពេះដុំបង្ ដដលនផទដី
បដើមរបស់ដែរតតាុំង្បៅភូមភិាេបូព៌ា 
(បបើេិតទីតាុំង្ភូមសិាន្តសតរបបទសនថ 
បាត់ដុំបង្េឺសថិតបៅបូព៌ារបបទស) កនុង្
សម័យរជជកាលទី៥ បហើយរតូវបានធាល ក់
បរកាមការរេប់រេង្របស់បារា ុំង្ដសស
កនុង្ឆ្ន ុំ ១៩០៧។ បៅបពលច្បស់ន្តង្ហគ ម

បោកបលើកទី២ នថបានបាត់បង្ដ់ដនដី

ដែរតវបិុលសន្តង្ហគ ម បៅឲ្យបារា ុំង្ដសស 
ដដលបពលបនាេះរេប់រេង្របបទសកមពុ
ជា។ បច្ចុបបននដដនដីទបីនាេះ េឺដែរតរពេះ
ដុំបង្ (បាត់ដុំបង្) នងិ្រកុង្នប៉លិន 
របបទសកមពុជា។ 
រកុមសិលបករបានកុំណតដ់ែរតរពេះ

ដុំបង្បរបើរតារបចុំដែរត បដ្ឋយមានរបូ
ពញបគ្នរតរតបង្ ឈរកាន់ដុំបង្ តាម
តុំណាលបរឿង្បៅទបីនាេះដដលបកើតជា
បហតុប ម្ េះដែរត។ 
រច្នាសមព័នធរេបរ់េង្ 
កនុង្រគ្នដុំបូង្ននការតាុំង្ដែរតបនេះ 

រតូវបានដបង្ការរេប់រេង្បច្ញជារសុក

ច្ុំនួន៧ តាមរពេះរាជរបកាសចុ្េះនថងទី 
២៣ ដែកកកដ្ឋ េ.ស១៩៤១ ដូច្តបៅ
បនេះ៖ 
១. រសុកបមឿង្រពេះដុំបង្ តាម

ប ម្ េះបដើម 
    ២. រសុករពហមបយធី តាមប ម្ េះ
បដើមរសុកសដង្ក 
     ៣. រសុកអធិកបទវបតជ តាមប ម្ េះ
បដើមរសុកឫសស ី (បមាង្ឫសស?ី) 
     ៤. រសុកមង្គលបុរ ីតាមប ម្ េះបដើម 
     ៥. រសុកសីុសុផុន តាមប ម្ េះបដើម
បសរបីសាភណ័ 
    ៦. រសុកសិនធុសន្តង្ហគ មជ័យ តាម
ប ម្ េះបដើមរសុកទឹកបជារ 
     ៧. រសុកនប៉លិន តាមប ម្ េះបដើម 
តមករាជការបានដល ស់បដូរការ

រេប់រេង្ដែរតរពេះដុំបង្ជាថមី បដ្ឋយ
បុំដបករសុកសីុសុផុន និង្រសុកសិនធុស
ន្តង្ហគ មជ័យ បៅជាដែរតវបិុលសន្តង្ហគ ម នា
ដែធនូ ឆ្ន ុំដដដរបនេះ។ 
មកដល់េ.ស១៩៤៦ ដែរតរពេះ

ដុំបង្មានរសុករេប់រេង្ច្ុំនួន៥ េឺ 
រសុកបមឿង្រពេះដុំបង្ រសុករពហមបយធ ី
រសុកអធិកបទវបតជ រសុកមង្គលបុរ ី និង្
រសុកនប៉លិន។ 
បរកាយមកបៅដែបមសា េ.ស

១៩៤៣ រសុកអធិកបទវបតជ រតូវបានបដូរ
ប ម្ េះមកជារសុករណនភាកាស 
បនាទ ប់ពបីមបញ្ហជ ការទ័ពអាកាស (ពល
បទ ហលួង្អធិកបទវបតជ) ោបច្ញពីតុំ
ដណង្។ 
ច្ុំណាុំ៖ 
ប ម្ េះរសុកបផសង្ៗ កនុង្បណាដ

ដែរតទុំង្បនួ ដដលបានពបីារា ុំង្ដសស

បនាេះ ភាេបរច្ើនតាុំង្ប ម្ េះតាមបុេគល
ដដលមានជ័យកនុង្សន្តង្ហគ មបៅឥណឌូ ច្ិ
ន។ បៅដែរតរពេះដុំបង្ មានប ម្ េះរសុក
ដដលមានលកខណៈដូច្តបៅបនេះ៖ 

រសុករពហមបយធី តាុំង្ប ម្ េះ
តាម នាយពលឯកហលួង្រពហមបយធី (មិ
ករ រពហមបយធី តុំដណង្ចុ្ង្បរកាយជា 
ពលឯក) 

រសុកអធិកបទវបតជ តាុំង្ប ម្ េះ
តាម ពលអាកាសបទ ហលួង្អធិកបទវ
បតជ (បណុយបច្ៀម បកាមលមរិស) បមទ័ព

អាកាស 
រសុកសិនធុសន្តង្ហគ មជ័យ (បរកាយ

មកបុំដបកបៅជាដែរតវបិុលសន្តង្ហគ ម) 
តាុំង្ប ម្ េះតាម នាយពលរតី ហលួង្សិនធុ
សន្តង្ហគ មជ័យ (សិនធុ កមលនាវនិ 
តុំដណង្ចុ្ង្បរកាយេឺពលបរឿឯក) បម
បញ្ហជ ការទហានបជើង្ទឹក និង្ជាបមទ័ព
បជើង្ទឹកបៅរគ្នបនាេះ ៕  
របភព៖

www.sopheak.wordpress.com 

ដផនទដីែរតរពេះដុំបង្ (ដសដង្បដ្ឋយនផទពណ៌រកហម) 

រតារបចុំដែរតរពេះដុំបង្ មានរបូមនុសសឈរកានដ់ុំបង្ នងិ្មានអកសរសរបសរព ី
ខាង្បរកាមថា จังหวดัพระตะบอง (ដរបថា៖ ដែរតរពេះដុំបង្) 

ក្រឿងរ៉ាវប្តត្់ដំរងកនងុទ្សនៈក្្ៀម  

http://www.worldkhmerradio.com  វិទយខុ្មែរៃភិៃក្ោក ពត័ម៌ានទនប់ហតុការណ៍របចុំនថងតាមរបពន័ធ Internet  

http://whoincam.wordpress.com/2009/04/30/sisowath/
http://www.battambang-town.gov.kh/
http://www.battambang-town.gov.kh/
http://sopheak.wordpress.com/2008/07/01/%e1%9e%81%e1%9f%82%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e2%80%8b%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%bb%e1%9e%9b%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98/
http://sopheak.wordpress.com/2008/07/01/%e1%9e%81%e1%9f%82%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e2%80%8b%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%bb%e1%9e%9b%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98/


សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៧ 

សារលមិិត្ 

ក្្េករីជូនដំណឹង 
កមែវិ្ីរុណយរឭំកមួរទី ៦១ (៤មិងុនា ១៩៤៩ - ២០១០)  

        ទិវាប្តរាងំររគលក់មពុជាក្រោម(អតី្ត្កូ្ ង័្ុនី) ឲ្យក្ៅយនួ 
 នថងបៅរទ៏ ី ១៥ ដែឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១០ រតវូនងឹ្នថង ២ បកើត ដែបជសឋ ឆ្ន ុំខាល
បទស័ក ព.ស.២៥៥៤  
 បម៉ាង្ ៥ ោង ច្ជួបជុុំបង្បែូន ញតិមតិតជតិឆ្ង យ និង្បភ្ៀវកតិតិយសទុំង្       
ឡាយ ។ 
 បម៉ាង្ ៦ នងិ្ ០៥ នាទ ី  រពេះសង្ឃដែមររដឋអូនហអូ    េណៈរបតភូិសហពន័ធដែមរ
កមពុជាបរកាមពិភពបោក   និង្វរីបុរសដីសណត ទបនលបមេង្គ  បហើយនិង្រពេះសង្ឃ្ន
មុែននសុបិនដែមរបរកាមបាននិមនតនិង្អបញ្ជ ើញមកដល់ ។ 
 បម៉ាង្ ៦ នងិ្ ៣០ នាទ ីពិធបីគ្នរពទង្ជ់ាតិ (បទបភលង្ជាតិ)  
 បម៉ាង្ ៦ នងិ្ ៣៥ នាទី  នាទីរ ុំឭកដល់វញិ្ហា ណកខន័ធ វរីសមណៈ វរីបុរស វរីនារ ី
យុទធជន យុទធនារដីែមរ ដដលបានពលីកមមជវីតិ បដើមបមូីលបហតុ ជាតិ នងិ្សាសនា ។
 បម៉ាង្ ៦ នងិ្ ៤០ នាទ ីពិធីសាសនកចិ្ច   (នមសសការរពេះរតនរតយ័  និមនតរពេះ
សង្ឃដ្ឋរបង្សកូុលនិង្មនតពរជយបនាត ជូនដល់កមមវធិីបៅរារតបីនេះ។  
 បម៉ាង្៧នងិ្ ០៥ នាទ ី ពិធីឧទទិសនាម 
-េណៈកមមការអារាមាភបិាលវតតសាមេគីបសររីតនារាម។ 
-េណៈកមមការសមាេមដែមរបរកាម រដឋអូនហអូ 
-េណៈកមមការសាខាសហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាមននរដឋអូនហអូ  .ស .រ.អា 
-េណៈរបតិភូសហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាមពភិពបោក និង្វរីបុរសដដនដីសណត ទបនលបមេង្គ  
បហើយនិង្រពេះសង្ឃ្នមុែ ននសុបិនដែមរបរកាម។ 
 បម៉ាង្  ៧ នងិ្ ១៥ នាទ ី  របាុំជូនពរបដ្ឋយរកមុរបាុំអបសរា ននវតតសាមេគបីសរ ី
រតនារាម រកុង្កូឡឹមបឹស រដឋអូនហអូ ។ 

 បម៉ាង្ ៧ នងិ្ ៣០ នាទ ី   សុនទរកថារបស់បោក ថាច្ ់ សុង្ឡាយ របធាន
សមាេមដែមរបរកាមរដឋអូនហអូ ។ 
 អតថនយ័នថង ៤ មថុិនា (..............................................................) 
 បម៉ាង្ ៧ នងិ្ ៤០ នាទី សុនទរកថារបស់បោក តូ េមឹថុង្ អធបិតី សហពន័ធដែមរ
កមពុជាបរកាមពិភពបោក   ។ 
 បម៉ាង្ ៧ នងិ្  ៤៥ នាទ ី     របាយការណ៍សកមមភាពរបស់សហពន័ធ បដ្ឋយ
បោករបធានរបតិបតតិ ថាច្ ់ង្៉ុក ថាច្ ់ ។ 
 បម៉ាង្ ៨ នងិ្ ១៥ នាទី  ច្ុំណាបអ់ារមមណ៍របស់វរីបុរសដដនដីសណត ទបនលបមេង្គ 
ទមឹ សាែន (បបើមាន) បម៉ាង្៨ នងិ្ ២០នាទី   ច្ុំណាបអ់ារមមណ៍របស់ រពេះសង្ឃ្ន
មុែននសុបនិដែមរបរកាម បដ្ឋយបោក េមឹ បមឿ៉ន (បបើមាន) ។                                     
 បម៉ាង្ ៨ នងិ្ ២៥ នាទ ី   អុំណរេុណរបស់រកមុច្ុំណាតក់ារបុណយ បដ្ឋយ
បោក  ថាច្ ់សុង្ ឡាយ ។ 
                       ច្ុំបរៀង្សាវតារដែមរ បរច្ៀង្ជារកមុ បដ្ឋយរកមុតន្តនតពីភិពថមី   
ចបព់បីម៉ាង្ ៨ កនលេះដល់បម៉ាង្ ១២ អារធាតជាពធិរីា ុំកុំសានតកុំដរបដ្ឋយរកមុតន្តនត ីពិភពថម ី 
ននរកងុ្កូឡឹមបសឹ  រដឋអូនហអូ សហរដឋអាបមរកិ ។ កមមវធិបីនេះនងឹ្បញ្ចបប់ៅបវោបម៉ាង្ 
១២ អារធាត  ។ 
      សូមអររពេះេុណ នងិ្អរេុណ 
   េណៈកមមការសមាេម នងិ្សាខាសហពន័ធដែមរកមពុជាបរកាម 
        រដឋអូនហអូ   សហរដឋអាបមរកិ ។                       
             

របូភាពបង្ហា ញព ីបារា ុំង្ របេល់ ដដនដកីមពុជាបរកាម ( កូស័ង្សីុន) ឲ្យបៅបសតច្យនួប ម្ េះបាវដ្ឋយ កាលពនីថងទ ី០៤ ដែមថុិនា ឆ្ន ុំ ១៩៤៩ ។  របូថត៖ សឺង្ ខាន ់



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ រោច ខែវសិាែ ឆ្ន ាំខាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា  គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលៃ់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

( តពីបលែមនុ ) 
បដ្ឋយ ថាច្់ របជីា បេឿន 
ទតីាុំង្ភមូសិាន្តសត : 
បែតតទឹកប ម្  មានទីតាុំង្រពុំរបទល់

ខាង្បជើង្ជាប់នឹង្បែតតរកមនួស ( Kiên 
Giang )  ខាង្បកើត ជាប់នឹង្បែតតពល
ោវ ( Bạc Liêu ) និង្សមុរទខាង្ 
បកើត  ខាង្តបងូ្ ជាប់នឹង្សមុរទខាង្
បកើតនិង្រពុំរបទល់ខាង្លិច្ ជាប់ឈូង្
សមុរទនថ ។ 
បែតតទឹកប ម្ មានផីទដ ី ៥.២១១ 

េីឡូដម៉រតកាបរ ៉កនុង្បនាេះ 
ដីនរពមាន ១០០.៦០០ ហិច្តា 
ដីដរសមាន ១៣០.៥១៣ ហិច្តា 
 នរពបឈើកសិកមមមាន 

៣៣.៥៩១ ហិច្តា 
ដីច្ុំការមាន ៨.៣៣៤ ហិច្តា 
 ផីទដីជលផលមាន ២០៤.៣៨១ 

ហិច្តា 
បវនរសមុរទខាង្លិច្មានរបដវង្ 

៤៥ េម ជាប់និង្ឈូង្សមុរទនថ ឯបវន
រខាង្ បកើតមានរបដវង្ ១០៤ េម ជាប់
និង្សមុរទខាង្បកើត ។ 
រដ្ឋធ បាលភមូសិាន្តសតៈ 
បែតតទឹកប ម្ សពវនថង រតូវបានរបប

កុមមុយនិសតបវៀតណាមដបង្ដច្កជាទរីកុង្ 
ច្ុំនួន ១ និង្ ៨ រសុក  មាន ៩៧ ច្ុំនួន
ែ័ណឌ  សង្ហក ត់  ុុំ កនុង្បនាេះដច្កជា ៨ ស
ង្ហក ត់ ៨ ទីរមួរសុក និង្ ៨១  ុុំ ។ 
របជាជនៈ 
បែតតទឹកប ម្  មានរបជាជនសរបុ 

១.១៦៥. ៨៧៦ នាក់ ។ 
របជាជនរស់បៅតុំបន់ទីរបជុុំជន

មាន ២២០. ៦៥០ នាក់ បៅតាមជន 
បទមាន ៩៤៥ .២ ២២៦ នាក់ ។ 
របវតិតសបង្ខប : 
សិោចរកឹបៅរបាសាទរបាុំដលវង្ 

(Năm Căn) បៅបែតតទឹកប ម្  ដដលបាន
ចរបឡើង្ បដ្ឋយ រពេះរាជកុមារេុណវរ ័មន 
កនុង្សតវតសន៍ទី ៦ ននរេឹសត សករាជ 
បានបរៀបរាប់អុំពី របវតិតរបស់រទង្់ដទ ល់ ។ 
រពេះរាជកុមារ ឬ ដន់ តាង្ បច្ង្ បបើសរ

បសរ ជាភាសាច្ិនជារពេះរាជបតុតរបស់
រពេះនាង្កុលរបភាវត ី  និង្បកាណិឌ នយ 
ជ័យ វរ មន័ ដដលបានបសាយទីវង្គត បៅ
ឆ្ុំន  ៥១៤ ននរេឹសតសកករាជ ។ 
រពេះអង្គជារពេះរាជបុតត ននរពេះមហា

កសរត ដដលជារពេះច្័នទននរាជវង្ស        
បកាណិឌ នយ រពេះអង្គបានរតួតរតាកាន់កាប់
តុំបន់មយួ ដដលបិតារបស់រទង្់បានក
សាង្បៅបលើទីទកឹភក់ បៅរសុកទឹកប ម្  
បែតត ដរពកឫសស ីកមពុជាបរកាម ។ 
រសុកទឹកប ម្  សពវនថងបានកាល យជា 

បែតតមយួមានប ម្ េះទឹកប ម្  យួនបៅ 
កាម៉ាវ ( Cà Mau ) ។ ប ម្ េះថា ទឹក
ប ម្  បរពាេះបរជាយទកឹប ម្  របជុុំបដ្ឋយដង្
សឹទង្និង្ដរពកជាបរច្ើនដដលទឹក ននដង្ 
សឹទង្ដរពកទុំង្បនេះ េឺទឹកបៅបរជាយ 
ដដលសិថតច្បនាល េះ សឹទង្បាយហាប់ និង្ 
ដ្ឋុំកិន មានពណ៍ប ម្  ។ 

មយួវញិបទៀតពាកយថា បរជាយទឹក
ប ម្  មានបដើមកុំបណើ តកនុង្សម័យរពេះ 
បាទសូរយិវរ ័មនទី ២ បហើយតុំបន់បនេះបបើ
តាមបសៀវបៅសរបសរបដ្ឋយនដ របស់រពេះ 
បតជរពេះេុណ ថាច្់ ប៉ាង្ បានពនយល់ថា 
រពេះមហាកសរតសូរយិវរ ័មនទី ២ បានចត់
តាុំង្ឲ្យពញ្ហា បតបជាបៅរសុក បាសាក ់
បដើមបបីុំបពញបបសកកមមរតួតរតាបវនរ ស
មុរទខាង្តបងូ្ ។ ពញ្ហា បតបជា បានរប 
មូលអនករសុកបៅ បរជាយទឹកប ម្ បៅ    
កដនលង្ ដដលរពេះអង្គមាច ស់ដែមរមយួអង្គ 
និង្រពេះអង្គមាច ស់កសរតោីវបានបបង្ើកត
បៅរាជធានីមយួរបស់រពេះអង្គ ។ រពេះអង្គ
បានរបទនប ម្ េះថា បរជាយដែមរ ។ 
ពាកយថា បរជាយដែមរ បានកាល យបៅជា
រជុង្ដែមរ ។ 

 រជុង្ដែមរ សពវនថង ជាភូមសិាថ នរប 
មូលផដុ ុំននជនជាតបិដើមដែមរបរកាមនិង្មាន 
វតតមយួប ម្ េះថា វតត រជុង្ដែមរ ។ 
បោកតា តាុំង្ បហើស ដដលគ្នត់

បទើបដតអន ិ ច្ចធមមកនុង្ជនាម យុ ៩២ ឆ្ន ុំ 
កាលពីឆ្ន ុំ ២០០៥ និង្ បោកយយ 
តាុំង្ តូយ លិន បានអនិច្ចធមមកាល ពី
ឆ្ន ុំ ២០០៩ កនុង្ជនាម យុ ៧៩ រពឹទធ ចរយ
ទុំង្ពីរបនេះ មានរសុកកុំបណើ តបៅរសុក
ភូមរិាជេុយ (រាជរតកូល)  ុុំវលរសី
រសបណាេះ រសុករពេះបាទ ជាន់ទុក 
( Trần Văn Thời ) ននបែតតទឹកប ម្ និង្
ចស់ទុុំជាបរច្ើនបទៀត បានឲ្យដឹង្ថា មុន
សន្តង្ហគ មបោកទ១ី(សរង្ហគ មបោក បលើក 

ទី ២ ១៩៤៥ ) េឺមុនការកាប់សមាល ប់ 
ដែមរបដ្ឋយរបបយួនបយៀកមញិ ។ តុំបន់
បរជាយដែមរ ឬបរជាយទឹកប ម្ )េឺមានសុទធ 
ដតជនជាតិបដើមដែមរបរកាមរស់បៅ ។ ដែមរ
បរកាមទុំង្បនេះភាេបរច្ើន បានច្ុំណាក 
រសុកមានពីរសុករពេះរតពាុំង្(Trà Vinh) 
មករស់បៅ ។ ដែមរបរកាមទុំង្បនេះមាន
ជីវភាពធូរធារណាស់ កនុង្ មយួរេួសារៗ
មានដីដរសរាបរ់យហិតតា មានផទេះបកបឿង្ 
ជញ្ហជ ុំង្កាដ រ សសរផចិតសាម ច្ធ់ុំៗ សតវរក 
បីរាប់សិបនឹម ។ ឯជនជាតិយួននងិ្ច្ិន
មានមករស់ បៅោយោុំតិច្តចួ្ជន
យួនទុំង្បនេះមយួច្ុំនួនមកសីុឈនួលដែមរ
បរកាមនិង្បានសុុំទិញសុុំដច្កដរសច្ុំការ
ដរសរបស់ដែមរបរកាមតាុំង្ជាលុំបៅជាប
បណើដ រៗ ។ 
បរកាយការកាប់សមាល ប់ដែមរបៅឆ្ុំន

១៩៤៥ ជនជាតិបានយួនមករស់បៅ
បរច្ើនបឡើង្ៗជាលុំដ្ឋប់បៅបែតតទឹកប ម្ ។ 
ពួកជនជាតិយួនមកតាុំង្ទីលុំបៅ
បរកាយឆ្ុំន  ១៩៤៥ សុទធដតជាដែសរស
ឡាយនឹង្រកមុ យួនបយៀកមញិ (Việt 
Minh) ពួកបេចូ្លមកទរនាទ ន កាន់កាប់
ដី ដរសច្ុំការដែមរបរកាម បដ្ឋយរសស់ៗ ។ 
ឯជនជាតិបដើមដែមរបរកាមដដលបាន 

រចួ្ែលួនពី ការកាប់សមាល ប់របស់យួន   
បយៀកមញិបនាេះ េឺភាេ បរច្ើនបានរចួ្ែលួន
បដ្ឋយការរត់បេច្បៅរបមូលផដុ ុំបៅគ្នន
រតង្់មដុ ុំរសុកយ៉រ៉ាយរសុកហូផុង្ ននបែតត 
ពល ោវ និង្ហួសបៅបៅតុំបន់ដដល

មានដែមរបរកាមរស់ បៅបរច្ើន ឯបែតតោុំល ង្
ជាបរច្ើនបទៀតផង្ ។ 
បនាទ ប់ពីការកាប់សមាល ម់បានផុត

រលត់បៅដែមរ បរកាមបានវលិមករស់បៅ
កនុង្ភូមសិាថ នរបស់ែលួនវញិ មានតិច្តួច្
ណាស់ បរពាេះពួកគ្នត់បៅដតដក់ជាប ់
ការភ័យខាល ច្រអាអុំបពើកាប់សមាល ប់ពរីបប
យួនបយៀក មញិ ។ 
ការដកដរបប ម្ េះបែតត : 
កនុង្របបអាណានេិមយួនសម័យ

យ៉ឡុង្ (Gia Long ) មញិម៉ាង្ (Minh 
Mạng ) ១៨០៨ ទឹក ប ម្ រតូវបានរបប
បនេះចត់ជារសុកមយួបៅថា រសុក ឡុ
ង្បសៀង្ (Long xuyen ) សិថតកនុង្ បែតត
ពាម ( Hà Tiên )  ។ 
ឆ្ុំន  ១៨៨២  តុំបន់ទឹកប ម្  និង្ 

តុំបន់ពលោវ រតូវបានចត់ជាបែតតមយួ
មានប ម្ េះថាបែតតពលោវ ( Bạc 
Liêu )។ 
ឆ្ុំន  ១៩៥៦ - ១៩៧៥ របបសាធា 

រណរដឋបវៀត ណាមតុំបន់ទឹកប ម្ រតូវបាន
ចត់ជាបែតត មយួ ប ម្ េះ ថា អាង្បសវៀង្ 
(An Xuyên ) រឯីរបជុំជន់ទឹកប ម្  រតូវ
បានដ្ឋក់ប ម្ េះថា កាវ ង្ ឡុង្ ( Quan 
Long )។ 
ពីដែកុមភៈ ឆ្ន ុំ ១៩៧៦ ដល់ ឆ្ន ុំ 

១៩៩៦ កនុង្ របបយួនកុមមុយនិសដយួន
បែតត បែតតអាង្ បសវៀង្ ( An Xuyên ) 
និង្ដផនកមយួបទៀតរបស់បែតតពសោវ 
រតូវបានរមួបញ្ចូលជាបែតតមយួដដលមាន 
ប ម្ េះជាភាសា យួនថា មញិហាយ 
( Minh Hải ) ។ 
ឆ្ុំន  ១៩៩៧ បែតតមញិហាយ 

(Minh Hải) រតូវ បានដច្កជា ២ បែតត
វញិដដដលេឺ៖  

បែតតពលោវ ( Bạc Liêu ) 
បែតតទឹកប ម្  ( Cà Mau ) 
 តាមបសច្កីដសបរមច្របស់សមាជ

បលើកទ ី IX នាសម័យរបជុុំទី ១០ កាល
នថងទី ០៦ ដែវចិ្ឆិកា ឆ្ុំន  ១៩៩៦ ដដលកនុង្
បពលបនាេះ បែតតទឹកប ម្ មានរសុកទុំង្
អស់ច្ុំនួន ៦ ។ 

 វតតបៅបែតតទកឹប ម្ មាន ៧ េឺៈ 

1.វតតសិរមីង្គល (ដូវណាយ) 

2.វតតរជុង្ដែមរ  (បរជាយដែមរ) 
3.វង្សរសង្់រកបីប លៀច្   

4.សិរវីង្ាបុបាផ រាម  

5.មុនីវង្ាបុបាផ រាម (ទឹកប ម្  ) 

6.រាជេូយ (រាជរតកូល ) 

7.សតាថ បូជនីយរាម ( ញ៉នមថីម ) 
(បៅមានតបលែបរកាយ) 

អំៃីក្មត្រទឹកក្មែ  ឬ ក្មត្រោម៉ាវ 

វតតដែមរមយួបៅបែតតទកឹប ម្  ។ 

ដផនទបីង្ហា ញពទីតីាុំង្បែតតទកឹប ម្ ននដដនដកីមពុជាបរកាម ។ wikipedia 


