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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម សាលាករីខ្មែររកហម អំពីរ្ុកខ្មែរ អនររជាត ិព័ត៌មានជាត ិ

អាជ្ញា ធ ខែែ បដិទសធគទត្ោង ាំលឹក
ែួបថ្ងៃបារ់បងក់លពុជ្ញទត្ោល 

ចិនសនាលិនជួយោ ពា អ្នកបាញ់
នាវាកូទ ៉េខាងរបូង 

បចចនតគិ ខីែត្រ, ទោោះកុងកនុងទសស
នៈទសៀល 

សាលាកដីខែែ ត្កហលត្ានទាល
បណ្ដឹ ងខែែ ទត្ោល... 

អ្ាំពីទែរតទល-ស  
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បណ្ឌិ តជនជាតិយនួ៖ជនជាតិយនួនិងេិនជាអនកោប់ឆ្កា រព្រព 
ក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោមចប់ពី្តវតសរទី៍ ១៧ 

កាលពីថ្ងងទ ី២០ ខែឧសភា កន្លង
ទៅងមីៗទន្េះ ទៅកបុងនាទ ី “ជន្ជាតិទវៀត
ណាមរស់ទៅររបទ់ិសទី” ថ្ន្វទិយអាសីុ
ទសរជីាភាសាយួន្ បាន្ទៅទ្វើបទ
សម្ភា សន្៍ ន្ិងសួរនាាំរពេះសងឃខែមរទរកាម 
៣ អងគ រពមទាំងតាំណាង សហព័ន្នខែមរ
កមពុជាទរកាម (KKF) ជុាំវញិសាទ ន្ភាពថ្ន្
ការរស់ទៅរបស់ជន្ជាតខិែមរ ទៅខដន្ដ ី
កមពុជាទរកាម ទរកាយទពលខដលអាណា
ន្ិរមបារ ាំង បាន្កាត់ទឹកដីកមពុជាទរកាម 
ទៅឲ្យភារីទវៀតណាម បន្ថកាន្់កាបរហូត
មកទល់ន្ឹងបច្ចុបផន្បទន្េះ ។ 

កបុងឱកាសទនាេះខដរ វទិយអាសីុទសរ ី
ជាភាសាយួន្ បាន្អទ ជ្ ើញទលក
បណ្ឍិ តជន្ជាតិយួន្ម្ភប ក់ទ ម្ េះ ទង្វៀង   
វុ ាំង ហវី (Nguyễn Văn Huy ) ជាំនាញ
ខនបកសិកាពីជន្ជាតិទដើម ន្ងិជាអតីត
សាស្រ្សាថ ចារយទសសន្ៈវភិារ ខនបកតាំបន្់
អាសីុភារអាទរបយថ៍្ន្សា កលវទិយល័យ 
Diderot VII Paris របទទសបារ ាំង ។ 

បណ្ឍិ ត ទង្វៀង វុ ាំង ហវី (Nguyễn 
Văn Huy ) បាន្ពណ៌្នាថា ខែមរទរកាម 
ឬ ខែមរភារខាងទរកាម ថ្ន្តាំបន្់ទទន្លទម  
រងគ ។ កាលពីសម័យបារ ាំងទ្វើអាណា
ន្ិរមទនាេះ ជន្ជាតិខែមររតវូបាន្បារ ាំង
ញុេះញង់ថា ខដន្ដីសណ្ថ ទទន្លទមរងគទនាេះ 
ពីមុន្រឺជាខដន្ដីរបស់ខែមរ ទហើយបនាធ ប់
មករឺជន្ជាតិយួន្ជាអបកដទណ្ថើ មយក
មកកាន្់កាប់ យ្ងទន្េះទហើយ បាន្ជា
ជន្ជាតិខែមរសាម ន្ថា តាំបន្់ទន្េះជាទឹកដី
របស់ែលួន្ ទហើយនាាំគ្នប តាំងលាំទៅរហូត
មកទល់ន្ឹងបច្ចុបផន្បទន្េះ ។ ទលក 
Nguyen Van Huy បាន្បន្ថទទៀតថា 
ទៅទពលណាម្ភន្ឱកាសពួកទរ [ខែមរ
ទរកាម ] ខតងខតទរកាកទឡើងតវ្ ប្ុខន្ថទាំង

អស់ទន្េះ រឺជាការបងខាំច្ិតថខតប្ុទណាត េះ ការ
ពិតទៅគ្នម ន្អវីជាភ័សថុតង ខដលអាច្
បញ្ជជ ក់បាន្ទឡើយ ។ 

បណ្ឍិ ត ទង្វៀង វុ ាំង ហវី (Nguyễn 
Văn Huy ) បាន្បន្ថទទៀតថា ខដន្ដ ី  
សណ្ថ ទទន្លទមរងគរឺជាតាំបន្់ដាំបងូបងអស់
ខដលអាច្ចាត់ទុកថា  រឺមកពីកម្ភល ាំង
កាប់ឆ្កា របស់ ជន្ជាតិច្ិន្ (người Minh
ឬ người Tàu) ពួកទរបាន្មកតាំង
លាំទៅតាំបន្់ទន្េះ ចាប់ពីសតវតសរទ៍ី ១៧
មកទមលេះ ។ មូលទហតុខដលនាាំឲ្យតាំបន្់
ទទន្លទមរងគទន្េះ ម្ភន្ការរកីច្ាំទរ ើន្លូត
លស់ ររបខ់បបយ្ងក៏ទោយសារខត
កម្ភល ាំងថ្ន្ជន្ជាតិយួន្នងខដរ ម្ភន្ដូច្
ជាតាំបន្់ Châu Đốc, Cần Thơ, Long 
Xuyên,Mỹ Tho, Bến Tre  ជាទដើម ។ 

 បណ្ឍិ ត ទង្វៀង វុ ាំង ហវី (Nguyễn 
Văn Huy )  បាន្បន្ថទទៀតថា បញ្ជា
ជទម្ភល េះរបខទងរបទុងគ្នប  ខដលខតងទកើត
ម្ភន្ទឡើងរវងជន្ជាតិខែមរ ន្ិងអាជាញ ្រ 
មូលោឌ ន្ រឺចាប់ទនថើមពីម្ភន្ការយល់
រច្ឡាំកបុងជាំនាន្់បារ ាំង ។ ទៅឆ្កប ាំ ១៩៥៤ 
បារ ាំង បាន្របរល់ខដន្ដីសណ្ថ ទទន្លទម 
រងគ ឬ កូស័ងសីុន្ទៅឲ្យជន្ជាតិយួន្ ។ 
ចាប់តាំងពីទនាេះមកជន្ជាតិខែមរបាន្នាាំ
គ្នប ទចាទរបកាន្់ថា បារ ាំងកាតទ់ឹកដីទៅ
ឲ្យយួន្រឺ «ែុសន្ឹងច្ាប»់ ការពិតបា 
រ ាំងរតូវខតរបរល់មកឲ្យខែមរវញិ ទទើបរតូវ 
ទហតុអវីបាន្ជាទៅកាត់ឲ្យជន្ជាតិយួន្
ទៅវញិ ។  

អាំពីអតថសញ្ជដ ណ្ជាតិខែមរកមពុជា 
ទរកាម ខដលម្ភន្លកខណ្ែុសពីជន្ជាតិ
យួន្ តមការពណ៌្នារបស់បណ្ឍិ ត ទង្វៀង 
វុ ាំង ហវី (Nguyễn Văn Huy ) បាន្ឲ្យ
ដឹងថា៖ «ម្ភន្ភាពែុសគ្នប នងខដរ អាំពី

(អាន្តទៅទាំពរ័ទី ៤) 

 ែណ្ៈខដលខែមរទរកាមទៅជុាំវញីពិភពទលកកាំពុងនាាំគ្នប របារពនែបួទី ៦១ ថ្ន្ទវិបារ ាំងកាតខ់ដន្ដកីមពុជាទរកាមឲ្យទៅយួន្ថ្ងង
ទី ០៤ ខែមងុិនា ឆ្កប ាំ ១៩៤៩ - ០៤ មងុិនា ២០១០ ទនាេះ បណ្ឍិ តជន្ជាតយួិន្បាន្អេះអាងថា កមពុជាទរកាម រជឺាសាប ថ្ដរបស់ជន្ជាតិ
ច្និ្ន្ិងយួន្ជាអបកកាប់ឆ្កា រចាបព់សីតវតសរទ៍ី ១៧ មក ។ ច្ាំខណ្ក ទលក ថាច្់ ង្ុក ថាច្់ របធាន្សហពន័្នខែមរកមពុជាទរកាម  (KKF)    
បាន្អេះអាងថា វតថអារមរពេះពុទនសាសនារបស់ខែមរទរកាមទៅកមពុជាទរកាមបាន្កសាងទឡើងកបុង រ.ស. ៣៧៣ មនុ្ការកទកើតរជធាន្ី
ហាណូ្យរបស់យនួ្ទៅទទៀត ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០២ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា  គ. ស្. ២០១០ ២ 

សាលាករីខ្មែររកហម 

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅស្ហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ និពនធនាយក ថាេ់ របីជា ក្គឿន  
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាប់រលែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុុះថ្ងៃទី ១១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ ស្ហរដ្ឋអារមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័្ពទ: (408) 550 5060  
 ត្ពុះោជាណាចត្កកមពុជាៈ ផទុះរលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ោ 3 ស្ង្កា ត្់ស្ទឹងមានេ័យ ែណ្ឌ មានេ័យ  ោេធានីភនាំរពញ, ទូរស័្ពទ: (855) 017369-683  

រគហទាំព័រ: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
រ ុះពុមព៖រោងពុមពអងគរ ផទុះរលែ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ ស្ង្កា ត្់បឹងត្ស្ឡាង ែណ្ឌ ទួលរោក  ោេធានីភនាំរពញ 

សាលាកដីខ្មែររកហមរចនក្ចលបណ្ដឹ ងខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិក្វៀតណាម 
ការទសុើបអទងាតអាំពបីទឧរកិដឌកមម

របឆ្កាំងមនុ្សសជាតិ ន្ិងបទរបល័យពូជ
សាសន្ ៍ ទក់ទិន្ទៅន្ឹងការសម្ភល ប់
រង្គគ លជន្ជាតទិវៀតណាម ន្ិងរបជាពល
រដឌខែមរកមពុជាទរកាម ទៅកបុងទែតថច្ាំន្ួន្ប ី
ន្ឹងមនិ្អាច្ទ្វើទៅបាន្ទនាេះទទ ។ ទន្េះរឺ
ជាទសច្កឋីសទរមច្របស់អងគបុទរជាំនុ្ាំជរមេះ
ថ្ន្សាលកឋខីែមររកហម កាលពចុី្ងខែ
ទម-សាក៏ប្ុខន្ឋទទើបខតរតូវបាន្នសពវនាយ 
ជាសាធារណ្ៈកាលពីថ្ងងពុ្ មសលិមញិ
ទន្េះ។ 

ទន្េះជាបទឧរកិដឌទាំងពីរ ខដល
អតីតទមដឹកនាាំកាំពូលៗខែមររកហមច្ាំន្ួន្
៤ នាក់កាំពុងទទួលរងការ ទចាទរបកាន្ ់
ដូច្ជា ន្ួន្ ជា អតីតបង្ាំទី ២ ន្ិងជា
អតីតរបធាន្សភាខែមររកហម ទអៀង 
សារ ីអតីតបង្ាំទីបី ន្ិងជាអតីតរដឌមស្រ្ន្ឋី
ការបរទទស ទែៀវ សាំនន្ អតីតរបមុែរដឌ
ខែមររកហម ន្ិងអបករសី ទអៀង ្ីរទិន អតីត
រដឌមស្រ្ន្ឋរីកសួងសងគមកិច្ច។ 

កាលពីខែកុមាៈ ឆ្កប ាំ ២០១០ ទន្េះ 
សហទមធាវតីាំណាង ទដើមបណ្ឋឹ ងរដឌបផ   
ទវណី្ខែមរទរកាម ៩ នាក់ រមួទាំងអបកសុាំ
តាំងែលួន្ជាទដើមបណ្ឋឹ ងរដឌបផទវណី្ខដល
អេះអាងថា ជាខែមរទរកាមច្ាំន្ួន្ ១៧ នាក់ 
ន្ិងរកុម អបកអេះអាងថា ជាជាតិភារតិច្
ទវៀតណាម ១៦ នាក់ទទៀត មកពីទែតថ
កាំពងឆ់្កប ាំង តខកវ ន្ិងមកពទីែតថ ទោ្ិ
សាត ់ បាន្បឋឹងឧទនរណ៍្ទៅកាន្់អងគបុទរ
ជាំនុ្ាំជរមេះ របឆ្កាំងទៅន្ឹងដីការសទរមច្ 

រមួរបស់សហទៅ រកមទសុើបអទងាត ទលើ
សាំទណ្ើ សុាំបាំទពញកិច្ចទសុើបអទងាតច្ាំន្ួន្
ពីររបស់សហរពេះរជអាជាញ  រពមទាំង 

សាំទណ្ើ សុាំឲ្យម្ភន្កិច្ចទសុើបសួរបខន្ទម
របស់ទដើមបណ្ឋឹ ងរដឌបផទវណី្ោក់ព័ន្នន្ឹង 
ឧរកិដឌកមមរបឆ្កាំង មនុ្សសជាតិ ន្ិងបទ
របល័យពូជសាសន្៍ទៅទលើពលរដឌខែមរ

ទរកាម  ន្ិងទលើជន្ជាតទិវៀតណាម។ 
ទហើយសហទមធាវតីាំណាងទដើម

បណ្ឋឹ ងរដឌបផទវណី្ ទសបើសុាំឲ្យោក់ប ច្ូ ល 

ឧរកិដឌកមមទាំងទន្េះ ចូ្លទៅកបុងសាំណុ្ាំ
ទរឿងទលែ ០០២ ខដលម្ភន្ជន្ជាប់
ទចាទទាំងបនួ្ខាងទលើ ន្ិងរមួជាមយួឌុច្
នងខដរ ។ 

ក៏ប្ុខន្ឋទៅកបុងទសច្កឋីសទរមច្របស់
ែលួន្ ទៅរកមទាំងរបាាំរបូរបស់អងគបុទរជាំនុ្ាំ
ជរមេះចាត់ទុកថា បណ្ឋឹ ងឧទនរណ៍្ទនាេះ

មនិ្អាច្ទទួលយកបាន្ទទ។ 
ទលក ឡាស អលសិន្ មស្រ្ន្ឋីខនបក

ទាំនាក់ទាំន្ងកិច្ចការច្ាប់របស់សាលកឋី
ខែមររកហម ម្ភន្របសាសន្៍ ថា បណ្ឋឹ ង

ទនាេះរតូវបាន្បដិទស្ ទោយសារខត
ទដើមបណ្ឋឹ ងខាងទលើមនិ្សទិតទៅទរកាម
យុតថ ្ិការ ថ្ន្ការទសុើបអទងាតរបស់
សហទៅរកមទសុើបអទងាតទនាេះទទ។ 

ទោយខឡក ទលក ន្ី ចាន្់ ឌី 
ទមធាវមីយួរបូតាំណាងឲ្យទដើមបណ្ឋឹ ងរដឌ
បផទវណី្កបុងបណ្ឋឹ ងឧទនរណ៍្ ទន្េះ ម្ភន្
របសាសន្ថ៍ា ការសទរមច្របស់អងគបុទរ
ជាំនុ្ាំជរមេះមនិ្បាន្នឋល់យុតថិ្ មដ៌ល់ពល 
រដឌខែមរទរកាម ន្ិងជន្ជាតិទវៀតណាម
ខដលជាម្ភច ស់បណ្ឋឹ ងទនាេះទទ។ 

ទោយខឡក ទលក ន្ី ចាន្់ ឌី 
បាន្ម្ភន្របសាសន្យ្៍ងទន្េះ៖ " កបុង  
ឋាន្ៈគ្នត់ជាជន្រងទរគ្នេះពីឧរកិដឌកមមពី
សម័យខែមររកហម ការបដិទស្ទន្េះរឺ
ម្ភន្ភាពអយុតថិ្ ម៌ខដរ ទោយសារខតជា
ការណ៍្ពិតរឺគ្នត់ជាជន្រងទរគ្នេះ ដូច្ជន្
រងទរគ្នេះទូទៅខដរ"។ 

សូមរ ាំឭកថា ទសច្កឋសីទរមច្របស់
អងគបុទរជាំនុ្ាំជរមេះមនិ្អនុ្ញ្ជដ តឲ្យទ្វើការ 
ទសុើបអទងាត ទលើបទឧរកិដឌកមមរបឆ្កាំង
មនុ្សសជាតិន្ិងបទរបល័យពូជសាសន្ ៍
ទក់ទិន្ទៅន្ឹងការសម្ភល ប់រង្គគ លជន្
ជាតិទវៀតណាម ន្ិងរបជាពលរដឌខែមរកមពុ
ជាទរកាម ទន្េះទ្វើទឡើងរសបទពលខដល
សាំណុ្ាំ ទរឿងទលែ ០០២ រតូវទររ ាំពឹងថា 
អាច្ន្ឹងរតូវទបើកសវនាការទៅទដើមឆ្កប ាំ
២០១១ ខាងមុែទន្េះ ៕ VOA 

«កបុងឋាន្ៈគ្នតជ់ាជន្រងទរគ្នេះពីឧរកិដឌកមមពីសមយ័ខែមររកហម ការបដិទស្ទន្េះរឺម្ភន្ភាពអ
យុតថិ្មខ៌ដរ ទោយសារខតជាការណ៍្ពិតរឺគ្នតជ់ាជន្រងទរគ្នេះ ដូច្ជន្រងទរគ្នេះទូទៅខដរ» ។  

ទលក ន្ី ចាន្់ ឌ ីទមធាវមីយួរបូតាំណាងឲ្យទដើមបណ្ឋឹ ងរដឌបផទវណី្កបុងបណ្ឋឹ ងឧទនរណ៍្ 

ទៅរកមន្ងិមស្រ្ន្ថតុីលការរបស់អងគជាំនុ្ាំអាំទពើរបល័យពូជសាសន្ទ៍ៅកមពុជាអងគុយទៅកបុងសាលសវនាការ ។ AP 

អងគការ Amnesty International 
បាន្ទច្ញរបាយការណ៍្ឆ្កប ាំ២០១០របស់
ែលួន្ន្ិយយកតស់ម្ភគ ល់ អាំពកីារែវេះខាត
ការទគ្នរពសិទនិមនុ្សស ទៅកមពុជា កាល
ពីឆ្កប ាំ ២០០៩ កន្លងទៅ ។ អងគការអន្ថរ
ជាតិមយួទន្េះបាន្សរទសរថា ការបទណ្ថ
ញពលរដឌទច្ញពីលាំទៅោឌ ន្ទអាយទៅ
ទៅកខន្លងងមីទនាេះ បាន្បងាទអាយម្ភន្
នល ប្េះោល់ដល់ជីវភាពរបជាពលខែមរ
រប់ោន្រ់រួសារ ។ របាយការណ៍្ទន្េះរតូវ
បាន្សរទសរទឡើងបនាធ ប់ ពមី្ភន្ដាំទណ្ើ រ
របស់របតិភរូបស់ Amnesty Inter 
national មកកមពុជាជាទរច្ើន្ដង។ 

អងគការ  Amnesty International 
បាន្ទច្ញរបាយការណ៍្ អាំពីការទគ្នរព
សិទនិមនុ្សសទៅតមបណាថ របទទសនានា 
ទលើសកលទលក ខដលកបុងទនាេះក៏ម្ភន្

កមពុជាមយួខដរ ។ ទក់ទងន្ឹងកមពុជា 
អងគការទន្េះបាន្ន្ិយយសងាត់្ងន្ទ់ៅ
ទលើការបទណ្ថ ញទច្ញទោយបងខាំ ទោល
រកឺារបទណ្ថ ញពលរដឌរកីរក ខដលតាំងទី
ទៅតមសហរមន្ម៍និ្ទរៀបរយ កបុងទី
រកុងភបាំទពញ ទរកាមទហតុនលថារតូវយក
តាំបន្ក់បុងរកុងទន្េះ ទដើមផទី្វើការអភវិឌណន្ ៍
ទអាយពួកទរទៅរស់ទៅជាយទីរកុង
ខដលអាជាញ ្របាន្ទរៀបច្ាំទអាយទនាេះ។ 
 អងគការទលើកខលងទទសអន្ថរជាតបិាន្
សរទសរថា ការបទណ្ថ ញទច្ញទោយបងខាំ
ខបបទន្េះ បាន្បន្ថទ្វើទអាយប្េះោល់ដល់
ជីវភាពរបជាពលរដឌ រប់ោន្់ររួសារ 
ទហើយខដលពួកទរសុទនខតជាអបករកីរក។ 
អងគការទន្េះបាន្ទលើកបង្គា ញករណី្ជា
ទរច្ើន្ខដលបាន្ទកើតទឡើងកាលពទីពល
កន្លង ទៅ។ Amnesty International 

បាន្សរទសរថា យ្ងទហាច្ណាស់ម្ភន្
ការបទណ្ថ ញទច្ញទោយបងខាំច្ាំន្ួន្ ២៦
កខន្លង ខដលបាន្ប្េះោល់របជាពលរដឌ
របម្ភណ្២៧ ០០០ នាក់។ 

ទរៅពបីញ្ជា បទណ្ថ ញទច្ញទោយ
បងខាំទន្េះ អងគការទលើកខលងទទសអន្ថរ
ជាតិកប៏ាន្ទលើកទឡើងអាំពកីាររ ាំទលភ
សិទនិមនុ្សស កបុងវស័ិយទនសងទទៀតខដរ 
ដូច្ជា ទសរភីាពបទ ច្ញមតិ អាំទពើហិងា
ទៅទលើស្រ្សថីន្ិងកុម្ភរ បញ្ជា យុតថិ្មអ៌ន្ថរ
ជាតិជាទដើម។ 
 តមពិតអងគការ Amnesty Inter 
national ន្ិយយរមលកឹទឡើងវញិ ឬទលើក
យកមកបង្គា ញទហតុការណ៍្ខដលបាន្
ទកើតទឡើងទៅកមពុជាកាលពីទពលកន្លង 
ទៅ។ ឧទហរណ៍្ទក់ទិន្ន្ឹងវស័ិយ
ការោរសិទនិមនុ្សសទៅកមពុជា ទៅកបុង

របាយការណ៍្របស់ែលួន្ អងគការទន្េះសរ
ទសរថា រកុមអបកម្ភន្លុយ ន្ិងអបកម្ភន្
អាំណាច្ទៅបន្ថរ ាំទលភរបព័ន្នយុតថិ្ម៌ 
ទដើមផបីាំបិទម្ភត់រកុមរបជាពលរដឌ ខដល
ជាអបកតវ្របឆ្កាំងការរ ាំទលភយកដីរបស់
ពួកទរទនាេះ។ ភាជ ប់ជាមយួន្ឹងការអតទ ្ិ
បាយយ្ងដូទច្បេះ អងគការទន្េះបាន្
បង្គា ញថា ន្ររបាលបាន្ចាប់ែលួន្ស 
កមមជន្អបកតវ្យ្ងទហាច្ណាស់១៤៩ 
នាក់ ខដលបាន្តវ្ទោយសន្ថិវ ិ្  ី ទដើមផ ី
ការោរនធេះសខមផងរបស់ែលួន្។ កបុងទនាេះក៏
ម្ភន្ករណី្កម្ភល ាំងសន្ថិសុែបាញ់របជា
ពលរដឌទអាយរបសួនង ខដរ។ 

ច្ាំទោេះទសរភីាពបទ ច្ញមតវិញិ 
របាយការណ៍្បាន្កត់សម្ភគ ល់ថា ម្ភន្
ការទចាទរបកាន្ទ់ៅទលើរកុមមនុ្សស 
ខដលរេិះរន្រ់ោឌ ភបិាល។ កបុងទនាេះម្ភន្

ទលករសីមូ សុែហួរ តាំណាងរស្រ្សថ
រណ្បកសសម រងសុ ី ទលកហងស ច្រកា
ចាងហាវ ងកាខសតខែមរម្ភច ស់រសុក។ រឯី
ទលក ោាំ សិទន ចាងហាវ ងកាខសត
មន្សិការរតូវសទរមច្ច្តិថផ្អអ កការនាយ 
ទរកាយពបីាន្ដឹងថាម្ភន្ការទសុើបអទងាត
ទលើរបូទលក ទរកាមបទទចាទរបកាន្ព់ី
បទញុេះញង ់ តមរយៈការនាយអតទបទ
កាខសតរបស់ទលក។ 
 ោក់ព័ន្នន្ឹងករណី្ហិងាទលើរសីន្ិង
ទកមងស្រ្សថីវញិ របាយការណ៍្បាន្សរទសរ
ថា ទោយសារការែវេះខាតការអនុ្វតថន្៍
ច្ាប់ បញ្ជា អាំទពើពុករលួយកបុងតុលការ 
ន្ិងការទោេះរសាយសាំណ្ងទរៅរបព័ន្ន
តុលការទាំងអស់ទន្េះបាន្ទ្វើឲ្យម្ភន្ 
ការចាប់ែលួន្ ន្ិងទចាទរបកាន្់ទលើរកុម
អបករបរពតឹថទលមើសបាន្តិច្តូច្បាំនុត 

Amnesty International៖ "អនកមានលយុនិងអនកមានអំណាេក្ៅបនររកំ្លាភេាប់" 

(តទៅទាំព័រទី ៣) 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០២ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា  គ. ស្. ២០១០ ៣ 

ព័ត៌មានជាត ិ

អាជាញ ្រ រកុងភបាំទពញ មនិ្អនុ្ញ្ជដ ត
ឲ្យសម្ភរមខែមរកមពុជាទរកាមទ្វើពិ្ីរ ាំលឹក
ែួបថ្ងងបាត់បងទ់ឹកដខីែមរទរកាម ៦១ ឆ្កប ាំ 
ខដលអាណាន្ិរមន្ិយមបារ ាំង កាត់
របរល់ទៅឲ្យរបទទសទវៀតណាមររប់
ររង កាលពីថ្ងងទី ៤ ខែមងុិនា ឆ្កប ាំ
១៩៤៩ នាសួន្ច្ារមុែវតថបទុមវតី ទៅ
ថ្ងងទ ី ៤ ខែមងុិនាខាងមុែ ទៅតមការ
ទសបើសុាំទឡើយ។ 

ទលក ថាច្់ ទសោឌ  របធាន្សម្ភ 
រមខែមរកមពុជាទរកាម ម្ភន្របសាសន្ឲ៍្យ
វទិយអុាសីុទសរដីឹងថា អាជាញ ្ររកុងភបាំ 
ទពញ បាន្ហាមមនិ្ឲ្យសម្ភរមទរៀបច្ាំ
ពិ្ីរ ាំលឹកែួបថ្ងងបាត់បង់ទឹកដីខែមរ កមពុជា
ទរកាម ខដលទរគ្នងទ្វើ ថ្ងងទី ៤ ខែមងុិនា 
ឆ្កប ាំ ២០១០ នាសួន្ច្ារមុែវតថបទុមវត ី
ទៅតមការទសបើសុាំទឡើយ ទោយបខងវរឲ្យ
ទៅរកទីតាំងទនសង។ 

ទទេះយ្ងទន្េះកឋី ទលក ថាច្់    
ទសោឌ  ឲ្យដឹងថា ទៅថ្ងងទី ២៦ ខែ   
ឧសភាទន្េះ សម្ភរមបាន្ោក់លិែិតជា
ងមីទទៀតទៅថាប ក់ដឹកនាាំសាលរកុង ទដើមផ ី
សុាំទីតាំងពហុកីឡាោឌ ន្ជាតិអូឡាាំពិក 
ទដើមផរីបារពនពិ្ជីាំន្ួសវញិ ប្ុខន្ថមនិ្ទន្់
ម្ភន្ការទ្លើយតបពីមស្រ្ន្ថសីាលរកុងភបាំ 
ទពញទៅទឡើយទទ ។ 

ទលក ថាច្់ ទសោឌ  ម្ភន្រប 
សាសន្ដូ៍ទច្បេះ ៖ «ែញុ ាំម្ភន្ការទសាក   
សាថ យខដរ ពីទរោេះតាំងពីឆ្កប ាំ ២០០០ 
ទរៀងរហូតមក ខាងសាលរជធានី្
ភបាំទពញ មិន្ខដន្ម្ភន្ការជាំទស់ ឬក៏
បដិទស្មឋងណាទទទទើបខតឆ្កប ាំទន្េះ ហាក់
ដូច្ជាមិន្ទន្់ម្ភន្ការឯកភាពគ្នប ទៅ
ទឡើយ ។ រល់ឆ្កប ាំម្ភន្ការរអាក់រអលួែលេះ 
ប្ុខន្ថសាលរជធានី្បាន្ែិតែាំ និ្ងបាន្

អនុ្ញ្ជដ តឲ្យទយើងរបារពនពិ្ីទន្េះជាទរៀង
រល់ឆ្កប ាំ» ។ 

ទរៅពទីសាកសាថ យ ន្ិងបារមាខាល ច្
មនិ្ម្ភន្ទីតាំងរបារពនពិ្ីរ ាំលឹកែួប 
ទលក ថាច្់ ទសោឌ  ឲ្យដឹងថាពិ្ទីន្េះ 
សម្ភរមបាន្ន្ិមន្ថរពេះសងឃច្ាំន្ួន្ 
១៩៤៩ អងគ ន្ិងម្ភន្ពលរដឌចូ្លរមួ
របម្ភណ្ ២ ោន្់នាក់ ចូ្លរមួប្ុខន្ថខបរ
ជាអាជាញ ្រមនិ្បាន្នឋល់ទីតាំងទៅវញិ ។ 

ទលកបន្ថថា ពិ្រី ាំលឹកែួប ទរៅពី

ន្ិមន្ថរពេះសងឃសូរតមន្ថបងួសួងឧទធិស
កុសលដល់ វញិ្ជដ ណ្កខន្នមហាបុពវបុរស 
បាន្បូជាជីវតិទលើបុពវទហតុការោរជាតិ 
សាសនា ន្ិងទឹកដី ពិ្ទីន្េះ ក៏ទដើមផ ី
ោស់រ ាំលឹកដល់កូន្ខែមរជាំនាន្ទ់រកាយ ពី
ការឈចឺាប់ ការបាត់បងទ់ឹកដី ឲ្យច្ងចាាំ 
ន្ិងខសវងយល់ពីរបវតថសិាស្រ្សថដឈ៏ចឺាប់
ទន្េះនងខដរ ។ 

ទឹកដខីែមរកមពុជាទរកាម ខដល       
បច្ចុបផន្ប សទិតទរកាមការររប់ររងរបស់

របទទសទវៀតណាម រតូវបាន្អាណា
ន្ិរមន្ិយមបារ ាំង កាត់របរល់ទោយ
ែុសច្ាប់ទៅឲ្យរបទទសទវៀតណាមររប់ 
ររង ទៅថ្ងងទ ី ៤ ខែមងុិនា ឆ្កប ាំ១៩៤៩ 
ទាំងមនិ្ម្ភន្ការយល់រពមពីពលរដឌ
ម្ភច ស់របទទស ខដលរិតរតឹមថ្ងងទី៤ ខែ
មងុិនា ឆ្កប ាំ ២០១០ ទន្េះ ម្ភន្រយៈទពល 
៦១ ឆ្កប ាំរត់ ។ 

ទលក តាំង សារៈ របធាន្សាខា
សហព័ន្នខែមរកមពុជាពិភពទលករបចាាំកមពុ

ជា ម្ភន្របសាសន្ឲ៍្យវទិយអុាសីុទសរដីឹង
ទៅថ្ងងទី ២៦ ខែឧសភាថា អាជាញ ្ររកុង
ភបាំទពញ រួរពិចារណា ន្ិងជួយ សរមួលទី
តាំងដល់ខែមរទរកាម បាន្របារពនពិ្រី ាំលឹក
ែួបថ្ងងបាត់បងទ់ឹកដី ដ៏ឈចឺាប់ទឡើង      
វញិ។  ទលកបន្ថថា ខែមរទរកាមសាទរ
ច្ាំទោេះការគ្នាំរទពីររបម់ស្រ្ន្ថរីជការឬពល 
រដឌទាំងអស់ ខដលបាន្គ្នាំរទសកមមភាព 
ថ្ន្ការទមទរសិទនិអវីមយួ របស់ខែមរ
ទរកាមកន្លងមក ប្ុខន្ថទបើមស្រ្ន្ថីរជការ ឬ
ពលរដឌមយួច្ាំន្ួន្មនិ្គ្នាំរទសកមមភាព
ខែមរទរកាមទទ សូមអាណិ្តកុាំយកទជើងរ
ទឹក ។ 

ទលកម្ភន្របសាសន្ដូ៍ទច្បេះ៖«អវី ៗ  
ខដលខែមរកមពុជាទរកាមទ្វើទឡើង ទដើមផ ី
ទមទរសិទនិទសរភីាពរបស់ែលួ ន្ ទៅខដន្
ដីខែមរកមពុជាទរកាម ទបើសិន្ជាមស្រ្ន្ថីរោឌ ភិ
បាលកឋី របជាពលរដឌខែមរដថ្ទទទៀតកឋី ទបើ
ម្ភន្សនាថ ន្ចិ្តថអាណិ្តអាសូរដល់ខែមរ
កមពុជាទរកាម ទយើងសូមខងលងអាំណ្រ         
រុណ្ ។ ប្ុខន្ថទបើសិន្មិន្បាន្ជួយ រិតរូរ
ទទ សូមកុាំបទ ច្ញទយបល់ ឬបទ ច្ញ
សកមមភាពណាទនសងៗទទៀត ខដលជា
ការរ ាំងសធេះដល់ការទមទររបស់បងបអូ ន្
ខែមរកមពុជាទរកាម»។ 

វទិយអុាសីុទសរ ី មនិ្អាច្សុាំការ
បញ្ជជ កព់ទីលក ខកប ជុតិម្ភ អភបិាល
រជធាន្ភីបាំទពញ ជុាំវញិការោក់លិែិតជា
ងមីទទៀត របស់សម្ភរមខែមរទរកាម ទសបើសុាំ
ទីតាំងងមី ទដើមផរី ាំលឹកែួបទលើកទ ី៦១ ឆ្កប ាំ 
ថ្ន្ការបាត់បង់ទឹកដីខែមរកមពុជាទរកាម
បាន្ទទ ទៅថ្ងងទី ២៦ ខែឧសភាទន្េះ ៕ 

 

អាជាា ធររកុងភនំក្ពញ បដិក្្ធគក្រមាងរលំកឹមួបព្ងៃប្តត់បង់ទឹកដីកមពុជាក្រោម 

ខនន្ទីខដន្ដកីមពុជាទរកាម ។ 

   ទរៅពី
ទន្េះ Amnesty Inter national ក៏បាន្
ន្ិយយសទងខប ពីសកមមភាពរបស់តុ 
លការខែមររកហមនងខដរ។ 

របាយការណ៍្ទន្េះបាន្ទ្វើទអាយ
ទលក ទិត សុធា អបកនាាំោកយរបស់អងគ
ភាពរបតិកមមរហ័សរបស់ទីសថីការ រណ្ៈ
រដឌមស្រ្ន្ថែីឹងសមារ ទហើយបាន្ទៅ

របាយការណ៍្ទន្េះថា ជារបាយការណ៍្
ខាវ ក់ខភបកទទៀតនង ។ ទបើតមទលកទិត 
សុធា អបកសរទសររបាយការណ៍្ទន្េះមនិ្
បាន្សាគ ល់ពសីាទ ន្ភាពជាក់ខសថងរបស់ 
កមពុជា ទហើយសរទសររបាយការណ៍្ខតពី
ច្ម្ភង យគ្នម ន្ការខសវងយល់ច្ាស់លស់ 
។ ទក់ទងន្ឹងបញ្ជា បទណ្ថ ញទច្ញ 
ទលក ទិត សុធា បាន្ពន្យល់ថា រោឌ ភិ

បាលបាន្ទ្វើការទោេះរសាយ សរម្ភបរ់ប 
ជាពលរដឌកបុងនាមមនុ្សស្មទ៌ៅទទៀត
ទបើ ទទេះជាកបុងករណី្ែលេះម្ភន្អបកន្ទយ 
បាយទៅពីទរកាយទ្វើឲ្យការទោេះ រសាយ
ម្ភន្ការយឺតយ្វកទ៏ោយ ។ ជារមួ 
ទលកទិត សុធា បាន្រចាន្ទចាលរបាយ
ការណ៍្របស់ Amnesty International 
ទន្េះ ៕ RFI  

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម  នាយទរៀងរល់ថ្ងង តមទរហទាំពរ័ www.vokk.net 

(តមកពីទាំពរ័ទ ី២) 
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អំពីខ្មែរក្រោម 

ការទគ្នរពរបតបិតថិសាសនា ជន្ជាតខិែមរ
ទៅកមពុជាទរកាម ជាអបកកាន្់រពេះពុទន
សាសនាខនបកខាងទងរវទ រឯីជន្ជាតិ
យួន្ជាអបកទគ្នរព ន្ងិរបតបិតថិរពេះពុទន
សាសនាខាងមហាយន្ ឬកទ៏គ្នរព
បូជាជីដូន្ជីតជាទដើម ។ មយង្ទទៀត 
ភាពែុសគ្នប អាំពីភាសា ន្ិងការរបកាន្់
ពូជសាសន្៍ បាន្ញុាំងឲ្យជន្ជាតិទាំង
ពីរទន្េះម្ភន្ការរស់ទៅ ោច្់ឆ្កង យពីគ្នប
ណាស់ បាន្ន្័យថា ជន្ជាតិខែមរទរៀបការ
ខតជាមយួន្ងឹជន្ជាតខិែមរប្ុទណាត េះ ។ 
ទរោេះខតមូលទហតុទន្េះ បាន្នាាំឲ្យជន្
ជាតិខែមររស់ទៅខញកោច្់ទោយខឡកពី
ជន្ជាតិយួន្ ។ ជាទូទៅជន្ជាតិខែមរ
ខដលរស់ទៅតមបទណាថ យចាប់ពតីាំបន្់ 
ទែតថម្ភត់រជកូ (Châu Đốc) រហូតដល់
ទែតថោមបារជ (Long Xuyên) ទែតថ
រពេះរតោាំង (Trà Vinh) ន្ិង កាំពង់ឬសស ី
(Bến Tre) រឺជាតាំបន្់របស់ពួកទរ ។ 
ជន្ជាតិខែមរបាន្បងាបទងាើតវតថអារម ន្ិង
កសាងនារ ទហើយទ្វើជាកខន្លងជួញលក់
ដូរ ទហើយន្ឹងម្ភន្វបផ្ម៌ពិទសស
សរម្ភប់ពួកទរនងខដរ »។ 

ជាទរឿយៗ ទៅទពលណាខដលទរ
ទ ើញម្ភន្ការដទណ្ថើ ម ឬជទម្ភល េះអវីមយួ 
ទរខតងទចាទថា ជន្ជាតិខែមរច្ងទ់រកាក
ទឡើងទមទរទៅតាំបន្់សវ័យភាព។ ប្ុខន្ថ 
តមការពិតពួកទររគ្នន្់ខតច្ង់បាន្សិទនិ
ទសរភីាពកបុងការរស់ទៅការន្ិយយសថី 
ការទគ្នរពរបតបិតថិសាសនា ន្ិងវបផ្ម៌
ខដលពួកទរកាំពុងរស់ទៅខតប្ុទណាត េះ ។ 

បណ្ឍិ ត ទង្វៀង វុ ាំង ហវី (Nguyễn 
Văn Huy ) បាន្ទរៀបរប់បន្ថទទៀតថា 
ជន្ជាតិយួន្បាន្បងាូរ្ម ទៅរតង់
តាំបន្់ទទន្លទមរងគទន្េះ ទរច្ើន្ជាងជន្ជាតិ
ខែមរខដលបងាូរទៅទលើខដន្ដីរបស់ពួកទរ
ទៅទទៀត ។ ដូទច្បេះ ពុាំម្ភន្ទហតុនលណា
មយួខដលជន្ជាតិខែមរទាំងទនាេះ អាច្
ទមទរទៅតាំបន្់សវ័យភាព ទៅទលើទឹក
របស់ជន្ជាតិយួន្បាន្ទឡើយ។ សរម្ភប ់
របទទសទវៀតណាមទយើងវញិ វមនិ្ជាការ
សាម ន្ដល់ ទហើយមនិ្អាច្ទកើតទឡើង ន្ិង
ទ្វើទៅរចួ្បាន្ទឡើយ ទហើយសូមផខីតជន្
ជាតិខែមរ ទៅទលើទឹកដទីវៀតណាម ពួកទរ
ក៏មនិ្ខដលរតិដល់បញ្ជា ទន្េះខដរ ។ 

សហពន័្នខែមរកមពុជាទរកាម (KKF) 
រតវូបាន្បទងាើតទឡើង៖ 

ទោយខឡក សរម្ភប់ខែមរទរកាម 
ខដលរស់ទៅទរៅរបទទសវញិ  ទរកាយឆ្កប ាំ 
១៩៧៥ ពួកទរបាន្របមូលនថុ ាំគ្នប  រចួ្

បទងាើតទច្ញជារបូរងអងគការមយួខដល
ម្ភន្ទ ម្ េះថា សហព័ន្នខែមរកមពុជាទរកាម 
(Khmers Kampuchea-Krom 
Federation ) ។ 

រណ្ៈកមមការនាយកមយួរបូថ្ន្អងគ 
ការមយួទន្េះ រឺទលក រតនឹ្ ម្្ភន្់ រនិ្ បាន្
ម្ភន្របសាសន្៍របាប់វទិយអុាសីុទសរ ី ជា
ភាសាយួន្ អាំពីទគ្នលបាំណ្ងថ្ន្ច្លនា
របស់ែលួន្ថា ៖ «ទដើមផតីស ូរបឆ្កាំង ន្ិង 
ទម ទរឲ្យរដឌអាំណាច្បកសកុមមុយន្ិសថ
ទវៀតណាមទគ្នរពសិទនិទសរភីាព កបុងការ
ជាំទន្ឿសាសនា សិទនិមនុ្សស ក៏ដូច្ជា
សិទនិសថីពីបញ្ជា ជន្ជាតទិដើម »។ 

រតទ់រច្ទច្ញពរីបទទសទវៀតណាម 
ទដើមផសុីាំសិទនិរជកទកាន្ខនបកន្ទយបាយ៖ 

ទៅទដើមឆ្កប ាំទន្េះ រពេះសឃខែមរទរកាម
ច្ាំន្ួន្ ៦ អងគបាន្រត់ទច្ញពីរបទទសទវៀត
ណាមមកសុាំសិទនិរជកទកាន្ ទៅឧតថម
សបងការអងគការសហរបជាជាតិទទួល
បន្ធុកជន្ទភៀសែលួន្ (UNHCR) របចាាំទី
រកុងបឹងកក់ របទទសថ្ង ។ ទរកាយពី
ម្ភន្ការទរជាមខរជង ពីសហព័ន្នខែមរ    
កមពុជាទរកាម រចួ្មក រពេះសងឃខែមរទរកាម 
៣ អងគរតវូបាន្របទទសស ុយខអតនថល់
សិទនិរជកទកាន្ ទហើយរពេះសងឃ ៣ អងគ
ទទៀត របទទសហូឡង់នថល់សិទនិរស់ទៅ
រសប់ច្ាប់របទទសរបស់ែលួន្ ទោយមូល
ទហតុន្ទយបាយសាសនា ។  

ងមីៗទន្េះ ែណ្ៈខដលទ្វើដាំទណ្ើ រមក
ដល់រកុង Washington DC ជាមយួ 
ន្ឹងរណ្ៈរបតភិូសហព័ន្នខែមរទរកាម រពេះ
សងឃ ៣ អងគន្ិមន្ថមកពរីបទទសស ុយ
ខអតបាន្ទរៀបរប់ដល់វទិយអុាសីុទសរជីា
ភាសាយួន្ថា មូលទហតុខដលនាាំឲ្យរកុម
រពេះអងគទរច្ទច្ញពីខដន្ដីកមពុជាទរកាម
ទនាេះ រឺទោយរដឌអាំណាច្ទវៀតណាមបាន្
ចាប់នសកឹ ចាប់ោក់ពន្ននាគ្នរ ការទ្វើ
ទរណុ្កមមកបុងបន្ធប់ ុាំឃាំង ទហើយន្ឹង
ការរាំរមរាំខហងដល់សុវតទភាពផ្អធ ល់ែលួន្
កបុងែណ្ៈ ខដលរពេះអងគទច្ញពីពន្ននា 
គ្នរថ្ន្របទទសទវៀតណាម ។  

រពេះសងឃខែមរទរកាម ទាំងទនាេះរមួ
ម្ភន្ រពេះទតជរពេះរុណ្ ទឹម សាែន្ 
អតីតរពេះទៅអ្ិការវតថភបាំដិន្ ខាងទជើង 
ទែតថតខកវ របទទសកមពុជា រពេះទតជ    
រពេះរុណ្ រឹម ទមឿន្ ន្ងិ រពេះទតជ     
រពេះរុណ្ យញ័ តូន្ ។ 

រពេះសងឃទាំង ៣ រពេះអងគខាងទលើ 
បាន្ទរៀបរប់អាំពីដាំទណ្ើ រជីវតិពីការរស់ទៅ
កបុងពន្ននាគ្នរ ន្ងិទុកខលាំបាកថ្ន្ការឈឺ
ចាប់របស់រពេះអងគ ទរកាយទពលទច្ញពី
ពន្ននាគ្នរ ន្ិង បាន្ម្ភន្ពុទនដីការអាំពី
ការទ្វើទរណុ្កមមឥតឈប់ឈរ ខដល
បាន្អនុ្វតថទោយអាជាញ ្រទវៀតណាម ដ៏
អមនុ្សស្ម៌ជាទបីាំនុតមកទលើរពេះកាយ 
រពេះអងគ រពមទាំងបាន្ទរៀបរប់ពីរទបៀប

ខដលរពេះអងគរតូវបាន្ទរបងខាំឲ្យសារភាព 
ន្ិងចុ្េះហតទទលខា ទលើឯកសារទនសងៗ
ទទៀត ទោយអាជាញ ្រទវៀតណាមបាន្រប      
ឌិតទឡើង ទដើមផបីន្ថទ្វើការចាប់ែលួន្មក
ទលើរបជាជន្ខែមរទរកាមខដលគ្នម ន្ទទស
ជាទរច្ើន្នាក់ទទៀត ។ សកមមជន្របឆ្កាំង
របស់ខែមរទរកាមទាំង ៣ រពេះអងគបាន្តអូញ
ខតអអាំពីសាទ ន្ភាព សុែភាពរបស់រពេះអងគ
ទរច្ើន្ខដលម្ភន្ការខរបរបួល បនាធ ប់ពី
ទទួលរងការវយដាំនធួន្ៗ ន្ិងរងការចាក់
ថាប ាំជាទរច្ើន្ទលើក កបុងទគ្នលបាំណ្ងច្ង់
ឲ្យសាល បទ់ៅទពលខដលទចាទសួររពេះអងគ
មថងៗ ។ ការចាក់ថាប ាំទន្េះជា្មមតរតូវ
បាន្អនុ្វតថទោយអាជាញ ្រទវៀតណាម 
ទដើមផបីាំផ្អល ញដល់ែួរកាលជន្រងទរគ្នេះ 
ន្ិង ទដើមផបីងខាំខែមរទរកាមណាខដលរប 
ឆ្កាំងន្ឹងយួន្ឲ្យសារភាព ។  

សិទនិមនុ្សសរតវូបាន្ទរជាន្ឈ់ល៖ី 
ទវៀតណាមទរបើការចាក់ថាប ាំទៅ

ទលើសកមមជន្អបករបឆ្កាំងរបស់ខែមរទរកាម
ទន្េះ រឺជាការរ ាំទលភមយួយ្ងច្ាស់
រកខឡតច្ាំទោេះអនុ្សញ្ជដ របឆ្កាំង ន្ឹងការ
ទ្វើទរណុ្កមមរបស់អងគការសហរបជា 
ជាតិ ។ 

ទៅទពលខដលវទិយអុាសីុទសរជីា
ភាសាយួន្បាន្ទចាទសួរថា ទតើម្ភន្វ ិ
ធាន្ការទោេះរសាយបាន្ទទ ពបីញ្ជា
ពលរដឌខែមរទរកាមខដលរស់ទៅទលើទឹកដី

ទវៀតណាមជាយូរមកទហើយទនាេះ ទហើយ
ខែមរទរកាម ក៏ដូច្របជាជន្ទវៀតណាម រតូវ
បាន្រស់ទៅទលើខដន្ដខីតមយួឬ? 

កបុងរណ្ៈកមមការនាយកថ្ន្សហ
ព័ន្នខែមរកមពុជាទរកាម ទលក រតនឹ្ ម្្ភន្រនិ្ 
បាន្ទ្លើយតប ន្ឹងសាំន្ួរខាងទលើយ្ង
ដូទច្បេះ ៖ ច្ាំទោេះបញ្ជា ទន្េះ រោឌ ភបិាល   
ទវៀតណាម រតវូខតទនថើមរាំន្តិទោយែលួន្
ឯង ទយើងែញុ ាំទមថច្អាច្ម្ភន្សមតទភាព
បាន្ ទយើងែញុ ាំច្ង់រស់ទៅទោយសន្ថិភាព 
ទលើទឹកដីម្ភច ស់ែលួន្ឯង ។ ទយើងែញុ ាំមនិ្រតូវ
ការច្ងកាំហឹង ទរ ើសទអើង ន្ិងការខបង
ខច្ក ពីទរោេះទយើងជាអបកកាន្់រពេះពុទន
សាសនា ។ ប្ុខន្ថ រកុមទមដឹកនាាំរោឌ ភ ិ 
បាលយួន្ទទ ខដលជាំរញុឲ្យទយើងែញុ ាំម្ភន្
អងគការទន្េះទឡើង ទបើសិន្ជារបទទសទវៀត
ណាម ជារបទទសមយួខដលរបកបទៅ
ទោយលទនិរបជា្ិបទតយយទនាេះ ទយើងែញុ ាំ
ក៏គ្នម ន្អងគការទន្េះខដរ »។ 

ទលក រតនឹ្ ម្្ភន្រនិ្ បាន្ម្ភន្រប 
សាសន្៍បន្ថទទៀតថា៖ «ទៅកមពុជាទរកាម 
ម្ភន្រពេះសងឃបសួទរៀន្រប់មុនឺ្អងគ ម្ភន្
វតថអារមជាង ៥០០ វតថ ន្ិងពុទនបរស័ិទ
រប់លន្នាក់ ។ ប្ុខន្ថ ការបទងាើតសាទ ប័ន្ 
ឬអងគការណាមយួ ទដើមផជីាតាំណាងក៏
គ្នម ន្ ។ ដូទច្បេះ វជាទរឿងមយួខដលមនិ្
អាច្ទទួលយកបាន្ទទ ទបើគ្នម ន្សិទនិ ទ្វើ
ទមថច្សមរមពុទនសាសនាឯករជយបាន្ 
។ ទៅររប់ទែតថថ្ន្ខដន្ដីសណ្ថ ទមរងគ 
ពុទនសាសនាខែមរ រតូវបាន្សទិតទរកាម
អាំណាច្ររបរ់រងរបស់សម្ភរមពុទនសា 
សនាទវៀតណាម រចួ្សទិតទរកាមការរតួត
ពិន្ិតយរបស់រណ្សិរយទទៀត ។ 

ទក់ន្ិន្ ទលក Nguyen Van 
Huy ម្ភន្របសាសន្៍ថា កបុងសតវតសរទ៍ ី
១៧ ជន្ជាតិយួន្ន្ិងច្និ្ជាអបកកាប់ឆ្កា រ
ថ្រពទៅខដន្ដីកមពុជាទរកាមទនាេះ  ទលក 
ថាច្់ ង្ុក ថាច្់ របធាន្របតបិតថិថ្ន្សហ
ព័ន្នខែមរកមពុជាទរកាម បាន្ម្ភន្រប 
សាសន្៍ថា វតថអារមរពេះពុទនសាសនា
ទៅកមពុជាទរកាម បាន្កសាងទឡើងមុន្
ការទកើតទឡើងថ្ន្រដឌធាន្ហីាណូ្យ ទទៀត 
រឺវតថសមផរួរងស ី (សមផរួ) បាន្កសាង
ទឡើងកបុង រ.ស. ៣៧៣ រឺមកទល់ទពល
ទន្េះម្ភន្អាយុកាលដល់ទៅ ១៦៣៧ 
ឆ្កប ាំទហើយ ។ ច្ាំខណ្កទីរកុងហាណូ្យ 
ម្ភន្អាយុរបម្ភណ្ជិត ១០០០ ឆ្កប ាំខត
ប្ុទណាត េះ ដូច្ទន្េះ ខែមរទរកាមជាម្ភច ស់
រសុកថ្ន្ខដន្ដីកមពុជាទរកាម ៕ 

   

បណ្ឌិ តជនជាតិយនួ៖ជនជាតិយនួនិងេិនជាអនកោប់ឆ្កា រ 

ព្រពក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោមចប់ពី្តវតសរទី៍ ១៧ 
(តពទីាំព័រទី ១) 

ពីទ្វងទៅសាថ ាំ៖ រពេះទតជរពេះរុណ្ រឹម ទមឿន្ ,រពេះទតជរពេះរុណ្ ទឹម សាែន្ , រពេះទតជរពេះរុណ្ យញ័ ទូន្  
ន្ងិ ទលក ថាច្់ ង្ុក ថាច្់ របធាន្របតបិតថសិហពន័្នខែមរកមពុជាទរកាមនថល់បទសម្ភា សន្ដ៍ល់វទិយអុាសីុទសរជីាភាសាខែមរទៅរដឌធាន្ី

Washington  សហរដឌអាទមរកិ ។   



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០២ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា  គ. ស្. ២០១០ ៥ 

អំពីរ្ុកខ្មែរ 

បេចនរគិរខី្មរត, ក្ោោះកងុកនងុទ្សនៈក្្ៀម 
កកន្៖ របិយមរិតជាទីទមរតី! ែញុ ាំធាល បប់ាន្ចុ្េះនាយមយួច្ាំនួ្ន្ទហើយ របកាសសឋីអាំពី ” ទរឿងរ្វបាតដ់ាំបងកបុងទសសន្ៈទសៀម, ខែរតវបុិលសស្រ្ង្គគ ម“  ខដលសុទនសឹងជា

ខែរតខែមរ ធាល បរ់តូវបាន្របទទសទសៀម កាលទណាេះ (បច្ចុបផន្បរបទទសថ្ង) កាន្ក់ាបអ់ស់រយៈទពលយ្ងយូរឆ្កប ាំ រហូតដល់ជន្ជាតិទសៀម ទាំងទនាេះ យល់រច្ឡាំរប់
ប ច្ូ លជាខដន្របទទសទរទៅទហើយ។ ការខដលរជការខែមរបាន្រតឡបក់ាន្ក់ាបខ់នន្ដីទាំងទនាេះមកវញិ មនិ្ខមន្ជាការថ្ច្ដន្យទទ ទោលរឺទច្ញមកអាំពីកម្ភល ាំងទញើស
្មយ្ងអងអ់ាច្ថ្ន្បណាឋ រពេះ មហាកសរ័តិយ ៍និ្ងឥសសរជន្ខែមរដថ្ទៗទទៀតរបម់និ្អស់។ 

ថ្ងងទន្េះ ែញុ ាំសូមទលើកជូន្របកាសមយួទទៀត សឋីអាំពីខែរតខដន្មយួទទៀតថ្ន្ខនន្ដីខែមរខដលធាល បរ់តូវបាន្របទទស ទសៀម កាលទណាេះកាន្ក់ាបខ់ដរ ទោលរឺខែរតទកាេះ
កុងបច្ចុបផន្ប (សមយ័ទនាេះ រជការទសៀម មនិ្ខមន្កាន្ក់ាបទ់ែតថទកាេះកុងបច្ចុបផន្បទន្េះទាំងរសុងទទ ទោលរឺរកុងទកាេះកុង (បច្ចុបផន្បរកុងទែមរភូមនិ្ធ) និ្ងភារមយួខនបក
ប្ុទណាត េះ)។ 

កាលទណាេះរជការទសៀមបាន្ផ្អល ស់ទៅខែរតទនាេះថា «បច្ចន្ថរិរខីែរត»។ សទមឋច្រពេះសងឃរជ ជួន្ ណាត ទលកកធ៏ាល បប់ាន្ម្ភន្រពេះរជបន្ធូលអាំពីទរឿងទន្េះខដរ។ 
ទដើមផឲី្យរជាបកាន្ខ់តច្ាស់ ែញុ ាំសូមអទ ជ្ ើញទលកអបកតមោន្អាន្ អតទបទដូច្ខាងទរកាមទន្េះ៖ 

ទែតថបច្ចន្ថរិរខីែរត អតតីកាលថ្ន្
រកងុទកាេះកុង ឬទែមរភមូនិ្ធ 

បច្ចន្ថរិរខីែរត (ថ្ង៖ ปจัจนัตคริเีขตร) រឺ
ជាអតីតរកុងមយួថ្ន្អាណាច្រកែម (ថ្ង
ទរបើោកយែម ជាំន្ួសោកយ ខែមរ) ថ្ងទសៀម
បាន្របឹអូសមកទ្វើជារបស់ែលួន្កបុង
សម័យរជជកាលទី៥ ទហើយខដលជាខែរត
ជាប់របទល់ខដន្សមុទធ ម្ភន្ភាពសាំ 
ខាន្់ដូច្គ្នប ន្ឹងទែតថច្ន្ធបុរ ី (ថ្ង៖ จนัทบรุ)ี 

ន្ិងទែតថរតត (ថ្ង៖ ตราด) ពអីតីតនងខដរ 
។ បច្ចុបផន្បម្ភន្ទីតាំងសទិតទៅកបុងរកុង
ទកាេះកុង ថ្ន្ទែតថទកាេះកុងរបស់របទទស
កមពុជា។ ខដន្ដីទែតថទន្េះរតូវបាន្ធាល កម់ក
ជារបស់បារ ាំង រពមជាមយួន្ឹងខនបកខាង
សាឋ ាំទទន្លទមរងគ រទឺែតថជយបុរ ី (លវ 

អាន្ថា ថ្សយៈប ុរ)ី ន្ិងទែតថច្មាស័្ក 
កាលរ.ស.១៩០៤។ 

របវតថ ិ
តាំងពីទដើមមក ទកាេះកុងរឺជាទែតថ

មយួរបស់រជអាណាច្រកខែមរ ខតរហូត
មកដល់សម័យខដលខែមរសទិតទៅទរកាម
ការរតួតរតរបស់ទសៀម រពេះទៅរកុង
ទសៀមក៏រពេះបរមរជឱង្គា រឲ្យតាំងទកាេះ
កុងជាខនបកមយួ របស់រកុងរតត។ 

ទៅ រ.ស.១៨៥៥ រពេះបាទសទមឋច្
រពេះច្មទៅល ទៅយូហួ បាន្ម្ភន្រពេះបរម
រជឱង្គា រឲ្យតាំងទកាេះកុង ទោយរពេះរជ
ទន្នាមរកុងទន្េះថា រកុងបច្ចន្ថរិរខីែរត 
ទដើមផឲី្យកាល យជារកុងជាប់សមុទធខនបក
ខាងទកើតរបស់ថ្ង ទោយសារជារកុង

ខដលម្ភន្ថ្នធដីជាប់ន្ឹងរបទទសខែមរ ន្ិង
របទទសយួន្ ។ 

ទហតុខដលរជជកាលទី ៤ (រពេះបាទ
សទមឋច្រពេះច្មទៅល ទៅយូហ)ួ រពេះរជ
ទន្ទកាេះកុងថា បច្ចន្ថរិរខីែរត ករ៏ឺទដើមផ ី
ឲ្យជួន្ន្ឹងរកុង របច្ួបរីរែី័ន្ន (ថ្ង៖ 
ประจวบครีขีนัธ์) ខដលសទិតទៅភារខាងលិច្
របស់ថ្ង ទហើយខដលរកុងទាំងពីរទន្េះ
សទិតទៅកបុងរយៈទទឹងដូច្គ្នប ។ 

មកដល់ រ.ស.១៨៧៩ រពេះបាទ
សទមឋច្រពេះច្មទៅល ទៅយូហួ រទងរ់ពេះករ ុ
ណារពេះរជានុ្ញ្ជដ តឲ្យរពេះអងគទៅ 
សាយសន្ិទវងស ចាតត់ាំងសាទ ន្ីយ
ទហាន្ជាយខដន្សមុទធភារខាងទកើត 
ឯរកុងជលបុរ ី បាងរពេះ រសុកបាងលៈ

មុង រកុងរៈយង្ រកុងខកលង រកុងច្ន្ធបុរ ី
រសុកែលុង រកងុរតត រកុងបច្ចន្ថរិរខីែរត 
ន្ិងទកាេះសទមតទរៅ ទដើមផតីទល់ន្ឹង
បារ ាំងតមខដន្សមុទធ។ 

តមកទៅ រ.ស.១៨៩២ បារ ាំង
ចាប់ទនឋើមទរបើទហាន្ បងខាំថ្ង ទោយ
ទលើកកងទ័ពមកទដញទហាន្ថ្ងឲ្យ
ទច្ញពខីដន្ដខីនបកខាងទ្វងថ្ន្ ទទន្លទមរ
ងគ ខដលជាទហតុបណាឋ លឲ្យជាយខដន្
ថ្ងម្ភន្បញ្ជា ទទវទឡើង ទហតុដូច្ទន្េះរពេះ
អងគករ៏ពេះរជានុ្ញ្ជដ ត ខតងតាំងកមមការ
របឹកាការោររពេះរជអាណាខែរតទឡើង 
ន្ិងចាតក់ងបញ្ជជ ការទ័ពតមរកុងខដន្
សមុទធទឡើង។ 

ទៅរ.ស.១៨៩៣ រជការទសៀម

បាន្ខតងតាំងឲ្យនាយពលនាវច្តវ  
ពញជលយុទនទយ្ិស្រ្ន្ធ (André du 
Plésis de Richelieu) ជាអបកចាត់ការ
ការោររពេះរជអាណាខែរត ភារខាង
ទកើត ។ ខាងរកសួងការបរទទសក៏ម្ភន្
បញ្ជជ មកទៅហាវ យខែរត ទៅតាំបន្់ទន្េះ 
ទោយរមួទាំងរកុងបច្ចន្ថរិរខីែរតនង ឲ្យ
ជួយ ពញជលយុទនទយ្ិស្រ្ន្ធ ចាតក់ារ
ររបយ្់ង ខដលទក់ទងន្ឹងការការោរ
រពេះរជអាណាខែរត ។ 

(ទៅម្ភន្តទលែទរកាយ) 
 

ទីតាំងរកងុទាំងពីរទៅទលើកូអឌីទន្ភមូសិាស្រ្សថ  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០២ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា  គ. ស្. ២០១០ ៦ 

អនររជាត ិ

មស្រ្ន្ឋប្ីារិសាទ ន្បាន្ទច្ញបញ្ជជ ឲ្យ
រកុមហ ុន្នឋល់ទសវ អុីន្ទ្ើណិ្ត រ ាំងែធប់
ទរហទាំព័រ វទីដអខូច្កគ្នប ទមើល ខដលម្ភន្
របជារបិយភាព YouTube ទោយ
ន្ិយយថា ខែសអាតវ់ខីដអ ូ ទនាេះម្ភន្
ម្ភតិការរបម្ភងសាសនាកាន្់ខតទរច្ើន្
ទឡើង។ អបកទ្លើយ្លងព័ត៌ម្ភន្ វអីូទអ 
Sean Maroney រយការណ៍្ពិសាឋ រពីទី
រកុងអុិសាល ម្ភបាដ។ ទលក អ ូ ្ួក សូម
ជូន្ទសច្កឋខីរបសរមួល ។ 

ការហាមរបាមរបឆ្កាំងមកទលើ
បណាឋ ញវទីដអ ូអុីន្ទ្ើណិ្ត YouTube 
ទៅកបុងរបទទសប្ារីសាទ ន្ ទកើតទឡើង
មយួថ្ងង ទរកាយពតុីលការកាំពូលរបស់
របទទសប្ារិសាទ ន្បាន្រ ាំង ែធប់មយួរយៈ
នូ្វទរហទាំព័ររបស់បណាឋ ញសងគមទក់ 
ទងគ្នប  Facebook ។ រកុមហ ុន្ Face 
book ន្ិយយថា ន្ឹងទ្វើការទសុើបអទងាត 
មកទលើឧបផតិឋទហតុទន្េះ។ 

រកុមទមធាវអីុិសាល មបាន្ជាំទស់ន្ឹង
ទាំព័រមយួទៅកបុង Facebook ខដល
ទលើកទឹកច្ិតឋអបកទរបើរបាស់ទរហទាំព័រឲ្យ
យករបូពយករមីហាម្ភដ យកទៅបិទទៅ
ទលើទរហទាំព័រ ។  អបកកាន្់សាសនា    
អុិសាល មភារទរច្ើន្ចាត់ទុកររប់របូពយការ ី
មហាម្ភដ ខដលរបឌិតទឡើងជាការរប 
ម្ភងពិសិដឌទមើលង្គយ។ 

មស្រ្ន្ឋរីោឌ ភបិាលន្ិយយថា ទរន្ឹង
តមឃល ាំទមើលដឹតដល់ ថាទតើអបកទរបើ
របាស់បណាឋ ញអុីន្ទ្ើណិ្ត យករបូពយ
ការទីៅទរបើទៅទលើទរហទាំព័រដថ្ទទទៀត 
ទហើយទបើរបសិន្ជាទរទ្វើដូទច្បេះខមន្ មស្រ្ន្ឋី
រោឌ ភបិាលន្ឹងបន្ឋការហាមរបាមមកទលើ
បណាឋ ញអុីន្ទ្ើណិ្ត ។ អបកនាាំោកយ
រកសួងការបរទទសប្ារិសាទ ន្ ទលក 
Abdul Basit បាន្ទ្លើយទៅន្ឹងកាខសត

ថា៖ “ការវយរបហារ តមពយបាទ ន្ិង
អារកកខ់បបទន្េះ ទ្វើឲ្យម្ភន្ការចុ្កចាប់
ដល់អារមារបស់រកុមអុិសាល ម ទៅជុាំវញិ

ពិភពទលក ទោយទរមនិ្អាច្ទទួល
យកបាន្ទឡើយទៅទរកាមខែលការោរ 
ទសរភីាពកបុងការសខមថងមត”ិ។ 

ទរទ ើញម្ភន្មនុ្សសទដើរតវ្យូរៗ
មឋង ទូទាំងរបទទសប្ារិសាទ ន្ ទោយ
ម្ភន្អបកែលេះទមទរឲ្យរោឌ ភបិាលទច្ញ
បរម្ភមអច្ិថ្ស្រ្ន្ឋយម៍កទលើ បណាឋ ញ 
Facebook។ 

ទលក Wajah-us-siraj របធាន្

របតិបតឋនិាយករបស់រកុមហ ុន្ អុីន្ទ្ើ
ណិ្ត Service Provider Natayel 
កបុងរបទទសប្ារីសាទ ន្ បាន្ន្ិយយ

របាប់ វអីូទអ អាំពបីទបញ្ជជ ខដលទលក
បាន្ទទួលពអីាជាញ ្រប្ារីសាទ ន្។ 

ទលក Wajah-us-siraj បាន្ម្ភន្
របសាសន្៍ថា៖ “ទរន្ិយយថា ទពល
ណាខដល Facebook ន្ិង YouTube 
បាន្ដកទច្ញនូ្វ វទីដអូ ន្ិង ម្ភតិការទរ
មនិ្ចូ្លច្ិតឋទនាេះ អាជាញ ្រន្ឹងអនុ្ញ្ជដ ត
ឲ្យទរហទាំព័រទនាេះទបើកទវ រទឡើងវញិ ទៅ
កបុងរបទទសប្ារីសាទ ន្។ 

ទសវ Blackberry កប៏ាន្រតូវ
ប្ឈបម់យួរគ្នសិន្ខដរ។ សកមមជន្
ការោរសិទនមិនុ្សសដ៏លផទី ម្ េះ ជន្ជាតិ

ប្ារីសាទ ន្ ទលករសី Farzana BarI 
ន្ិយយរបាប់ វអីូទអថា វមនិ្ខមន្មុែ
នាទីរបស់រោឌ ភបិាលទទ កបុងការចាប់
ពិរទុនការសខមថងមតទិោយសារខតម្ភន្
មនុ្សសែលេះអាច្ទមើល ទ ើញទរឿងទន្េះ ជា
ការរបឆ្កាំងន្ឹងែលួន្។ 

ទលករសី Farzana BarI បាន្
ន្ិយយយ្ងទន្េះ៖ “ែញុ ាំយល់ថា ទន្េះជា
ការទ្លើយតបមនិ្សមទហតុនល។ វដូច្

គ្នប ។ វដូច្គ្នប ន្ឹងការចាត់ទុកមនុ្សសែលេះ
ថា មនិ្អាច្ទ្វើទសច្កឋសីទរមច្រតឹមរតូវ 
ទោយចាត់ទុកមនុ្សសទាំងទនាេះដូច្កូន្
ទកមង”។ 

ព័ត៌ម្ភន្ចុ្េះទៅកបុងទរហទាំព័រ 
ទោយអបកបទងាើតទាំព័រច្រមូងច្រម្ភសកបុង
Facebook ន្ិយយថា វជារទង ់
រទយមយួថ្ន្ការតវ្របឆ្កាំងការរាំរមពី
សាំណាក់រកុម អុិសាល មន្ិយមរជុលមក
ទលើរកុមអបកបទងាើតរាំនូ្ររបូកាំខបលង កបុងទូរ
ទសសន្អ៍ាទមរកិាាំងថ្ន្កមមវ ិ្ ទីៅថា 
“South Park”។ រកុមន្ិយមរជុលទនាេះ
បាន្រាំរមនលិករកមមវ ិ្ ទូីរទសសន្ ៍
ទោយទ្វើឲ្យអបកសាឋ បយ់ល់ថា ពយការ ី
មហាម្ភដ បាន្រតូវទរទមើលទ ើញទសលៀក
ោក់ខសផកខាល  មុ ាំ ដូច្ទរបង្គា ញកាលពី
ទដើមឆ្កប ាំទន្េះ។ ទរកាយមក ទរបាន្របាប់
ឲ្យដឹងថា  ពយការ ី មហាម្ភដមនិ្បាន្
លកែ់លួន្ទៅកបុងសទមលៀកបាំោក់ទនាេះទទ  
ខតទរកាយមកពយការបីាន្រតូវបិទបាាំង
ទោយរាំនូ្សទមម ។ 

របទទសប្ារីសាទ ន្បាន្រ ាំងែធបទ់រ
ហទាំព័រ YouTube បទណាឋ េះអាសន្ប 
កាលពីឆ្កប ាំ២០០៨ ទោយសារខតអបកសរ
ទសរទរឿងភាពយន្ឋទៅទីកខន្លង បាន្
ពិព័រណ៍្នារមពរីកូរន្ ថា ជាទសៀវទៅហាវ
សីុសន្ិយម។ 

បាតុកមមម្ភន្កាំហឹង កប៏ាន្ទដើរតវ្
ទូទៅកបុងរបទទសន្ិយមសាសនាអុិសាល
ម កាលពីឆ្កប ាំ ២០០៥ ន្ិង ២០០៦ 
ទរកាយ ខដលកាខសតថ្ន្របទទសោណឺ្
ម្្ភកបាន្ទបាេះពុមពនាយតុកាតកាំខបលង 
ជាទរច្ើន្ជារបូពយករមីហាម្ភដ ៕  VOA 

មស្តនដីប្ត៉ា គីសាា នបញ្ជា ឲ្យរាងំមទប់ក្គហទំព័រ YouTube 

«ការវយរបហារ តមពយបាទ និ្ងអារកកខ់បបទន្េះ ទ វ្ើឲ្យម្ភន្ការចុ្កចាបដ់ល់អារមារបស់រកុម
អិុសាល ម ទៅជុាំវញិពិភពទលក ទោយទរមនិ្អាច្ទទួលយកបាន្ទឡើយទៅទរកាមខែលការោរ ទសរ ី
ភាពកបុងការសខមថងមតិ» ។ ទលក Abdul Basit អបកនាាំោកយរកសួងការបរទទសប្ារិសាទ ន្  

ទន្េះជាទិដឌភាពទរហទាំព័ររបស់ youtube។  

ថាក់ ្ុនី ជាក្ភរវជនខ្មនឬ?  
កាលពីថ្ងងអង្គគ រទី ២៥ ឧសភា 

សាលឧរកិដឌថ្ង បាន្ទច្ញដីកាឲ្យតម
ចាប់ែលួន្ទលកអតីតនាយករដឌមស្រ្ន្ថថីាក់ 
សីុន្ ខដលសាប ក់ទៅទរៅរបទទស តាំងពី
ឆ្កប ាំ ២០០៦ មកទមល្េះ ។ អាជាញ ្រថ្ងទចាទ
ថាក់ សីុន្ ថាទៅពីទរកាយអាំទពើហិងា 
ខដលបាន្ទកើតទឡើងកបុងទពលបាតុកមមជា
ទរច្ើន្សបាថ ហ៍របស់ពួកអាវរកហម ទៅទី
រកុងបាងកក ។ ទតើ ថាក់ សីុន្ ជាទភរ
វជន្ខមន្ឬ ? ទតើដីកាចាប់ែលួន្ងមីមយួទន្េះ
របឆ្កាំងន្ឹងមហាទសដឌីថ្ង អាច្ន្ឹង
សទរមច្ទគ្នលទៅរបស់វខដរឬទទ? 

តមរយៈការទច្ញដីកាឲ្យចាប់ ែលួន្
ទលក ថាក់ សីុន្ កបុងបទឧរកិដឌទភរវកមម 
កាលពីថ្ងងអង្គគ រទី ២៥ ឧសភាអាជាញ ្រ

ថ្ងបាន្សទរមច្ច្ិតថ របកាសសស្រ្ង្គគ មរប 
ឆ្កាំង ន្ឹងអតីតនាយករដឌមស្រ្ន្ថរីបូទន្េះ 
ខដលបន្ថទ្វើឲ្យរដឌអាំណាច្ទីរកុងបាងកក
ភ័យខាល ច្ ទទេះជាទលករស់ទៅបរទទស
ឆ្កង យខសន្ឆ្កង យពឆី្កកន្ទយបាយជាតិ
កទ៏ោយ ។ រោឌ ភបិាលទចាទទលកថាក់ 
សីុន្ ថាបាន្ញុេះញង់ពួកអាវរកហមឲ្យ
ទងើបបេះទបារ ន្ិងថាបាន្លួច្នថល់របាក់
ទដើមផរីទរទងច់្លនាបាតុកមមទមទរឲ្យ
ទលក អាភសីុីតលខលងពមីុែតាំខណ្ង
នាយករដឌមស្រ្ន្ថី ។ 

ច្ាំទោេះរដឌអាំណាច្ទីរកុងបាងកក 
ទលកថាក់ សីុន្ ជាទភរវជន្ ។ ពីទរោេះ
មយង្ ទលកថាក់ សីុន្ ជាអបកបាន្ចាត់
ខច្ងពីទរៅរបទទសច្លនាបេះទបារ ន្ិង

ពីទរោេះមយង្ទទៀត ទលកមហាទសដឌរីបូ
ទន្េះ ជាអបកបាន្នថល់លុយឲ្យទិញអាវុ្
ទាំងអមាលម្្ភន្ ខដលទររកទ ើញទៅ
កបុងជាំរ ាំរបស់ពួកអាវរកហម ។ រជឺាការ
ទចាទរបកាន្ម់យួ្ងន្់្ ងរ ពីទរោេះទលក
ថាក់ សីុន្ ន្ឹងអាច្របឈមមុែន្ឹង
ទទសរបហារជីវតិ របសិន្ទបើម្ភន្រប 
ទទសណាមយួរពមចាប់រចួ្ទហើយ រប 
រល់ែលួន្ទលកទៅឲ្យរោឌ ភបិាលថ្ង។ 

ទតើ ថាក ់សីុន្ ទៅឯណា កបុងែណ្ៈ
ទន្េះ? 

រោឌ ភបិាលថ្ងកាំពុងរកមុែទលក 
ថាក់ សីុន្ ខដលមនិ្ដឹងជាសាប ក់ទៅកបុង
របទទសណាមយួទៅទពលទន្េះ។ តម
ខដលទរដឹង ទលកមហាទសដឌរីបូទន្េះ

បាន្តាំងលាំទៅោឌ ន្ទៅឌូថ្ប(Du ba ï )  
តាំងពីឆ្កប ាំ ២០០៦ ឆ្កប ាំខដលរកុមនាយ
ទហាន្ថ្ងបាន្ទ្វើរដឌរបហារទម្ភល ករ់បូ
ទលកទច្ញពី តាំខណ្ងនាយករដឌមស្រ្ន្ថី។ 
ក៏ប្ុខន្ថ ទលកថាក់ សីុន្ទ្វើដាំទណ្ើ រទរច្ើន្ 
មថងទៅរបទទសកមពុជាជាទីខដលទលក
ម្ភន្តាំខណ្ងជាទរីបឹការបស់រជ រោឌ ភិ
បាល មថងទៅរបទទសអងទ់រលស។ ទហើយ
កាលពីសបាថ ហ៍មុន្ ទរបាន្ទ ើញទលក
ទៅទីរកុងប្ារសីរបទទសបារ ាំង។ ប្ុខន្ថ 
ទលកបាន្ចាកទច្ញពីប្ារសី កាលពថី្ងង
ច្ន្ធទី ២៤ ឧសភា ទដើមផទីៅរបទទសម្ុង
ទតទន្ទស្រ្ហាគ (Monténégro)។ រួរន្ិយយ
ថា ទលកថាក់ សីុន្ ម្ភន្សញ្ជជ តមិ្ុងទត
ទន្ទស្រ្ហាគ  ទហើយទន្េះមនិ្ខមន្ថ្ច្ដន្យទទ 

ពីទរោេះច្ាប់ថ្ន្របទទសម្ុងទតទមទស្រ្ហាគ
ហាមមនិ្ឲ្យចាប់ប ជ្ូ ន្ពលរដឌ ម្ុងទតទន្
ទស្រ្ហាគ ទៅឲ្យរោឌ ភបិាលបរទទសណាមយួ
ទឡើយ ។ យ្ងណាក៏ទោយព័ត៌ម្ភន្ចុ្ង
ទរកាយបញ្ជជ ក់ ថា ទលក ថាក់ សីុន្ 
បាន្ចាកទច្ញពមី្ុងទតទន្ទស្រ្ហាគ កាលពី
ថ្ងងអង្គគ រទ២ី៥ឧសភាមសលិមញិ ខតទរ
មនិ្ដឹងថា ទលកទ្វើដាំទណ្ើ រទៅទីណាទទ 
។ ទរដឹងថាទលកន្ឹងមនិ្មករបទទស
បារ ាំង ទដើមផចូី្លរមួទៅថ្ងងទី ៣១ ឧស
ភាកបុងការជខជកពិភាកាជាមយួអបកសារ
ព័ត៌ម្ភន្ទៅវជិាជ សាទ ន្មយួកបុង ទីរកុងប្ារ ី
សដូច្ការទរគ្នងទុកទនាេះទទ ។ 

យ្ងណាក៏ទោយ កាលពីថ្ងងអង្គគ រ
ទី២៥ ឧសភា  (តទៅទាំព័រទ ី៧) 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០២ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា  គ. ស្. ២០១០ ៧ 

អនររជាត ិ
េិន្នាមិនជួយោរពារអនកប្តញន់ាវាកកូ្រ ៉ាខាងតបងូ 

ថ្ងងសុរកទី២៨ ខែឧសភា ទៅទពល 
ទៅបាំទពញទសសន្កិច្ច ទៅកូទរខ្ាងតផងូ 
ទលកនាយករដឌមស្រ្ន្ថចី្ិន្ទទួលរង នូ្វ
សម្ភព ្យ្ងខាល ាំង កបុងសាំណុ្ាំ ទរឿងលិច្នា 
វច្មាាំងកូទរខ្ាងតផងូ។ សម្ភព ្ទន្េះបាន្ 
ទកើន្កាន្់ខតខាល ាំង ទៅទរកាយទពលខដល
ជប្ុន្បាន្របកាសបខន្ទមទណ្ឍ កមមទលើកូ
ទរខ្ាងទជើងខដរកាលពីរពឹកថ្ងងសុរក។ 

របឈមមែុន្ឹងសម្ភព ្យ្ងខាល ាំង
ខបបទន្េះ ទលកទវន្ ជាប្ាវ បាន្ខងលងថា 
ច្ិន្ ន្ឹងមនិ្ជួយ ការោរអបកខដលបាន្
បាញ់ពន្លិច្នាវច្មាាំងកូទរខ្ាងតផងូទនាេះ 
ទទ ។ មនិ្រតឹមខតមនិ្ជួយ ការោរទនាេះទទ 
ច្ិន្ កសូ៏មទថាា លទទសច្ាំទោេះទទងវើទន្េះ
នងខដរ ។ ទលកនាយករដឌមស្រ្ន្ថចី្ិន្បាន្
ខងលងខបបទន្េះ ទដើមផពីយយមរ ាំង្គប់ច្ិតថកូ
ទរខ្ាងតផងូជប្ុន្ ន្ងិអាទមរកិ ខដលកាំ 
ពុងខតទមទរឲ្យច្ិន្គ្នាំរទការោក់ទណ្ឍ  
កមមទលើកូទរខ្ាងទជើង ។ ក៏ប្ុខន្ថ កបុងទពល
ជាមយួគ្នប ទន្េះ ទលកទវន្ ជាប្ាវ មនិ្
បាន្ន្ិយយច្ាំៗថា កូទរខ្ាងទជើងជាអបក
បាន្បាញ់ពន្លិច្នាវកូទរខ្ាងតផងូទនាេះទទ 
ទោយទលើកទឡើងថា រោឌ ភបិាលច្ិន្កាំ 
ពុងខតពិន្ិតយទមើលភសថុតង ។ ទលក
នាយករដឌមស្រ្ន្ថចី្ិន្ទ្វើខបបទន្េះ ទរោេះមនិ្
ច្ង់ទថាា លទទសកូទរខ្ាងទជើងច្ាំៗជាសា
ធារណ្ៈ ។ 

ទបើពិន្ិតយឲ្យបាន្ម្ត់ច្តទ់ៅ កបុង
សាំណុ្ាំ ទរឿងលិច្នាវកូទរខ្ាងតផងូទន្េះរោឌ  
ភបិាលច្ិន្រជឺាអបកខដលរតូវរបឈមមុែ
ន្ឹងជទរមើសពិបាកជាងទរ។ 
 របទទសខដលោក់ព័ន្នកបុងសាំណុ្ាំ ទរឿងកូ
ទរខ្ាងទជើងសុទនសឹងខតជាថ្ដរូ ោណិ្ជជ

កមមដ៏្ាំបាំនុតរបស់ច្ិន្ ។ រិតតមបរមិ្ភ 
ណ្នាាំទច្ញ ន្ិងនាាំចូ្លអាទមរកិ រជឺាថ្ដ
រូោណិ្ជជកមម្ ាំជាងបងអស់របស់ច្ិន្។ 
ជប្ុន្សទិតទៅលាំោប់ទី ២ ទហើយកូទរ ្
ខាងតផងូលាំោប់ទី ៣ ។ របទទសទាំងបី
ទន្េះទហើយ ខដលោក់ព័ន្នកបុងសាំណុ្ាំ ទរឿង

កូទរខ្ាងទជើង ទហើយខដលកាំពុងខតោក់
សម្ភព ្ឲ្យច្ិន្គ្នាំរទការោក់ទណ្ឍ កមមទលើ
កូទរ ្ ខាងទជើង ។ ដូទច្បេះ របសិន្ទបើច្ិន្    
ច្ ទច្សការោរកូទរខ្ាងទជើង វន្ឹងទ្វើឲ្យ
ប្េះោល់ ដល់ទាំនាក់ទាំន្ងជាមយួរប 
ទទសទាំងបីទន្េះ ទហើយច្ិន្ន្ឹងខាតបង់

របទយជន្ខ៍នបកទសដឌកិច្ច។ 
 នធុយទៅវញិ របសិន្ទបើច្ិន្មនិ្ជួយ 
ការោរកូទរខ្ាងទជើងទទ ច្ិន្ន្ឹងបាត់បង់
ឥទនិពលទាំងរសុងទលើរោឌ ភបិាលរកុងពយុ
ងយ្ង។ កាន្់ខត្ងន្់្ងរទៅទទៀតទនាេះ រឺ
ច្ិន្ខាល ច្ការរបឈមមុែោក់គ្នប រវងកូទរ ្
ទាំងពីររលោលកាន្់ខត ្ងន្់្ងរបងាទៅ
ជាជទម្ភល េះរបោប់អាវុ្  ។ ច្ិន្បារមាខាល ច្ 
រោឌ ភបិាលកូទរខ្ាងទជើងរតូវដួលរលាំ 
ទហើយកូទរទ្ាំងពីរ បរងួបបរងមួជារប 
ទទសខតមយួ ដឹកនាាំទោយរោឌ ភបិាល
រណ្បសហរដឌអាទមរកិ ។ របសិន្ទបើ
ករណី្ទន្េះទកើតទឡើងខមន្ ម្ភន្ន្័យថា 
អាទមរកិអាច្ន្ឹងោក់ទ័ពមកដល់រពាំខដន្
របស់ច្ិន្ខតមថង ខដលទ្វើឲ្យច្ិន្បាត់បង់
នលរបទយជន្ខ៍នបកយុទនសាស្រ្សថ ។ 
 ទហតុដូទច្បេះទហើយបាន្ជាទយើងខតងខត
សទងាតទ ើញថា ទបើទទេះជាកូទរខ្ាងទជើង
ខតងខតបងាការលាំបាកដល់ច្ិន្ រហូត
ដល់ទពលែលេះទ្វើទនគើន្ន្ឹងច្ិន្ទៅទទៀតក៏
ទោយ ក៏ច្ិន្ទៅខតរតូវការកូទរខ្ាងទជើង 
ទដើមផទុីកទ្វើជារទនាប់ទបអ់ាទមរកិកុាំឲ្យ
ចូ្លមកដល់របងនធេះរបស់ ច្ិន្៕ RFI 

  

ទលកទវន្ ជាប្ាវ (Wen Jiabao) បាន្សន្យថា ចិ្ន្នឹ្ងមនិ្ជួយ ការោរអបកខដលបាន្បាញ់ពន្លិច្នាវច្មាាំងរបស់កូទរ ្ខាងតផងូទនាេះទទ ។ ទលកនាយករដឌមស្រ្ន្ថី
ចិ្ន្បាន្ខងលងខបបទន្េះ បនាធ បពី់បាន្ជួបជាមយួទលកលី មយ ្ងុបាក ់(Lee Myung-bak) របធានា្ិបតីកូទរខ្ាងតផងូ ទៅទីរកុងទសអ ូល ។ 

នាយករដឌមស្រ្ន្ថីច្និ្ (ទ្វង) ទពលជបួជាមយួរបធានា្ិបតកូីទរខ្ាងតផងូ ថ្ងងសុរក ទ២ី៨ ឧសភា ២០១០  ។ Reuters 

 (តមកពីទាំពរ័ទី ៦) ពមី្ុងទតទន្ស
ទស្រ្ហាគ  ទលក ថាក់សីុន្ បាន្រចាន្ទចាល
ការទចាទរបកាន្រ់បស់ទីរកុងបាងកក។ 

ច្ាំទោេះ អតីតនាយករដឌមស្រ្ន្ថីថ្ងរបូ
ទន្េះការទចាទរបកាន្ថ់ាទលកជាទភរវជន្ 
រឺជាកលលផចិ្ន្ទយបាយរបស់រោឌ ភបិា
លអាភសីុិតខតប្ុទណាត េះ ។ 

រដឌអាំណាច្បាងកកខាល ច្ឥទនពិល 
ថាក់ សីុន្៖ 

ម្ភន្ខមន្ការមន្ធិលសងសយ័ថាថាក់ 
សីុន្ ជាអបកទៅពីទរកាយច្លនាបាតុកមម
របស់ពួកអាវរកហម ទោយសារថាពួក
អាវរកហមជារបគី្នប របស់ទលកន្ិងទោយ
សារថា ទដើមផទីបាេះជាំរ ាំសាប ក់ទៅកបុងទីរកុង
បាងកកជាទរច្ើន្សបាថ ហ៍បាន្ ពួកអាវ
រកហម រតូវការកទន្ធលមុងទែបើយន្ិង
ទសផៀងអាហារ ទោលរឺរតូវការលុយ។ 
តាំងពីទដើមដាំបូង ថ្ន្ច្លនាបាតុកមម
កាលទណាេះរទឺៅកបុងខែមនីាអាជាញ ្រ ថ្ង
បាន្ទចាទថាក់ សីុន្ មថងទហើយមថងទទៀត
ថា បាន្ចាយរបាក់របល់ន្ដុលល រកបុង
មយួថ្ងងៗទដើមផចី្ិ ច្ ឹមពួកបាតុករ ។ ក៏
ប្ុខន្ថច្ិ ច្ ឹមពួកបាតុករជាទរឿងមយួ ឲ្យ
លុយទិញអាវុ្  ទងើបបេះទបាររបឆ្កាំងរោឌ
ភបិាល ជាទរឿងមយួទនសង។ អវីខដលជាក់

ច្ាស់ រឺរពេះបរមរជវ ាំង កងទ័ពន្ិងរោឌ
ភបិាលថ្ងខាល ច្របជារបិយភាពរបស់ថាក់ 
សីុន្។ ជាការពិតណាស់ខដលថា ទៅទី
រកុងបាងកក ន្ិងទៅតមទីរបជុាំជន្្ាំៗ 
ម្ភន្ទរច្ើន្ណាស់អបកខដលសអប់ ថាក់   
សីុន្។ ក៏ប្ុខន្ថ ជិតបនួ្ឆ្កប ាំទរកាយមក
ទរកាយពីថាក់ សីុន្បាន្ខាធ តទច្ញពឆី្កក
ន្ទយបាយថ្ង ទរកាយពថីាក់ សីុន្ បាន្
បងខាំច្ិតថមករស់ទៅទរៅរបទទសអបករសុក
ខរសច្ម្ភា រ ទោលរពឺលរដឌថ្ងខដលម្ភន្
ច្ាំន្ួន្ទរច្ើន្ទលើសលុប ទៅខតបន្ថន្ឹក
អាទឡាេះអាល័យ សម័យររបរ់រងរដឌ
របស់ ថាក់ សីុន្ ។ 

យ្ងណាកទ៏ោយ ដីកាចាប់ែលួន្ងមី
មយួទន្េះ ក៏ដូច្ដីកាចាប់ែលួន្ពីមុន្ខដរ 
របខហលជា ន្ឹងមនិ្បាន្ការអវទីឡើយ ។ 
ទទេះជាបទឧរកិដឌទភរវកមមម្ភន្លកខណ្ៈ
្ងន្់្ងរជាងបទឧរកិដឌ របរពឹតថអាំទពើពុក
រលួយកទ៏ោយ កប៏ណាថ រោឌ ភបិាលបរ 
ទទស ទៅខតពិបាកសទរមច្ច្ិតាកបុងការ
ចាប់ែលួន្ ទលក ថាក់ សីុន្ ពីទរោេះគ្នម ន្
អបកណាទភលច្ទទថាថាក់ សីុន្រតូវបាន្
ទម្ភល ក់ពអីាំណាច្ទោយែុសច្ាបត់មរ
យៈរដឌរបហារទយធា ៕  RFI 

 ទលកអតីតនាយករដឌមស្រ្ន្ថ ីថាក់ សីុន្ ។ AFP 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០២ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្វូនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា  គ. ស្. ២០១០ ៨ 

ខ្្ែងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

( តពីទលែមនុ្ ) 
ទោយ ថាច្់ របជីា ទរឿន្ 
ទម-ស ជាទែតថខែមរមយួទៅតាំបន្់

ខដន្ដីសណ្ថ ទទន្លទមរងគ ថ្ន្ខដន្ដីកមពុជា
ទរកាម ថ្ន្អាណាច្រកន្ររភបាំ  ខដលទវៀត
ណាមបាន្បថូរទ ម្ េះទៅជាភាសា យួន្ 
ថា ទែតថ ដិន្ទតឿង (Định Tường) 

ទរកាយមកបាន្បថូរទៅជា មុ ី ង (Mỹ 
Tho) ន្ិងទរកាយមកទទៀតរោឌ ភបិាល
បកសកុមមុយន្ិសថទវៀតណាម បាន្ោក់
ប ច្ូ លទែតថ ទកាេះរង (Gò Công) ន្ិង
ទែតថ ទម-ស ឲ្យរមួចូ្លគ្នប ទ្វើជាទែតថមយួ 
រចួ្បាន្បថូរទ ម្ េះទៅជា ទែតថទតៀងយ្ង 
(Tiền Giang) ។  

បច្ចុបផន្ប ទែតថ ទម-ស រឺជាទីរកុងច្ាំ
ណាត់ ថាប ក់ទលែ ២ របស់ ទែតថទតៀង
យ្ង (Tiên Giang) ថ្ន្រោឌ ភបិាលបកស
កុាំមុយន្ិសថទវៀតណាម ។ 

អតទន្យ័ោកយថា ទម-ស៖  
ទយងតមវច្នានុ្រកមខែមររបស់ 

សទមថច្រពេះ សងឃរជ ជួន្ ណាត (ទជាត
ញ្ជដ ទណា) ទបាេះ ពុមាឆ្កប ាំ ១៩៦៧ បាន្
ពន្យល់រតង់ោកយថា ទម-ស ម្ភន្ន្័យ 
យ្ង ទន្េះ ៖ 

ទម-ស (ទម-ស) ន្.បិសាច្រសី,
យយទទព, អបក តរសីៈទម-ស ថ្រជ, ទម-
ស របច្ណ្ឍ  ។ល។ 

អតទន្យ័ោកយថា Mỹ Tho ៖ 
ជន្ជាតិយួន្ទរទៅ ទែតថទម-ស 

ជាភាសាយួន្ថា មុងី (Mỹ Tho) ។ 
ោកយថា មុងី ទៅកបុងភាសា យួន្ទន្េះ
គ្នម ន្ន្័យទទ ទរោេះោកយទន្េះ ជាភាសា
ខែមរថា ទម-ស ទហើយ ជន្ជាតិយួន្ ទៅ
មនិ្ច្ាស់កាល យជា មុងី  ខដលអកសរយួន្
សរទសរថា Mỹ Tho ។   

ទតីាំងភមូសិាស្រ្សថ៖ 
ទីរកុងទម-ស បច្ចុបផន្ប ម្ភន្ទីតាំង

ឋតិទៅរចាាំង ខាងទជើងថ្ន្ដងទទន្លទលឿង 
(Xông Tiền) ទិសឦសាន្ជាប់ន្ឹង
រសុកនារអងារ (huyện Chợ Gạo) 
ទិស ខាងលិច្ជាប់ន្ឹងរសុកជុាំរកុង 
(Châu Thành) ខាង តផងូជាប់ន្ឹងទទន្ល
ទលឿង (Sông Tiền) ន្ិងទែតថកាំពង ់    
ឬសស ី(Bến Tre) ។  

ថ្នធដី ន្ងិ ច្ាំន្នួ្របជាជន្៖ 
ទីរកុងទម-ស ម្ភន្ថ្នធដី្មមជាតិ

ច្ាំន្ួន្ ៤៩,៩៨ Km2  ។ ទីរកុង ទម-ស 
ម្ភន្ ១១ សង្គា ត់ ន្ិង ៤  ុាំ ន្ិងម្ភន្
របជាជន្សរបុ ១៦៥.០៧៤ នាក់ ។ 

ថ្ងងទី ២៣ ខែតុល ឆ្កប ាំ ២០០៨    
រណ្ៈកម្ភម ្ិការរបជាជន្ទីរកុង ទម-ស 
អាណ្តថ ិ  IX ថ្ន្រោឌ ភ ិ បាលបកសកុមក
មុយន្ិសថយួន្បាន្ទបើកកចិ្ចរបជុាំ ទលើក ទ ី
១៣ (វសិាម ដ្ ) ទដើមផពីិន្ិតយទលើរាំទរង
ការផ្អល សបថូរ រដឌបាលភូមសិាស្រ្សថកបុងការ
ពរងីកទីរកុងទម-ស  ។ 

ទរកាយពីកិច្ចរបជុាំទន្េះទីរកុង ទម-ស 
រតូវបាន្ រោឌ ភបិាលយួន្សទរមច្ទ្វើការ
ពរងីក ទោយម្ភន្ថ្នធ ដី្មមជាតិច្ាំន្ួន្ 
8.154,08 ha (ទកើន្ទឡើង 3.295,28 
ha) ។ របជាម្ភន្ 204.142 នាក ់(ទកើន្
ទឡើងច្ាំន្ួន្ 94.725 នាក់) ។ 

របវតថិ៖ 
សម័យអាណាន្រិមន្យិមបារ ាំង៖ 
ឆ្កប ាំ ១៨៧៦ ទែតថទម-ស រតូវបាន្ 

ទសថច្យួន្បថូរ ទ ម្ េះទៅជាភាសាយួន្ថា 
ទែតថដនិ្ទតឿង (Định Tường) កបុង
ច្ាំទណាមទែតថទាំង ៦ ទៅខដន្ ដីកមពុជា 
ទរកាម ។ ទពលបារ ាំងចូ្ល កាន្់កាប់កមពុ
ជាទរកាម ទម-ស បាន្កាល យទៅជាន្ិរម 
(arrondissement) មយួឋតិទៅកបុង
តាំបន្់ទម-ស តមរដឌបាលភូមសិាស្រ្សថ 
ខដលបារ ាំងបាន្កាំណ្ត់ ។ 

ទយងតមកចិ្ចរពមទរពៀងថ្ងងទី ២០ 

ខែ្បូ ឆ្កប ាំ ១៨៩៩ របស់សហព័ន្នឥណ្ឍូ  
ច្ិន្ទដើមផទី្វើ ការផ្អល ស់ បថូរន្ិរមទៅជា
ទែតថចាប់ពីថ្ងងទ ី ០១ ខែមករ ឆ្កប ាំ     
១៩ ០០ ទនាេះ ន្ិរមទម-ស រតូវបាន្ទរបថូ
រទៅជាទែតថ ទម-ស វញិ ។ ទីរមួទែតថ
របស់ទែតថទម-ស ទពលទនាេះ រឺទីរមួទែតថ
ទម-ស ។ 

មុន្ដាំបូង ទែតថទម-ស ម្ភន្មជឈ 
មណ្ឍ លរដឌបាល ភូមសិាស្រ្សថ ៣ តាំបន្់្ាំ 
ទហើយខច្កទច្ញ ជា ១៥ រសុក ។ 

ចាប់ពីថ្ងងទី ០៩ ខែកុមាៈ ឆ្កប ាំ 
១៩១៣ ដល់ថ្ងងទី ០២ ខែកុមាៈ ១៩២៤ 
ទែតថទកាេះរង (Gò Công) រតូវបាន្ទរ
ោក់ប ច្ូ លទៅកបុងទែតថទម-ស រឺជា    
ែ័ណ្ឍ  ទកាេះរង  ។ 

ពឆី្កប ាំ ១៩៤៥ ដល់ ១៩៧៥៖ 

ឆ្កប ាំ ១៩៥៦ រោឌ ភបិាលសាធារណ្
រដឌទវៀតណាម (Việt Nam Cộng Hòa) 
បាន្បថូរទ ម្ េះ ទែតថ ទម-ស ទៅជាភាសា
យួន្ថា ទែតថដិន្ទតឿង (Định Tường) 
តមបទបញ្ជជ ទលែ 143-NV ចុ្េះថ្ងងទ ី
២២ ខែតុល ឆ្កប ាំ ១៩៥៦  ។ ការបថូរ
ទ ម្ េះទន្េះរតូវបាន្ រោឌ ភបិាលរណ្សិរស
ជាតិរ ាំទោេះទវៀតណាម ខាងតផងូ ( Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam)   ខដលជារោឌ ភបិាលបទងាើត
ទឡើង ទោយរកុមជន្ជាតិយួន្កុមមុយ
ន្ិសថន្ិយមទ្វើការបដិទស្ទ ម្ េះខដល
បាន្បថូរងមីទន្េះ ទហើយរកាឲ្យទៅជា ទែតថ
មុងី (Mỹ Tho) ដូច្ទដើម ។ 

ខែសីហា ឆ្កប ាំ ១៩៦៨ ែណ័្ឍ ទកាេះ
រង (Gò Công) រតូវបាន្រោឌ ភបិាល    

រណ្សិរសជាតិរ ាំទោេះទវៀតណាម ខាងតផងូ 
ផ្អថ ច្់ទច្ញពីទែតថទម-ស ទហើយបទងាើតឲ្យ 
ម្ភន្ទែតថទកាេះរង ទឡើងវញិ ។ 

ខែកុមាៈ ឆ្កប ាំ ១៩៧៦ ទែតថទម-ស 
ន្ិង ទែតថទកាេះ រង រតូវបាន្រោឌ ភបិាល
សាធារណ្រដឌ សងគមន្ិយម ទវៀតណាម 
ោក់ប ច្ូ លចូ្លគ្នប ទហើយបទងាើតទៅជា 
ទែតថងមីមយួទទៀតខដលភាសាយួន្ទៅថា 
ទែតថទតៀង យ្ង (Tiền Giang) ។ 

ថ្ងងទី ០៧ ខែតុល ឆ្កប ាំ ២០០៥ 
ទែតថទម-ស រតូវបាន្កាល យជាទីរកុងច្ាំ
ណាត់ថាប ក់ទលែ ២ របស់ទែតថទតៀង
យ្ង (Tiền Giang) ទោយម្ភន្ការ
ទទួលសាគ ល់ពីនាយករដឌមស្រ្ន្ថ ី ថ្ន្រោឌ ភិ
បាលបកសកុមមុយន្ិសថ យួន្ ។  

(ទៅម្ភន្តទលែទរកាយ) 

អំពីក្មតរក្ម-្ ឬ ក្មតរក្តៀងយ៉ា ង 

ខនន្ទបីង្គា ញពទីតីាំងទែតថទម-ស ។ wikipedia 

ទដិឌភាពទីរកងុទីរមួទែតថទម-ស ។ wikipedia 


