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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម រពឹត្រិោរណ៍ ០៤ មិថុនា ព័ត្៌មាន្ហគមន ៍ព័ត្៌មានពីកមពជុាក្រោម សារលខិិត្ 

លិែិរចូលរួមថ្ងៃ ០៤ មិងុនា របស់
ទោក ថាច់ ង  ុក ថាច ់

ស្តសរខីែែរទត្ោម២នាកត់្រូវអាជ្ញា ធរទវៀ
រណាមចាបទ់ធវើោរុណកមែ 

ជនជ្ញរិទ ើមភាគរិចរងទត្រោះ
ទោយោរឈូសឆ្យ ី... 

ត្រវររថិ្នោរបារ់បងទឹ់ក ីកមពុជ្ញ
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ដោយ លី ោរា 
ថ្ងងទី 0៤ ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ ១៩៤៩- ថ្ងង

ទី ០៤ ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ ២០១០ ឆ្ប ាំដនេះ ជា
ែួបឆ្ប ាំទី ៦១ ថ្នការបាត់បង់ខដនដ ី   
កមពុជាដរកាម ខដលមាន ទាំហាំ ៦៨ ៩៦៥
គីឡូខម៉ែរតរកឡា មានចាំនួន ២១ ដែតថ ។ 
ខដនដកីមពុជាកមពុជាដរកាម ជាដីមយួភាគ
ថ្នរបដទសកមពុជាដនាេះ រតូវបានអាណា
និគមបារា ាំងបានកាត់ឲយដវៀតណាមរគប់
រគងកាលពថី្ងងទី ០៤ ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ
១៩៤៩ ។ ដដើមផរី ាំឮកដល់ថ្ងងបាត់បងទ់ឹក
ដីកមពុជាដរកាមដនេះ ពិធជីួបជុាំខងលងសារ
ទុកខរតូវបានដគដរៀបចាំដធវើដឡើងជាដរៀងរាល់ 

ឆ្ប ាំ ដៅជុាំវញិពិភពដោកដោយសហព័នន
ខែែរកមពុជាដរកាម (KKF ) និងដៅរប    
ដទសកមពុជា ដោយរកុមសមាគមខែែរ
ខដលមានកាំដ ើ តដៅកមពុជាដរកាម ។ 

រពឹកថ្ងងទី ០៤ ខែមងុិនា សបាថ ហ៍
កនលងដៅដនេះ ការរបារពនពិធីប ុយរ ាំឮកថ្ងង
បារា ាំងរបគល់ខដនដីកូស័ងសីុន ឬ     
កមពុជាដរកាមឲយដវៀតណាម ដៅវតថសាមគគី
រងស ីែ ត មានជ័យ រាជធានីភបាំដពញ មាន
ការចូលរមួពីរពេះសងឃ ពលរដឌខែែរ ថ្នប ក់
ដឹកនាាំ អងគការសមាគមខែែរកមពុជាដរកាម 
និងមានវតថមានរបស់ថ្នប ក់ដឹកនាាំ សមា 
ជិកសភាថ្នគ បកសសមរងសុ ី រពមទាំង

មានរពេះរាជតាំណាងរបស់រពេះមហាកសរត 
នដរាតថម សីហមុនី ចូលរមួផងខដរ ។ កបុង
ពិធីដនាេះ ដរៅខតពីដសចកថខីងលងការ ៍
កាន់ទុកខការបាត់បង់ខដនដកីមពុជាដរកាម 
កាលពី ៦១ ឆ្ប ាំមុន កម៏ានពិធីរាបប់ារត
រពេះសងឃចាំនួន ១៩៤៩ អងគ ដដើមផតីាំ 
ណាងឲយឆ្ប ាំ ១៩៤៩ ខដលអាណានិគម
បារា ាំងបានសដរមចកាតដ់ីកមពុជាដរកាម
របស់របដទសកមពុជារបគល់ឲយដវៀតណាម
រគបរ់គងមកដល់សពវថ្ងងដនេះ ។ 

កបុងសនធរកថ្ន តាំណាងរពេះមហា
កសរត ថ្នប ក់ដឹកនាាំអងគការសមាគមខែែរ 
កមពុជាដរកាម រមួទាំងថ្នប ក់ដឹកនាាំគ 

ខ្ខែរក្រោមក្ៅកមពុជារប្តរពធខួបទី ៦១ 
 ព្ថៃប្តរា ាំងរបគលក់មពុជាក្រោមឲ្យក្វៀត្ណាម 

(តដៅទាំព័រទី ២) 

ខរបសរមលួដោយ ថ្នច់ ជាំដរឿន 
រពេះដតជរពេះគុ ទមឹ សាែន បាន 

ផថល់បទសមាា សន៍ជាមយួនឹងទសសនាវដថី 
The Southeast Asia Globe ែ ៈ
ខដលរពេះបានសាងផបួសដឡើងវញិកាលពី
ខែឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១០ ដៅសហរដឌអាដម
រកិ និងបានចូលដៅជួបមន្រនថីរោឌ ភបិាល
អាដមរកិកាាំង និងអងគការសិទនិមនុសស ជា
ដដើម ដដើមផជីាំរាបអាំពបីញ្ហា សិទនរិបស់ែលួន
ខដលរតូវបានរោឌ ភបិាលកមពុជា និងដវៀត
ណាមរ ាំដោភសិទនិចាប់ោក់គុកដៅដវៀត
ណាមកាលពីឆ្ប ាំ ២០០៧ កនលងដៅដនាេះ  
។ ខាងដរកាមដនេះ ជាបទសមាា សន៍រវាង
ទសសនាវដថី The Southeast Asia 
Globe  ជាមយួនឹងរពេះដតជរពេះគុ 
ទឹម សាែន ៖  
 របសូតឆ្ប ាំ ១៩៦៨ រពេះដតជ 

រពេះគុ  ទឹម សាែន គឺជាសកមែជន
រពេះសងឃខែែរដរកាមដ៏លផលីាញមយួអងគ 
ខដលមានជីវតិ និងជាសាកសរីស់រហូត
មកដល់សពវថ្ងង ។ រពេះអងគរតវូបានរប 
ដទសស ុយខអត ផថល់ឋានៈជាជនដភៀស
ែលួននដោបាយ កាលពីខែកកកោ ឆ្ប ាំ 
២០០៩  ។ 

Southeast Asia globe: ដធវើោ៉ែ ង
ណាបានជារពេះដតជរពេះគុ  សាងផបួស
ដឡើងវញិ ? ដតើរពេះអងគចង់បានសាងផបួស
ដឡើងវញិដៅរបដទសកមពុជាខដរឬដទ ? 

 ទឹម សាែន: អាត្មែ ភាពមានដសច
កថីរកីរាយខាល ាំងណាស់ ដពលខដលបាន
សាងផបួសដឡើងវញិ  ពីដររេះការសាង
ផបួសគឺជាមាគ៌ា ជីវតិ និងជាវបផធម៌ារបស់
អាត្មែ ភាព ។ ដពលអាត្មែ ភាពឃ្លល តឆ្ង យ
ពីវតថអារាម និង មនិបានរគបដ ថ បថ់្រត

ទឹម សាខន៖ យលខ់ុ្ថា រដ្ឋា ភិប្តលខ្ខែរក្េេះោរពារពលរដាខលួន 

រពេះដតជរពេះគុ  ទឹម សាែន អតតីរពេះដៅអធកិារវតថភបាំដខិាងដជើង រសកុគិរវីង់ ដែតថត្មខកវ រតវូបានមន្រនថសីងឃខែែរចាបផ់សកឹ ដហើយ
អាជាញ ធរខែែរនងិយួនបានចាបញ់្ជូ នរពេះអងគដៅោក់ពនននាគរដវៀតណាមកាលពមីងុិនា ឆ្ប ាំ ២០០៧ ដចាទពបីទបាំខបកបាំបាកម់តិថភាពដវៀ
តណាមកមពុជា ។ ដែដមសា ឆ្ប ាំ បានវលិរតឡប់មកកមពុជាវញិដហើយបានដភៀសែលួនដៅរបដទសថ្ង ដរកាយពអីាជាញ ធរខែែរមនិរពមដធវើអតថ
សញ្ហដ ញប ត ជូន ។ ខែកកឋោ ឆ្ប ាំ ២០០៩ រតវូបាន UNHCR ដៅរបដទសថ្ងបញ្ជូ នដៅរបដទសស ុយខអតកបុងឋានៈជាជនដភៀសែលួន 

តាំណាងគ បកសរបឆ្ាំងដៅកបុងថ្ងងរ ាំឮកែួបឆ្ប ាំ ៦១ ថ្នការបាតក់មពុជាដរកាម ដៅភបាំដពញ 

តដៅទាំព័រទ ី៥ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ២ 

ព័ត្៌មានជាត្ ិ

សារព័ត្៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅស្ហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រត្នា 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 

បកសសមរងសុ ី ខដលមានវតថមានកបុងពិធី
ជួបជុាំដនាេះ បានសខមថងនូវការដសាក     
សាថ យចាំដរេះ ការបាត់បងខ់ដនដកីមពុជា
ដរកាម ។ ការដធវើទុកបុកដមបញដលើពលរដឌ
ខែែរកមពុជាដរកាមកបុងរយៈដពល ៦១ ឆ្ប ាំ
ដរកាមការរគប់រគងរបស់ដវៀតណាម ក៏
រតូវបានដលើកដឡើងខដលរមួមាន ការ
គបសងកត់បិទសិទនដិសរភីាពរគបខ់បប
ោ៉ែ ង ការលុបបាំបាត់ជាំដនឿសាសនា 
អកសរសាន្រសថ របថ្ព ីទាំដនៀមទមាល បប់ងខាំ
ឲយខែែរដរកាមដសលៀកសដមលៀកបាំរក ់ ដវៀត
ណាម រក់ដួន និងការរបឹអូសយកដីធលី
ជាដដើម ។ ដពលែលេះអាជាញ ធរដវៀតណាម
បានបន្ររក ប ដោយការសមាល ប់និងចាប់
ោក់ពនននាគរ ដលើពលរដឌខែែរដរកាម
ខដលដងើបតស ូដរ ើបាំរាស់នឹងការគប
សងកត់ដនាេះ។ 

ដរៅពីដនេះ តាំណាងសហគមន៍ខែែរ
កមពុជាដរកាមបានដៅការបាត់បង់ខដនដី
កមពុជាដរកាម ថ្នជាដរឿងអយុតថិធម៌ា ជា
របវតថិសាន្រសថដ៏លវីងជូរចត ់ និងជាទិវា
កាន់ទុកខជាតិខែែរ ថ្នការបាត់បង់ខដនដី
ខែែរកមពុជាដរកាម ។ សហគមនខ៍ែែរកមពុ
ជាដរកាម ក៏បានឧទធិសរពឹតថិការ ៍បាត់ 
បង់ទឹកដីដនេះដដើមផកុីាំឲយោនរបវតថិសាន្រសថ 
ចាស់វលិមកជាងែីដទៀត ។ ខែែរកមពុជា
ដរកាមក៏បានចិញ្ច ឹមចិតថទមទរទឹកដខីែែរ
កមពុជាដរកាមមកវញិ និងចង់ឲយរោឌ ភ ិ  
បាលកមពុជាកាំ តថ់្ងង ០៤ ខែមងុិនា
ដនេះជាទិវាបុ យជាតិផងខដរ ។ សរមាប់ 
រោឌ ភបិាលកមពុជាដទេះជា មនិបានចូល
រមួកបុងពិធីជួបជុាំដៅដទ ក៏ប៉ែុខនថមន្រនថរីោឌ ភិ
បាលបានចូលរមួសខមថងការដសាក    
សាថ យចាំដរេះការ បាតប់ងទ់ឹកដកីមពុជា
ដរកាមដនេះផងខដរ ។ 

ត្មមរយៈសុនធរកថ្ន របស់ដោក 
ថ្នច់ ដសោឌ  ខដលជារបធានគ កមែ
ការបុ យ ដធវើឲយសាធារ ជន កាន់ខត
ដ ើញចាស់ខងមដទៀត អាំពីទដងវើបាត់បង់
ទឹកដីកមពុជាដរកាម ថ្នរយៈដពល ៦១ ឆ្ប ាំ
កនលងទុកខដវទនា របស់ខែែរដរកាមគែ ន
រសាករសានថ ដៅដរកាមនឹមខដក អាំខរកងែ 
ថ្នអាណានិគមយួន ត្មាំងពដីរកាយថ្ងង 
០៤ មងុិនា ១៩៤៩ មកដល់បចចុបផនប ។ 

ដោក ថ្នច់ ដសោឌ  បានបញ្ហជ ក់
បខនទមថ្ន៖«ការដធវើបុ យដនេះរគន់ខតរ ាំឮ
កដឡើងវញីនូវការបាតប់ង់ទឹកដី មិនខមន 
ការដធវើដដើមផបីាំផុសកាំហឹង ឬ ទមទរ 
ទឹកដីកមពុជាដរកាមមកវញិដនាេះដទ...»។ 

ចាំខ ក ដោក សឺន សុខប រ ថ ៍សមា 
ជិករកុមរពឹកាធមែនុញ្ដកមពុជា  និងរប 
ធានរកុមរបកឹាភបិាលសហគមន៍ខែែរ
កមពុជាដរកាម  ខងលងកបុងសុនធរកថ្ន ដបើក
អងគពិធីដូដចបេះថ្ន៖ «...ដយើងមិនរតូវអស់
សងឃមឹដទ កបុ ងការទមទរទឹកដីកមពុជា
ដរកាមមកវញិដនាេះ ជាពិដសសបងបអូ ន
ខែែរដរកាម ។ ដោយសារថ្នដៅកបុងែលឹម
សារថ្នដសចកឋីសដរមចជាឯកដត្មភាគី
របស់បារា ាំង សឋី ពីការកាតទឹ់កដីខែែរដៅ
ឲយអធិរាជយួន បាវ ោយ ដៅរតង់
មារត្មចុងដរកាយមានខចងថ្ន “ដបើមាន
សាទ នភាពផ្លល ស់បឋូ រ ដសចកឋីសដរមច ថ្ន
ការកាតទឹ់កដីខែែរដៅឲយអធិរាជយួនបាវ 
ោយដនេះ រតវូដសើរដរ ើដឡើងវញិ”  ដូចដយើង
ទាំងអស់គប ដ ើញរសាប់ដហើយ មាន
សាទ នភាព ផ្លល ស់បឋូ រដរចើនណាស់ដៅ
ឥ ឍូ ចិនបារា ាំងដនេះ ។ សារបុមក 
ដសចកឋីសដរមច ថ្នការកាត់ទឹកដីខែែរដៅ
ឲយអធិរាជយួន បាវ ោយ  កាលពី
សម័យដនាេះ រតូវចាត់ជាដមា ៈ និអអស់

សុពលភាពដោយឯកឯង  ជាសវ័យ 
របវតថិយូរណាស់មកដហើយ ។ សូមបង
បអូ នខែែរ ពិដសសខែែរដរកាមរតូវែិតែាំបនថ
ដវនពីបុពវបុរសដយើង ទមទរទឹកដីខែែរម
កវញិ »។ 

 រឯី ដោក គង់ គាំ សមាជិក
រពឹទនសភាកមពុជា បានខងលងកបុងចាំណាប់
អារមែ ៍របស់ដោក នាទវិា ០៤ មងុិនា 
ថ្ន៖ « ខែែរដៅកមពុជា និងបងបអូ នខែែរ 
ដរកាមជាដដើមកាំដ ើ តមាតុភូមិជាមយួគប  
និងជាខែែររមួជាតិខតមយួ ។  ការខដល
អាណានិគមបារា ាំង កាត់កមពុជាដរកាម
ដៅឲយដវៀតណាមអស់រយៈដពល ៦១ ឆ្ប ាំ 
គឺជាការដសាកសាឋ យសរមាប់ខែែររគប់ៗ  
គប  ។ ែញុ ាំ និងរបជាពលរដឌខែែរទូដៅ មិន
ខមនខតខែែរមានដដើមកាំដ ើ តកមពុជា
ដរកាមដទ មានអារមែ ៍ចខមលកោ៉ែ ងខាល ាំង 
អាំពីអាកបផកិរោិរបស់រោឌ ភិបាលខែែរ 
និងអាជញធររស់រានដរកាម ដវៀតណាម 
រតួតរត្ម ៧ មករា ខតងសខមឋងការមិន
ដអើដពើ និងដរ ើសដអើងដូចដវៀតណាមទាំង 
រសុង ចាំដរេះខែែរខដលរ ាំឭក និងមិន
សបាយចិតថ អាំពីអាំដពើរកក់កបុ ងអអតីត
កាល និងកបុ ងបចចុ បផនបកាលរបស់ដវៀត
ណាម ខដលរ ាំដោភបាំរនមកដលើសិទនិ
ដសរភីាព បូរ ភាព អធិបដតយយរបស់
ខែែរនិងកមពុជាគែ នរពាំខដនទល់ខតដសាេះ
ដនាេះ»។  

ដោយខឡក ដោក ម៉ែម សុ ង់ដូ 
នាយកបុសថិ៍វទិយសុាំបុក ែុ ាំ ខដលជាបុរស
ធាល ប់ដដកគុក ថ្រពស ខងលងកបុងចាំណាប់
អារមែ ៍របស់ដោក នាទវិា ០៤ មងុិនា 
ដោកបានសាំខដងការែឹងសាំបា និង
ដសាកដៅ ដពលខដលបានឮ បាន

ដ ើញ អាជាញ ធរដធវើ ទុកខ បុកដមបញ ចាំដរេះ
ខែែរដរកាម ។ 

ដោក ម៉ែម សុ ង់ដូ បានបនថថ្ន
៖ «ដបើែញុ ាំបានកាល យជានាយករដឌមន្រនថី ែញុ ាំ
នឹងទមទរទឹកដីកមពុជាដរកាម មកឲយ
ខែែរវញិ» ។ 

ដោក យនថ ថ្នរ ៉ែ ូ តាំណាងរាន្រសថ
គ បកសរបឆ្ាំង (បកសសមរងសុ)ី និងជា
អបកដរៀបចាំកមែវធិកីបុងចាំដណាមសមាគម
ខែែរដរកាមដផសងដទៀតមាន របសាសនថ៍្ន 
វតថសាមគគរីងស ី គជឺាជដរមើសចុងដរកាយ
ទ័លរចក ដរកាយពីអាជាញ ធរបានបដិ   
ដសធ នូវកខនលងសាធារ ៈជាដរចើន
កខនលងរចួមក ។ 

ដោក យនថ ថ្នរ ៉ែ ូ មានរបសាសន៍
ដូដចបេះ ៖ «ដបើនិោយឲយែលីដៅវា ប៉ែេះរល់
ណាស់ដៅដហើយ ប៉ែុខនថដូចែញុ ាំជរមាបជូន
ខាងដដើមថ្ន វាជាការអស់ជដរមើសរបស់
បងបអូ នជនរមួជាតិខែែរកមពុជាដរកាម។ ដបើ
ដយើងមិនចូលដធវើ ដៅវតថសាមគគីរងសដីទ 
ដយើងអតម់ានកខនលងដសាេះ ដមាល៉ែ េះដហើយ
កមែវធីិបុ យរបស់ដយើងដៅសល់ខតមយួ
ថ្ងងហបឹងដទៀតគឺដល់ អុីចឹងដយើងសដរមច
ចិតថទាំងអស់គប ថ្ន ដធវើដៅវតថសាមគគីរងស»ី  

ដោក ទិត សុធា អបកនាាំរកយអងគ

ភាពព័ត៌ាមាននិងរបតិកមែរហ័សរបស់ទី
សថីការគ ៈ រដឌមន្រនថបីានចាត់ទុកការ
បាត់បងដ់កីមពុជាដរកាម ជាសាំ ល់ថ្ន
របវតថិសាន្រសថ ខដលបនសល់ទុកពីដមដឹក
នាាំមុនៗ ។ មយ៉ែងរពឹតថិការ ៍ដនេះ កជ៏ា
អាចជាដមដរៀនឲយដមដឹកនាាំដរកាយៗ ឲយ
មានការចងចាាំនិងរបយត័បរបខយងកបុង
ការការររអធិបដតយយ បូរ ភាពខដន
ដីកមពុជាផងខដរ ។ ដោក ទិត សុធា
បានបខនទមថ្ន ការទមទរថ្ងងបាត់ងទ់ឹក
ដីកមពុជាដរកាម ជាថ្ងងឈបរ់មាក ឬចង់
បានទឹកដខីែែរកមពុជាដរកាមមកវញិ គឺជា
ទិដឌភាពចាប់និងជារបវតថសិាន្រសថខដល
ដយើងមនិអាចដធវើបានដនាេះដទ ។ 

ចាំខ កអាជាញ ធរដវៀតណាមវញិ
ខតងខតបដិដសធនូវរាល់ដសចកថីរាយ
ការ ៍ ទក់ទងនឹងការរ ាំដោភសិទនិ
មនុសសដលើពលរដឌខែែរកមពុជាដរកាម ។     
រោឌ ភបិាលរកុងហា ូយបានអេះអាង
ថ្ន ែលួនបានចាត់ទុកពលរដឌខែែរដរកាម 
ជាជនជាតភិាគតិចមយួរកុម កបុងចាំ 
ដណាមជនជាតភិាគតិចជាង ៥០ ខដល
កាំពុងរស់ដៅដលើទឹកដីដវៀតណាម ដោយ
បានយកចិតថទុកោក់ទាំនុកបរមុងដលើ
ពលរដឌខែែរកមពុជាដរកាម ដូចពលរដឌដវៀត
ណាមអីចឹងខដរ ៕ 

ខ្ខែរក្រោមក្ៅកមពុជារប្តរពធខួបទី ៦១ ព្ថៃប្តរា ាំងរបគលក់មពុជាក្រោមឲ្យក្វៀត្ណាម 

ដោក ម៉ែម សុ ងដូ់ ៖«ដបើែញុ ាំបានកាល យជា
នាយករដឌមន្រនថ ីែញុ ាំនងឹទមទរទកឹដកីមពុជាដរកាម មកឲយ
ខែែរវញិ» ។ 

ដោក សឺន សុខប រ ថ៖៍ «...ដយើងមនិរតវូអស់សងឃមឹដទ 
កបុងការទមទរទកឹដកីមពុជាដរកាមមកវញិដនាេះ ជា
ពដិសសបងបអូនខែែរដរកាម » ។  

ដោក គង ់គាំ៖ « ខែែរដៅកមពុជា នងិបងបអូនខែែរ ដរកាមជាដដើម
កាំដ ើ តមាតុភូមជិាមយួគប  នងិជាខែែររមួជាតខិតមយួ ។   

(តពទីាំព័រទី ១ ) 

រពេះសងឃខែែរដរកាមកបុងពិធថី្ងង ០៤ មងុិនា ២០១០ ដៅវតថសាមគគីរងស ី។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ៣ 

សារលខិិត្ 

សូមថ្នវ យបងគាំ រពេះដងរានុដងរៈ និង
ជនរមួឈាមខែែរ ជាទីដគរពររសឡាញ់
រាប់អាន ។ 

ឆ្ប ាំដនេះជាឆ្ប ាំទី ៦១ ថ្នការបាត់សិទនិ
ជាមាច ស់រសុកដលើខដនដីកមពុជាដរកាម 
ខដលជាមតរកខែែរដូដចបេះ កមពុជាដរកាមជា
បញ្ហា ខែែរ ។ សហពនន័ខែែរកមពុជាដរកាម
(KKF) សូមអាំរវនាវដល់ជនរមួឈាម
ខែែរទាំងដៅកបុងរសុក ដរៅរសុកជា 
ពិដសសដៅកមពុជាដរកាម រតូវចងចាាំថ្ន
កមពុជាដរកាមជាដីខែែរ អារស័យដហតុដនេះ 
ថ្ងងទី ៤ ខែមងុិនា ខាងមុែដនេះ សូម
របជាជនខែែរ ដមត្មថ ចូលរមួពិធីរ ាំលឹកែួប
ទី ៦១ ឱយបានរគប់ៗគប និងឱឡារកឹ ។ 

ជាដរចើនទសសវតសមកដនេះ ខែែរដយើង
បានបនថការទមទរតវា៉ែ និងជាំរាបសងគម
អនថរជាតិ រពមទាំងរ ាំឮកោស់ដតឿនែលួន
ឯងឱយសាគ ល់ ឱយយល់ដងឹដៅអតីតកាល 
ខដលជារបភពថ្នភាពអយុតថិធម៌ារបស់អា 
ណានិគមមកដលើខែែរដយើង ។ 

ការយល់ដឹងដៅអតីតកាលនឹងនាាំ
ឱយពិភពដោក និងខែែររតវូដធវើការសហ
ការគប  ដដើមផរីកភាពរងុដរឿង របដសើរនិង
អនាគតដ៏លអដដើមផកីមពុជាដរកាម ។ សកខី
ភាពដ៍របកដខដលដយើងបានយល់ោ៉ែ ង
ចាស់ ដរកាយពីថ្ងងទី ៨ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ
២០០៩ និងការចូលរមួដវទិការថ្នជន
ជាតិដដើមដៅអងគការសហរបជាជាតិ ជា
ដរៀងរាល់ឆ្ប ាំដៅបូរញី៉ែូ វញ៉ែកដនាេះ ដយើង
បានយល់ចាស់ថ្នដាំដណាេះរសាយមាន
ខតមយួ ដដើមផបីថូរចរតិរោឌ ភបិាលយួនហា 
 ូយគឺខែែររតូវខតសាមគគីគប  រតូវយល់
ថ្ន បញ្ហា កមពុជាដរកាមជាបញ្ហា ខែែរខត
មយួនិង អាំរវនាវអនថរជាតិសហការជា 
មយួោក់គាំនាប ដលើរគបម់ដធយយទាំង   
អស់ ។ សាមគគីភាព សហការដនេះជាម
គគុដទសក៍ ជាខផនទីយុទនសាន្រសថ ដដើមផ ី
បាំដពញនូវសុ បិនរបស់ដូនត្ម នងិរបស់
ដយើងរគប់ៗរបូគឺសិទនិសដរមចវាសនាែលួន
ដោយែលួនឯង ។  

បុ យែួបទី ៦១ ក៍ដូចជាប ុយ
ែួបមុនៗខដរ គឺគែ នបាំ ងបដងកើតចល 
នាបាំខបករសុក ឬបាំដផលចបាំផ្លល ញជនណា 
ជាតិណា ឬ បងកអសនថិសុែដនាេះដទ ។ 
បាំ ងរបស់ដយើង គឺជាំរេះនូវភាពអយុតថ ិ
ធម៌ា កងវេះការដគរពរ ាំដោភជិេះជាន់រប   
ល័យពូជសាសន៍ និងអាណានិគម
និយមមកដលើកខដនដីមពុជាដរកាម ។ 

ដយើងរសឡាញ់ទឹកដីរបស់ដយើង 

របជារាន្រសថដយើង និងដគរពដល់អបក
ដសបហាជាតិរបស់ដយើង ខដលលេះបង់ប ូ
ជាជីវតិជួនជាតិ ។ ដយើងសងឃមឹថ្ន 
បុ យែួបរ ាំឮងការបាតប់ងទឹកដី និងដធវើ
ឱយខែែរដយើង មានដមានភាពជាខែែរដឡើង
វញិ មយ៉ែងនិងជាំរញុឱយរោឌ ភបិាលកុមែុ   
និសថយួន រតូវខតដគរពដលើរាល់មារត្ម 
ចាប់សិទនិមនុសស សិទនិជនជាតដិដើម 
រពមទាំង លេះបង់ដចាលនូវគាំនឹតអនា
និគមឲយបានឆ្បប់ាំផុត ។ 

ដយើងសងឃមឹថ្ន រោឌ ភបិាលកុមែុយ
និសថយួនចង់ដ ើញនូវដសចកថីសុែ សនថិ
ភាពដកើតមានដល់ជនជាតិទាំងដៅដវៀត
ណាម រមួទាំងជនជាតិដវៀតណាមផង។ 
រពេះពុទនជាមាច ស់ថ្នដយើងមានរពេះពុទនដិ
កាថ្ន វតទុ ៣ ដលើដោកដនេះមនិអាច
ោក់កាំបាាំងបាន គរឺពេះអាទតិយ រពេះច័នធ
និងការពិត ។ ការតស ូអហិងារបស់
ដយើង គឺយកការពិតជាមូលោឌ នដដើមផ ី
ខវកបាំភលនូឺវភាពអយុតថិធម៌ា ខដលដកើតមាន
ដឡើងមកដលើខែែរដរកាមដៅកបុងរសុក ។ 
ដយើងមានជាំដនឿថ្ន ខែែរដរកាមនិងរតូវ 
បានទទួលសាគ ល់ និងរាប់បញ្ចូលកបុង
មហារគសួារ ថ្នពភិពដោកដនេះ នា
ដពលដ៏ែលីខាងមុែដនេះមនិខានដឡើយ ។ 
ដពលណាដយើងរកដឡកដមើលអតតីកាល
ថ្នរបវតថសិាន្រសថជាតិ គែ នកូនខែែរណា
មាប ក់មនិទទួលអារមែ ៍កថុកកថួល ឈឺ
ចាប់នូវអ វីៗ ខដលដូនត្មដយើងបានរតូស 

រត្មយ ដដើមផកូីនដៅជាំនាន់ដរកាយ និង
ការរងទុកឈចឺាប់ជាទីបាំផុត ខដលពួក
គត់ទទួលទរ ុកមែដលើខដនដីកាំដ ើ ត
របស់ែលួន ។ 

ដាំដ ើ រជវីតិរស់ដៅ ជាំដនឿសាសនា 
វបផធម៌ា របថ្ព ី នងិតថ្មលជាខែែរបាន
និងកាំពុងខតរោយ បនថចិមថងៗដៅចាំ 
ដរេះមុែដយើងរគប់គប ជាដរៀងរាល់ថ្ងង ដៅ
សល់ខតសមុរទទឹកខភបក គាំនរទុកខនិង  
ដសចកថីអស់សងឃមឹប៉ែុដណាត េះ។ 

ែួបទី ៦១ រ ាំឮកដឡើងនូវរបវតថ ិ
សាន្រសថ ការតស ូដ៏អង់អាចកាល ហានរបស់
វរីសម ៈ និងវរីបុរសជាត ិ ខដលបាន
បូជាជីវតិរបស់ែលួន ដដើមផរីកានូវវបផធម៌ា 
អកសរសាន្រសថ ។ល។ ឲយបានគង់រហូត
មកដល់បចចុបផនបកាលដនេះ ។ 

០៤ មងុិនា ឆ្ប ាំ១៩៤៩ ជាទវិាបងក
លកខ ៈសាមគគីជាតិ ដសចកថីកាល ហាន 
ពរងឹងសាែ រតីដសបហាជាតិ ដសចកថីដសាែ េះ
រតង់ចាំដរេះជាតិ និងជនរមួឈាមខែែរ
ដរកាមខដលកាំពុងរងដរគេះ ដរកាមនឹម
អាណានិគមយួនហា ូយ ។ 

ដគលបាំ ង ថ្នទិវាែបួ ៦១ មាន
៣ ចាំ ុច ៖ 

ចងចាាំនូវរបវតថិសាន្រសថដ៏អារសូវ 
ដដើមផរីកមដធយបាយបញ្ឈបរ់ាល់អាំដពើអា 
ណានិគមនិយមមកដលើ ខែែរដរកាម។ 

ដាំដឡើងសាមគគីជាតិ ដដើមផបីន្ររក ប
រាល់មហិចឆិត្មដលបទឹកដីខែែរនាបចចុបផនប 

និងកបុងអនាគតដោយបរដទស ។ 
ដបថជាញ តស ូដដើមផកីាររររពលឹងជាតិ 

មានជាអាទិ៍ វបផធម៌ា អារយធម៌ា អកសរ
សាន្រសថខែែរ និងដធវើឲយខែែរ ដរកាម មាន
សិទនិសាំដរចវាសនាែលួនដោយែលួនឯង ។ 

សហព័ននខែែរកមពុជាដរកាម និងបនថរ
ចលនាអនថរជាតិ ដដើមផបីាំភលពឺិភពដោក
ឲយដឹងថ្ន រោឌ ភបិាលកុមែុនិសថមនិរតមឹខត
ដធវើអាណានិគមដលើកមពុជាដរកាមប៉ែដុណាត េះ
ដទ ខងមទាំងមានបាំ ងបាំបាត់រព លឹង
និងឬសគល់ខដលខែែរដទៀងផង ។ ទដងវើ
ទាំងដនេះ គែ នអបកណាទទួលយកបាន
ដឡើយ ។ 

ែួបទី ៦១ និងរ ាំលឹកនូវដឡើងវញិនូវ
អតីតកាលថ្ន ដតើខែែរដយើងបានឆលងកាត់
នូវដរគេះកាចោ៉ែ ង ណាដរកាមនឹមអា 
ណានិគមយួន ។ រតូវចងចាាំថ្នអតីត
កាល និងបនថនូវភាពមហនថរាយដល់ខែែរ
ដយើងនាដពលបចចុបផនប និងអនាគតកាល
ដបើដយើងមនិដរកាកដឡើងតស ូដទដនាេះ ។ 

ដយើងែញុ ាំសូមអាំរវនាវដល់ជនរមួ
ឈាមទូទាំងសកលថ្ន មានខតការ     
តស ូអហិងាត្មមកាំោាំងសមគគីរមួដទ 
ខដលអាចឈបេះដលើកុមែុនិសថយួន រកុង
ហា ូយបាន ។ 

ការតស ូអហិងាបានទទួលជ័យជាំ
នេះមានដូចជា៖ 

រពឹតថិការ ៍ដៅពីលីពិនរបឆ្ាំងនិង 
មា៉ែ កូស ដៅខែកុមាៈ ឆ្ប ាំ១៩៨៦ ។ 

 ការទាំោក់របបដឹកនាាំសសដឺប ៀន
ដោយដោក សលូប័រោន មុឡូីសីុវកិ ដៅ
ឆ្ប ាំ ២០០០ ។ 

ចលនាតស ូរប ឆ្ាំង ទីម័រខាងដកើត 
និងការកាន់កាប់របស់ឥ ឍូ ដ សីុ 
ដហើយបានឯករាជយ ឆ្ប ាំ ១៩៩៩ ។ 

ការរ ាំលាំរបបរបកាន់ពូជសាសន៍ដៅ
អារហឹកខាងតផងូ ដៅឆ្ប ាំ ១៩៩០ ។ 

ចលនាសទនិមនុសសអាដមរកិកាាំង 
ឆ្ប ាំ ១៩៥០ និង ១៩៦០ ។ 

ចលនាដដើមផឯីករាជយដឹកនាាំដោយ 
មហាតែៈគននី ឆ្ប ាំ១៩២០ ដល់ ១៩៤០ ។ 

ដតើចលនាអហិងារបស់សហព័នន
ខែែរកមពុជាដរកាមបានដជាគជ័យខដរឬដទ? 
ការពិតដយើងទទួលបានដជាគជ័យជា
បនថបនាធ ប់ដូចជា៖ 

ដសចកថីសាំដរចរបស់សភាអុឺរបុដៅ
ខែតុោ ២០០៨ រកងុន្រសាថ សប សួ។ 

បាតុកមែដៅទីរកងុហសខឺ ង និងជុាំ
វញិពិភពដោក ដដើមផដីោេះខលងរពេះ
សងឃខែែរដរកាម ។ 

មហាបាតុកមែដៅទីរកុងហសខឺ ង
ដពលរោឌ ភបិាលយួន មកបាំភលពឺបីញ្ហា
សិទនិមនុសស។ 

ការបានដចញផុតពគុីកយួន និង
មកត្មាំងទីលាំដៅងែីនារបដទសទី ៣ 
របស់អតីតរពេះសងឃខែែរដរកាមទាំង ៦     
របូ ។ល។ 

ែួបរ ាំឮកទី ៦១ គឺជាទិវាខដលកូន
ខែែររគបរ់បូរតវូខតចងចាាំដៅរាល់សកមែ 
ភាព និងការបូជាជីវតិ របស់ដូនត្មដយើង
ដៅរគប់កាលៈដទសៈ និងរពឹតថិការ ៍
ទាំងអស់ ។ 

ែួបរ ាំឮកថ្ងងដនេះ គឺដដើមផបីញ្ចប់នូវ
ការឈចឺាប់ របស់ខែែរដរកាមដយើង និង
ចង់បាំភលនូឺវការពិតដតើរោឌ  ភបិាលកុមែុនិសថ
យួន មានមហិឆត្មដល់កាំរកិណាមកដលើ
ខែែរដយើង ។ 

សូមឱយរពេះពុទនជាមាច ស់ ថ្នដយើងរប 
សិទនិពរជ័យ សិរមីងគល វបិុលសុែ ដល់
ដួងវញិ្ហដ  កខ័នន ដល់ វរីៈបុរសជាត ិ ដួង
រពលឹងខែែររគប់ជាំនាន ់ ។ សូមទិវាែួបទី
៦១ ជួយ ជាំរញុកាំោាំងសាែ រតសីាមគគ ី
ចាំដរេះ កូនខែែររគប់ៗរបូ ដដើមផចីងចាាំដៅ
អនុសាវរយី ៍ ដ៏មហាដសាកនាដកមែ 
របស់ជនជាតិដដើមខែែរដរកាម ខដលរោឌ ភិ
បាលបកសកុមែុយនិសថយួន ដកនឹមអា 
ណានិគមដៅដលើទកឹដីកមពុជាដរកាម ៕ 

 

សារលខិិត្រប្ ់ក្ោក ថាេ់ ង ុក ថាេ់ កនងុព្ថៃខួបឆ្ន ាំទី ៦១ ព្នោរប្តត់្បង់ខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 
កបុងឱកាសែបួឆ្ប ាំទ ី៦១ ថ្ងងបារា ាំងរបគល់កមពុជាដរកាមដោយែុសចាបឲ់យដៅអាណានគិមយនួរគបរ់គងជនជាតខិែែរដៅកមពុជាដរកាម ០៤ មងុិនា ១៩៤៩ - ០៤ មងុិនា ២០១០ ពី

សហរដឌអាដមរកិ ដោក ថ្នច ់ង៉ែុក ថ្នច ់របធានរបតបិតថសិហពន័នខែែរកមពុជាដរកាម (Khmers Kampuchea—Krom Federation ) ដៅកាតថ់្ន KKF បានដផញើសារមយួចាចចុ់េះថ្ងងទ ី
២៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១០ ជូនដល់ជនរមួជាតខិែែររគបរ់បូដៅជុាំវញិពភីពដោក ដដើមផរី ាំឮកដល់រពតឹថកិារ ៍របវតថសិាន្រសថដឈ៏ចឺាបម់យួដនេះ នងិបរា ញ់ពទីសិដៅនងិកថសីងឃមឹរបស់ជន
ជាតិខែែរដៅកមពុជាដរកាមនាដពលអនាគត ដោយមានសហពន័នខែែរកមពុជាដរកាម (KKF) របស់ែលួនជាអបកទមទរឲយដវៀតណាមដគរពសិទនខិែែរដរកាមមាច ស់ទកឹមាច ស់ដ ី។  

ខាងដរកាមគជឺាែលមឹសារដដើមទាំងរសុងថ្នសារលិែតិរបស់ ដោក ថ្នច ់ង៉ែុក ថ្នច ់៖ 

ដោក ថ្នច់ ង៉ែុក ថ្នច់ របធានរបតបិតថសិហពន័នខែែរកមពុជាដរកាម  ។ UNPO 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ៤ 

ព័ត្៌មានពីកមពជុាក្រោម 

រកុមអបកតាំណាងរាន្រសថ គ បកស
សម រងសុ ី ៩ របូបានទូលសុាំរពេះមហា
កសរត សដមថចរពេះបរមនាង នដរាតថម 
សីហមុនី កាលពថី្ងងទី ៥ ខែដមសា ឆ្ប ាំ
២០១០ ដដើមផកីាំ តថ់្ងងបាត់បង់ទឹកដី
ខែែរកមពុជាដរកាម នាថ្ងងទី ០៤ ខែមងុិនា 
ជាថ្ងងបុ យជាតិថ្នទិវាកាន់ទុកខ ។ ក៏
ប៉ែុខនថ មន្រនថជីាន់ែពស់រោឌ ភបិាលបានចាត់
ទុកថ្ន គ បកសរបឆ្ាំងកាំពុងដកង
ចាំដ ញនដោបាយ ។ 

កបុងលិែិតដនាេះ រកុមអបកតាំណាង   
រាន្រសថគ បកសរបឆ្ាំងបានដលើកដឡើង
ថ្ន កាលពីថ្ងងទី ០៤ ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ
១៩៤៩ រោឌ ភបិាលនិងសភាបារាាំងបាន
កាត់ទឹកដខីែែរភាគខាងដរកាម ថ្នទដនលដម
គងគ ខដលដគធាល ប់ដៅថ្ន កមពុជាដរកាម 
ឬទឹកដកូីស័ងសីុន មានទាំហាំ ៦៨៩៦៥ 
គីឡូខម៉ែរតរកឡា រមួមាន ២១ ដែតថ 

ឱយដៅដវៀតណាមដោយែុសចាប់។ 
រកុមអបកតាំណាងរាន្រសថបានបញ្ហជ ក់

ថ្ន ពលរដឌខែែរកមពុជាដរកាម រតូវបាន
កាត់ផ្លថ ច់រាល់ការទទួលែុសរតូវ និងការ
ទក់ទងពីការរគប់រគងរបស់រពេះរាជា
ណាចរកកមពុជា ។ ពលរដឌខែែរកមពុជា
ដរកាម បានរស់ដៅដរកាមការរគបរ់គង
ត្មមខបបអាណានិគម និងរបព័ននផ្លថ ច់
ការ រពមទាំងមានការគបសងកត់រគប់
ខបបោ៉ែ ង ពសីាំណាក់អាជាញ ធរដវៀត   
ណាម ។ ដរលគឺ រយៈដពល ៦១ ឆ្ប ាំ
ដហើយ ខដលពលរដឌខែែរកមពុជាដរកាម រស់
ដៅរងទុកខដខាល ចផា ឈចឺាប់ឥតមាន
ដពលខលា ដូចកូនកាំររមាថ យ។ 

ដូដចបេះ ដដើមផឱីយកុលបុរត កុលធីត្ម
ខែែរជាំនាន់ដរកាយបានចងចាាំនូវរបវតថសិា
ន្រសថដ៏ជូរចត់ មនិអាចបាំដភលចបានរបស់
ពលរដឌខែែរកមពុជាដរកាម ដទើបរកុមអបកតាំ 

ណាងរាន្រសថទាំង ៩ របូ បានទូលដសបើសុាំ
រពេះករណុារពេះដមត្មថ ោក់បញ្ចូលថ្ងងទី៤ 
ខែមងុិនា ដៅកបុងរបតិទិនរបចាាំឆ្ប ាំ 
សរមាប់ឱយមន្រនថីរាជការ កដូ៏ចជារបជា

ពលរដឌខែែររបារឰពិធកីាន់ទុកខទាំងអស់
គប  ។ 

ក៏ប៉ែុខនថ ដោក ទិត សុធា ទីរបឹកា
រាជរោឌ ភបិាល និងជាអបកនាាំរកយថ្នអងគ

ភាពព័ត៌ាមាន និងរបតិកមែរហ័ស របស់ទី
សថីការគ ៈរដឌមន្រនថ ី បានចាត់ទុកថ្ន 
គ បកសសមរងសុ ី ខដលជាគ បកស
របឆ្ាំងកាំពុងដឆលៀតឱកាសដកងចាំដ ញ 
ផលរបដោជនន៍ដោបាយពដីរឿងទឹកដី
ខែែរកមពុជាដរកាម។ 

ដោក ទិត សុធា បានបញ្ហជ កថ់្ន 
ទាំងគ បកសរបជាជនកមពុជា និងទាំងរ
ោឌ ភបិាល មានការដសាកសាថ យចាំដរេះ
ការបាត់បងទ់ឹកដខីែែរកមពុជាដរកាម ។ ក៏
ប៉ែុខនថ រោឌ ភបិាលសពវថ្ងងបានកាំ តរ់ប 
តិទិនថ្ងងឈបស់រមាក បុ យជាតជិា
ដរចើនមកដហើយ ។ មយ៉ែងដទៀត ពលរដឌ
ខែែរកមពុជាដរកាមមានសិទនិដចញចូលមក
ទឹកដកីមពុជាត្មមផលូវចាប់បានរគបដ់ពល
ដវោ៕ RFI 

គណបកស ្ម រងសុ ី្ុាំកណត់្ព្ថៃប្តត់្បង់ទឹកដីខ្ខែរកមពុជាក្រោម ជាទិវាបុណយជាតិ្  

ដកីមពុជាដរកាមរតវូបានបារា ាំងកាតដ់ៅឲយដវៀតណាម ។ RFI 

ន្រសថីខែែរកមពុជាដរកាមចាំនួនពីរនាក់
ដៅកបុងរសុកសាវ យទង ដែតថមាត់រជូក 
ទឹកដខីែែរកមពុជាដរកាម ខដលរងការចាប់
 ុាំែលួន និងដធវើទរ ុកមែ ដោយអាជាញ ធរ
ដវៀតណាមកាលពីដពលងែីៗដនេះ រតូវបាន
អាជាញ ធរដវៀតណាម ដោេះខលងឲយមាន
ដសរភីាពមកផធេះសខមផងវញិដហើយ ។ 

ន្រសថីខែែរកមពុជាដរកាមទាំងពីរនាក់
ដនាេះ មាប កដ់ឈាែ េះ នាង ពិន អាយុ ៣៤
ឆ្ប ាំ និងមាប ក់ដទៀតដឈាែ េះ រសី ដង៉ែ អាយុ 
១៨ ឆ្ប ាំ ដៅ ុាំដៅទាាំង រសុកសាវ យទង 
ដែតថអានោ៉ែ ង ឬ ដែតថមាត់រជូក ទឹកដី
កមពុជាដរកាម បចចុបផនប រគប់រគងដោយ     
ដវៀតណាម ។ 

ន្រសថីទាំងពីរនាក់ដនេះរតូវបានអាជាញ
ធរដវៀតណាមបានចាប់ែលួន ដៅរក់
កណាឋ លផលូវ ដហើយយកដៅ ុាំដៅកបុង
បនធបប់ងគន់អនាម័យ ដោយពុាំបាន
បញ្ហជ កព់ីមូលដហតុចាស់ោស់ កាល
ពីថ្ងងទី ២៧ ខែឧសភា ដៅរគខដលន្រសថី
ទាំងពីរនាក់ដនេះបានដធវើដាំដ ើ រដោយម៉ែូតូ 
ដៅដពលរពឹក ដដើមផដីៅចូលរមួបុ យ
មយួរបស់ជីដូនចមាង យ ២៥ គីឡូខម៉ែរត
ពីផធេះរបស់ែលួន ។ 

ន្រសថីខែែរកមពុជាដរកាម ដឈាែ េះ នាង 
ពិន អាយុ ៣៤ ឆ្ប ាំ រស់ដៅកបុង ុាំដៅ
ទាាំង រសុកសាវ យទង ដែតថមាត់រជូក ឬ
ដែតថអានោ៉ែ ង បានខងលងរបាបវ់ទិយអុាសីុ
ដសរ ី ត្មមទូរស័ពធមកថ្ន  អាជាញ ធរដវៀត
ណាមបានដោេះខលងកាលពីដពលងែីៗ
ដនេះ ដរកាយពីបានដធវើទរ ុកមែ។ 

នាង ពិន បានបញ្ហជ កថ់្ន ៖ «ដគ
សួរពួកែញុ ាំដៅណា ែញុ ាំថ្ន ដៅដធវើបុ យោ
យ។ ដល់ដហើយដគថ្ន មិនឲយដឡើងដៅ

ដទ ។ ែញុ ាំថ្ន មិនឲយដឡើងដៅដទ អុីចឹងឲយ
ែញុ ាំសុាំចុេះដៅវញិដៅ! ដគមិនឲយែញុ ាំចុេះ 
ដហើយដគចាបព់ួកែញុ ាំចូលដៅកខនលងដគខត
មឋង ដហើយដគយកដាំបងឫសសមីកវាយ
ដជើងពួកែញុ ាំ!»។ 

សុែ ដសរ ី ៖ អបកវាយហបឹងរសី ឬ
របុស? នាង ពនិ ៖ របុស។ គប វាបបីនួ
នាក់ (នគរបាលដវៀតណាម)។ 

ន្រសថីខែែរកមពុជាដរកាមមាប ក់ដទៀត
ដឈាែ េះ រសីដង៉ែ អាយុ ១៨ ឆ្ប ាំ ជាបអូន
បដងកើតរបស់ នាង ពិន បានខងលងថ្ន នាង
បានរងការវាយដាំ និងដធវើទរ ុកមែដូច
បងរសីដនាេះខដរ ៖ «ដគ ុាំដូចគប  ដហើយ
ដគវាយពួកែញុ ាំដូចគប ខតមឋង!»។ 

សុែ ដសរ ី៖ ដគវាយនឹងអវី? រសីដង៉ែ 
៖ ដគវាយនឹងគល់ឫសសខីតមឋង   ។ សុែ 
ដសរ ី៖ ដគវាយចាំរតងណ់ា ? រសីដង៉ែ ៖ ដគ
វាយចាំដជើង ដហើយចាំែលួនដពញខតមឋង ។ 
ណាមយួ ែញុ ាំដទើបខតដងើបដចញពីដពទយ     
ផង ។ 

សុែ ដសរ ី ៖ ដហើយមានរបសួអវី
ដទ? រសីដង៉ែ ៖ ដហើមដជើងអស់រលីងឥឡូ
វ។ ដៅចាក់ថ្នប ាំពីរបីថ្ងង ពមីសលិមញិពយរួ
ដសរ ៉ែមូដទៀត។ 

សុែ ដសរ ី ៖ ដគរកដ ើញកាំហុសអី
ដទ ឬអត់ដទ? រសីដង៉ែ ៖ ដូចរ ាំដោភសិទនិ
ពួកែញុ ាំពួកែញុ ាំមនិបានដធវើអីវែុសផង។ សុែ 
ដសរ ី ៖ អុចីឹងអត់បានដៅចូលរមួបុ យ

ោយដទ? រសីដង៉ែ ៖ អតប់ានដៅដទ។ ដគ
ចាប់ពួកែញុ ាំមយួថ្ងងទល់យប់ អតប់ាយ
អត់ទឹក ែញុ ាំចង់សនលបម់យួថ្ងងខតមឋង។ 

ឪពុករបស់ន្រសថីខែែរកមពុជាដរកាម
ចាំនួន ២នាក់ខាងដលើដនេះ ដោក ដៅ 
សុែ អាយុ ៥៤ ឆ្ប ាំ បានខងលងថ្ន ៖ «ែញុ ាំ 
យល់ថ្ន គឺថ្ន អាយួនហបឹងវារ ាំដោភសិទនិ 
រ ាំដោភចាប់ ដសរភីាពរបស់ខែែរកមពុជា
ដរកាម។ សូមអាំរវនាវឲយថ្នប ក់ជាតិ និង
អនថរជាតិ និងអងគការសហរបជាជាតិ ឲយ
ជួយ កូនដៅែញុ ាំផង ដៅកមពុជាដរកាម!»។ 

វទិយអុាសីុដសរបីានទក់ទង ដៅ
សាទ នទូតដវៀតណាម  ដៅកបុងរបដទស
កមពុជា ដដើមផសុីាំការពនយល់អាំពកីារចាប់

 ុាំែលួនរបជាពលរដឌខែែរកមពុជា ដរកាម 
ដហើយដធវើទរ ុកមែដនេះ ប៉ែុខនថគែ នអបក
ដឆលើយទូរស័ពធ ។ 

ដោក ដៅ សុែ បានឲយដឹងថ្ន 
ដោកធាល ប់បានដងើបតវា៉ែទមទរដីធលី ជា
ដរចើនដលើក កាលពីឆ្ប ាំ ២០០៦ ឆ្ប ាំ
២០០៧ និងឆ្ប ាំ ២០០៨ កនលងដៅ ។ 
ដហតុដូដចបេះដហើយ ការចាប់ ុាំែលួន និងដធវើ
ទរ ុកមែដលើកូនរសីរបស់ដោកដនាេះ 
ដោកយល់ថ្ន ជាការគាំរាមកាំខហងមយួ
ដល់រគួសាររបស់ដោក ។ 

របធានសហគមន៍ខែែរកមពុជាដរកាម
ដៅកបុងរបដទសកមពុជា ដោក ថ្នច ់   
ដសោឌ  មានរបសាសនថ៍្ន ៖ «ដនេះជា
ដរឿងធមែត្មរបស់អាជាញ ធរយួន ខដលធាល ប់
ខតដធវើមកដលើរបជាពលរដឌខែែរជានិចច ដៅ
ដពលណាខដលមិនសបាយចិតថ គឺមាន
គាំនិត និងគាំនុាំគាំកួនណាមយួ ដគដរបើ
កមាល ាំងប៉ែូលិស នគរបាលរបស់ដគ យក
ដៅចាប់ដធវើទរ ុកមែ ដដើមផសួីរចដមលើយ
នូវអវីដគចងប់ាន ឬមយួក៏ដធវើទរ ុកមែ
ដផសងៗ ដដើមផបីាំបាក់សាែ រតីដដើមផកុីាំឲយ
ហា នដធវើអវីតដៅដទៀត!»។ 

កាលពីសបាឋ ហ៍កនលងដៅងែីៗ ដនេះ 
មន្រនថសីហព័ននខែែរកមពុជាដរកាមពិភព
ដោកបានជួបជាមយួមន្រនថជីាន់ ែពស់ថ្ន
អងគការសហរបជាជាតិ ដៅកបុងទីរកុង  
ញូវយ៉ែក សហរដឌអាដមរកិ ទទួលបនធុក
ជនជាតដិដើម ដដើមផរីាយការ ៍ឲយបាន
ដឹងអាំពសីាទ នការ ៍រ ាំដោភបាំរននានា
របស់ អាជាញ ធរដវៀតណាម មកដលើរបជា
ពលរដឌខែែរកមពុជាដរកាម ដៅដលើទឹកដខីែែរ
កមពុជាដរកាម ខដលជាជនជាតដិដើមដៅ
ដលើទឹកដីដនាេះ ៕ RFA 

ស្ត្រខី្ខែរក្រោម២នាក់រតូ្វអាជាា ធរក្វៀត្ណាមចប់ក្ធវើទារណុកមែ 

ជនដភៀសែលួនខែែរដរកាមពីររបូដភៀសែលួនមកពដីែតថមាត់រជកូ ដររេះការទមទរដធីលខីដលអាជាញ ធរដវៀតណាមរបឹយក ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ៥ 

បទ្មាា ្ន៍ 

ចីពរដទ អាត្មែ ភាពមានអារមែ ៍ថ្ន 
ហាក់ដូចជាបាត់នូវអវីមយ៉ែងដព៏ិដសសដៅ
កបុងជីវតិ ។ 

អាត្មែ ភាពចង់រតឡប់ដៅកមពុជាវញិ
ខដរ ខតដសរភីាពថ្នការដគរពសាសនា 
ដៅមានករមតិ ។ កាលពីខែដមសា ឆ្ប ាំ 
២០០៩ ដរកាយដពលអាជាញ ធរដវៀតណាម
បានបញ្ជូ នអាត្មែ ភាពឲយរតឡបម់ករប 
ដទសកមពុជាវញិដនាេះ អាត្មែ ភាព គិតថ្ន 
នឹងអាចខសវងរកដ ើញ នូវយុតថិធម៌ា
សរមាប់ែលួនអងគអាត្មែ ភាព ខតអវីខដលជា
ដគលបាំ ងទាំងដនាេះ មនិបានទទួល
ដជាគជ័យដទ ។ ដពលដនាេះ រោឌ ភបិាល 
កមពុជាមនិបានផថល់អតថសញ្ហដ  ប័ ត
ដល់អាត្មែ ភាពផង ដូដចបេះ អាត្មែ ភាព ក៏
បានសដរមចចិតថ ដភៀសែលួនដចញពីរប 
ដទសកមពុជាដៅខសវងរកសិទនិរជកដកាន
ដៅរបដទសថ្ងឡងដ៍ ។ 

Southeast Asiaglobe: ដបើសិន
ជារពេះដតជរពេះគុ  រតឡប់ដៅកមពុជា
វញិ ដតើមន្រនថីថ្នរោឌ ភបិាលកមពុជាទទួល
សាគ ល់រពេះអងគជារពេះសងឃខដរឬដទ ? 

ទមឹ សាែន: អាត្មែ ភាពគិតថ្ន 
អាជាញ ធរខែែរមនិទទួលសាគ ល់អាត្មែ ភាព
ជារពេះសងឃដទ ដហើយពួកដគនឹងចាប់
អាត្មែ ភាពផសកឹ និងដធវើការនរីដទសដៅ
របដទសដវៀតណាមជាមនិខាន ។ អាត្មែ
ភាពគិតថ្ន វាមនិមានសុវតទិភាពសាំរាប ់
អាត្មែ ភាពដៅរបដទសកមពុជា ដររេះអាត្មែ
ភាពគឺជាសកមែជនរពេះសងឃខែែរដរកាម 
និងជាអបកខដលដគចាត់ទុកថ្ន របឆ្ាំង ។ 

កាលពីថ្ងង ២៧ ខែកុមាៈ ឆ្ប ាំ 
២០០៧ រពេះដតជរពេះគុ  អា ង សុែ 
ដធឿន ជារពេះសងឃខែែរដរកាមមយួដៅរប 
ដទសកមពុជារតូវបានដគដធវើឃ្លតដរកាយពី
រពេះអងគ បានចូលរមួកបុងកផនួបាតុកមែ

របស់ខែែរដរកាមមយួ ដៅមុែសាទ នទូត   
ដវៀតណាមកបុងរាជធានីភបាំដពញកបុងដគល 
បាំ ងជាំទស់នឹងការរ ាំដោភសិទនិ
មនុសស និងអាំដពើអយុតថិធម៌ារបស់អាជាញ ធរ
ដវៀតណាមដលើពលរដឌខែែរដរកាមដៅខដន
ដីកមពុជាដរកាម ឬដៅដវៀតណាមខាង
តផងូ ។  រពឹកដឡើង ដរកាយពីការដធវើ
បាតុកមែមយួថ្ងង រពេះសងឃ អា ង សុែ 
ដធឿន រតូវបានដគរកដ ើញ ដៅកបុងវតថ
រទនាំរជឹង ដែតថកណាថ ល ដហើយសាក 
សពរបស់រពេះអងគរតូវបានជនមនិសាគ ល់
មុែអារ ក ។ អាត្មែ ភាព រគន់ខតជារពេះ
សងឃមយួអងគមនិមានលទនភាពតវា៉ែត្មម 
ផលូវចាប់ជាំទស់នឹងអាំដពើអារកក់របស់រោឌ
ភបិាលបានដទ ។ ដូដចបេះ អាត្មែ ភាពក៏
កាន់ខតគែ នលទនភាពដដើមផជីាំ ទស់នឹង   
រោឌ ភបិាលកមពុជាដទ ដបើសិនជាពកួដគ
ចង់ដធវើអវីមយួដនាេះ ។  

Southeast Asiaglobe: រយៈ
ដពល ៣ ឆ្ប ាំ ខដលរពេះដតជរពេះគុ រង
មានជួបទុកខលាំបាកដនាេះ  ដតើផលលអនិង
អារកក់ដូចដមថចែលេះខដលរពេះដតជរពេះ 
គុ  ទទួលបានចាប់ត្មាំងពីរពេះដតជ 
រពេះគុ  រតូវបាននីរដទសកាលពីឆ្ប ាំ 
២០០៧ ? 

ទមឹ សាែន:  ៣ ឆ្ប ាំចុងដរកាយដនេះ 
បទពិដសាធន៍បានដធវើឲយជវីតិរបស់អាត្មែ
ភាពមានការផ្លល ស់បថូរ និងអាត្មែ ភាពដឹង
ថ្ន អាត្មែ ភាពមានសាំណាងដហើយ ខដល
ជីវតិរបស់ែលួនបានដៅរស់រហូតដល់សពវ
ថ្ងងដនេះ ។ អវីខដលធងន់ធងរនិងអារកកប់ាំផុត
ដៅកបុងជីវតិអាត្មែ ដនាេះ គឺរយៈដពលខដល
អាត្មែ ភាព បានកាំពុងអងគុយដៅកបុងពនន 
នាគរជាមយួបុរសជនជាតិយួន ២៦ 
នាក់ដថ្ទដទៀត ពួកដគវាយអាត្មែ ភាព 
ដរៅពីវាយ ពកួដគបានទត់ធាក ់ដាំ រពម
ទាំងបងអត់បាយដទៀតផង ។ មនិខត

ប៉ែុដណាត េះ ពួកដគបានចាក់ថ្នប ាំឲយអាត្មែ
ភាពនូវថ្នប ាំខដលអាត្មែ ភាពមនិដងឹថ្ន ជា
អវីដឡើយ ។ អាត្មែ ភាព គិតថ្ន អាត្មែ ភាព
បាត់មាច ស់ការកបុងជីវតិ និងបាតទ់ាំនុក
ចិតថ (ដភលចសាែ រត)ី ដលើែលួនឯង ។ រោឌ ភិ
បាលដវៀតណាម បានបន្ររក បខែែរដរកាម
រាប់រាប់សតវតសរ ៍ កបុងែ ៈខដលអាត្មែ  
ភាពដរកាកឈរដឡើង  អាត្មែ ភាពបាន
កាល យែលួនដៅជាអបកដទស ដៅកបុងគុក
របស់ដគដូចជាវរីបុរសខែែរដរកាមពីមុនៗ
ខដរ ។ វាដធវើឲយអាត្មែ ភាពមានការឈឺ
ចាប់ខាល ាំងណាស់ ែ ៈខដលអាត្មែ ភាព
ដឹងែលួន គឺជាជនរងដរគេះមយួអងគកបុង
ចាំដណាមជនរងដរគេះខែែរដរកាមជាដរចើន
ដទៀត ។ វាបានវាយកាំដទចនូវដបេះដូង
របស់អាត្មែ ភាពែ ៈខដល រោឌ ភបិាល
ដវៀតណាមបញ្ហជ ឲយរកុមសដមថចសងឃខែែរ
ខដលដឹកនាាំដោយ សដមថចសងឃ ដទព 
វងស និងរោឌ ភបិាលកមពុជាចាប់បញ្ជូ ន

អាត្មែ ភាពដៅរបដទសដវៀតណាម ។ 
ដពលដនាេះអាត្មែ ភាពគិតថ្ន រោឌ ភបិាល
ខែែរនឹងការររនូវពលរដឌរបស់ែលួន រមួ
ទាំងអាត្មែ ភាពផង ប៉ែុខនថអវីៗ គវឺាផធុយពី
ការគិតរបស់អាត្មែ ភាព ។ ត្មមពិតដវៀត
ណាមនិងកមពុជាដធវើការជាមយួគប  ដហើយ
បានរ ាំដោភសិទនដិលើពលរដឌខែែរដរកាម ។ 

ដទេះជាោ៉ែ ងដនេះកថី អាត្មែ ភាព មនិ
រញួរាដឡើយកបុងការឆលងកាត់ឧបសគគខបប
ដនេះមថងដទៀត ដររេះអាត្មែ យល់ថ្ន វាជា
ការរបកាសអាសនបមយួ ដល់សកល
ដោកឲយដគបានរជាបថ្ន ពលរដឌខែែរ
ដរកាមកាំពុងខតរងទុកខ និងតស ូរាល់ថ្ងង  
កបុងដគលបាំ ងរកាវបផធម៌ា ភាសា 
និងរបវតថសិាន្រសថរបស់ែលួន ។ អាត្មែ ភាព
ពីជាអបកមានសាំណាងខាល ាំងណាស់ខដល
បាននិមនថមកចូលរមួ ដៅកបុងដវទិកា    
អចិថ្ន្រនថយថ៍្នអងគការសហរបជាជាតិសថីពី
ជនជាតិដដើម (UNPFII) និងដៅកបុង
មហាសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំរបស់រកុមយុវជន
ថ្នសហព័ននខែែរកមពុជាដរកាម ដហើយ
សាំដឡងរបស់អាត្មែ ភាពរតូវបានពកួដគ
យកចិតថទុកោកស់ាថ ប់ណាស់ ។ អវីៗជា
ការតស ូរបស់អាត្មែ ភាពកបុងដពលកនលង
ដៅដនាេះ  ទុកខដសាករគបខ់បបោ៉ែ ងខដល
អាត្មែ ភាពធាល ប់ទទួល  និងទឹកខភបកខដល
អាត្មែ ភាពធាល ប់ខតយាំ ឥឡូវពិភពដោក
ដគបានរជាបអស់ដហើយៗ ដគនឹងជួយ 
ដល់អាត្មែ ភាព ។ អាត្មែ ភាពដឹងថ្ន 
ដរកាយពីរពឹតថិការ ៍ដនេះ ពិភពដោក
នឹងជរមុញឲយរោឌ ភបិាលដវៀតណាមដធវើ
ការឲយបានរតឹមរតូវដឡើងវញិ ដោយដធវើ
ការខកទរមង់របពន័ននដោបាយរបស់ែលួន
ចាំដរេះជនជាតដិដើម ជាពដិសសគឺជន
ជាតិដដើមខែែរដរកាម ៕ 

 (ដៅមានតដលែដរកាយ) 

ទឹម សាខន៖យលខុ់្ថា រដ្ឋា ភិប្តលខ្ខែរក្េេះោរពារពលរដាខលួន 

រពេះដតជរពេះគុ  ទមឹ សាែន ដៅកបុងតុោការរបជាជនដវៀតណាម ដែតថមាតរ់ជកូ ថ្ងងទី ០៨ ខែវចិឆកិា ឆ្ប ាំ ២០០៧ ។ 

របូងត រពេះដតជរពេះគុ  ទមឹ សាែន មយួចាំនួនដៅសហរដឌអាដមរកិជាមយួដមដឹកនាាំសហព័ននខែែរកមពុជាដរកាម (KKF) ។ 

តមកពទីាំព័រទ ី១ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ៦ 

ព័ត្៌មាន្ហគមន ៍

បុរសមាច ស់ផធេះកាំពុងរបមូលសមាា រៈ
របស់គត់ទុក ។ “រកុមហ ុន ដគចុេះមក
ដល់ ដគសុាំពរីោឌ ភបិាលដដើមផអីភវិឌណន៍
ដៅស ូ អញ្ច ឹង។ ដល់ដពលអញ្ច ឹងដៅ ដគ
មកឈូសឆ្យ ។ ដល់ដពលឈូស
ឆ្យដៅចាំដីសហគមនដ៍យើងខដលបងក
បដងកើនផល ។  ដល់ដពលអញ្ច ឹងដៅ 
សហគមន៍ដយើងតវា៉ែ ដៅថ្ន ដីហបឹងជាដី
ខដលសហគមនធ៍ាល ប់បងកបដងកើនផល ។ 
ដល់អញ្ច ឹងដគថ្ន អត់ដទ  ដហីបឹងរដឌ
សមផទនឱយរកុមហ ុនជាដរីបស់រកុម
ហ ុនដហើយ”។ 

រកុមអបកភូមជិនជាតិដដើមភាគតិច
ដៅកបុងដែតថរតនៈគីរដីលើកដឡើងថ្ន ពួក
ដគកាំពុងរងដរគេះដោយការឈូសឆ្យដី
ចមាក រនិងដីថ្រពសហគមន៍របស់ ពួកដគ
ដោយរកុមហ ុន ខដលទទួលបានសមផ 
ទនដសដឌកិចចពីរោឌ ភបិាល ប៉ែុខនថអាជាញ ធរ
ដែតថអេះអាងថ្ន ែលួនកាំពុងខតពយោម
ទប់សាក តប់ញ្ហា ដនេះដហើយ។ 

មានសមផរុដមែ រសខអមនិងសក់រញួ 
ដោក ខផង រកុង ជនជាតិរបូវ វយ័៣៧
ឆ្ប ាំ កាំពុងអងគុយអារដឈើដៅខអបផធេះដឈើ
របស់ដោកកបុងភូមតិ្មរចថ្នរសុក ត្ម
ខវងចមាង យជាង៥០គីឡូខម៉ែរតពីទីរមួដែតថ
រតនៈគីរ ី។ 

ដោក ខផង រកុង មានរបសាសន៍
ថ្ន បចចុបផនបដោកនិងរបជាពលរដឌទាំង
៣៦រគួសារកបុងភូមខិលងចង ់ ោាំដុេះផល
ដាំណាាំអវដីទៀតដហើយ ដោយសារខតមាន
ការគាំរាមឈូសឆ្យដីខរសចមាក ររបស់
ពួកដគពីសាំណាក់ រកុមហ ុនឯកជនខដល
ទទួលបានដសីមផទនដសដឌកិចចពីរោឌ ភិ
បាល ។ 

ដោក ខផង រកុង មានរបសាសន៍
ោ៉ែ ងដនេះ៖ “ែញុ ាំជារបជាពលរដឌខលង
កសាង អាដនេះ ដីដនេះខលងកាប់ខលង
រតួសរត្មយ ដររេះអីអារមែ ៍ដយើងមនិ 
អាចរស់ដៅទដីនេះបាន។ ដយើងដធវើនាាំខត
ខាតដពលដខដលៗហបឹង។ អាដាំណាាំោាំ
ដុេះអីហបឹងរបជាពលរដឌកបុងភូមថិ្ន ដគ
ខលងរវរីវល់។ ដគមនិដធវើអីដទៀតដទ”។ 

បញ្ហា ខដលដោក ខផង រកុងកាំពុង
របឈរមុែដនេះមនិបានករមតិដៅរតឹមខត
ភូមរិបស់ដោក ប៉ែុដណាត េះដទ ខតវាក៏ដកើត
មានផងខដរដៅកបុងភូមជិាដរចើនដទៀតដៅ
កបុងដែតថដនេះ។ 

ដោក រមាាំង ទីង តាំណាងអបកភូមិ
ជនជាតចិារាយចាំនួន៤១រគួសារដៅកបុង
ភូមដិោម កបុងរសុកអ ថូ ងមាសខដល
មានរពាំរបទល់ជាប់នឹងរសុកត្មខវងដនេះ 
មានរបសាសនថ៍្ន អបកភូមរិបស់ដោកក៏
កាំពុងជួបរបទេះនូវការលាំបាកដោយសារ
ខតការឈូស ឆ្យរបស់រកុមហ ុនឯក
ជនមកដលើដីខរសចមាក ររបស់អបកភូមជិន
ជាតិដដើម ភាគតិចរបស់ដោកផងខដរ។ 

ដោក រមាាំង ទីង មានរបសាសន៍
ថ្ន៖“រកុមហ ុនដគចុេះមកដល់ ដគសុាំពរីោឌ
ភបិាលដដើមផអីភវិឌណនដ៍ៅស ូ អញ្ច ឹង។ 
ដល់ដពលអញ្ច ឹងដៅ ដគមកឈូសឆ្
យ។ ដល់ដពលឈូសឆ្យដៅចាំដី
សហគមន៍ដយើងខដលបងកបដងកើនផល។  
ដល់ដពលអញ្ច ឹងដៅ សហគមនដ៍យើង
តវា៉ែ ដៅថ្ន ដីហបឹងជាដីខដលសហគមន៍
ធាល ប់បងកបដងកើនផល។ ដល់អញ្ច ឹងដគថ្ន 
អត់ដទ  ដហីបឹងរដឌសមផទនឱយរកុមហ ុន
ជាដីរបស់រកុមហ ុនដហើយ”។ 

របជាពលរដឌដៅកបុងដែតថរតនៈគីរ ី

មានចាំនួនជិត១៥មុនឺនាក់។ ភាគដរចើន
ថ្នរបជាជនទាំងដនេះគជឺាជនជាតដិដើម
ភាគតិច រមួមានជនជាតពិបង ចារាយ 
កាចក របូវ ត្មខវត រគឹង លន់និងទាំពួន
ជាដដើម។ 

ជនជាតដិដើមភាគតិចទាំងដនេះមាន
ជាំដនឿដៅដលើអារកុខអារកសអបកត្ម ថ្រពភបាំ 
ដហើយរស់ដៅពឹងខផអកដៅដលើធនធាន
ធមែជាត ិ ជាពិដសសគផឺលនិងអនុផល
ថ្រពដឈើខតមថង។ 

អបករសី ោាំ ចននី នាយិកាសមាគម
នខ៍ែែរដលើ ឬ H i g h l a n d e r ' s  
Association ខដលដធវើការររអប់រ ាំអាំពី
សិទនិដី ធលដីល់សហគមន៍ជនជាតភិាគ
តិចដៅកបុងដែតថរតនៈគីរដីនេះ មានរប 
សាសនថ៍្ន  ការឈូសឆ្យរបស់ សមផ
ទនិក ឬរកុមហ ុនឯកជនខដលទទួល
បានដីសមផទនពរីោឌ ភបិាលដនេះ ក៏
បានដធវើឱយប៉ែេះរល់ដល់ ថ្រពបរមុងទុក
សរមាប់ការរកទទួលទនជាលកខ ៈរប 
ថ្ព ីរបស់ជនជាត ិ ដដើមភាគតិចទាំង
ដនេះនិងដធវើឱយប៉ែេះរល់ដល់ចមាក រវលិជុាំ
របស់ពួកដគ ផងខដរ។ 

អបករសី ោាំ ចននី មានរបសាសន៍ថ្ន
៖“ការដធវើចមាក រវលិជុាំ វារតូវដៅសល់ដីែលេះ
សរមាប់គត់វលិចុេះវលិដឡើង។ ដល់
ដពលខដលរកុមហ ុនដៅ អញ្ច ឹងដៅ អត់
មានការឯកភាពអតអ់ីហបឹង គត់កាំពុង
របឈមមុែខាល ាំងដហើយរាល់ថ្ងងដនេះ”។ 

ោ៉ែ ងដហាចណាស់ក៏មានរកុម
ហ ុនឯកជនចាំនួន១៤ខដរ ខដលបាន
ោក់រកយដសបើសុាំដសីមផទនដសដឌកិចចពីរ
ោឌ ភបិាលដដើមផ ី អភវិឌណដាំណាាំកសិ
ឧសាហកមែ ជាពិដសសគដឺាំណាាំដៅស ូ
ដៅកបុងដែតថរតនៈគីរដីនេះ ដនេះដបើដោង

ត្មមអាជាញ ធរដែតថ។ ប៉ែុខនថកបុងចាំដណាម
រកុមហ ុនទាំងដនេះ មានរកុមហ ុនខតមយួ
គត់ គឺរកុមហ ុន Heng Brothers ខដល
រតូវបានចុេះបញ្ជ ីជាសមផទនិករសប
ចាប់ ដោយសាររកុមហ ុន ដនេះបាន
បាំដពញរគបល់កខែ ឍ ថ្នដាំដ ើ រការដសបើ
សុាំដីសមផទនដសដឌ កិចច ដនេះដបើខផអក
ត្មមការបញ្ហជ ករ់បស់អភបិាលដែតថរតនៈ
គីរ ីដោក បា៉ែ វ ហមផ្លន។ 

ប៉ែុខនថរកុមអបកភូមជិនជាតដិដើមភាគ
តិចដលើកដឡើងថ្ន រកុមហ ុនភាគដរចើន
ខដលបានទទួលដសីមផទនដសដឌកិចច
ដនេះមនិបានដធវើ ការអភវិឌណដូចខដលពួក
ដគបានអេះអាងដនាេះដទ  ខតផធុយដៅវញិគឺ
រគន់ខតយកដលស "អភវិឌណន"៍ដនេះដដើមផ ី
បានឱកាសកាប់ដឈើរប ិតខដលមាន
តថ្មលយកដៅលក់ ខតប៉ែុដណាត េះ។ 

“ោាំដៅស ូ ដ ើញោាំ ប៉ែុខនថអត់ខង។ 
ដគចូលថ្រពដឈើ កាប់ដឈើយកដៅហបឹង 
ដរបើសុទនខតអាអុិច។ ដគយក ដឈើធបង ់អា
រតង់ៗ ត្មាំងពី២តឹកដឡើងដៅយកទាំង
អស់”។ 

កបុងចាំដណាមថ្រពដឈើរបមា ជា

៨០ ភាគរយ ខដលរគបដ់ ថ បដ់លើថ្ផធដី
ជាង១មុនឺគីឡូខម៉ែរតរកឡារបស់ដែតថ រត
នៈគីរដីនេះ ោ៉ែ ងដហាចណាស់កម៏ានថ្រព
ដឈើរាប់មុនឺហិកត្មខដរ ខដលរតូវបាន
កាប់បាំផ្លល ញដោយែុសចាប់ ដនេះដបើ
ដោងត្មមការបា៉ែ ន់របមា របស់មន្រនថី
អងគការដរៅរោឌ ភបិាល កបុងដែតថរតនៈគីរ ី
ដនេះ។ 

ខផអកត្មមរកសួងកសិកមែ រកុាខ រប 
មាញ់និងដនសាទ បចចុបផនបមានរកុមហ ុន
ចាំនួន៨៥ខដលបានទទួលសមផទនដី
ដសដឌកិចចដៅ ដលើថ្ផធដសីរបុជាង ៩៥ 
មុនឺហិកត្មសរមាបអ់ភវិឌណនដ៍ាំណាាំកសិ
ឧសាហកមែ ដៅកបុងដែតថចាំនួន ១៦ ទូ
ទាំងរបដទសកមពុជា រមួមានរតួសៗ ដែតថ
រកដចេះ រពេះវហិារ កាំពង់ធាំ កាំពង់សពឺ ដរធិ
សាត់ សធឹងខរតង និងដែតថរតនៈគីរដីនេះជា
ដដើម ។ 

របាយការ ៍សថីពីសមផទនដី
ដសដឌកិចចឆ្ប ាំ២០០៧របស់ការោិល័យ
ថ្ន ឧតថមសបងការសហរបជាជាតទិទួល
បនធុកសិទនិមនុសសដៅកមពុជា បាន
បញ្ហជ កថ់្ន សមផទនដដីសដឌកិចចទាំង
ដនេះខដលរមួបញ្ចូលទាំងដីសមផទន
ដសដឌ កិចចចាំនួនជាង៥មុនឺហិកត្មដៅ
កបុងដែតថរតនៈគីរដីនេះផងខដរ បានដធវើឱយ
ប៉ែេះរល់ោ៉ែ ងធងន់ធងរដល់សហគមន៍ជន
ជាតិដដើមភាគតិចដៅកបុង ដែតថទាំងដនាេះ 

ជាពិដសសគឺដែតថម ឍ លគីរនីិងដែតថរត
នៈគីរដីនេះខតមថង ខដលសមផរូដៅដោយ
ជនជាតដិដើមភាគតិចរស់ដៅដរចើនជាង
ដគ។ 

ដោក បា៉ែ វ ហមផ្លន អភបិាល
ដែតថរតនៈគីរ ី បានមានរបសាសនដ៍ៅ
កបុងសនបិសីទកាខសតមយួកាល ពីដពល
ងែីៗដនេះថ្ន  អាជាញ ធរដែតថរពមទាំងរោឌ ភិ
បាលបានពយោមទប់សាក តក់ារឈូស
ឆ្យដី ខដល ដធវើឱយប៉ែេះរល់ដល់ដខីរស
ចមាក រ និងថ្រពសហគមន៍របស់ជនជាតិ
ដដើមភាគតិច ដហើយត្មមរយៈការកាត់
ដចញនូវដីថ្រពណាខដលជាការកាន់កាប់
រសបចាប ់ របស់សហគមន៍ជនជាតិ
ដដើមភាគតិចដចញពីដីសមផទនជាដដើម  

ដោក បា៉ែ វ ហមផ្លន បានមាន
របសាសន៍ថ្ន៖“ជួនកាលដគដសបើមក ១
មុនឺហិកត្មអញ្ច ឹង។ ប៉ែុខនថចុងដរកាយដៅ
កាត់ដៅសល់ រកុមហ ុនែលេះដៅសល់រតឹម
៤រន់។ រកុមហ ុនែលេះដៅសល់រតឹម ៦  
រន់។ អញ្ច ឹងរតងហ់បឹងខដលថ្ន ការគិត
គូររបស់រាជរោឌ ភបិាលដៅ កបុងការខង
រកានិរនថរភាពថ្រពដឈើ។ កខនលងណាលអ

គឺដយើងមនិឱយសិទនិដៅរកុមហ ុនប៉ែេះរល់
ដទ ។ អាហបឹងរតូវកាត់ដចញពរីងវងផ់ថល់
ឱយ ដហើយឱយរកុមហ ុនហបឹងខងរកាឱយ
ដទៀត” ។ 

ដៅកបុងលកខែ ឍ ថ្នការវនិិដោគ
ដោយការផថល់ដីសមផទនដសដឌកិចច 
ដល់រកុមហ ុនឯកជនដនេះសមផទនិក
អាចកាប់ដឈើបានដដើមផរីានដសីរមាប់ 
ការោាំដុេះដាំណាាំកសិឧសាហកមែរបស់
ែលួន ប៉ែុខនថពួកដគរតូវបង់សួយសារ ឬពនន
ជូនរដឌចាំដរេះការកាប់ដឈើរប ិតខដល
មានតថ្មលថ្ងលទាំងដនាេះ។ 

ដោក បា៉ែ វ ហមផ្លន មានរប 
សាសនថ៍្ន ការបាត់បង់ថ្រពដឈើ ខដល
រមួទាំងថ្រពសហគមនជ៍នជាតិដដើមភាគ
តិចដៅកបុងដែតថ ពីមយួឆ្ប ាំដៅមយួឆ្ប ាំដនេះ 
គឺមនិខមនដកើតដឡើងខតពីការឈូសឆ្យ
របស់រកុមហ ុនដដើមផអីភវិឌណដាំណាាំ កសិ
ឧសាហកមែប៉ែុដណាត េះដទ ប៉ែុខនថការបាត់
បង់ដនេះកជ៏ាលទនផលថ្នការកាប់រានដី
ថ្រពដដើមផ ី ពរងីកចមាក រដោយរប ជាកសិ 
ករែលួនឯងផ្លធ ល់ផងខដរ ដោយ សារខត
តរមូវការដីោាំដុេះកាន់ខតដកើនដឡើង ដៅ
ដពលខដលមានកាំដ ើ នសមា ជិកកបុង
រគួសារនីមយួៗដនាេះ។ 

ដោក បា៉ែ វ ហម ផ្លន “ថ្រពមាន
សរតូវដរចើន រមួទាំងរបជាពលរដឌដយើង
ហបឹង។ មុែរពួញរបស់គតគ់ឺរបុងខត
ពរងីកចមាក រហបឹង ដហើយ។ ដហើយខត
ពរងីកគឺប៉ែេះរល់ដល់ថ្រពដហើយ។ អញ្ច ឹ
ងដហើយបានថ្ន ដយើងរតូវខតរបឹងខរបង
ែិតែាំ ទបស់ាក ត ់ ទ១ីគឹចងឱ់យគត់ខរប
របួលកបុងការបងកបដងកើនផលហបឹងឯង គឺ
ថ្ន ដធវើខរសក៏ខរសដៅ។ ប៉ែុខនថមកដធវើជារសូ
វខរសដយើងវញិ  វាមនិរពួយនឹងកាប់ថ្រព
រាល់ឆ្ប ាំផង  ដហើយវាងិតដងរបាន”។ 

ខតដទេះជាោ៉ែ ងដនេះកថ ី ដោក ខប៉ែន 
ប ុណាត រ ៍ អបកសរមបសរមួលសមាគមន៍
អាដហុករបចាាំដែតថរតនៈគីរ ី មាន
របសាសនថ៍្ន ការខដលអបកភូមជិនជាតិ
ដដើមភាគតិចែលេះបានកាប់ឆ្ក រថ្រពរានយក
ដី ដធវើខរសចមាក រដនេះ ពីដររេះពួកដគបាន
បាត់បងដ់ចីមាក រវលិជុាំរបស់ពួកដគ ដោយ
សារខតការឈូសឆ្យរបស់រកុមហ ុន
ឯកជនខដលទទួលបានសមផទនដី
ដសដឌ កិចចពីរោឌ ភបិាល។ 

ដូដចបេះ ដោក ខប៉ែន ប ុណាត រ ៍ បាន
សងកត់បញ្ហជ កថ់្ន  រោឌ ភបិាលគួរខតចាប់
ដផថើមអនុវតថចាប់ឱយបានតឹងរងឹ ដដើមផរីកា 
និងការររដីថ្រពរបស់អបកភូមជិនជាតិ
ដដើមភាគតិចទាំងដនេះ ដហើយដដើមផធីានា
ថ្ន ថ្រពដឈើ ដៅកបុងរបដទសកមពុជាអាច
ដៅគង់វងសសទិតដសទរយូរអខងវងសរមាប់ 
របជាជនខែែរជាំនាន់ដរកាយដទៀត។ VOA 

 ជនជាត្កិ្ដើមភាគត្េិរងក្ររេះក្ដ្ឋយោរឈូ្ ឆ្យដីេមាា រនិងដីព្រព 

 “រកុមហ ុន ដគចុេះមកដល់ ដគសុាំពីរោឌ ភបិាលដដើមផអីភវិឌណនដ៍ៅស ូ អញ្ច ឹង។ ដល់ដពលអញ្ច ឹងដៅ ដគមក
ឈូសឆ្យ ។ ដល់ដពលឈូសឆ្យដៅចាំដីសហគមនដ៍យើងខដលបងកបដងកើនផល ។  ដល់ដពលអញ្ច ឹងដៅ សហគម
នដ៍យើងតវា៉ែ ដៅថ្ន ដីហបឹងជាដីខដលសហគមន៍ធាល បប់ងកបដងកើនផល ។ ដល់អញ្ច ឹងដគថ្ន អតដ់ទ  ដីហបឹងរដឌសមផទនឱយ
រកុមហ ុនជាដីរបស់រកុមហ ុនដហើយ” ។  ដោក រមាាំង ទីង តាំណាងអបកភមូជិនជាតិចារាយ  

បុរសមាច ស់ផធេះកាំពុងរបមូលសមាា រៈរបស់គតទុ់ក ។  AP 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ៧ 

រពឹត្រិោរណ៍ ០៤ មិថុនា 

ខដនដកីមពុជាដរកាមខដលមានទាំហាំ
ជិតដសែើនឹងរក់កណាថ ល ថ្នថ្ផធរបដទស 
កមពុជាសពវថ្ងង រតូវអាណានិគមបារា ាំង 
កបុងរគរតួតរត្មតាំបនឥ់ ឍូ ចិន បានរប 
គល់ដៅឲយរបដទសដវៀតណាម រគបរ់គង
ខផបករដឌបាលកាលពីដដើមខែមងុិនា ឆ្ប ាំ
១៩៤៩ ។ 

ខដនដីកមពុជាដរកាមបចចុបផនប ឬ
អតីតកូស័ងសីុន រតូវបានរស់ដៅដោយ
របជាជនខែែរត្មាំងពីសម័យហវូ នមក
ដមល៉ែេះ។ 

ដសៀវដៅរបវតថិសាន្រសថខែែរមយួ
កាលខដលមានចាំ ងដជើងថ្ន «ដរឿងរា៉ែ វ
ថ្នទកឹដកីមពុជាដរកាម» ជាឯកសារចមលង
ដោយដោក ដទៀ ដងន ដបាេះពុមពផាយ
ត្មាំងពីឆ្ប ាំ ២០០៥ មក បានឲយដឹងថ្ន 
លុេះមកដល់ដដើមសតវតសរទ៍ី ១៧ ពួក
អាណាម ឬ ដវៀតណាម ដោយសារ
សន្ររគ ម និងឧបាយកល បានដរជៀត
ខរជកចូលមកកបុងទឹកដីដៅឯខដនដីកមពុ
ជាដរកាម ឬ កូស័ងសីុន។ 

របជាជនខែែរទាំងខែែរកមពុជាដីដគក 
និងខែែរដរកាមដៅកមពុជាទឹកលិច មនិ
អនុញ្ហដ តឲយពួកអាណាមលុកលុយកាន់
កាប់ទឹកដីថ្នដែតថខែែរទាំង ឡាយដោយ
សនថិភាពដនាេះដទ គឺខែែរបានរបយុទនរប 
ឆ្ាំងនឹងពួកអាណាម ដោយបានរញុ
រចានដចញដៅវញិជាដរចើនដង ។ លុេះ
មកដល់ឆ្ប ាំ ១៩៥៩ ដោយមានជាំនួយ
ទ័ពពរីពេះមហាកសរតខែែររពេះបាទ អងគដួង 
បារា ាំងបានវាយយកបានរកុងថ្រពនគរ 
ដែតថចរវ រតរាំង និងរពេះសួគ៌ា  ថ្នខដនដី
កមពុជាដរកាមពពីួកអាណាម ។ កងទ័ព
ខែែរបនថចាាំងដដ ថើ មយកមកវញិនូវដែតថ
មាត់រជូក រកមនួស រពេះរតរាំង និងដែតថ
ឃ្លល ាំង ។  

ដសៀវដៅមគគុដទធសករ៍បស់សហព័នន
ខែែរកមពុជាដរកាមដចញផាយកាលពី ឆ្ប ាំ
២០០៩ បានឲយដឹងបនថថ្ន លុេះដល់ឆ្ប ាំ
១៨៦១ ឧតឋមដសនីយប៍ារា ាំងមយួរបូ
ដឈាែ េះ សាា កខ រ ៍ បានមកគល់រពេះ
មហាកសរតខែែរ សដមថចរពេះបាទ នដរាតថម 
ដដើមផទូីលរទងអ់ាំពីការសដរមចចិតថរបស់
បារា ាំង កបុងការត្មាំងដៅជាសាទ ពរថ្នខដន
ដីកមពុជាដរកាម។ 

បនាធ ប់មកបារា ាំង និងដវៀតណាម 
បានចុេះសននិសញ្ហដ ដៅថ្ងងទី ៥ ខែមងុិនា 
ឆ្ប ាំ១៨៦២ កាំ តល់កខែ ឍ  ៣ ែ គឺទី
១ ដវៀតណាមរតូវរបគល់ដែតថខែែរ៣ដៅ
ឲយបារា ាំង ទ២ី ដវៀតណាមរតូវផថល់ដសរ ី
ភាពដល់អបកកាន់សាសនាកាតូលិក 
និងទ ី ៣ ដវៀតណាមរតូវសងដសាហ ុយ
សន្ររគ មជារបាក់ ៣ ោនន្រហវង់ ។ 

ចាំខ ករពេះមហាកសរតខែែរ សដមថច
រពេះបាទ នដរាតថម បានចុេះសននិសញ្ហដ

មតិថភាពរ ិជជកមែ និងអាណាពយ   
បាលជាមយួបារា ាំង ដៅថ្ងងទ១ី១ ខែ
សីហា ឆ្ប ាំ១៨៦៣ ខដលកបុងដនាេះបារា ាំង 
ទទួលបានបុពវសិទនផិ្លថ ច់មុែកបុងកិចចការ
បរដទស និងការររជាតិថ្នកមពុជា។ 

លុេះដល់ឆ្ប ាំ ១៨៦៤ រពេះបាទ 
នដរាតថម បានោងដៅជួបមន្រនថបីារា ាំង 
ដោក ដឡឺា ន្រហកង់ឌីខយ៉ែរ ៍ (De La 
Grandiere) សុាំឲយបារា ាំង បងវិលមកឲយ
ខែែរវញិនូវបណាថ ដែតថពលីង់ដហាដល់
ដែតថទឹកដមែ ខដល ដវៀតណាមកាន់កាប់។ 
រគដនាេះរពេះអងគទទួលបានរកយសនយ
យល់រពមពបីារា ាំង ។ ក៏ប៉ែុខនថដៅឆ្ប ាំ
១៨៦៧មន្រនថបីារា ាំង ដោកដទសាភបិាល 
កូស័ងសីុន បានបញ្ចូលទឹកដកីមពុជា
ដរកាមទាំងមូលជាអាណានិគមរបស់
បារា ាំងតដៅ ដទៀត រគដនាេះបារា ាំង បាន
ខបងខចកខដនដីកមពុជាដរកាមដៅជា ៤
ែ ឍ  ខដលមានទាំងអស់ ១៩សរក ត់ 
និង ២.៣៥០ ភូម ិ ។ លុេះដល់ឆ្ប ាំ
១៨៨៧ ខដនដកូីស័ងសីុន ខដនដី
អាណាម និងតុងកឹង បានរតូវបញ្ចូលជា
សមពននភាពបារា ាំងឥ ឍូ ចិន ។ 

លុេះដល់ឆ្ប ាំ ១៩៤៨ រោឌ ភបិាល
បារា ាំង មានបាំ ងនឹងភាជ ប់កមពុជាដរកាម
ដៅដយៀកណាមសិន រចួទុកឲយកមពុជា 
និងដវៀតណាម រកដាំដណាេះរសាយដៅ
ដពលដរកាយ ។ ប៉ែុខនថមានគ ៈរបតិភូ
ខែែរមយួរកុម រមួមានរពេះអងគមាច ស់ 
យុគននរ ដោក សីុម វា៉ែ  ដោក សុែ ឆុង 
និងដោក ងុន អ ុក បានចូលរមួរបជុាំដៅ
កបុងសភាសហភាពបារា ាំង ដដើមផសុីាំឲយរ

ោឌ ភបិាលបារា ាំង ដធវើការចរចាជាបនាធ ន់
មយួជាមយួរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា សថីអាំ 
ពីការដផធរអាំណាចដៅកមពុជាដរកាម។ 

ពីអងគរបជុាំដនាេះ ដោក សុែ ឆុង 
បានដធវើរបាយការ ៍ោ៉ែ ងពិសាថ របញ្ហជ ក់
អាំពីជាំហរ និងវតទុបាំ ងរបស់ខែែរចាំដរេះ
ទឹកដកីមពុជាដរកាមថ្ន ៖ "ដយើងទមទរ
អវីៗខដលជារបស់ដយើង។ ដយើងមិនបាន
ទមទរអវីៗខដលមិនខមនជារបស់ដយើង
ដនាេះដទ"។ 

ប៉ែុខនថលទនផលខដលខែែរទទួលបាន
ពីបារា ាំងវញិ គរឺបធានាធិបតបីារា ាំង 
ដោក វា៉ែ ងសង់ អរូយី៉ែូល (Vincent 
Auriol) បានចុេះកិចចរពមដរពៀងមយួដៅ
ថ្ន កិចចរពមដរពៀង Elysee ជាមយួ
អធិរាជដវៀតណាម រពេះនាម បាវ ោយ 
ដៅថ្ងងទ៨ី ខែមនីា ឆ្ប ាំ១៩៤៩ ខដលកបុង
ដនាេះ បារា ាំងបានយល់រពមរបគល់កមពុជា
ដរកាម ខដលបារា ាំងដៅថ្ន កូស័ងសីុន 
ឬដវៀតណាមដៅថ្ន ណាមដក (Nam 
Ky) ដៅឲយដវៀតណាម ដហើយដវៀតណាម 
រពមបដងកើតរោឌ ភបិាលដយៀកណាមមយួ
ដៅកបុងរកុមសភាសហភាពបារាាំង ដៅ
ថ្ន រដឌដយៀកណាម។ 

បារាាំងសងឃមឹថ្ន ការរបគល់កមពុជា
ដរកាមដៅឲយដសថចដវៀតណាម បាវ ោយ 
ដនាេះបារា ាំងអាចរកាបាននូវឥទនិពល
របស់ែលួនបានយូរអខងវងដៅ កូស័ងសីុន
ជាបនថដៅដទៀត។ 

ដោក ថ្នច់ ដវៀន របធានសហព័នន
ខែែរកមពុជាដរកាមរបចាាំទវីបអឺរ ៉ែបុ មាន
របសាសនថ៍្ន ប៉ែុខនថកិចចរពមដរពៀងដនេះពុាំ

បានទទួលការចូលរមួនិងយល់រពមពី 
ភាគីខែែរដទ។ 

ដោក ថ្នច ់ ដវៀន មានរបសាសន៍
ដូដចបេះ ៖ «បារាាំងដរៀបចាំដៅឲយ បាវ ោយ 
ចូលមករគងរាជយវញិដហើយនិងចរចាពី
ដរឿងលកខនថិកៈកមពុជាដរកាមហបឹង រពេះ
ករណុា សីហនុ មានសរដសរសាំបុរត
មយួថ្ន កបុ ងការចរចាជាមយួយួនហបឹង
មានការខរបរបួលោ៉ែ ងដម៉ែចែលេះដៅ កមពុ
ជាដរកាមដនាេះសូមឲយដោកដឹងផង ប៉ែុខនថ 
បារា ាំងវាអតរ់វល់ដទវាជខជកគប ខតជាមយួ 
យួន ដហើយរបគល់អីសពវរគបអ់ស់ហបឹង 
រពេះករណុាដោកអតម់ានបានទទួល
ការពិដរគេះអី បារា ាំងវាដសបើ ដោបល់អីអត់
មានដទ»។ 

របមុែថ្នរោឌ ភបិាលកមពុជា សដមថច
រពេះនដរាតថម សីហនុ បានបញ្ជូ នរបតិភូ
មយួរកុមដឹកនាាំដោយឯកឧតឋម សឺន 
សាន ដៅកាន់ទីរកុងបា៉ែ រសី របដទស
បារា ាំង ដៅថ្ងងទ ី ២៥ ខែដមសា ឆ្ប ាំ
១៩៤៩ ដដើមផជីាំទស់នឹងសភាបារាាំង ឲយ
ផ្លអ កការសដរមចចិតថរបស់រដឌសភាបារាាំង 
ខដលបានយល់រពមរបគល់កមពុជាដរកាម
ដៅឲយដយៀកណាមដនាេះ ។ ខតការតវា៉ែ
ទមទររបស់របតិភខូែែរមនិរតូវបានរោឌ
ភបិាលបារា ាំង ដធវើត្មមដឡើយ ។ 

ចាំខ កសហរដឌអាដមរកិវញិ 
ដោយមានបាំ ងចង់ជួយ បារា ាំង កបុង
ការបងកឥទនិពលរបស់ែលួនដៅឥ ឍូ ចិន 
ដោក អាប ុតថ (Abbott) ខដលជាឯក
អគគរដឌទូតអាដមរកិរបចាាំទីរកុងថ្រពនគរ 
ឬសពវថ្ងងដៅថ្នរកុងហូជីមញិ បានដសបើ

ឲយរកសួងការបរដទសដៅរដឌធានវីា៉ែ សីុន
តុន សហរដឌអាដមរកិ ដធវើដសចកថរីបកាស
មយួកបុងន័យដលើកទឹកចិតថរោឌ ភបិាលដវៀ
តណាម បាវ ោយ ។  

ដៅទីបាំផុតរបធានាធិបតបីារា ាំង 
ដោក វា៉ែ ងសង់ អូរយី៉ែូល បានចុេះហតទ
ដលខារបគល់កមពុជាដរកាមដៅឲយរោឌ ភិ
បាលដវៀតណាម បាវ ោយ ដៅថ្ងងទី៤ 
ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ១៩៤៩ ។ 

ដោក ថ្នច់ ង៉ែុក ថ្នច់ នាយក
របតិបតថថិ្នសហព័ននខែែរកមពុជាដរកាម 
មានរបសាសនថ៍្ន ៖ «ដពល បារា ាំង ដគ
ដដើមផសុីាំសាំ ូមពរដល់ បាវ ោយ 
ដររេះជាមដធយបាយដដើមផទីប់ទល់ពរងឹង
ពរងីកអាំណាចរបស់បារា ាំង ដមាល៉ែ េះដហើយ
ដគកប៏ានរបគល់ឲយយួនដនាេះជាខបបខផបក
ជារដឌបាលខត ប៉ែុ តឹ ងដទ ដហើយកបុ ងការ
របគល់ដនាេះ គឺចាំដរេះបងបអូ នខែែរដរកាម
ដោកអត់បានដឹងដទ។ បងបអូ នខែែរខដល
ដៅទឹកដីកមពុជាដរកាម គឺបាត់បងអ់វីទាំង
អស់ រោឌ ភិបាលយួនដគរគប់រគងជាហូរ
ខហ។ ដយើងដ ើញថ្ន ដយើងមានសន្ររគ ម
ជាហូរខហ ខដលដៅថ្ន សន្ររគ មឥ ឍូ  
ចិន កខ៏ែែរដយើងរតូវសន្ររគ មដនាេះបិតបាាំង
នូវការពិត ដហើយពិភពដោកដនាេះក៏
យល់ថ្ន ដរឿងទាំងអស់ដនាេះជាដរឿងរបស់
របដទសយួនដៅវញិ ។ អុីចឹងដយើងបាត់
បង់អស់កបុ ងរយៈដពល ៦០ បាល យឆ្ប ាំ
ហបឹង ពុាំមានការតវា៉ែ  ពុាំមានការទមទរ
នូវផលូ វចាប់ណាមយួ» ។ 

ដោក អាង ចន័ធ រទិនិ អតីតនាយក
របតិបតថថិ្នសមាគមការររសិទនមិនុសស
ខែែរកមពុជាដរកាម ដៅកមពុជា មានរប 
សាសនថ៍្ន កបុងនាមដោកជាខែែរមយួរបូ 
ដបើដទេះបីជាដោកពុាំបានដកើតដៅឯខដន
ដីកមពុជាដរកាមកថី ប៉ែុខនថការបាត់បងខ់ដនដី
កមពុជាដរកាម គជឺាការខាតបងដ់៏ធងន់ធងរ
សរមាប់របជាជាតខិែែរទាំងមូល។ 

ដោក អាង ច័នធរទិនិ មានរប 
សាសនថ៍្ន ៖ «ចាំដរេះការបាត់បងខ់ដនដី 
កមពុជាដរកាម គឺជាដរឿងមយួឈឺចាប់ ជា
ដរឿងមយួដសាកសាថ យជាទីបាំផុត ខដល
ទឹកដីមយួខផបកធាំដសធើ រខតរក់កណាថ លថ្ន
របដទសកមពុជាសពវថ្ងងដនេះ រតូវបានរគប ់
រគង និងដឹកនាាំដោយរបដទសដវៀតណា
មមកដល់សពវថ្ងង ដហើយជាដរឿងមយួ
ដសាកសដងវគចាំដរេះខែែរដយើងខដលគត់
កាំពុងខតរស់ដៅឯខដន ដីកមពុជាដរកាម 
ទទួលរងនូវការរ ាំដោភ ការបាំបិទសិទនិ
ដសរភីាពដរចើនមកដល់ដពលដនេះ»៕  

របភព៖ 
នាទីខែែរកមពុជាដរកាម 
អបករាយការ ៍៖ដមឿង ទុម 
កាលបរដិចឆទផាយ៖០៤-០៦-០១ 
 

របវត្រពិ្នោរប្តត្់បង់ទឹកដីកមពុជាក្រោម 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៩ រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល រោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែមងុិនា គ. ស្. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អាំពីក្ខត្រផារខ្ដក ឬ ក្ខត្រដុងថាប 
(តពីដលែមនុ) 
ដោយ ថ្នច់ របជីា ដគឿន 
ផារខដក គឺជាដែតថខែែរមយួដៅខដន

ដីកមពុជាដរកាម  មុនសម័យដសថចយួន
ចូលឈាល នរនកមពុជាដរកាម ដែតថមយួ
ដនេះឋតិដៅកបុងទឹកដីកាំពង់ហលួង (ដែតថ 
មាត់រជូក បចចុបផនប) ថ្នអាណាចរកដចន
ឡាទឹកលិច ។ សម័យអាណានិគម
និយមបារា ាំង ផារខដកគឺជានគិមមយួ
កបុងចាំដណាមនិគមទាំងបី ថ្នដែតថមាត ់
រជូក (An Giang) និងដរកាយមកបាន
កាល យជាដែតថត្មមកិចចរពមដរពៀងរបស់ស 
ហព័ននឥ ឍូ ចនិ ដដើមផសីដរមចដធវើការ 
ផ្លល ស់បថូររដឌបាលភូមសិាន្រសថពីនិគមដៅ
ជាដែតថ ។ 

បចចុបផនប ផារខដក គឺជាទីរមួដែតថថ្ន
ដែតថដុងថ្នប (Đồng Tháp) ។ 

ជនជាតិយួន ដៅដឈាែ េះ ដែតថផារ
ខដក ដៅត្មមភាសាខែែរមនិចាស់ថ្ន 
ដែតថសាខដក ខដលអកសរ យួនសរដសរថ្ន 
«Sa Đéc»  ។  

ទតី្មាំងភមូសិាន្រសថ៖ 
ដែតថផារខដក ខាងដជើងមានរពាំរប 

ទល់ជាប់ នឹងរបដទសកមពុជា ។ខាងដកើត

ជាប់នឹងដែតកកាំពង់ដគ (Long An) និង
ដែតថ ដម-ស (បចចុបផនប Tiền Giang) ។ 
ខាងតផងូជាប់ខាងដែតថលង់ដហារ (Vĩnh 
Long) និងទីរកុងខរពកឬសស ី (Cần 
Thơ) និងខាងលិចជាប់នឹង មាត់រជូក 
(An Giang) ។ ពីទីរមួដែតថផារខដកដៅ
ទីរកុងថ្រពនគរមានចមាង យ ១៤០ គីឡូ 
ខម៉ែរតដឆ្ព េះ ដៅទិសខាងតផងូ ។ 

ថ្ផធដី៖ 
ដែតថផារខដក (Đồng Tháp) មាន

ថ្ផធដីចាំនួន ៣.២៨៣ គីឡូខម៉ែរតកាដរ ៉ែ កបុង
ដនាេះរមួមានថ្ផធដីសាំរាបដ់ធវើខរស 4 0 8 . 
294 ha  ថ្ផធដីសាំរាប់ឧសាហកមែ 
245.044 ha ថ្ផធដីសរមាបដ់ឈើឧសា 
ហកមែដរៀងរាល់ឆ្ប ាំ  7.062ha ថ្ផធដីចមាក រ 
17.521ha ថ្ផធដីសរមាប់ោាំដុេះ និង 
ជលផល  2.330ha ។ 

របជាជន៖ 
ដែតថផារខដក មានរបជាជនសរបុ

1.604.822 នាក់ កបុងដនាេះរបុសមាន 
779.896 នាក់ រសីមាន 824.926 នាក់ 
អបកខដករស់ដៅទីរបជុាំជន មានចាំនួន 
237.044 នាក់ តាំបន់ជនបទមាន 
1.367.778  នាក់ ។ 

រដឌបាលភូមសិាន្រសថ៖ 
ដែតថផារខដក បចចុបផនប រតូវបានរោឌ

ភបិាលបកសកុមែុយនិសថដវៀតណាម ខបង
ខចកដចញជាភូម ិ  ុាំ/សរក ត់ រសុក/ទីរមួ 
រសុក ជាដរចើនកបុងដនាេះរមួមាន ទរីកុង ១ 
ទីរមួដែតថ ១ នងិរសុកទាំង ៩ ។ 

របវតថិ៖ 
 ផារខដក គឺជាដែតថខែែរមយួ

ដៅខដនដីកមពុជា ដរកាម  មុនសម័យដសថ
ចយួនចូលឈាល នរនកមពុជា ដរកាម 
ដែតថមយួដនេះឋតិដៅកបុងទឹកដកីាំពង់ហលួង 
(ដែតថ មាត់រជូកបចចុបផនប) ថ្នអាណាចរក
ដចនឡាទកឹលិច ។ សម័យអាណា
និគមនិយមបារា ាំង ផារខដកគឺជានិគម 
មយួកបុងចាំដណាមនិគមទាំងបី ថ្នដែតថ
មាត់រជូក (An Giang) និងដរកាយមក
បានកាល យជាដែតថត្មមកិចចរពម ដរពៀង
របស់សហព័ននឥ ឍូ ចនិ ដដើមផសីដរមច
ដធវើការ ផ្លល ស់បថូររដឌបាលភូមសិាន្រសថពី
និគមដៅជាដែតថ ។ 

សម័យអាណានគិមនយិមបារា ាំងឬ 
សម័យកូស័ងសីុន (Cochin China)៖ 

ដរកាយដពលបារា ាំងបានចូលដធវើ
អាណានិគមបាន ៣ ដែតថដៅខដនដ ី 
កមពុជាដរកាមឆ្ប ាំ ១៨៦៧ គឺ ដៅឆ្ប ាំ 
១៨៦៨ ទឹកដដីែតថផារខដកគឺជានិគម
មយួ កបុងចាំដណាមនិគមទាំងបីថ្នដែតថ
មាត់រជូក (An Giang) ។ និគមទាំងបី
ថ្នដែតថមាតរ់ជូកមនុសម័យបារា ាំងចូល 
រតួតរត្មរមួមាន ៖ 

និគមមាត់រជកូ  (Châu Đốc) 
និគមផារខដក   (Sa Đéc) 
និគមឃ្លល ាំង (Ba Xuyên) 
ឆ្ប ាំ ១៨៧៦ ផារខដក បានកាល យ

ដៅជានិគម(arrondissement ) ឋតិ
ដៅកបុងចាំដណាេះដែតថលង់ ដហារ (Vĩnh 
Long) ខដលរតូវបានបដងកើតដឡើងដោយ
បារាាំង ។ 

កបុងអាំឡុងឆ្ប ាំ ១៨៧៦ ដល់ 
១៨៨៩ ផារខដកមានរបជាជនសរបុ 
102.421 នាក់ ។ 

ដោងត្មមកចិចរពមដរពៀងថ្ងងទី ២០ 
ខែធបូ ឆ្ប ាំ ១៨៩៩ របស់សហភាព
ឥ ឍូ ចិន ដដើមផដីធវើការបថូររដឌបាលភូមសិា
ន្រសថ គឺថ្ងងទី ០១ ខែមករា ឆ្ប ាំ ១៩០០ 
និគមផារខដក រតវូបានកាល យដៅជាដែតថ
ផារខដក ដោយមានទីរមួដែតថមយួ
ដឈាែ េះថ្នរមួដែតថផារខដក។ 

ចាំនួនរបជាជនដែតថផារខដក កាល
ពីឆ្ប ាំ ១៩០១ មាន 182.924 នាក់ និង 
ឆ្ប ាំ ១៩២០ មាន 203.588 នាក់ ។ 

 (ដៅមានតដលែដរកាយ)  

ខផនទីដែតថ ផារខដក  

ទរីមួដែតថផារខដក ។ wikikpedia 


