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ព្រៃនគរព្រៃនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម ក្វៀតណាម អនររជាត ិកីឡា ៃ័ត៌មានជាត ិ

សទមេចឪយាងទសសនកិចចទៅទវៀរ
ណាមចុងខែមិងុនាទនេះ 

បាល់ោរព់ានរង្វា ន់ពិភពទោកចាប់
ទបើកទៅអាហ្វារិកខាងរបូង  

ឧរដមទសនីយក៍ូទរ ៉េខាងរបូងត្រូវចាប់
ែៃួនពីបទបទងហើបការសម្ងៃ រ់ 

ត្រទទសទវៀរណាមកាំពុងម្ងន
សមបរេិត្ទពយនិងម្ងនវិសមភាព 

អាំពីទីត្កុងខត្ពកឬសស ីឬ 
ទីត្កុងកឹងទ ើ >៥ >៣ >៦ >៧ >៨ 
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(តពីលលខមនុ) 
ប្របសរមលួលោយ ថាច់ ជំលរឿន 
The Southeast Asia Globe:

ចាប់ពឆី្ប  ំ២០០៧ មក លតើរពះអងគទទលួ
បានបទពិលោធនអ៍វខីលះ? 
ទមឹ ោខន៖ អាត្មម ភាពបាន

ទទួលបទពិលោធន៍ថា មានមន្តនថីសងឃ
ជាន់ខពស់របស់របស់របលទសកមពុជាមយួ
ចំនួន ដូចជា សលមថចរពះសងឃរាជ លទព 
វងស  និងរកុមបរវិាររបស់រពះអងគរមួមាន 
រពះលត ជរពះគុណ ឡុង គមឺ លាង , 
អម លំលេង , លៅរ ៍ ចាន ់ ថុលល  , 
ណយ រចកឹ នងិ លជៀស ឱម  ប្ដលជា
អបកលចាទរបកាន់អាត្មម ភាពពបីទថា 
បានបបំ្បកប ំ បាកច់ណំងមតិថភាពលវៀត
ណាមកមពុជា ។ ពួកលគបានលះបង់
លចាលនូវលោលជំេររបស់ខលួនអំពីមាោ៌
អេិងា ។ ពួកលគបានចាប់បងខំអាត្មម

ភាពផសកឹ និងបានលបាះលោអាវរគេសទ
ឲ្យអាត្មម ភាព។ ល ះ គឺជាលលើកដំបូង
លេើយ ប្ដលអាត្មម បានលឃើញផ្ទធ ល់នឹង
ប្ផបក នូវបទពិលោធន៍របស់រកុមមន្តនថី
សងឃប្ខមរមយួចនំួនប្ដលជាអបករបឆ្ងំ
នឹងពាកយលរបៀនរបលៅរបស់រពះសមាម
សមាម សមពុទន ។  
លយើងជារពះសងឃដូចោប  មាន

ជំលនឿលៅលលើលោលមាត៌្មអេិងា ប្តមនិ
គួរ   មន្តនថីសងឃទងំលនះ របរពឹតថអលំពើ
លាមកព្រពព្ផសប្បបលនះលោះ ។ អាត្មម
ភាពមនិគិតថា ពួកលគគួរប្តបនថបលរងៀន
ធម៌អាថ៌កបុងរពះពុទនោស  ដល់ពុទន
បរស័ិទលទៀតលទ សូមផបី្តខលួនរពះសងឃ
ទងំល ះ មនិបានរបតិបតថិត្មមពាកយ
លរបៀនរបលៅរបស់រពះពុទនផង ។ អាត្មម
ភាពមានបទពិលោធថា រោឌ ភបិាលលវៀ
តណាម របព័នន 

ទឹម សាខន៖ យលខ់ុ្ថា រដ្ឋា ភិប្តលខ្ខែរក្េេះោរពារៃលរដាខលួន 

រពះលតជរពះគុណ ទមឹ ោខន អតតីរពះលៅអធកិារវតថភបដំោិងលជើង រសកុគរិវីង ់លខតថត្មប្កវ រតវូបានមន្តនថសីងឃប្ខមរចាបផ់សកឹ លេើយ
អាជាញ ធរប្ខមរនងិយួនចាបញ់្ជូ នរពះអងគលៅោកព់នន ោរលវៀតណាមកាលពីមថុិ  ឆ្ប  ំ ២០០៧ លចាទពបីទបំប្បកបបំាកម់តិថភាពលវៀត
ណាមកមពុជា ។ ឆ្ប  ំ ២០០៩ បានវលិរតឡបម់កកមពុជាវញិលេើយបានលភៀសខលួនលៅរបលទសព្ថ លរកាយពីអាជាញ ធរប្ខមរមនិរពមលធវើអតថ
សញ្ញដ ញបណត ជូន ។ ប្ខកកឋោ ឆ្ប  ំ២០០៩ រតវូបាន UNHCR លៅរបលទសព្ថបញ្ជូ នលៅរបលទសសុ៊យប្អតកបុងឋានៈជាជនលភៀសខលួន 

តលៅទពំ័រទ ី២ 

អបកចូលរមួកបុងការរបារពនពិធបីាត់
បងទ់ឹកដីប្ខមរលរកាមកាលព ី លពលថមីៗ
លនះ បានលលើកលឡើង លោយមនិលពញ
ចិតថថា លលាក យករដឌមន្តនថ ី មនិបាន
បង្ហា ញ    ឆនធៈរសឡាញ់ទឹកដបី្ខមរ
លរកាម និងការគិតគូរមកដល់ប្ខមរលរកាម 
ប្ដលកំពុងរងលរោះ លរកាយពទីឹកដលីនះ
រតូវធ្លល ក់កបុងការកាន់កាបរ់បស់លវៀតណា
មលឡើយ ។  
ការបល ធ សលនះបានលធវើលឡើង

លរកាយពីលលាក យករដឌមន្តនថី េុ៊ន 
ប្សន បានប្ថលងោជាថមលីទៀតលេើយ 
លៅព្ថងពុធ ទី ០៩ ប្ខមថុិ  លនះ លៅឯ
វទិាោទ នជាតអិប់រ ំ កបុងឱកាសផឋល់
សញ្ញដ   ប័រតដល់និសសតិលៅោកល

វទិាល័យ ន័រតុនថាលលាកមនិចូលរមួ
កបុងការទម ទរយកទឹកដីប្ខមរលរកាម
ល ះមកវញិលទ។ 
លលាក យករដឌមន្តនថី ប្ដលលៅ

អបកសនាយកទឹកដបី្ខមរលរកាមល ះមក
វញិថាជាអបកសនាេួស លេើយលលាក
សូមឲ្យមានការរបុងរបយត័ប ចំលពាះការ
សនារបស់ខលួន បានអះអាងលទៀតថា 
ការទមទរយកទឹកដីប្ខមរលរកាមល ះ វា
េួសលពលលៅលេើយ។ 
លលាក យករដឌមន្តនថបីានប្ថលងថា 

៖ «អបកខលះលៅសនាលៅព្ថងទី ៤កនលងលៅ 
ោត់ថា លបើោត់បានលធវើ យករដឌមន្តនថី 
ោត់នឹងយកកមពុជាលរកាមមកវញិ។ ខញុ ំថា 
អលញ្ជើញលៅចុះ! អញមិនលៅជាមយួលទលវុ ើ

យ! លគហ៊នសនាដល់ប៉ុណតឹ ង! ចុះលបើ
លធវើមិនបាន រតូវលធវើ លម៉ច? លម៉ាងលនះលេើយ
លធវើបានលទ? សូមផបី្តរពះករណុាបិត្ម
ល ះ រពះអងគបានតមកល់ប្ផនទីលៅឯអងគ
ការសេរបជាជាតិ មិនបានជាប់ដីកមពុ
ជាលរកាមចូលមកកបុ ងអធិបលតយយរបស់
កមពុជាលទ!»។ 
កាលពីព្ថងទី ៤ មថុិ កនលងលៅលនះ 

របជាពលរដឌប្ខមរលរកាមជាលរចើន ក់ រមួ
ជាមយួរកុមអងគការ សមាគមប្ខមរលរកាម 
និងឥសសរជននលោបាយជាន់ខពស់ផង 
ល ះ បាន ោំប របារពនពិធរីឭំកខួប    

អនុសាវរយី ៍ និងលសចកឋីឈចឺាប់ ប្ដល
បារាងំបានកាត់ទឹកដបី្ខមរលរកាម ឬលៅ
ថា ប្ដនដីកូោំងសីុន ប្ដលមានទំេំ 

ហ ុន ខ្្ន ររោ្មិនទាមទារទឹកដីកមពុជាក្រោមៃកី្វៀតណាម 

តលៅទពំ័រទ ី៣ 

លលាក  យករដឌមន្តនថី េុ៊ន ប្សន ព្នរបលទសកមពុជា ។ 
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ចាប់មនិមានយុតថិធម៌ និងតមាល
ភាពកបុងការការពារជនរងលរោះ ត្មម
ចាប់សិទនិមនុសសលឡើយ លោយមនិបាន
ផថល់ដល់ពួកលគ [ពលរដឌ ] នូវការកាត់
លទសដ៏យុតថិធម៌លឡើយ ។ 
លរៅពីល ះ អាត្មម ភាពបានសិកា

លឃើញថា កថីសងឃមឹព្នការរចួរលោះអំពី
ការរបល័យពូជោសន៍ នឹងមានដល់
អបកលទសទងំឡាយដូចជារបូអងគអាត្មម  
ភាពជាលដើម និងមានរបលទសលៅោង
លរៅអបកជួយ  លេើយព្ថងណាមយួប្ខមរ
លរកាមនឹងមានលសរភីាពសលរមចនូលោល 
បំណងប្ដលខលួនលរជើសលរ ើសនិងនងឹបាន
បញ្ចប់នូវការជះិជាន់ ពីសំណាក់រោឌ ភ ិ 
បាលបកសកុមមុយនិសថលវៀតណាម ។ 

The Southeast Asia Globe: 
លតើមានបញ្ញា អវខីលះបានលកើតលឡើងចលំពាះ
អបកលទសលៅកបុងគុកលវៀតណាម ? 
ទមឹ ោខន៖ អាត្មម ភាពរតូវបានលគ

លាត់សផង់ចពីរលចញពីភាព ជារពះសងឃ 

លេើយរតូវបាននីរលទសខលួន លចញពីរប 
លទសមយួ [កមពុជា] ប្ដលអាត្មម ភាពគិត
អាចការពារពលរដឌខលួនបាន ។ លរកាយពី
បាននីរលទសខលួន អាត្មម ភាពរតូវបានលគ
កាត់លទសលៅកបុងតុលាការមយួ ោម ន
យុតថិធម៌ ព្នរបលទសមយួប្ដលបាននិង
កំពុងប្តពាោមលុបបំបាតវ់បផធម៌
របស់អាត្មម ភាព ។ លពលអាត្មម ភាពលៅ
កបុងគុក  អាត្មម គិតថា ខលួននឹងោម ន
សងឃមឹថា នឹងបានរតឡបម់កជួបជុំរគ ួ
ោរវញិលទ លរពាះមានលរឿងអបកលទសប្ខមរ
លរកាម បានោល ប់លៅកបុងគុកលវៀតណាម
ជាលរចើន ។ អាត្មម ភាពរតូវលគវាយ សួរ
ចលមលើយ ជិះជាន់ និងចាក់ថាប បំ្ដលអាត្មម
ភាពមនិដឹងថាជាថាប អំវីល ះលទ ។  ជាតិ
ថាប បំ្ដលលគ [រគូលពទយគុកលវៀតណាម] 
បានចាក់ឲ្យអាត្មម ភាព វាបានបំផ្ទល ញ
សុខភាពអាត្មម ភាព លេើយអាត្មម ភាព
សលងកតលឃើញថា មយួព្ថងលៅមយួព្ថង 
អាត្មម ភាពកាន់ប្តលខាយលៅៗ ។ 

អាត្មម ភាពជាមនុសសមាប ក់ និងជា
រពះសងឃមយួអងគ ធ្លល ប់បានលទសស  
របាប់ដល់ពុទនបរស័ិទ ប៉ុប្នថរតូវបានលគ    
[រោឌ ភបិាលប្ខមរ]  ចាប់ផសកឹនិងោក់
ពនន ោរលវៀតណាម គឺអាត្មម ភាព មនិ
ប្មនជាមនុសសលទ ។ ទលងវើប្ដលពួកលគលធវើ
ចំលពាះអាត្មម ភាព វាលោរលៅជាងការលធវើ
ចំលពាះសតវតិរចាឆ នលៅលទៀត ។ អាត្មម
ភាពលៅកបុងគុកយូរព្ថងោ៉ងលនះ ប្តអាត្មម
ភាពោម នឱកាសត្មមោនលទ ។ 
ធុំកលិន  សំលឡងរពំង បរោកាល

អារកក់លៅកបុងគុកលៅប្តដក់ជាប់ជានិចច
កបុងសតិអារមមណ៍របស់អាត្មម ភាព ។ 
អាត្មម ភាពគិតថា អាត្មម ភាពនឹងមានស 
ភាពខុសពីលដើម លរកាយពីបានរងលរោះ
លៅកបុងគុកលវៀតណាម ។ អាត្មម ភាពលៅ
ប្តមានសុបិនអារកក់ជាប់ជានិចច ពលីរពាះ
រគប់ ទី អាត្មម ភាព គិតថា ខលួននឹង
ោល ប់ ។  

The Southeast Asia Globe:           

 លតើការោរំទរបស់រពះលតជរពះគុណ 
ជាអវី ? 
ទមឹ ោខន៖ អាត្មម ភាពចង់ឲ្យប្ខមរ

លរកាម រតូវបានលគទទួលោគ ល់ជាជន
ជាតិលដើមព្នប្ដនដកីមពុជាលរកាម (ភាគ
ោងតផងូរបលទសលវៀតណាម) នងិឲ្យ
មានការលោរពសិទនិមនុសស ជាមូលោឌ ន 
ដូចជា សិទនិព្នការលោរពោស ជា 
លដើម ។ 
អាត្មម ភាពចង់លឃើញកុមារប្ខមរ

លរកាមមានឱកាស ដូចជាកុមារជនជាតិ
យួនប្ដរ ។ អាត្មម ភាពចង់លឃើញ លខឿន
វបផធម៌ប្ខមរ [អកសរប្ខមរ]  របស់លយើងខញុ ំ
បានបលរងៀនលៅកបុងោលាោធ្លរណៈ
និងចង់លឃើញរោឌ ភបិាលលវៀតណាម លោ 
រព និងអនុវតថឲ្យបានរតឹមរតូវនូវលសចកថី
របកាសជាសកល សថីពីសិទនិជនជាតិ
លដើម ( UNDRIP) ។ អាត្មម ភាព
សបាយចិតថោល ងំណាស់ លបើសិនជាជីវតិ
អាត្មម ភាពបានបូជា លដើមផបីពុវលេតុអ  

គតព្នកុមារប្ខមរលរកាម អាចមានសិទនិ
លដើមផបី្សវងយល់ពវីបផធម៌របស់ខលួនល ះ 
។ លដើមផលីឆលើយតបនងឹសំនរួប្ដលលគសួរថា 
អបកឯងជានរណា  ? ពកួលគ កអ៏ាចមាន
លមាទនភាពលឆលើយតបវញិថា ពកួលគជាប្ខមរ
លរកាម  លោយមនិកុេក់ខលួនឯង និងមនិ
លឆលើយថា ខលួនជាជនជាតយួិន ។ 

The Southeast Asia Globe: 
លតើរពះលតជរពះគុណ លៅប្តបនថចល  
ឬ ? 
ទមឹ ោខន៖ អាត្មម ភាពលៅប្តបនថ

ចល  លដើមផកីាររបួរមួរបស់ប្ខមរលរកាម 
និងប្សវងរកយុតថធិម៌សរមាប់ជាតិ
ោសន៍របស់អាត្មម ភាព និងខលួនអាត្មម
ភាពផ្ទធ ល់ ។ អាត្មម ភាពមានខលូនប្តមយួ
រពះអងគឯងលទ  ដូចលនះ អាត្មម ភាពោម ន
ការរញួលរលទ កបុងការបូជាជីវតិលដើមផបីុពវ
លេតុឲ្យជាតិអាត្មម ភាពមានជីវតិ ៕ 

(លៅមានតលលខលរកាយ) 

តមកពទីពំ័រទ ី១ 
ទឹម សាខន៖ យលខុ់្ថា រដ្ឋា ភិប្តលខ្ខែរក្េេះោរពារៃលរដាខលួន 

រពះសងឃប្ខមរលរកាមលធវើកូដកមមទមទរឲ្យរោឌ ភបិាលលវៀតណាមលោះប្លងរពះលតជរពះគុណ ទមឹ ោខន កាលពឆី្ប  ំ២០០៧ លៅវតថោមគគរីងស ីរាជធ្លនភីបលំពញ ។ 



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០២ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ១៣ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៣ 

ៃ័ត៌មានជាត ិ

៦៧.៧០០ គីឡូប្ម៉រតរកឡា ឲ្យលៅលវៀត
ណាមកាន់កាបល់ៅឆ្ប ១ំ៩៤៩ ។ 
លៅកបុងឱកាសល ះ លលាក ម៉ម សូ

ណង់ដូ អតតីរបធ្លនគណបកសសំបុក
ឃមុ ំ និងជារបធ្លនវទិយសំុបុកឃមុ ំ  លពល
បចចុបផនប បានមានរបោសនថ៍ា លបើសិន
ជាលលាកលធវើជា យករដឌមន្តនថ ី លលាកនឹង
ទមទរយកទឹកដីប្ខមរលរកាមល ះមក     
វញិ ។ 
លលាកម៉ម សូណង់ដូ បានរបាបឲ់្យ 

វទិយអុាសីុលសរដីឹង លៅព្ថងលនះបប្នទមលទៀត
ថា លមដឹក បំ្ខមរប្ដលមនិទមទរយក
ទឹកដបី្ខមរលរកាមល ះមកវញិ គឺរោន់ប្ត
ជាលមដឹក ោំម នសមតទភាពប៉ុលណាត ះ ។ 
លលាកប្ថលងបញ្ញជ កអ់ំពីវធិរីបស់

លលាកកបុងការទមទរយកទឹកដបី្ខមរ
លរកាមល ះមកវញិ លោយរសបចាប់ 
ដូលចបះ៖ «ប្ដល រគប់រគងរបលទសកាលពី 
មុនវាោម នសមតទភាព ប៉ុប្នថពូមានសមតទ
ភាព ។ សមតទភាពរបស់ពូផលូ វទឹកចិតថ 
លេើយរបជាពលរដឌប្ខមរភាគលរចើនក៏គិត
ត្មមពូប្ដរ លេើយលគរមួចំប្ណកលដើមផី
ទមទរកមពុជាលរកាមមកវញិ។ រតង់េបឹង
លេើយ កមាល ងំរបស់ពូ! យល់ឬលៅ? 
ពីលរពាះោម នអបកណាតវ៉ា ោល ចយួនទងំ
អស់ោប  ចង់បានអំណាចទងំអស់ោប ! 
ប្តប៉ុណតឹ ងលទ!»។ 
ការប្ថលងចំអករបស់លលាក យក

រដឌមន្តនថី េុ៊ន ប្សន ករ៏តូវបានលលាក កឹម 
សុោ របធ្លនគណបកសសិទនិមនុសស រះិ
គន់ផងប្ដរថា របមុខរោឌ ភបិាលមនិគួរ
មានរបោសនប៍ ល ច បនធចប់ង្ហា ក់ស 
កមមភាពរបស់អបករសឡាញ់ទឹកដលី ះ

លទ លបើលទះបីជាកបុងខណៈលនះ លលាក
 យករដឌមន្តនថរីតូវលគលមើលលឃើញថា មនិ
បានគិតគូរអំពសុីខទុកខពលរដឌប្ខមរលរកាម
ប្ដលកំពុងប្តរងលរោះ កល៏ោយ ។ 
លលាក កឹម សុោ ប្ថលងថា លលាក

 យករដឌមន្តនថកីំពុងប្តោល ចលវៀតណាម 
មនិហ៊នលធវើអវីឲ្យប៉ះពាល់ដល់លវៀតណាម 
៖ «លរឿង អវីប្ដលោត់ប៉ះពាល់ជាមយួ
ោងលវៀតណាម គឺោត់មិនសូវហ៊នលទ! 
លយើងជាប្ខមរដូចោប គួរប្តលលើកទឹកចិតថោប  
លទះជាលយើងលធវើកល៏ោយ លយើងមិនលធវើក៏

លោយ! ខញុ លំជឿថា ប្ខមរលរកាមគឺជាប្ខមរ 
ដូលចបះលយើងមិនទមទរថា លយើងរតូវប្ត
ដលណឋើ មដីេបឹងយកមកវញិ ឬមិនយក
លទ! អាេបឹងត្មមោទ នភាពរបលទសជាតិ
លៅមុខលទៀត អាេបឹងជាក់ប្សឋង! ប៉ុប្នថ
លពលឥឡូវលនះគឺចាបំាច់លយើងរតូវការពារ
សិទនិរបស់ប្ខមរលរកាម ប្ដលជាប្ខមរប្ដរ»។ 
របធ្លនសេគមន៍ប្ខមរកមពុជាលរកាម 

លលាក ថាច់ លសោឌ  សប្មឋងថា លលាក
 យករដឌមន្តនថលីបើមនិគិតអំពទីឹកដីប្ខមរ
លរកាម កគ៏ួរគិតអំពីរបជាពលរដឌប្ខមរ

លរកាមប្ដលកំពុងរស់លៅទីល ះផងប្ដរ។ 
រពះលតជរពះគុណ លយឿង សិុន 

សងឃ យកព្នសមាគមប្ខមរលរកាម បាន
មានរពះលថរដីកាថា វាជាលរឿងដប្ដលៗ 
ប្ដលលលាក យករដឌមន្តនថមីនិលអើលពើអំពី
លរឿងប្ខមរលរកាម។ រពះអងគសប្មឋងលទៀតថា 
លលាក យករដឌមន្តនថកី៏ជាប្ខមរ ដូលចបះការ
ប្ថលងប្បបលនះរបប្េលជាលលាកមានផល
វបិាករបស់លលាក ។ 
រពះលតជរពះគុណ លយឿង សិុន 

មានរពះលថរដីកាថា ៖ «ោត់ក៏មានការ 

លំបាករបស់ោត់ប្ដរ អាេបឹងលយើងមិន
បាច់និោយលទ! លធវើលម៉ចលបើលយើងលកើត
មកកបុ ងសងគមអុីចឹង! មានប្តខំតសូ៊លៅ! 
អាត្មម លជឿថា ោត់(េុ៊ន ប្សន)ឈាមជ័រ
ជាប្ខមរប្ដរ!»។ 
រពះលតជរពះគុណបានសប្មឋងលទៀត

ថា លបើលទះបីជាលលាក យករដឌមន្តនថី
ប្ថលងចំអកដល់ប្ខមរលរកាមោ៉ងណាក ៏
លោយ ក៏មនិមានសញ្ញដ ណាមយួថា 
រកុមប្ខមរលរកាមបាក់ទឹកចិតថលឡើយ។ 
ឯកោររបស់ប្ខមរលរកាមប្ដលចង

រកងលោយលលាក រត្មងំ ឆ្តប៊ុត បាន
លរៀបរាបថ់ា ទឹកដីប្ខមរលរកាម ឬលៅថា កូ
ោំងសីុន គជឺាលវៀតណាមោងតផងូ 
លពលបចចុបផនប មានទំេំ ៦៧.៧០០គីឡូ
ប្ម៉រតរកឡា លោយរាបទ់ងំលកាះរតល់ 
និងលកាះរតឡាចផងល ះ រតូវបានបារាងំ
របគល់ឲ្យលវៀតណាមកាន់កាប ់  ឆ្ប ំ
១៩៤៩ ។ 
លខតថចំនួន ២០ លៅកបុងល ះរមួ

មានរពះសួោ៌ កំពង់ឫសស ី រតពាងំចង្ហវ  
លង់លហរ ប្រពកឫសស ី មាត់រជូក កំពង់
រកបី លកាះគង ពាម ពាមបារាជ លមស 
រកមនួស ផារប្ដក ព្រពនគរ ោល ងំ កំពង់
លោ លរាងដំរ ី ទួលត្មលមាក រពះរតពាងំ 
និងពលលាវ ។ បចចុបផនបលឈាម ះទងំ
អស់លនះរតូវបានលវៀតណាមបឋូរលឈាម ះ
អស់លៅលេើយ ។ 
ចាប់ត្មងំពីទឹកដលីនះរតូវបានលវៀត

ណាមកាន់កាបម់ក ការោបសងកត់ និង
អំលពើរលំលាភសិទនមិនុសសមកលលើរបជា
ពលរដឌប្ខមរលរកាម រតវូបានលគរាយការណ៍
ជាបនថប ធ បម់កទល់នឹងលពលលនះ៕ 

ហ ុនខ្្នររោ្មិនទាមទារទឹកដីកមពុជាក្រោមៃីក្វៀតណាម 

អតីត រពះមហកសរតសលមថចឪ
នលរាតថម សីេនុនឹងោងលៅបំលពញរពះ
រាជទសសនកិចចលៅរបលទសលវៀតណាម  
ចុងប្ខមថុិ លនះ ។ លនះលបើលោងត្មម
របភព ពីមន្តនថរីពះបរមរាជវាងំប្ដលបាន
ឲ្យដឹងលៅព្ថងលៅរល៍នះ ។ រពះរាជដំលណើ រ
ទសសនកិចចរបស់ សលមថចឪរតូវបានលរៀប 
ចំលធវើលឡើង លៅត្មមការអលញ្ជ ើញរបស់រប 
ធ្ល ធិបតីលវៀតណាមលលាក Nguyên 
Minh Triêt លដើមផរីតឹចំណងមតិថភាព
រវាងរបលទសទងំពីរ ។ គណបកសរប 
ឆ្ងំបានលឆលៀតឱកាសលនះ លដើមផលីសបើឲ្យ
សលមថចឪលលើកលឡើងពីបញ្ញា រពំប្ដន។ 
កាលបរលិចឆទ ព្នរពះរាជដំលណើ រ

ទសសនកិចចរបស់សលមថចឪនលរាតថមសីេ
នុលៅកាន់ របលទសលវៀតណាមលៅមនិ
ទន់កំណតច់ាស់លាស់លៅលឡើយលទ
 ប៉ុប្នថរពះអងគ នឹងោងលៅបំលពញរពះ
រាជទសសនកិចចលៅទីរកុងហណូយលៅ

ចុងប្ខមថុិ  លនះ ។ លនះលបើលោងត្មម
បនធូលរបស់អបកអងគមាច ស់សីុសុវតទធិមមិ
លកា មន្តនថជីំនួយការផ្ទធ ល់របស់សលមថចឪ
ប្ដលបានឲ្យដឹងលៅព្ថងលៅរ ៍លនះ។  

ព័ត៌មានសថីពរីពះរាជដំលណើ រទសសន
កិចចរបស់អតីតរពះមហកសរតប្ខមរលៅ 
កាន់របលទសលវៀតណាមបានលលចលឺជា
លរចើនព្ថងមកលេើយ។ រពះរាជដំលណើ រ 

ទសសនកិចចដ៏ករមលនះបានលធវើឲ្យមហជន
ជាទូលៅចាប់អារមមណ៍និងលចាទ សួរអំពី
ខលឹមោរព្នរពឹតថិការណ៍លនះ ។ អបកអងគ
មាច ស់សីុសុវតទិ ធមមលិកាបានពនយល់ថាលនះ
គឺជារពះរាជដំលណើ រទសសនកិចច ជាមតិថ 
ភាព និងជាការលឆលើយតបលៅនឹងការ
អលញ្ជ ើញរបស់របធ្ល ធិបតីលវៀតណាម
លលាក Nguyên Minh Triêt កាលពបី្ខ
កុមភៈកនលងលៅ។លបើលោងត្មមរបភព
ដប្ដលអតីតរពះមហកសរត លរោងនឹង
បំលពញរពះរាជទសសនកិចចរយៈលពលបឬី
បនួព្ថងលៅលលើទឹកដលីវៀតណាម។ 
រពះរាជទសសនកចិចរបស់រពះមហវរ

កសរតប្ខមរបានលធវើលឡើងជួនចំលពល ប្ដល
គណបកសរបឆ្ងំលកើតទុកខមនិសុខចិតថ
ចំលពាះការលបាះបលង្ហគ លរពំប្ដន រវាងរប 
លទសកមពុជានិងលវៀតណាម ។ តំណាង
រាន្តសថគណបកស សម រងសុ ីបាន លឆលៀតឱ 
កាស លនះលដើមផសីរលសរលិខិតមយួចាប់

ទូលលសបើសលមថចឪឲ្យលលើក លឡើងពីបញ្ញា
រពំប្ដននឹងលមដឹក ទំីរកុងហណូយ ។ 
 ប៉ុប្នថសំលណើ លនះមនិរតូវបានោវ គមន៍
លោយមន្តនថរីពះបរមរាជវាងំលឡើយ ។ អបក
អងគមាច ស់សីុសុវតទិធមមលិកា បានមាន
បនធូលលោយមនិសបាយរពះទ័យថា
គណបកស សម រងសុ ីគួរលមើលរដឌធមមនុញ្ដ
សិនមុននឹង លធវើសំលណើ ប្បបលនះ។ជំនួយ
ការរបស់សលមថចឪរទងព់នយល់ថា រពះ
មហកសរតមនិអាចលូកលានចូ់ល កបុង
កិចចការនលោបាយបានលឡើយ ។  មាង៉
លទៀតសលមថចឪរទងចូ់លនិវតថនល៍ៅលេើយ
ត្មងំពីឆ្ប  ំ២០០៤ មក លម៉លះ ។ ដូលចបះរពះ
អងគរតឹប្តមនិអាចពិភាកាអំពបីញ្ញា រពំ
ប្ដនបាន លឡើយ ៕ RFI 

 

្ក្មរេឪយាងទ្សនកិេចក្ៅក្វៀតណាមេុងខ្ខមិងុនាក្នេះ 

សលមថចឪ នលរាតថម សីេនុ ។ សុវណាត រ៉ា 

តមកពទីពំ័រទ ី១ 

ប្ផនទីប្ដនដកីមពុជាលរកាម ។ 



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០២ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ១៣ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៤ 

ៃ័ត៌មានជាត ិ

លៅព្ថងរពេសផតិ៍ទី ១០ ប្ខមថុិ  
អងគការរកុមរបឹកាោល លំមើលកមពុជា បាន
លសបើលៅកាន់លលាកឧប យក រដឌមន្តនថ ី
ស លខង រដឌមន្តនថរីកសួងមហព្ផធ សំុ
បង្ហា ញជាោធ្លរណៈនូវចំនួនជនអល ថ
របលវសន៍ ប្ដលកំពុងរស់លៅកបុងរបលទស
កមពុជា។ ក៏ប៉ុប្នថមន្តនថីជាន់ខពស់រោឌ ភបិាល
កមពុជាបានបដិលសធ ពុរំពមលឆលើយបំភលឺ
ត្មមសំលណើ លនះលទ ។ 
កបុងលិខិត លៅព្ថងទី ១០ មថុិ  

ប្ដលចុះេតទលលោលោយលលាក រ ៉ងុ   
ឈុន តំណាងរកុមរបឹកាោល លំមើលកមពុ
ជា និងជារបធ្លនសមាគមរគូបលរងៀន
ឯករាជយ បានកតស់មាគ ល់ អំពីជនអល ថ
របលវសនល៍ៅកមពុជាថា ពីមយួព្ថង លៅ
មយួព្ថង កាន់ប្តមានចំនួនលរចើនលឡើងគួរ
ឲ្យរពួយបារមភ។  
អងគការរកុមរបឹកាោល លំមើលកមពុជា

បានសំុឲ្យរដឌមន្តនថីរកសួងមហព្ផធបង្ហា ញ 
ពីចំនួនជនអល ថ របលវសន ៍ ទងំរសប 
ចាប់ និងមនិរសបចាប់ លតើមានប៉ុ ម ន 
ប្ដលកំពុងរស់លៅកបុងរបលទសកមពុជា? 
លលាករគូ រ ៉ងុ ឈុន បានបញ្ញជ ក់បប្នទម
ថា លៅរបលទសកមពុជា ការេូរចូលព្ន
ជនអល ថ របលវសនម៍ានកាន់ប្តលរចើនខុស
របរកតី លេើយលបើបលណាថ យឲ្យជនអល ថ
របលវសន៍ចូលរបលទសកមពុជាលោយខុស

ចាប់ដូចសពវព្ថងលនះ ពលរដឌប្ខមរនឹងបាត់ 
បង់ការង្ហរលធវើកាន់ប្តលរចើន ។ មាង៉លទៀត 
វាអាចលធវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណ ភាពទឹក
ដកីមពុជា លបើសិនជាជនអល ថ របលវសន ៍
ដូចជាលវៀតណាម ប្ដលជារប លទសលៅ
ជិតោងកមពុជា កាន់ប្តលរចើនលឡើងៗ 
ចូលមករស់លៅកបុងរបលទសកមពុជា ។ ចំ 
លពាះសំលណើ លិខិតោងលលើលនះ មនិទន់
មានអត្មទ ធិបាយប្បបណា លចញពី
លលាកឧប យករដឌមន្តនថី ស លខង រដឌ  
មន្តនថីរកសួងមហព្ផធ លៅលឡើយលទ លៅទ ី
១០ ប្ខមថុិ  ។ កប៏៉ុប្នថលលាកឧតថម

លសនីយឯ៍ក លខៀវ សុភគ័ អបក ពំាកយ
រកសួងមហព្ផធ ប្ដលបានទទួលនូវ
លិខិតរបស់លលាក រ ៉ងុ ឈុន បានលធវើការ
រះិគនល់លើការលរបើពាកយលពចនម៍យួ ចំនួន 
កបុងលិខិតល ះ ។ 
លលាកឧតថមលសនីយប៍ានអះអាង

ថា មានពាកយខលះមនិសមរមយ និងលរោត
រោត ប្ដលមនិសកថិសមជាបញ្ដ វនថលទ។ 
មាង៉លទៀត លិខិតល ះមនិប្មនជាសំ 
លណើ លទប្តជាបញ្ញជ លៅវញិ ដូចជាការ លរបើ 
ពាកយថា ឲ្យបង្ហា ញចំនួនជនអល ថ របលវ
សន៍ជាោធ្លរណៈជាលដើម ។ 

លលាកឧតថមលសនីយឯ៍កលខៀវសុភគ័ 
បានបញ្ញជ កថ់ា កនលងមក រកសួងមហ 
ព្ផធបានបំលពញតួ ទភីារកិចច លៅលរកាម  
រោឌ ភបិាល កបុងការរគប់រគងសណាថ ប់
ធ្លប ប់ោធ្លរណៈ និងរគប់រគងអាជាញ ធរ
ប្ដនដីលៅទូទងំរបលទស។រកសួងម ហ 
ព្ផធ ក៏បានអនុវតថចាបអ់ល ថ របលវសន ៍
លោយមានការបលណថ ញលចញនូវជនបរ 
លទសណា ប្ដលលធវើអល ថ របលវសន៍ លោយ
ខុសចាប់លៅកមពុជា រពមទងំបញ្ជូ នជន
បរលទសល ះ លៅកាន់របលទសលដើមវញិ 
ជាបនថប ធ ប ់ ។ រកសួងមហព្ផធលធវើការ 
ង្ហរជំលរឿនសទិតជិនបរលទស ជាលរៀងរាល់
ឆ្ប ។ំ 
 ចំនួនជនបរលទស ប្ដលជាជនអល ថ
របលវសនរ៍សបចាប់ និងមនិរសបចាប ់
លៅកមពុជា សពវព្ថង មនិមានតួលលខ
ចាស់លាស់លទ។ ក៏ប៉ុប្នថ លលាកឧតថម
លសនីយឯ៍ក លខៀវ សុភ័គ រោន់ប្តបានឲ្យ
ដឹងរតួសៗថា លៅកបុងជំលរឿនសទិតជិន
បរលទស លៅឆ្ប ២ំ០០២ មានជនអល ថ
របលវសនរ៍សបចាបល់ៅកមពុជា ចំនួនជិត 
២មុនឺរគួោរ ប្ដលគិតជាចំនួនមនុសស 
មានជាង ៧មុនឺ ក។់ ជាមយួោប ល ះ 
លរកាយពីមានចាប់អល ថ របលវសន៍ ក៏
មានជនបរលទសមកោក់ពាកយសំុចុះ

លឈាម ះជាជនអល ថ របលវសនរ៍សបចាប់ 
ជិត៥មុនឺ ក់លផសងលទៀត។ 
សូមរឭំកបនថចិថា កាលពីប៉ុ ម នប្ខ

មុនលនះ អបកតំណាងរាន្តសថគណបកសសិទនិ
មនុសស របស់លលាក កមឹ សុោ កប៏ាន
ោក់លិខិតជាលាយលកខណ៍អកសរមយួ
ចាប់លៅកានល់លាករដឌមន្តនថរីកសួងមហ 
ព្ផធ ស លខង លដើមផសំុីឲ្យមានការបង្ហា ញ
ពីចំនួនជនអល ថ របលវសន៍ ប្ដលកំពុង
រស់លៅកបុងរបលទសកមពុជាប្ដរ។ ក៏ប៉ុប្នថ 
មកដល់ព្ថងលនះ មនិទនម់ានចលមលើយតប
ប្បបណា លលើសំណំុលរឿងជនអល ថ របលវ
សន៍ ប្ដលប្តងប្តកាល យជារបធ្លនបទ
លោស ដល៏ៅថ គគុកមយួ របស់គណ
បកសរបឆ្ងំ លៅរដូវលបាះលឆ្ប តល ះលទ។ 
 ោ៉ងណាក៏លោយ លបើប្ផាកត្មមលគ
េទំព័រអុីនធ័រប្ណត បចចុបផនប របលទស
កមពុជាមានរបជាជនរបមាណ ១៤លាន
 ក់។ កបុងល ះ មានពលរដឌប្ខមរ ៩០%, 
ពលរដឌលវៀតណាម ៥%, ចិន ១% និង
ជនបរលទសលផសងលទៀតសរបុ ៤%  ។     
ប្វបោយដប្ដលបានបង្ហា ញថា ពលរដឌ
លវៀតណាម ប្ដលកំពុងរស់លៅកបុងរប 
លទសកមពុជា មានចំនួន ៦ ប្សន ក់
៕  RFI 

NGO ្ុាំឲ្យរក្ងួមហាព្ផ្សៃរង្ហា ញៃីេាំនួនជនអក្នារ ររក្វ្ន៍ក្ៅកមពុជា 

ជនអល ថ របលវសនល៍វៀតណាម រស់លៅកបុងរបលទសកមពុជា ។ វណាត រ៉ា/RFI 

រកសួងការពារជាតិព្នរបលទសកមពុ
ជា កំពុងប្តលរតៀមបញ្ជូ នកងកមាល ងំលោះ
មនីជាលលើកដំបូងលៅកាន់របលទសលីបង់ 
លៅប្ខលរកាយលនះ។  
មន្តនថជីាន់ខពស់រកសួងការពារជាតិ

បានឲ្យដឹងលៅព្ថងសុរក ទី១១ ប្ខមថុិ 
លនះ ថា រកសួងការពារជាតមិានប្ផនការ
បញ្ជូ នមន្តនថលីោធ្លកមពុជាចំនួន ១១ ក់ 
លៅរបលទសលីបង់ លៅចុងប្ខមថុិ  
ឆ្ប់ៗលនះ លដើមផលីៅពិនិតយលមើលទីត្មងំ 
និងោទ នការណ៍ លៅមុនលពលប្ដលកមពុ
ជាកំពុងប្តលរតៀមបញ្ជូ នកងកមាល ងំលោះ
មនីចំនួន ជាង ២០០ ក់ លៅលបាះទី
ត្មងំលៅកបុងរបលទសលនះសរមាបរ់យៈ
លពល ១ឆ្ប  ំលៅកបុងប្ខកកកោោងមុខលនះ 
លរកាមលបសកកមមរកាសនថិភាពរបស់អងគ
ការសេរបជាជាតិ។ 
លៅកបុងចំលណាមមន្តនថលីោធ្លកមពុជា

ចំនួន ១១ ក់ល ះ មានមន្តនថីលោធ្ល
មាប ក់ជាអបកសរមបសរមួលលៅលមើលទី
ត្មងំលៅកបុង របលទសលីបង់ គឺលធវើដំលណើ រ
ត្មមយនថលហះ និងមន្តនថលីោធ្លចំនួន 
១០ ក់លទៀត គលឺធវើដំលណើ រត្មមកប៉ាល់
ទឹកដឹកលរគឿងចរកមយួចំនួន ដូចជារថ
យនថ និងរត្មក់ទ័រកាយដីជាលដើម លៅ

កាន់របលទសលីបងល់ ះលៅចុងប្ខមថុិ 
ឆ្ប់ៗលនះ។ 
មន្តនថអីបក ពំាកយរបស់រកសួងការ 

ពារជាតកិមពុជា លលាកឧតឋមលសនីយឯ៍ក 
ឈុ ំ សុជាតិ បានមានរបោសនរ៍បាប់
វទិយអុាសីុលសរ ី លៅព្ថងសុរក ទ១ី១ ប្ខមថុិ
 លនះថា ៖ «ចូលរមួកបុ ងលបសកកមម 
មនុសសធមរ៌បស់អងគការសេរបជាជាតិ 
លយើងមានភារកិចចសំោន់ គឺបញ្ញា ទី១ គឺ

វសិវកមម ោងលោះមីន អាេបឹងជាបញ្ញា
ចមផងរបស់លយើងលេើយ។ ទី២ លយើង
អាចជួយ កោងផលូ វ លេើយនិងកោង
អោរលធវើោព ន។មានន័យសំោន់ណាស់ 
ចំលពាះរបជាជនកមពុជាទងំមូល។ គឺវា
ជាលមាទនភាពរបស់របជាជនកមពុជាផង 
លេើយជាលមាទនភាពរបស់កងលោធ
ពលលខមរភមិូនធលយើងផង»។ 
រសបលពលលនះប្ដរ មន្តនថលីោធ្លកមពុ

ជាមយួចំនួនមានគលរមាងការលៅអងគការ
សេរបជាជាតិលៅ សបាឋ េ៍លរកាយលនះ 
លដើមផលីៅជួបជាមយួមន្តនថីអងគការសេរប 
ជាជាតិលៅកបុងទីរកុងញូវយក៉ សេរដឌ
អាលមរកិ លផ្ទឋ តលៅលលើលពលលវលាជាក់
លាក់ និងចំនួនកងកមាល ងំលោះមនីប្ដល
រតូវបញ្ជូ នលៅកាន់របលទសលីបងល់ ះ។ 
របភពបានបញ្ញជ កថ់ា រកសួងការ 

ពារជាតកិមពុជាមានប្ផនការបញ្ជូ នកង

កមាល ងំលោះមនីចំនួនជាង ២០០ កម់ក 
ពីកងពលលលខ៥១៣ លៅកាន់របលទស
លីបង់ល ះគជឺាលលើកដំបូងលដើមផបីំ លពញ
លបសកកមមលោះមនីរយៈលពល ១ឆ្ប  ំត្មម
សំលណើ របស់អងគការសេរបជាជាតិ។ 
របលទសកមពុជារតូវបានលគកត់

សមាគ ល់ថា ជារបលទសមយួលៅកបុងតំបន់
អាសីុប្ដលធ្លល ប់បានរងលរោះលោយោរ
រោប់ មនីធងន់ធងរជាងលគ លោយោរស
ន្តង្ហគ មសីុវលិត្មងំពទីសវតសឆ្ប ១ំ៩៧០ម
ក។ ប៉ុប្នថលរកាយមក របលទសកមពុជាបាន
ចាប់លផឋើមបញ្ជូ នកងកមាល ងំលោះមនីចំនួន 
៣កងរចួមកលេើយ លៅកាន់របលទសសូ៊
ដង់ ប្ដលបានចាប់លផឋើមដំបូងកាលពឆី្ប ំ
២០០៦កនលងលៅ។ 
កមពុជាបានបញ្ជូ នកងកមាល ងំលោះ

មនីលៅកាន់របលទសឆ្ត អាន្តេវិក
កណាឋ ល ចំនួន ៤២  ក់ និងលៅប្ខក
កកោលនះ កមពុជាមានប្ផនការបញ្ជូ នកង
កមាល ងំលោះមនីចំនួនជាង ២០០  ក់
លទៀតលៅកាន់របលទសលីបង់ ៕ RFA 

កមពុជាក្រោងរញ្ជូនកងកមាល ាំងក្ដ្ឋេះមីនក្ៅររក្ទ្លរីង់ 

កងទហនលោះមនីព្នកងពល៤០៥ ព្នកងលោធពលលខមរភមូនិធ លៅមនុការលចញដំលណើ រលៅរបលទសសូ៊ដង ់ ព្ថងទី១០ មថុិ  ២០០៩ ។ AFP 
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កីឡា 

ការរបកួត បាល់ទត់ដលណថើ ម
ពានរង្ហវ ន់ពិភពលលាកបាន ចាប់
លបើកលេើយ លៅកបុងរបលទសអារេ៊វិក
ោងតផងូ ។ លនះ គឺជាលលើកដំបងូ
បងាស់ ប្ដលរបលទសលៅទវីបអារេ៊វិក
បានលធវើជាមាច ស់ផធះលរៀបចំការរបកួត 
លនះ ។ សរមាប់រោឌ ភបិាលអារេ៊វិក
ោងតផងូ លនះគឺជាលមាទនភាព
សរមាប់ទវីបអារេ៊វិកទងំមលូ។ លគ
លៅរងច់ាលំមើលថា លតើមានរកុម
ជលរមើសជាតិអារេ៊វិកណាមយួអាច
ឈានលៅដល់វគគ ផ្ទថ ចរ់ពរ័តប្ដរឬក៏
ោ៉ងណា? 
អារេ៊វិក រតូវរងច់ាអំស់ ៨០  

ឆ្ប  ំលទើបអាចលធវើជាមាច ស់ផធះលរៀបចំការ
របកួតបាល់ទត ់ ដល៏ផលីាញលនះ 
បាន ។ ចាបត់្មងំពីពានរង្ហវ ន់បាល់
ទតពិ់ភពលលាក រតូវបានបលងកើត
លឡើង កាលពីឆ្ប  ំ១៩៣០ ការរបកួត
ភាគលរចើន រតូវបានលរៀបចំលធវើលៅទវីប
អឺរ ៉បុ និងអាលមរកិឡាទីន។ កាលពី
ឆ្ប ២ំ០០២ កូលរោ៉ងតផងូ និងជប៉នុ 
គឺជារបលទសលៅអាសីុ លលើកដំបងូ 
ប្ដលបានលធវើជាមាច ស់ផធះលរៀបចំការ
របកួតពានរង្ហវ ន់ពិភពលលាក។  
លរកាយពីបានរងច់ាអំស់រយៈ

លពល ៨០ ឆ្ប  ំទីបំផុត រពឹតថិការណ៍ដ៏
អោច រយលនះកប៏ានមកដល់អារេ៊វិក។ 
ពិធីលបើកការរបកួតពានរង្ហវ ន់ពិភព
លលាកបានចាប់លផថើមលធវើ កាលពី
លម៉ាង ២ រលសៀល លម៉ាងលៅអារេ៊វិក 

(រតូវនឹងលម៉ាង៧យប ់ លម៉ាងលៅកបុង
របលទសកមពុជា) លៅកបុងទីរកុង Jo-
hannesburg ។ ប ធ បពី់ពិធីលបើក
ការរបកួតលនះបញ្ចបល់ៅរកុមជលរមើស 
ជាតិអារេ៊វិកោងតផងូនឹងលធវើការរប 
កួតលបើកឆ្កជាមយួ រកុមមុចិសិុក។ 
 លៅកបុងរបវតថិបាល់ទត ់ រកុម
ជលរមើសជាតិអារេ៊វិកោងតផងូ មនិ
ប្ដលឆលងផុតពីការរបកួតជរមុះលៅ
កបុងពូលល ះលទ ។ របសិនលបើលៅ
លលើកលនះ អារេ៊វិកោងតផងូឆលងមនិ
ផុតជំុទី ១ លនះលទ វានឹងកាល យជាលរឿង

របវតថិោន្តសថ ប្ដលមាច ស់ផធះរតូវធ្លល ក់
ត្មងំពីជំុទី ១ ។ ថវីដផតិប្ត លៅកបុង
ការរបកួតមតិថភាព ១២ របកួត 
កនលងលៅ អារេ៊វិកោងតផងូមនិ
ប្ដលចាញ់ កប៏៉បុ្នថ លៅកបុងពូល A 
ជាមយួអារេ៊វិកោងតផងូ សុទនប្តជា
រកុមោល ងំ គឺ អ៊យុរយុហក យ បារាងំ 
និងមុចិសិុក។ 
 កប៏៉បុ្នថ សរមាប់អារេ៊វិកោងតផងូ 
លជាគជយ័កបុងការរបកួត មនិប្មនជា
លរឿងសំោនទី់១ល ះលទ។ អវីប្ដល
សំោន់ គឺលជាគជយ័កបុងការលរៀបចំ

ការរបកួត ត្មងំពីលដើមរេូតដល់     
ចប ់។ រោឌ ភបិាលអារេ៊វិកោងតផងូ
ចងល់ធវើជាតំណាងទវីបអារេ៊វិក ទងំ 
មលូ លដើមផបីង្ហា ញឲ្យពិភពលលាក
លឃើញថា របលទសលៅអារេ៊វិកកម៏ាន
សមតទភាពលធវើជាមាច ស់ផធះលរៀបចំការ
របកួត បាល់ទតក់រមតិពិភពលលាក
លនះប្ដរ ។ 
លៅ ឆ្ប  ំ២០១០ លនះ មានរកុម

ជលរមើសជាតិមកពីអារេ៊វិកដល់លៅ
៦រកុមប្ដលចូលរមួរបកួត ដលណថើ ម
ពានរង្ហវ ន់ពិភពលលាក ៖ អារេ៊វិក

ោងតផងូ កូតឌីវរ័ (Côte d’Ivoir) 
កាលមរ៉នូ ហកណា នីលេសរោ៉ី និងអា
ល់លេសរ ី ។ លៅកបុងរបវតថិការរបកួត
ពានរ់ង្ហវ ន់ពិភពលលាក រកុមជលរមើស
ជាតិអារេ៊វិកបានលៅឆ្ង យបំផុត
រតឹមប្តវគគ ១/៤ ផ្ទថ ច់រពរ័តប៉លុណាត ះ 
(កាលមរ៉នូ កាលពីឆ្ប ១ំ៩៩០)។ លៅ
ឆ្ប លំនះ លៅលពលប្ដលការរបកួតរតូវ
លរៀបចំលធវើលៅទវីបអារេ៊វិក លគរពឹំងចង់
លឃើញរកុមជលរមើសជាតិអារេ៊វិក
អាចឈានលៅដល់វគគ ផ្ទថ ចរ់ពរ័ត
នឹងលគបានមថង ។ 
លៅកបុងចំលណាមរកុមជលរមើស

ជាតិអារេ៊វិក ទងំ ៦ រកុមលនះ លគ
លឃើញថា រកុមជលរមើសជាតិកូតឌីវរ័ 
មានសមតទភាពអាចលៅបានឆ្ង យ
ជាងលគ។ កប៏៉បុ្នថ ជាអកុសល ត្មរា
លឆបើមរបស់រកុមលនះ គឺ Didier Dro 
gba រតូវរបសួបាកព់្ដ ប្ដលមនិដឹង
ជាអាចរបកួតបានឬកអ៏ត។់ មាង៉
លទៀត កូតឌីវរ័សទិតកបុងពូលោល ងំបំ 
ផុតគឺពូល G ជាមយួ លរបសីុល ពរ័
ទុយហក ល់និងកូលរោ៉ងលជើង។ប ធ ប់ 
ពីកូតឌីវរ័ គឺកាលមរ៉នូ ប្ដលជារកុម
ោល ងំមយួប្ដរ លេើយប្ដលមានកី ឡា 
ករ លលងឲ្យកលឹបលផ ីៗ  លៅអឺរ ៉បុ។ កា
លមរ៉នូ សទិតលៅកបុងពូល E ជាមយួេុ
លលង ់ោណឺម៉ាក និងប្ស៊រប៊៕ី RFI  

 

ោរររកតួប្តលទ់ាត់ពានរង្ហវ ន់ៃិភៃក្ោកចរ់ក្រើកក្ៅអាស្តហវ  កិខាងតបងូ  

ពធិីលបើកការរបកតួបាល់ទតដ់លណថើ មពានរង្ហវ នព់ភិពលលាក លៅរបលទសអារេ៊វកិោងតផងូ។ Reuters 

http://www.worldkhmerradio.com  វិទយខុ្ខែរៃភិៃក្ោក ពត័ម៌ានទនល់េតុការណ៍របចាពំ្ថងត្មមរបពន័ន Internet  



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០២ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ១៣ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៦ 

អនររជាត ិ

លៅ ព្ថងសុរក ទី១១ មថុិ លនះ លលាកណាអូតូ
កាន់(Naoto Kan)  យករដឌមន្តនថថីមពី្នរបលទស
ជប៉ុនបានប្ថលងសុនធរកថាសថីពី កមមវធិនីលោបាយ
ទូលៅលៅចំលពាះមុខសមាជិកសភា។ លលាកណាអូ
តូកាន់(Naoto Kan) បានលលើកលឡើងោ៉ងដូលចបះថា 
« លដើមផដីឹក រំបលទសមយួ លគមនិរតូវពឹងប្ផាកប្តលលើ
រកុមអបកដឹក នំលោបាយ ឬកគ៏ណបកសនលោ 
បាយប៉ុលណាត ះលទ ប្តក៏រតូវមានការចូលរមួ និងការផថ
ល់ជំលនឿទុកចិតថពីរបជាជនប្ដរ »។ 
លៅ កបុងសុនធរកថាលលើកទីមយួសថីពីកមមវធិី

នលោបាយទូលៅ លលាកណាអូតូកាន់ (Naoto 
Kan) បានលលើកលឡើងពីលរោះថាប កេិ់រញ្ដ វតទុប្ដល
របលទសជប៉ុនរតូវជួប របសិនលបើជប៉ុនលៅប្តបនថខចី
លុយលគចាយល ះ ។ លលាកណាអូតូកាន់(Naoto 
Kan) បានយល់លឃើញថា លដើមផឲី្យរបលទសជប៉ុន
លចៀសផុតពីលរោះថាប ក់េិរញ្ដ វតទុបាន ជប៉ុនចាបំាច់
លធវើកំប្ណទរមង់ លលើរបព័ននោរលពើពននរបស់ខលួន
លោយលចៀសមនិរចួ ។ 
មានអាយុ ៦៣ ឆ្ប  ំ លលាក យករដឌមន្តនថថីមជី

ប៉ុនរបូលនះបានគូសបញ្ញជ ក់ថា លបសកមមព្នរោឌ ភបិា
លរបស់លលាកគឺលធវើោ៉ងណា បិទបញ្ចប់ោទ ន
ការណ៍ជាប់ោងំ រយៈលពល ២០ ឆ្ប ចុំងលរកាយ
លនះ និងផថល់ជីវតិថមីដល់របលទសជប៉ុនសរមាប់ព្ថងអ
 គត។ លលាក ណាអូតូកាន់(Naoto Kan) បាន
អំពាវ វរបជាជនជប៉ុនឲ្យផថល់ទំនុកចិតថលលើលលាក 

លោយលលាកយល់ថា « លដើមផដីឹក រំបលទសមយួ 
លគមនិរតូវពឹងប្ផាកប្តលលើរកុមអបកដឹក នំលោបាយ 
ឬកគ៏ណបកសនលោបាយប៉ុលណាត ះលទ ប្តក៏រតូវមាន
ការចូលរមួ និងការផថល់ជំលនឿទុកចិតថពីរបជាជន
ប្ដរ» ។ សូមរមលកឹជូនថា លលាក ណាអូតូកាន(់Nao 
to Kan) គជឺារបមុខរោឌ ភបិាលជប៉ុនទី ៥លេើយ
កបុងរយៈលពល៤ឆ្ប ចុំងលរកាយលនះ ។ ប៉ុប្នថ យករដឌ

មន្តនថី ៤ របូចុងលរកាយបានបាត់បង់របជារបិយភាព
ោ៉ងរេ័សបំផុត ប ធ បព់បីានលឡើងកាន់តំប្ណង
ប្តប៉ុ ម នប្ខមក លោយពួកលគមនិបានលោរពត្មម
ពាកយសនា លពលលោស លបាះលឆ្ប ត។ ដូលចបះ
លលាក ណាអតូូកាន់(Naoto Kan) ហកដូ់ចជា
ោម នជលរមើសអវី លរៅពីលផថើមលធវើកំប្ណទរមង់ និងបិទ
បញ្ចប់នលោបាយអតីតកាល ប្ដលបនសល់ទុក

លោយអបកដឹក មំុនៗ ពិលសស លោរពពាកយសនា
ប្ដលគណបកសរបជាធិបលតយយរបស់លលាកបានរប 
កាស សម័យលោស លបាះលឆ្ប ត។ 
សូមជរមាបជូនថា លពលបចចុបផនប និងកបុង

 មជាមហអំណាចលសដឌកិចចទ២ីកបុងពិភពលលាក 
ជប៉ុនជារបលទសអភវិឌណនម៍យួប្ដលកំពុងមានបំ 
ណុលោធ្លរណៈរេូតដល់ជិត ២០០% ព្ន
ផលិតផលកបុងរសុកសរបុ និងមានឱនភាពថវកិា
ោ៉ងធងន់ធងរ ។ លដើមផកីាត់បនទយឱនភាពថវកិា និង
បំណុលោធ្លរណៈ ប្ដលជប៉ុនកំពុងលពើបរបទះ
លពលលនះ លលាក ណាអូតូកាន់(Naoto Kan) បាន
លសបើឲ្យមានកំប្ណទរមងសីុ់ជលរៅមយួលលើរបព័នន
ោរលពើពនន។ រតងច់ំណុចលនះ លលាក ណាអូតូកាន់
(Naoto Kan) បានអលញ្ជ ើញគណបកសនលោបាយ
ទងំអស់ឲ្យចូលរមួលៅកបុងកិចចពិភាកាតុ មូលមយួ 
លោយមនិគិតអំពីពណ៌សំបុរនលោបាយ។ 
និោយពីនលោបាយការទូតវញិ លលាក ណា

អូតូកាន់(Naoto Kan) បានរបកាសពីការពរងឹង
បប្នទមទំ ក់ទំនងជាមយួតំបនអ់ាសីុនិោយជា 
រមួ និងជាមយួរបលទសចិន និងកូលរោ៉ងតផងូ 
និោយលោយប្ឡក។ ទងំលនះមនិលភលចលទ បនថរកា
សមព័ននមតិថជាមយួសេរដឌអាលមរកិ ៕ RFI  

 
 

លលាកណាអតូូ កាន់ (Naoto Kan)  យករដឌមន្តនថីថមពី្នរបលទសជប៉នុ ។ 

ក្ោក ណាអូតូ ោន់៖ « ជាំក្នឿទុកេិតរៃីររជាជនជាលកខខណ្ឌ  
ចាំប្តេ់កនងុោរខ្កទរមង់ររក្ទ្ជរ ុន » 

ប្របសំរលួលោយ៖កូនប្ខមរ 
រកសួងការពារជាតិកូលរោ៉ងតផងូ 

មនិបានបង្ហា ញព័ត៌មានលំអិតលទ អំពី
ករណីចាប់ខលួនចារបុរសមាប ក់ប្ដលបលរមើ
ការឲ្យ  កូលរោ៉ងលជើង ។ លបើលទះជា 
រកសួងការពារជាតិកូរោ៉ងតផងូអះអាង
ថា  ខលួនពិតជាបានចាបខ់លួននូវឧតថម
លសនីយផ៍្ទក យ ២មាប ក់ អំពីបទបំពានលៅ
លលើចាប់កិចចការសមាង ត់ប្ផបកលោធ្ល ។ 
ត្មមការផសពវផាយព័ត៌មានកបុងរប 

លទសកូលរោ៉ងតផងូ បានរាយការណ៍ថា 
ឧតឋមលសនីយម៍យួរបូ ព្នកងទ័ពកូលរោ៉ង
តផងូរតូវបានចាប់ខលួនកាលពី ព្ថងទី ០៩ 
ប្ខមថុិ  លេើយកំពុងប្តសួរ ថំា លតើ
លលាកបានបលងាើបការណ៍សមាង ត់ និង
លួចព័ត៌មានបញ្ជូ នសំោន់ៗលទៀតឱយកូលរ ៉
ោងលជើងប្ដរឬលទ ។  
លលាកឧតថមលសនីយផ៍្ទក យ ២ប្ដល

រតូវចាប់ខលួនល ះ លគរោន់ប្តរបាប់ឲ្យដឹង
លឈាម ះរតកូលថា Kim  ពីបទលាត
រតោងព័ត៌មានសមាង ត់ ។ កបុងចំលណាម
ព័ត៌មានប្ដលឧតឋមលសនីយរ៍បូលនះ 
បញ្ជូ នឱយកូលរោ៉ងលជើង មានព័ត៌មានមយួ
ចំនួនប្ដលទក់ទនិលៅនឹង “ប្ផនការទព័
លលខ ៥០២៧”  និងឯកាោរ  

សរមាប់ប្ផនការឆ្ប លំនះ ប្ដលបងកប់នូវ
ព័ត៌មានទក់ទងជាមយួនងឹកិចចសេរប 
តិបតឋិការលោធ្លប្ដលជាគលរមាងការណ៍
ការពាររមួរវាងសេរដឌអាលមរកិ និងកូលរ ៉
ោងតផងូប្ដល នឹងលធវើលឡើងកបុងករណី
មានសន្តង្ហគ មជាមយួកូលរោងលជើង ។ 

លលាក Denny Roy មន្តនថីជំ ញ
ប្ផបកសនថិសុខព្នមជឃមណឍ លមជឈមិបូព៌ា
កបុងរដឌ Hawaii បានឲ្យដឹងថា ករណី
ចាប់ខលួនឧតថមលសនីយកូ៍លរោ៉ងតផងូ និង
ការលចាទរបកានោ៉់ងដូលចបះ គឺមនិធ្លល ប់
លកើតមានលទពីមុនមក ។ ប៉ុប្នថ លលាក

បាននិោយថា S e o u l  និង 
W a s h i n g t o n  មនិគួរបារមភលឡើយ 
ចំលពាះកងទព័របចាភំាគោងតផងូពីការ
ខូចោត់។ 
លលាក Denny Roy មានរប 

ោសន៍ោ៉ងដូលចបះ ៖ «ជាទូលៅ កង

លោធ្លកូលរោ៉ងតផងូ គួរប្តលបើកការលសុើប  
អលងកតឲ្យបានរបាកដរបជា លេើយមាង៉
វញិលទៀត កងលោធ្លកូលរោ៉ងតផងូក៏ជា
អបកមានជំ ញ និងខបះប្ខបងកបុងកិចច
របតិបតថិការលបសកកមមប្ដលរោឌ ភបិាល
របគល់ឲ្យផងប្ដរ»។ 
លលាក Denny Roy ពនយល់ថា លបើ

លទះជា ប្ផនការណ៍របយុទនលនះ គឺជា
តរមូវការចាបំាច់របស់កូលរោ៉ងលជើងក៏
លោយប៉ុប្នថ ផលវបិាកប្ដលទរីកុង 
P y o n g y a n g  ទទួលបានផល
របលោជន៍អំពីប្ផនការលនះ គឺលៅមាន
ប្ដនកំណត់ណាស់។ 
លលាក Denny Roy បានពនយល់

បប្នទមលទៀតថា លទនភាព និងភាពខុស
ោប រវាងរបលទសទងំពីរមានការោច់
ឆ្ង យណាស់ កូលរោ៉ងតផងូសទិតកបុងោទ ន
ភាពការពារ និងខវះការទនុំកចិតថ ដូលចបះ 
ខញុ ំអាចសនបិោឌ នបានថា លបើលទះជា កបុង
ខណៈលនះ កូលរោ៉ងលជើងអាចមានលរពៀប
ជាងោ៉ងដូលចបះកថី ក៏របការលនះ វាមនិ
អាចមានឥទនិពលយូរអប្ងវងប្ដល ឲំ្យ
មានផលអារកក់មកលលើសនថិសុខកូលរ ៉
ោងតផងូប្ដរ ៕ 

ឧតដមក្្នីយក៍កូ្រ  ខាងតបងូមាន ក់រតូវចរ់ខលួនៃីរទរក្ងាើរោរ្មាៃ ត់ 

ទហនកូលរោ៉ងតផងូកពុំងោមលាតលៅ Gangneung ភាគោងលកើតទីរកងុ Seoul ។ ASSOCIATED PRESS  



សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០២ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ១៣ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៧ 

ក្វៀតណាម 

លសដឌកិចច ព្នរបលទសលវៀតណាមគឺ
ជា លសដឌកិចចប្ដលមានថាមពលោល ងំលៅ
តំបនអ់ាសីុអាលគបយ។៍  រយៈលពល ២០ 
ឆ្ប ចុំងលរកាយលនះភាពរកីរកលៅរបលទស
លវៀតណាមបានរតូវកាត់បនទយធ្លល ក់រសុត 
ចុះអស់ោ៉ងរកាស់ប្រកលលពាលគឺដល់
លៅរបាមំយួដង។ 
កាលពី ដប់ឆ្ប មំុនលៅទីរកុងហ 

ណូយ និងលៅទីរកុងេូជីមញិ(ព្រពនគរ)
លគលឃើញលទចរកោន មានលៅពាស
លពញរគបទ់ីកប្នលង។ ឥឡូវលនះលៅទីរកុង
ដ៏ធំជាងលគទងំពីរព្នរបលទសលវៀតណាម 
លគលឃើញមានសមផណ៌ូេូរលេៀរ លៅ
លោយលទចរកោនយនថធំតូច រគបរ់ប 
លភទ លាន់ឮរទេឹងអុឹងកង ។ លេើយ
លៅព្ថងប្ដលលទចរកោនយនថធំតូចទងំ 
ល ះរតូវលបើកបរជំនួសលោយរថយនថ លតើ
របជាជនលៅទីរកុងដ៏ធំជាងលគទងំពីរព្ន
របលទសលវៀតណាមរតូវរស់ លៅោ៉ងដូច
លមថចលៅ? 
កាលពីព្មភឆ្ប មំុនរបលទសលវៀតណា

មឋតិលៅកបុងចំលណាមរបលទសរកីរកជាង 
លគកបុងលលាក។ លោយោរប្តមានជំនួយ
និងមានរបាក់កមចកីបុងមយួឆ្ប ំៗ របមាណ
៥ពាន់លាន ដុលាល រពសំីណាក់សេគម
ន៍អនថរជាត ិ លេើយនិងលោយោរប្តមាន
ការខិតខរំបឹងប្របងលធវើការអភវិឌណនល៍សដឌ
កិចចរបស់ខលួនរបលទសលវៀតណាមបចចុបផនប
លនះបានឈានលជើងចូលកបុងកលិប ព្នរប 
លទសប្ដល មានរបាក់ចំណូលថាប ក់
មធយម ។ លេើយមេិចឆត្មរបស់របលទស
លវៀតណាម គខឺិតខរំបឹងប្របងលធវើការអភ ិ   
វឌណន ៍ លសដឌកិចចរបស់ខលួនឲ្យឈានចូល
កបុងកលិប ព្នរបជាជាតឧិសាេកមមលៅ 
រវាងឆ្ប  ំ២០២០។ 

គួរកតស់មាគ ល់ថា លសដឌកិចចលវៀត
ណាមប្ដលបានោគ ល់ការរកីចលរមើន
ឆ្ប់រេ័សក៏លោយោរប្ត មានការទិញ
ដូរេូបចុកព្ផធកបុង មានការលូតលាស់
កបុងការ ទំំនិញលចញលៅលក់លរៅរប 
លទសមានការលបាះទុនលធវើវនិិលោគលោយ
ផ្ទធ ល់ពីបរលទសរបមាណព ី ១០ លៅ
១១,៥ ពាន់លានដុលាល រអាលមរកិកបុង ១
ឆ្ប ំៗ  ។ លេើយលសដឌកិចចលវៀតណាមលទៀត
លោតករ៏បឈមមុខទប់ទល់បាននឹង
វបិតថលិសដឌកិចចពិភពលលាក ។ លៅឆ្ប ំ
២០០៩ អរត្មព្នកំលណើ នលសដឌកិចចលវៀត
ណាមមាន៥,៣%(ទល់នឹង៧%លៅ៨% 
សរមាប់ឆ្ប មំុនៗ)។ 

សូមគូសបញ្ញជ ក់ថា របលទសលវៀត
ណាមបានលរជើសយកមាោ៌”លសដឌកិចចទី
ផារ”លៅឆ្ប  ំ ១៩៨៧ ។ លៅឆ្ប  ំ ១៩៩៥
របលទសលវៀតណាមបានចូលជាសមាជិក
ព្នសមាគមរបជាជាតអិាសីុ អាលគបយ៍
( ASEAN )។លៅឆ្ប  ំ ១៩៩៩ របលទស
លវៀតណាម បានចុះកិចចរពមលរពៀង
ពាណិជជកមមជាមយួ សេរដឌអាលមរកិ
ប្ដលជាឱកាសមយួដ៏របព្ពសរមាបក់ារ
អភវិឌណនន៍ិងជួយ  ជំរញុឲ្យកំលណើ នលសដឌ
កិចចមានសនធុះលលឿនលៅមុខ។ លេើយលៅ
ឆ្ប  ំ ២០០៧ របលទសលវៀតណាមបាន
ចូលជាសមាជិកព្នអងគការពាណិជជកមម
ពិភពលលាក។ 

 បាតុភូតមយួលទៀតដ៏គួរឲ្យកតស់មាគ ល់ 
គឺ របជាជនលវៀតណាមថាប ក់កណាថ ល
ប្ដលមានរបាកល់រចើនបងគួរបានលលច
លចញកាន់ប្តលរចើនលឡើងៗលៅត្មមទីរកុង
ធំតូច។ រឯីលៅត្មមជនបទវញិ ភាពរកី
រកលៅប្តលឃើញមានដប្ដល ។  រយៈ
កាលព្មភឆ្ប ចុំងលរកាយលនះ ភាពរកីរកលៅ
របលទសលវៀតណាមបានធ្លល ក់ព ី ៧០%
មកលៅរតឹម១១% ។ ក៏ប៉ុប្នថគមាល តព្ន
វសិមភាពកល៏ៅប្តមានកាន់ប្តោល ងំលឡើ
ងៗរវាងអបក មាននិងអបករកប្ដលអាច
លចាទលចញជាបញ្ញា ដធ៏ំមយួ សរមាបរ់ប 
លទសលវៀតណាមលៅលពលអា គត។លនះ 
ជាការគូសបញ្ញជ ករ់បស់លលាកអគគ យ 

ករងព្នវជិាជ ោទ នជាតិោងរោវរជាវ និង 
ការរគបរ់គងលសដឌកិចចលវៀតណាម ។ 
លៅទីរកុងធំៗ ដូចជាទីរកុងហ  

ណូយឬទីរកុងេូជីមញិ លគលឃើញមាន
លលចលចញលឡើងនូវអបកមានសមផតថសិថុក
សថមភថមី។ ពួកអបកមានថមី ទងំលនះលោយ
មានរបាក់លរចើនពុដំឹងជាលធវើអវី ក៏បានយក
របាក់របស់លគលៅវនិិលោគ កបុងវស័ិយ
អចលនរទពយ ។ របជាជនោម នជំលនឿលៅ
លលើរបាក់ដុងលឡើយ លគមានទំនុកចិតថប្ត
លៅលលើរបាកដុ់លាល រឬលៅលលើមាស។ 
 ជាលរឿយៗរបជាកសិកររកីរកបានរតូវប
លណថ ញលចញពីដីប្រសចំការរបស់ ខលួន។ 
កមមករតូចត្មចប្ដលមានរបាក់ប្ខតិចតួច
ប្តង ោំប សប្មឋងឲ្យលឃើញនូវ ការពុំ
សបាយចិតថរបស់ពួកលគ។ អំលពើពុក
រលួយ និងអសមតទភាពរបស់មន្តនថីរដឌការ
ប្តងបណាថ លឲ្យលកើតមានការរអ៊រូទ ំ ពី
សំណាក់របជាជនលវៀតណាម។ 
សូមគូសបញ្ញជ កថ់ា លៅលដើមឆ្ប ំ

២០១១ោងមុខលនះ  ឱកាសមហស
នបិបាតលលើកទី១១ព្នបកសកុមមុយនិសថ 
អបកដឹក លំវៀតណាមលរោងកំណតក់មម
វតទុលដើមផសីលរមចឲ្យបាននូវ” តុលយភាពម៉ា
រកលូសដឌកិចច” “លកាថ បរតួតឲ្យបាននូវបញ្ញា
អតិផរណា” លេើយនិងជំរញុបនថឲ្យមាន”
កំលណើ នលសដឌកិចច” ។ ក៏ប៉ុប្នថលដើមផ ី
សលរមចឲ្យបាននូវមេិចឆត្មទងំលនះ រប 
លទសលវៀតណាមរតូវបនថលធវើការទក់ទញ
អបកលបាះទុនលធវើវនិិលោគឲ្យបានលរចើន។ 
បនថលធវើការអភវិឌណនល៍េោឌ រច សមព័នន 
លេើយនិងបនថលធវើការអភវិឌណនធ៍នធ្លន
មនុសស ប្ដលលៅមានការខវះោតលរចើន
លៅលឡើយ៕ RFI 

ររក្ទ្ក្វៀតណាមកមុែុយនិ្រិ៍កាំៃុងមាន្មបតរិរទៃយនិងមានវិ្មភាៃ 

ហងលកទ់នំិញរបណិតលៅទរីកងុព្រពនគរ ។ Reuters  

វិទយុ្ ាំក្េងកមពុជាក្រោម ផាយលចញជាលរៀងរាល់ព្ថងត្មមរយៈលគេទំពរ័  http://www.vokk.net ។ 

http://www.khmerkrom.org/


សារៃ័ត៌មានសារៃ័ត៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០២ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ១៣ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលៃ់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

(តពីលលខមនុ) 
លោយ ថាច់ របជីា លគឿន 
ប្រពកឬសសគីឺជាទីរកុងមយួលៅប្ដន 

ដីកមពុជាលរកាម បចចុបផនប រតវួបានរោឌ ភិ
បាលោធ្ល រណរដឌសងគមនិយមលវៀត
ណាម បថូរលឈាម ះលៅជាភា ោយួនថា ទី
រកុកកឹងលធើ (thành phố Cần Thơ) ។  
ទតី្មងំភមូោិន្តសថ 
ប្រពកឬសស ី ជាទរីកុងមយួលៅប្ដន

ដីកមពុជា លរកាម ឋតិលៅកបុងតបំន់វាល
ទំ បព្នដងទលនលលមគងគ មានទីត្មងំ
លាតសននឹងោងោថ ំ មាត់ទលនលបាោក ់
(យួន:Sông Hậu) ចមាង យពីទីរកុង ព្រព 
នគររបមាណ ១៦៩ គីឡូប្ម៉រត លឆ្ព ះលៅ
ទិស និរតី ។  ទីរកុងប្រពកឬសស ីមានព្ផធ
ដី ១.៣៨៩,៥៩ គីឡូប្ម៉រតកាលរ ៉។ 
ធ្លតុអាកាស៖ 
ទីរកុងប្រពកឬសស ី គឺជាតំបន់ប្ដល

មានធ្លតុ អាកាសលៅថ ៖  
រដូវលភលៀង (ពីប្ខឧសភា ដល់ ប្ខ 

វចិឆិកា) 
រដូវរបាងំ(ពីប្ខធបូដល់ ប្ខ លមោ ) 
ករមតិសំលណើ មធយមភាគ ៨៣% 
ករមតិលភលៀងមធយមៈ ១.៦៣៥ 

mm, អងាមធយម ២៧o C ។ 
របជាជនៈ 
ទីរកុងប្រពកឬសសមីានរបជាជន

ចំនួន១.១២១.១៤១  ក ់ កបុងល ះ 
របុសមាន ៥៥០.៣៣៤  រសី មាន 
៥៧០.៨០៧  ក់ ។ 
របវតថោិន្តសថ៖ 
ប្រពកឬសស ី មុនសម័យបារាងំចូល

លធវើអាណា និគមលលើទឹកដីកមពុជាលរកាម 
គឺជាដីមយួភាគព្នទឹក ដីលខតថមាតរ់ជូក 
(An Giang) ប្ដលជាលខតថមយួកបុងច ំ
លណាមលខតថទងំ ៦ លៅកមពុជាលរកាម ។ 
លពលបារាងំ ចូលលធវើអាណានិគមលៅកមពុ
ជាលរកាម ឆ្ប  ំ ១៨៦៧ លខតថមាត់រជូក 
(An Giang) រតូវប្ចកលចញញជា ៦ 
លខតថតូចៗ គឺ៖ 

លខតថមាត់រជកូ (Châu Đốc) 
លខតថបារាជ  (Long Xuyên) 
លខតថផាប្ដក (Sa Đéc) 
លខតថប្រពកឬសស(ីCần Thơ) 
លខតថោល ងំ (Sóc Trăng) 
លខតថពលលាវ (Bạc Liêu) 
ឆ្ប  ំ១៩៥៧ លរកាមរបបោធ្លរណ

រដឌលវៀតណាម ទីរកុងប្រពកឬសសរីតូវបាន
បថូរលឈាម ះលៅជាភា ោយួនថា ផុងយិន 
(Phong Dinh) ។ 
លរកាយពីទីរកុងព្រពនគររតវួបាន

ដួលរលំ ព្ថង ៣០ ប្ខលមោ ឆ្ប  ំ
១៩៧៥ ពួកយួនកុមមុយនិសថ បានចូល
កាន់កាប់ទឹកដីកមពុជាលរកាមជំនួសយួន

លសរ។ីឆ្ប ១ំ៩៧៦ រោឌ ភបិាលោធ្លរណ
រដឌសងគមនិយម លវៀតណាមបាន បូករមួ
លខតថទងំបីគឺ លខតថប្រពកឬសស ី (Phong 
Dinh) លខតថលជឿងលទៀង (Chương 
Thiện) និង លខតថោល ងំ (Ba Xuyên) 
ព្នោធ្លរណរដឌលវៀតណាម លៅជាលខតថ
បាោក ់ ប្ដលភាោយួនលៅថា េូវ 
ោ៉ង (Hậu Giang) ។ 
ចុងឆ្ប  ំ ១៩៩១ លខតថបាោក ់

(Hậu Giang) រតូវបានប្ចកលចញជា ២ 
លខតថ គឺ លខតថប្រពកឬសស ី (Cần Thơ)  
និង ោល ងំ (Sóc Trăng) ។ 
ព្ថងទ ី ០១ ប្ខមករា ឆ្ប  ំ ២០០៤ 

លខតថប្រពក ឬសស ី បានប្ចកលចញជាពីរគ ឺ
ទីរកុងប្រពកឬសស ី ប្ដល មានព្ផធដីធមម
ជាតិចំនួន ១៣៨.៩៥៩,៩៩ha និងរប 
ជាជន ១.១១២. ១២១  ក់  និង លខតថ
បាោក់ (Hậu Giang) ។  
រដឌបាលភូមោិន្តសថ៖ 
ទីរកុងប្រពកឬសស ី (Cần Thơ) 

ប្ចកលចញជា ៩ ទីចាត់ការរដឌបាលគ ឺ៥ 
សង្ហក ត់ និង ៤ ខ័ណឍ  ។ ោរបុទីរមួ
រសុក ឃំុ ខ័ណឍ  ទងំអស់មាន ៦៨ កបុង 
ល ះមាន ៤ ទីរមួរសុក ៣០ ខ័ណឍ  និង 
៣៤ ឃំុ ៕ 
(លៅមានតលលខលរកាយ) 

អាំៃីទីរកុងខ្រៃកឬ្ស ីឬ ទីរកុងកឹងក្ ើ 

រពះវហិរវតថលពាធសំិលរាង រសកុអូរមល់ ទីរកងុប្រពកឬសស ី។ 

ប្ផនទទីីរកងុប្រពកឬសស ី។ Wikipedia 


