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THE PREY NOKOR NEWS 

ភូមិសាស្តសាកមពុជាចរោម វបបធម៌ ព័ត្៌មានជាត្ ិចវៀត្ណាម សារលខិិត្ 

សារលិែិរលមដឹកនា ំKKF ជូន
សារព័រ៌មាន ថ្ត្ពនគរ 

ការបកត្សាយរបស់លោក បូយ  
រិនជំុវិញលរឿង ហូជីមិញ 

សហជីពត្ពួយបារមភពីអនាគរវិស័
យការ់លដរ 

អំពីសាា នីយ៍បុលរត្រវរតិសាស្រសតអូរថ្កវ 
លៅលែរតមារ់ត្ជូក 

អំពីលែរតលងល់ោរ ឬ លែរតវិញឡុង 
>៤ >៣ >៦ >៧ >៨ 

ចវៀត្ណាមហាមជនជាតិ្ខ្ខមរចរោមចៅកមពុជាចរោមចមើល
ទូរទសសន៍ផាយចូលពីរបចទសកមពុជា 

ត្ថ្មល ១០០០ ចរៀល 

ជនជាតិខ្មមរក្រោមក្ៅកមពុជាក្រោម ឬ ភាគខាងតបងូននរបក្ទសក្វៀតណាម ក្មើលទូរទសសនខ៍្ដលផាយក្ៅពរីបក្ទសកមពុជា តាមរយៈថាសរណប (satellite)  រតវួបានអាជាញ ធក្វៀតណាមហាមឃាត ់ 
មណៈខ្ដលរបក្ទសក្វៀតណាមនងិកមពុជាខ្តងអះអាងថា មលួនមានចណំងមតិតភាពយ៉៉ងសអិតរមតួនងឹគ្នន  ។ ចំខ្ណកជនជាតយិនួក្ៅរបក្ទសកមពុជាមានសិទធកិ្មើលទូរទសសនក៍្វៀតណាម (VTV) ក្ោយក្សរ ី។  

អានអតថបទក្នះក្ៅទំពរ័ទី ២ 

ក្ោយ ថាច ់ធារ ី
ោរបញ្ជូ នសមណនសិសតិក្ៅបនត

ោរសិកាក្ៅក្រៅរបក្ទស កនុងក្ោះមាន
របក្ទសនថជាក្ដើម ក្ដើមបបីណតុ ះបណាត ល
ធនធានមនុសសកនុងមយួឆ្នន ឲំ្យបាន ១០ 
អងគ គឺជា ក្គ្នលោរចមបង របស់ សមពន័ធ
សមណនសិសតិ-នសិសតិខ្មមរកមពុជាក្រោម 
ខ្ដលក្ៅោតជ់ាភាសាអងក់្គលស ថា
UKKBS ក្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជា។ 

ក្បើក្យ៉ងតាមកិចចរបជុំក្ដើមឆ្នន មំយួ
របស់ UKKBS ោលពីនថងទ ី២៩ មករា
គឺ អងគោរក្រៅរោឌ ភបិាលមយួក្នះ នឹង
ពាយ៉មខ្សវងរកអាហារបូករណ៍ ក្ដើមប ី
បញ្ជូ នសមណនសិសតិខ្មមរក្រោម ក្ៅបនត
ោរសិកាក្ៅរបក្ទសនថ កនុងមួយឆ្នន ឲំ្យ 
បាន ១០ អងគ។ 

រពះក្តជរពះគុណ ចនទ សុផាត រប 
ធានសមពន័ធសមណនសិសតិ នសិសតិខ្មមរ

កមពុជាក្រោម បានមានពុទធដោីកនុងអងគ
របជុថំាអងគោររបស់រពះអងគកំពុងខ្តសវះ 
ខ្សវងរកថវោិរបមាណ ២៥០០ ដូល្លល រ 
សហរដឌអាក្មរកិ ក្ដើមបផីគតផ់គងដល់ោរ
បញ្ជូ នសមណនសិសតិខ្មមរក្រោមក្ៅបនត
ោរសិកាក្ៅរបក្ទសនថឆ្នន កំ្នះ។ 

រពះអងគបានមានពុទធដីោបនតរបាប់
អំពីរបភពថវោិខ្ដលរពះអងគក្រតៀមខ្សវង
រកក្ោះគពឺឹងក្លើសទ្ធធ រជះថាល របស់ពល 

រដឌខ្មមរ-ខ្មមរក្រោម ទ្ធំងក្ៅកនុងនិងក្រៅរប 
ក្ទសខ្ដលបរចិ្ចច គតាមមានតាមបាន។ 

ក្នះជាក្លើកទី ៣ ក្ហើយ ខ្ដលអងគ
ោរក្រៅរោឌ ភបិាលខ្មមរក្រោមក្ៅរបក្ទស
កមពុជាមួយក្នះ បានបញ្ជូ នសមណ
និសសតិខ្មមរក្រោម គងក់នុងរបក្ទសកមពុជា
ក្ៅបនតោរសិកាក្ៅរបក្ទសនថ៕   

ទំោកទ់ំនង UKKBS ៖ 
ទូរស័ពទ៖(៨៥៥)១២៩៩២៤៧០ 

សមព័នធសមណនិសសតិ្ និសសតិ្ខ្ខមរកមពុជាចរោមនឹងបញ្ជូនសមណនិសសតិ្ចៅសកិាចៅរបចទសថ្ងបខ្នែមចទៀត្ 
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ព័ត្៌មានជាត្ ិ
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បោះពុមព៖បរាងពុមពអ្ងគរ ផទះបលែ ៦២ អាបប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា រប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលបោក  រាជធានីភនបំពញ 

ចវៀត្ណាមហាមជនជាត្ិខ្ខមរចរោមចៅកមពជុាចរោមចមើលទូរទសសន៍ផាយចលូពីរបចទសកមពជុា 
ពលរដឌរគបរ់បូមានសិទធិទទួលបាននូវពត័ម៌ានក្ៅកនុងរបក្ទសខ្ដលមានលទធិរបជាធិបក្តយយ  ចំខ្ណកជនជាតិខ្មមរក្រោមក្ៅកមពុជាក្រោម ឬក្ៅភាគខាងតបងូក្វៀតណាម ខ្ដលជា

របក្ទសមយួរបោនត់ាមរបបកុមមុយនិសតវញិ មនិរតវូបានទទួលពត័ម៌ានក្ោយក្សរកី្ឡើយ ។ ថមីៗ ក្នះ រពះសងឃ និង ពលរដឌខ្មមរក្រោមក្ៅរសកុកំពងស់ាព ន (Cau Ke) ក្មតតរពះរតពាងំ 
(Tra Vinh) រតវួបានមនទីរក្ឃាសោោរក្វៀតណាមក្មតតរពះរតពាងំបញ្ជជ ឲ្យោកថ់ាស (Satellite) ចុះ កនុងក្គ្នលបំណងអវីខ្ដលក្គអះអាងថា ោយករដឌមន្តនតីក្វៀតណាមបានចុះហតថ
ក្លខារចួក្ហើយ  គឺហាមោរក្មើលទូរទសសនខ៍្ដលផាយចូលពីក្រៅរបក្ទស។  

ក្ោយ ថាច ់ជំក្រឿន 
រពះសងឃ និងពលរដឌខ្មមរក្រោមក្ៅ

កមពុជាក្រោម ឬ ភាគខាងតបងូននរប 
ក្ទសក្វៀតណាម រតូវបានអាជាញ ធរក្វៀត
ណាមឲ្យោកចុ់ះនូវថាស (Satellite ) 
សរមាបក់្មើលទូរទសសន ៍ ខ្ដលផាយ
ក្ចញពីរបក្ទសកមពុជា។ 

មនទីរក្ឃាសោោរក្មតតរពះរតពាំង 
ឬក្មតតរតាវញិ ននរោឌ ភបិាលបកសកុមមុយ
និសតក្វៀតណាម ក្ទើបខ្តចុះក្ធវើោរហាម
និងបញ្ជជ ឲ្យរពះសងឃខ្មមរក្រោមរពះោម 
ថាច ់ អន គងក់្ៅវតតក្ពាធកិ្សរ ី ក្ៅវតត
ក្ពាធរ៍សី នងិ រគសួារអនករសី ថាច ់ ធី 
ក្ហៀង ក្ៅភូមចុិងក្ផាន  ៣ ឃុហំាវ តឹង 
រសុកកំពងស់ាព ន ក្មតតរពះរតពាងំ  ោក់
ចុះ នូវថាសក្មើលទូរទសសនព៍កីមពុជា 
ក្ោយក្គអះអាងថា អនកទ្ធងំពរីខាងក្លើ
ក្មើលយ៉៉ងក្នះ គឺមុសនងឹចាបក់្វៀត 
ណាម ខ្ដលោយករដឌមន្តនតីបានចុះហតថ
ក្លខារចួក្ហើយ ។ 

រពះសងឃខ្មមរក្រោមរពះោម ថាច ់
អន បានមានពុទធដីោ ោលពនីថងទី ២៩ 
ខ្មមករា របាប ់សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ថា  
ោលពនីថងទី ២៦ ខ្មមករា អាជាញ ធរក្វៀត
ណាមពីមនទរីក្ឃាសោោរ បានមកវតត
របស់រពះអងគចំនួន ៨ ោកក់នុងក្ោះមាន 
តំណាងកមាម ភបិាល ននមនទីរក្ឃាសោ 
ោរ  អាជាញ ធរថាន កភូ់ម ិឃុំ រសកុ ចុះមក
ក្ធវើោររពះអងគ នងិបញ្ជជ ឲ្យរពះអងគោក់
ថាសក្មើលទូរទសសនក៍្ោះចុះ ក្ោយត ំ
ណាងមនទីរក្ឃាសាសោោរក្វៀតណាម 
បាន យកលិមិតមយួចាបក់្ចញអាន
ក្ហើយអះអាងថា ោយករដឌមន្តនតីក្វៀត
ណាមបានចុះហតថក្លខារចួក្ហើយ ប៉ុខ្នត
រពះអងគមានពុទធដោីថា លិមិតខ្ដល
អាជាញ ធរក្វៀតណាម យកក្ចញអានក្ោះ
គ្នម នរបថាបរ់តា និងចុះហតថក្លខារបស់
ក្ល្លកោយករដឌមន្តនតកី្ឡើយ។ រពះអងគ
មានពុទធដោីថា៖«ក្គយកលិមិតក្ចញ 
អាន ខ្តអាតាម ភាពមនិបានក្ឃើញសីុក្ញ៉
របស់ោយករដឌមន្តនតីក្ទ»។ 

រពះសងឃខ្មមរក្រោមមួយអងគក្ទៀត
ខ្ដលក្ៅកនុងវតតខាងក្លើដខ្ដលបានមាន
ពុទធដោីថា រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមក្ធវើ
ខ្បបក្នះ គជឺាោរក្រ ើសក្អើងពូជសាសន ៍
និងថា រពះអងគនឹងសួរក្ៅក្ល្លក ក្មៀវ 

ោញារទិធ រដឌមន្តនតីរកសួងពត័ម៌ានននរប 
ក្ទសកមពុជា ខ្ដលជារបក្ទសមយួមាន
ចំណងមតិតភាព ជាមួយនឹងរបក្ទសក្វៀត
ណាម ក្ោយរពះអងគមានោរសងសយ័
រតងច់ណុំច ខ្ដលក្វៀតណាមបានន ិ
យ៉យថា ក្គរគបរ់គងមនិទ្ធនប់ាន 
ក្ោយទូរទសសនក៍មពុជា ផាយមនិទ្ធន់

បានលអ ក្ទើបក្គមនិឲ្យពលរដឌខ្មមរក្រោម
ក្មើលោរផាយក្ចញពីរបក្ទសកមពុជា។ 
រពះអងគមានពុទធដោីថា៖«អាតាម ភាពនឹង
សួរក្ៅក្ល្លក ក្មៀវ ោញារទិធ ក្រពាះខ្មមរ
និងក្វៀតណាមជាមតិតភាព ក្មច៉រគ្ននខ់្ត
ក្មើលទូរទសសនរ៍សុកខ្មមរមនិបានខ្ដរ» ។ 

ខ្មមរក្រោមមាន កក់្ទៀតក្ៅកនុងចណុំះ

ក្ជើងវតតក្ពាធកិ្សរ ី (ក្ពាធរ៍សី) ដខ្ដល 
សូមនយិ៉យកនុងលកខមណឍ មនិបក្ញ្ចញ 
ក្មម ះថា រោឌ ភបិាលក្វៀតណាមក្ោះ
ក្ៅគណៈកមមោរវតត នងិពលរដឌខ្មមរ
ក្រោមក្ៅរបជុំក្ហើយបានហាមរបាមោរ
ក្មើលទូរទសសន ៍ ខ្ដលផាយចូលពកី្រៅ
របក្ទស ក្ហើយក្ល្លកបានអះអាងថា ក្បើ 

សិនជាមានអនកណាោកក់្មើល នឹងរតួវ
ពិនយ័ជាទកឹរបាករ់បមាណ ១០ ល្លន
ដុង ។ ក្ល្លកមានរបសាសនយ៉៍៉ងក្នះ៖ 
«មនិហ៊ានោក ់[ថាស] ក្មើកក្ទ ។ ខាល ច
ក្គច្ចប ់ ោលមុនក្គក្ៅក្ៅរបជុំ ហាម
រគបវ់តតទ្ធងំអស់មនិឲ្យក្មើលទូរទសសនព៍ី
រសុកខ្មមរ ។ ក្បើក្មើលនឹងផាត [ពិនយ័] 
១០ ល្លន» ។  

ក្យ៉ងតាមលិមតិកណំតក់្ហតុ
របស់អាជាញ ធរក្វៀតណាមក្ធវើោរសតីពីោរ
បញ្ជជ ឲ្យរពះសងឃរពះោម ថាច ់អន និង
រគួសារអនករសី ថាច ់ ធ ី ក្ហៀង ោក ់   
ថាសក្មើលទូរទសសនចុ៍ះ ខ្ដលបានចុះ
នថងទី ២៦ ខ្មមករា ឆ្នន  ំ២០១០ នងិមាន
ចុះហតថក្លខា របថាបរ់តាក្ោយក្ល្លក 
ហវិន ហូវ ងា (Huynh Huu Nghia)
តំណាងមនទរីក្ឃាសោោរក្វៀតណាម
ក្មតតរពះរតពាំង និងមានចុះហតថក្លខា
សនាពីរពះសងឃខាងក្លើថា នឹងឈប់
ក្របើរបាស់ថាសក្នះតក្ៅក្ទៀតក្ោះ បាន 
បញ្ជជ កអ់ំពមូីលក្ហតុ ននោរហាមក្មើល
ទូរទសសន ៍ ខ្ដលផាយក្ចញពរីបក្ទស
កមពុជាក្ោះ ក្ោយក្យ៉ងក្លើក្សចកតី
សក្រមចក្លម ៨៩/QĐ ចុះនថងទ ី១៨ ខ្ម
មថុិោ ឆ្នន  ំ២០០២ របស់ោយករដឌមន្តនតី
ក្វៀតណាម។ 

ក្ល្លក ក្សុើង សុង ក្សុើង អនុរប 
ធាន គណៈកមាម ធោិរចងអុលោរនីរតី
ទិសននរោឌ ភបិាលក្វៀតណាម មនិអាច
សំុោរក្ឆលើយបភំលកឺ្រឿងក្នះបានក្ទ ក្ោយ
ក្លមទូរស័ពទមនិអាចទ្ធកទ់ងបាន។ 

ក្ល្លក ថាច ់ ក្កត អនុរដឌក្លខាធ ិ
ោររកសួងពត័ម៌ាន ននរបក្ទសកមពុជា 
បានមានរបសាសនរ៍បាប ់ សារពត័ម៌ាន 
នរពនគរ ោលពីនថងទី ៣០ ខ្មមករា    
សបាត ហ៍កនលងក្ៅក្នះថា ក្ល្លកនឹង
សិកាក្រឿងក្នះឲ្យបានចាស់ ក្ហើយក្ធវើ
ោរក្សនើក្ៅក្ល្លក ក្មៀវ ោញា រទិធ ក្ដើមប ី
ជួយ អនត រាគមនក៍្ៅរបក្ទសក្វៀតណាម 
។ ក្ល្លក ថាច ់ក្កត មានរបសាសនថ៍ា
៖«ច្ចំមញុកំ្មើលកណំតក់្ហតុហនឹងសិន» ។ 

សូមបញ្ជជ កថ់ា ជនជាតិយនួក្ៅរប 
ក្ទសកមពុជា មានសិទធិក្មើលទូរទសសន ៍
ក្វៀតណាមក្ោយក្សរ ី គ្នម នក្ឃើញរោឌ ភិ
បាលខ្មមរក្ធវើោររារាងំ ឬ បបំិទសិទធិអវ ី  
ក្ឡើយ៕  

លិមតិកណំតក់្ហតុរបស់ក្វៀតណាមក្ធវើោរពលរដឌខ្មមរក្រោមោលពនីថងទី ២៦ ខ្មមករា ឆ្នន  ំ២០១០ សតីពោីរក្មើលទូរទសសនខ៍្ដលផាយ
ចូលពរីបក្ទសកមពុជា ។   



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ  ១᧱៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ៣១ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៣ 

សារលខិិត្ 

សារលខិិត្របសច់មដឹកនាសំហពន័ធខ្ខមរកមពជុាចរោមអបអរសារទរចំចោះោរចប្តះពមុពផាយរបស ់
សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ ចៅរបចទសកមពជុា 

 ក្រោយពី សារពត័ម៌ាន នរពនគរ បានក្បាះពុមពផាយជាក្លើកដំបងូក្ៅរបក្ទសកមពុជា ោលពីនថងទី ២៧ ខ្មមករា កនលងក្ៅក្នះ ក្ហើយមានោរខ្ចកច្ចយក្ោយឥតគិតនថលក្ៅ
តាមតូបោរខ្សតោោក្ៅកនុងទីរកងុភនកំ្ពញ ក្មដឹកោសំហពន័ធខ្មមរកមពុជាក្រោមបានក្ផញើសារតាមរយៈអុីខ្មល៉ខ្ថលងនូវោរអបអរសាទរចំក្ពាះ «សារពត័ម៌ាន នរពនគរ» និងបានក្សងើច
សរក្សើរដល់រកមុោរងារនន សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ថា បានពលិកមមរគបខ់្បបយ៉៉ងក្ដើមបកី្លើកតក្មកើងវបបធមខ៌្មមរក្រោម ។ 

ក្ោយ ថាច ់របជីា ក្គឿន 
ក្ល្លក ក្តា គមឹ ថុង អធិបតសីហ

ពន័ធខ្មមរកមពុជាក្រោម បានក្ផញើក្សចកតីអប
អរសាទរជូនសារពត័ម៌ាន នរពនគរ តាម
រយៈអុីខ្មល៉ថា ក្ល្លកសូមក្សងើចសរក្សើរ
នូវោរមិតមំរបឹងខ្របង របស់រកមុោរងារ
នន សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ខ្ដលបានក្ធវើ
ពលិកមមនូវអវីៗ រគ្នបខ់្បបយ៉៉ង កនុងោរ
ក្លើកតក្មកើងវបបធមខ៌្មមរក្រោម។ 

ក្សចកតីលិមិតមានមលមឹសារថា៖     
«ក្ឆលៀតឱោសក្នះ មញុ ំសូមអរគុណសមា 
ជិកនន "សារពត័ម៌ាន នរពនគរ" ទ្ធំង
អស់ខ្ដលបានក្ធវើពលីកមមរគបខ់្បបយ៉៉ង 
ក្ដើមបកី្លើកតក្មកើងវបបធមខ៌្មមរក្រោម។សូម 
ឲ្យសាន នដក្នះរបស់រកុម"សារពត័ម៌ាននរព 
នគរ"របកបក្ោយោររកីចំក្រ ើនជានិចច»។ 

ោលពនីថងទី ២៧ ខ្មមករា ឆ្នន  ំ 
២០១០ ពីរដឌអូនហអូ សហរដឌអាក្មរកិ 
ក្ល្លក ថាច ់ ក្សរ របធានសភាតណំាង
សហពន័ធខ្មមរកមពុជាក្រោម បានក្ផញើសារ
តាមរយៈអុខី្មល៉ច្ចតទុ់ក «សារពត័ម៌ាន 
នរពនគរ»គឺជាដណឹំងមនមុមសរមាប់
ខ្មមរក្រោមក្ៅក្ដើមសតវតសរទ៍ី២១ក្នះ។ 

ក្ល្លកបានសរក្សរថា៖«សូមខ្ថលង
អំណររពះគុណ នងិអរគុណចំក្ពាះ
សមាជកិសមាជោិននដំណឹង "នរពនគរ" 
ទ្ធំងអស់ ខ្ដលបានក្ធវើពលីកមមរគបខ់្បប
យ៉៉ង ក្ដើមបកី្លើកតក្មកើងនូវអវីៗ ទ្ធងំអស់     
ខ្ដលជារបស់ខ្មមរក្រោម។ ក្នះគឺ ជាសាន  
នដមនមុម ននសុបនិខ្មមរក្រោម របស់ 
"សារពត័ម៌ាននរពនគរ" ក្ៅក្ដើមសតវតសរ ៍
ទី ២១ ក្នះ»។ 

រឯី ក្ល្លក សឺង សក្រមច ោកយក
ោរយិ៉ល័យពត័ម៌ាន ននសហពន័ធខ្មមរ
កមពុជាក្រោម បានសរក្សរលិមតិចុះនថងទ ី

២៧ ខ្មមករា ឆ្នន  ំ ២០១០ ដខ្ដលជូន
ចំក្ពាះ សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ថា ក្ល្លក 
មានក្មាទនភាព ខ្ដលបានក្ឃើញោ 
ខ្សត សារពត័ម៌ាន នរពនគរ បានក្ចញ
ផាយក្ៅរបក្ទសកមពុជា ។ ក្ល្លកបាន
សរក្សរថា៖« ក្នះច្ចតទុ់កជាជហំានថមី
មួយក្ទៀត កនុងោរតសូ៊អហងិារបស់រប 
ជាពលរដឌខ្មមរកមពុជាក្រោម ខ្ដលជាអនក
ោនរ់ពះពុទធសាសោ  របកបក្ោយគ ំ 
និតសនតិភាពនយិម ក្ោយរបជាពលរដឌ
ខ្មមរជាក្រចើនមានោររសពចិរសពលិ មនិ
ចាស់ល្លស់របវតតសិាន្តសត ភូមសិាន្តសត 
សារធាតុ និងអតឋសញ្ជដ ណជាតិ និង
សាថ នភាពទកំ្នៀមទមាល ប ់ របនពណី សា 
សោរបស់ក្យើងជាខ្មមរក្រោម សារពត័ ៌
មាន នរពនគរ នងឹោល យជាទំពរ័សិកាដ៏
មានរបក្យ៉ជនប៍ំភលមឺហាជនខ្មមរនិងអនតរ

ជាតិឲ្យយល់ដងឹោនខ់្តចាស់ អំពខី្មមរ
ក្រោម ក្រពាះថាមនុសសខ្មមរមាន ក់ៗ សុទធខ្ត
ករណីកិចច និងមុមោទីរតូវបកំ្ពញកនុង
ោមជាមាច ស់ក្ដើម ននខ្ដនដកីមពុជាក្រោម 
។ កនុងដំក្ណើ រក្បសកកមមក្នះ ក្យើងគ្នម ន
ទិសក្ៅ បក្ងកើតោររបទូសតរាយឯណា
នីមួយនឹងរោឌ ភបិាលរកងុភនកំ្ពញក្ោះក្ទ 
ក្រៅខ្តពសំុីឲ្យផតល់ោរក្យ៉គយល់ ច ំ
ក្ពាះមមខ្មមរដូចគ្នន   ក្រពាះតាំងខ្តពី
យូរយ៉រណាស់មកក្ហើយ រាល់ក្ពលខ្មមរ
ក្រោមមានទុកខភយ័ ក្ៅកមពុជាក្រោម គឺ
ខ្តងខ្តរតម់ករជកក្ោនក្ៅកនុងរបក្ទស
កមពុជាជាបងបអូន»។ 

ចំខ្ណកក្ល្លក ថាច ់ ក្វៀន របធាន
សហពន័ធខ្មមរកមពុជាក្រោមរបច្ចទំវីបអុរឺបុ
កប៏ានក្ផញើសារជាភាសាបារាងំខ្ថលងក្សច
កតីអបអរសារទរចំក្ពាះោរក្បាះពុមពផាយ

នន«សារពត័ម៌ាន នរពនគរ» ផងខ្ដរ ។ 
កនុងោមច្ចងហាវ ងនិងបុគគលិកោរ

ផាយនន «សារពត័ម៌ាន នរពនគរ» ទ្ធំង
អស់ សូមខ្ថលងអំណរគុណយ៉៉ងរជាល
ក្រៅចំក្ពាះក្មដកឹោសំហពន័ធខ្មមរកមពុជា
ក្រោម (KKF) ខ្ដលបានក្ផញើលិមតិអប
អរសារទរ ផតល់ោរគ្នរំទ និងក្លើកទឹក
ចិតតដល់ «សារពត័ម៌ាន នរពនគរ» ដ៏
ក្កមងមចរីបស់ក្យើងមញុមំួយក្នះ ។ ក្ឆលើយតប
នឹងោរក្លើកទកឹចិតតខាងក្លើ ក្យើងមញុ ំនឹង
មិតមំខ្ថមក្ទៀត ក្ធវើយ៉៉ងណាឲ្យ «សារ
ពត័ម៌ាន នរពនគរ» ោនខ់្តមានភាពរកី
ចក្រមើនលូតល្លស់ នងិជាទីទុកចិតតពី
អនកអានរគបម់ជឈោឌ ន។ 

សូមបញ្ជជ កថ់ា សារពត័ម៌ាន 
នរពនគរ បានផសពវផាយតាមរបពន័ធអិន
ក្ធើខ្ណត អស់រយៈោលពីរឆ្នន រំចួមក

ក្ហើយ ក្ោយោរគ្នរំទនិងក្សនើសំុពីមតិត
អនកអានក្ៅកនុង និងក្រៅរបក្ទសឲ្យមាន 
ោរផសពវផាយទូលំទូល្លយ ក្ដើមបបីាន
រជាបចាស់ និងងាយរសលួអានចំក្ពាះ
រពឹតតោិរណ៍ថមីៗ ក្ៅជុវំញិពិភពក្ល្លក ជា
ពិក្សសដណឹំងពិតសតីពីវបបធមរ៌បនពណី 
ទំក្នៀមទមាល ប ់ ភូមសិាន្តសត និងរបវតត ិ
សាន្តសតជាក្ដើម ។ល។ របស់ជនជាតខិ្មមរ
ក្រោមក្ៅកមពុជាក្រោម ឬ ក្វៀតណាម 
ខាងតបងូ។ 

សារពត័ម៌ាន នរពនគរ គជឺាសារ
ពត័ម៌ាន ឯករាជយ អពារកឹតយ ផាយអំពី
បញ្ជា ខ្មមរក្រោម ក្បាះពុមពក្លើកដំបូង
បងអស់ក្ៅកមពុជាោលពីនថងទ ី ២៧ ខ្ម
មករា ឆ្នន  ំ២០១០។ 

សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ក្បាះពុមព
ផាយជាក្រៀងរាល់អាទតិយក្ៅកមពុជា និង
ផសពវផាយតាមអិនក្ធើខ្ណត ក្ោយឈរ
ក្លើក្គ្នលោរណ៍ធំៗ  ៣ គឺ៖ 
       -មនិបកំ្រ ើគណៈបកសនក្យ៉បាយ
ណាមយួក្ឡើយ។ 
       -ផសពវផាយដណឹំងពតិ ខ្ដលក្កើត
ក្ឡើងកនុងសងគមខ្មមរ នងិបរក្ទសជុវំញិ
ពភិពក្ល្លក។ 
       -ផសពវផាយអពំវីបបធម ៌ នងិោររស់
ក្ៅននជនជាតខិ្មមរ-ខ្មមរក្រោម ជុវំញិពភិព
ក្ល្លក។ 

អារស័យដូចបានជំរាបជូនដំណឹង
ខាងក្លើ សូមមតិតអនកអានក្ៅកនុងនិង
ក្រៅរបក្ទសក្មតាត រជាបជាពត័ម៌ាន និង
សូមខ្ថលងអណំររពះគុណ នងិអរគុណ
យ៉៉ងរជាលក្រៅបផុំត ចំក្ពាះមតិតអនក
អានក្ៅរគបទ់សិទី ខ្ដលបានគ្នំរទនូវ 
«សារពត័ម៌ាន នរពនគរ» ក្យើងមញុកំនលង
មក ៕ 

ភនកំ្ពញនថងទី ២៧ ខ្មមករា ឆ្នន  ំ២០១០ ៖ សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ោកខ់្ចកឥតគតិនថលក្ៅតាមតូបោខ្សតោោក្ៅរាជធានភីនកំ្ពញ ។  

ក្ល្លក ក្តា គមឺ ថុង អធបិតសីហពន័ធខ្មមរកមពុជាក្រោម ។ UNPO ក្ល្លក ថាច ់ក្វៀន របធានសហពន័ធខ្មមរកមពុជាក្រោមរបច្ចទំវបីអុឺរបុ។ UNPO 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ១᧱៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ៣១ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៤ 

ចវៀត្ណាម 

ចោក Bui Tin ៖ Ho Chi Minh គឺជាអនកនាលំទធកិមុមុយនិសារជុលនយិមចូលចវៀត្ណាម 
ក្ល្លក បយូ តិន (Bui Tin) ជាអតីតអគគនិពនធោយកោខ្សតរបជាជន (Bao Nhan Dan) ននបកសកុមមុយនិសតក្វៀតណាម និងជាបកខជនននរោឌ ភបិាលក្វៀតណាមធាល បប់ានក្ធវើោរន

ជាមយួបកសកុមមុយនិសតជាង ៤០ ឆ្នន កំនុងោមជាអនកោខ្សត និងធាល បប់ានរស់ក្ៅជាមយួ ហូ ជី មញិ បាននិយ៉យជាមយួវទិយអុាសីុក្សរ ី(RFA) ជាភាសាយួនថា ហូ ជី មញិ ជាអនកោំ
លទធិកុមមុយនិសតរជលុនិយមខ្ដលបានដួលរលំក្ៅសហភាពសូក្វៀត និង សហភាពអឺរ ៉បុ ក្ៅអនុវតតក្ៅក្វៀតណាមបានក្ធវើឲ្យរបជាជនក្វៀតណាមក្ៅខ្តមានោរថមថយ មនិរកីចំក្រ ើន។  

ក្ោយ សឺង មាល្ល 
ក្ល្លកអតតីវរៈក្សនីយឯ៍ក    បូយ  

តិន (Bui Tin) បានមានរបសាសនប៍នត
ក្ទៀតថា ជាកខ់្សតងពលរដឌក្វៀតណាម   
កំពុងសថិតក្ៅកនុងោរថមថយក្ៅក្ឡើយ 
តាំងពីជីវភាពននោររស់ក្ៅ រហូតដល់
សិទធមិនុសសជាមូលោឌ នរបស់របជាពល 
រដឌ ។ គ្នតយ់ល់ថាទ្ធំងក្នះ គឺជាោរ
ទទួលមុសរតូវទ្ធំងរសងុរបស់ ហូ ជី    
មញិ (Ho Chi Minh) ក្រពាះថា ក្នះជា
របោរមុសឆគងជាទបីំផុត ខ្ដល ហូ ជ ី 
មញិ   បានោំយកនូវទសសនវជិាជ រជុល
និយមពីសហភាពសូក្វៀត ខ្ដលបាន
ដួលរលំអស់ជតិកនលះសតវតសរម៍កក្ហើយ
ក្ោះមកអនុវតតក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាម ។ 
ក្ល្លក បូយ តិន បានអះអាងក្ទៀតថា
បចចុបបនន ទសសនវជិាជ រជលុនយិមក្នះរតូវ
បានក្គសននិោឌ នថា របបកុមមុនសិតមាន
រទឹសតីអះអាងថា ោំមកនូវសិទធកិ្សរភីាព 
ភាពក្កសមកានតនិងមនិមានោរជះិជាន់
គ្នបសងកតរ់បជារាន្តសតក្ោះ វារគ្ននខ់្តជា
ោររសក្មើរសនមខ្តប៉ុក្ណាោ ះ។ ឥឡូវក្នះ 
សហភាពសូក្វៀតខ្ដលជារបភពននលទធិ
កុមមុយនិសតរតូវបានដួលរលំ និងសហ
ភាពកុមមុយនិសតរបស់បណាត របក្ទសអរឺ ៉បុ
ខាងក្កើត ករ៏តវូបានខ្បកខាច តខ់ាច យផង
ខ្ដរ។ ក្ោយខ្ឡកក្ៅក្វៀតណាមវញិក្ៅ 
ខ្តបនត យកទសសនវជិាជ រជលុនយិមក្នះ 
មកក្ធវើជាមាគ៌្ននក្យ៉បាយ។ 

ឯណាក្ៅជាោរពតិ ? 
ក្ល្លក បូយ តិន បានមានរប 

សាសនប៍នតក្ទៀតថា យុវជនសមយ័ថមី
ក្នះគួរខ្តមានភាពមាច ស់ោរកនុងទសសន  
វស័ិយរបស់មលួន ។ គរួខ្តក្ធវើោរវភិាគ
ឲ្យបានចាស់ល្លស់នូវអវីៗ  ខ្ដលមលួន
ទទួលបានអំពីរទឹសតីននទសសនវជិាជ មាន
លកខណៈរជុលនិយមក្នះ។ ក្ល្លក បូយ 
តិន មានរបសាសនយ៉៍៉ងក្នះ៖«ចំខ្ណក
អវីខ្ដលរបជាជនបានក្គ្នរពចំក្ពាះ ហូ ជ ី
មញិ ក្ោះ មញុគំិតថា យុវជនគួរខ្តក្ធវើោរ
ពិច្ចរណាឲ្យបានចាស់ ក្រពាះថា កនុង
សកមមភាពនក្យ៉បាយ ហូ ជី មញិ ក្នះ
ឯង បានរបរពតឹតមុសឆគងក្រចើនណាស់ 
និងមានោរភូតកុហកយ៉់៉ងខាល ងំក្ៅក្លើ
រសទ្ធបរ់បជាជន»។  

ក្ល្លក បូយ តនិ បានបញ្ជជ កអ់ំពី
ោរភូតកុហករ់បស់ហូជមីញិថាជា អនក
អងគុយក្លើចក្ងអក្លើកមលួនឯង ដូចជា ហូ 
ជី មញិ ធាល បប់ានសរក្សរក្សៀវក្ៅមួយ
កនុងចំក្ណាមក្សៀវក្ៅជាក្រចើនក្ដើមបកី្លើក 
តក្មកើងអំពមីលួនឯង ក្ហើយោកក់្មម ះថា

រតងឹ យុងឹ ក្តៀង (Trần Dân Tiên) ជា
អនកនិពនធ ។ ក្សៀវក្ៅក្នះបានសរក្សរ
ថា ហូ ជី មញិ ជាមនុសសសាមញ័្ដ  មនិ
ចងន់ិយ៉យអំពបីញ្ជា ផាទ ល់មលួនក្ទ ក្ហតុ
ក្នះក្ហើយបានជាអនកនពិវនធ រតវូក្ធវើោរ
ក្ៅសាកសួរអពំីអនកដនទ ក្ដើមបសីរក្សរ
អំពីហូ ជី មញិ ។ កនុងក្សៀវក្ៅក្នះ
ដខ្ដលបាននយិ៉យបខ្នថមក្ទៀតថា  ហូ
ជមីញិគ្នម នរបពនធក្ទ  តាមោរពិតក្ៅហូ
ជមីញិមានរបពនធក្រចើនណាស់។  

«ក្រឿងមយួ ខ្ដលរតូវបានក្គដឹង
ចាស់ថា ហូ ជី មញិ បានក្រៀបោរជា 
មួយនងឹអនករសី តាងំ ស៊ាវ  ក្មង៉ ភាសា
យួនថា តាងំ ក្តវៀក មញិ (TangTuyet 
Minh) ក្ៅរបក្ទសចនិ។ ក្រោយមក
ក្ពលខ្ដលហូជីមញិបានវលិរតឡបម់ក
ទីរកុងហាណូយ (Ha Noi) វញិ ក្គបាន
ដឹងថា ក្ល្លក រតឹង កវុក ហាវ ង (Tran 

Quoc Hoang) បានក្រៀបចឲំ្យហូជីមិ
ញនូវរសីក្កមងមាន កក់្មម ះ ណុងធីសវឹង
(Nong Thi Xuan) ក្ហើយឲ្យោងសវឹង 
(Xuan) ចូលក្ៅជួប ហូ ជី មញិ មួយ
សបាត ហ៍មតង ទីបផុំត ហូ ជី    មញិ បាន
បុរតមាន កក់្មម ះ ក្ងវៀន តឹក រតុង 
(Nguyen Tat Trung) ឆ្នន កំ្នះ គ្នត ់
[ក្ងវៀន តឹក រតុង] មានអាយុ ៥០ ឆ្នន ំ
បាល យក្ហើយ ។ មញុយំល់ថា ក្រឿងទ្ធងំអស់
ក្នះ ក្យើងគរួខ្តដឹងទ្ធំងអស់គ្នន  ក្ដើមបកី្ធវើ
ោរពចិ្ចរណា ក្ទ្ធះបីជាក្រឿងផាទ ល់មលួន
របស់បុគគលកក៏្ោយ»។ ក្នះក្បើ តាមោរ
អះអាងរបស់ក្ល្លកបូយតិន។ 

អពំឯីកសារ ហាមផសពវផាយក្ៅ
កនុងរបក្ទសក្វៀតណាម៖ 

ក្ល្លក បូយ តនិ បានបញ្ជជ កក់្ទៀត
ថា ឯកសារទ្ធំងក្នះ រោឌ ភបិាលរកុង
ហាណូយ (Ha Noi)  ហាមផសពវផាយ

ជាោចខ់ាត  កប៏៉ុខ្នតបចចុបបននក្នះរតវូបាន
អនករសាវរជាវជាបកខជន ននបកសកុមមុយ
និសតក្វៀតណាមបានដឹងអស់ គ្នម នសល់ 
។ ក្ៅកនុងឯកសារមយួ ខ្ដលរតូវបានក្គ
ច្ចកផ់ាយជាសាធារណៈ ក្ៅរបក្ទស
ចិនខ្ដលសរក្សរក្ោយពកួកវនីិពនធចិន
បាននយិ៉យអំពចីំណងក្សនហ៍ និងអា
ពាហ៍ ពិពាហ៍របស់ ហូជីមញិ និងអនក
រសី តាំង ស៊ាវ ក្មង៉ (Tang Tuyet 
Minh) ។ អនករសីមញិ(Minh)មានជីវតិ
រហូតដល់ ៩៤ ឆ្នន បំានសាល ប។់ 

មុនក្នះប៉ុោម នសិបឆ្នន អំនករសីមញិ 
កច៏ងជ់បួហូជីមញិផងខ្ដរ ខ្តមនិរតូវ
បានអនុញ្ជដ តឲ្យជួបក្ទ ក្ហើយមលួនក្ល្លក
កម៏និចងជ់បួខ្ដរ គឺក្ល្លក ក្ឡ យវឹង (Le 
Duan) និងក្ល្លក ក្ឡ ដកឹ ថ (Le Duc 
Tho) បានក្ធវើោររារាងំបញ្ជា ក្នះ ។ ក្រឿង
អារសវូទ្ធងំអស់របស់ ហូ ជី មញិ  រតូវ

បានរបជាជនដងឹចាស់ទ្ធំងអស់ កប៏៉ុខ្នត
ពួកក្គមនិបានល្លតរតោង។ ក្ពលក្នះ 
គួរខ្តល្លតរតោងរបាបក់្គឯង ឲ្យបាន
ដឹងផងក្ដើមបកី្ធវើោរវភិាគ។ 

ក្ល្លក បូយ តនិ បានបខ្នថមក្ទៀត
ថា៖ «ក្រឿងអារសវូរបស់ហូជីមញិ មញុ ំបាន
ដឹងចាស់តាំងពកី្ពលមញុ ំក្ៅកនុងរបក្ទស
ក្ម៉លះ ។ គកឺនុងឆ្នន  ំ១៩៩០ ោឳោសរឮំក
មួបអនុសាវរយី ៍១០០ ឆ្នន  ំ របស់ ហូ ជី
មញិ ក្ពលក្ោះវទិាសាថ នរបវតតសិាន្តសត 
ក្វៀតណាម និងសារពត័ម៌ានមួយរបស់  
រោឌ ភបិាលក្មម ះ ញឹុន យុឹន (Nhan 
Dan) បាននយិ៉យយ៉៉ងចាស់ថា ក្ៅ
កនុងឆ្នកជីវតិនក្យ៉បាយរបស់ហូជីមញិ      
បានក្របើក្មម ះរបមាណ ៣០ ក្ផសងៗពី
គ្នន      កនុងក្ោះមាន ក្មម ះមយួថា រតឹន 
យុឹង ក្តៀង (Tran Dan Tien) ផងខ្ដរ 
ក្ហើយសារពត័ម៌ានក្នះខ្ថមទ្ធងំក្ធវើោរ
សននិោឌ នថាក្សៀវក្ៅក្មម ះ ក្រឿងរ៉ាវខ្ដល
ទ្ធកទ់ងដល់ឆ្នកជីវតិ នងិោររស់ក្ៅ
របស់ក្ល្លករបធាន ហូ ជី មញិ គឺជា
ក្សៀវក្ៅខ្ដល ហូ ជី មញិ បានសរក្សរ
ក្ោយមលួនឯង។ក្នះជាក្រឿងខ្ដលរតូវបាន
ទទួលសាគ ល់ ក្ោយរបបកមមុយនិសត   
ក្វៀតណាមយ៉៉ងពិតរបាកដ។ ក្ហតុក្ោះ 
ក្ហើយមញុ ំយល់ថា  រសទ្ធបយុ់វជនក្ៅ
កនុងរបក្ទស [ក្វៀតណាម] ជាពិក្សសគឺ
ពួកអនកខ្ដលរសាវរជាវរបវតតសិាន្តសត រតូវ
ក្ធវើោរវភិាគ ឲ្យបានរតមឹរតវូជាទីបំ ផុត 
ថាក្តើលទធម៉ិាកក្ឡននី (Mac Le Nin) 
បានោមំកនូវមហនតរាយ ដល់របជាជាតិ
ណា ខ្ដលក្ជឿតាមលទធិក្នះពតិរបាកដ
ក្ទខ្ដរឬយ៉៉ងណា ? ក្ពលក្នះក្យើង
ទ្ធំងអស់គ្នន  គរួខ្តលះបងក់្ច្ចលនូវលទធិ
ខ្ដលមានលកខណៈរជុលនិយមក្នះ
ក្ហើយ »។ 

របោរទ្ធងំអស់ទ្ធំងខាងក្លើ  គឺជា 
ទសសនៈរបស់ ក្ល្លក បូយ តិន ខ្ដលជា
អតីតសមាជិក ននបកសកុមមុយនិសតរកុង
ហាណូយ (Ha noi) គ្នតគ់ជឺាអនកក្ធវើ
ោរតាមលទធិ ហូ ជី មញិ  អស់រយៈ
ក្ពលជាក្រចើនឆ្នន  ំ ោលពីក្ពលក្ល្លកក្ៅ
ជាបកខជនននបកសកុមមុយនិសតរោឌ ភបិាល
ទីរកុងហាណូយ។ 

បកសកុមមុយនិសតក្វៀតណាមច្ចតទុ់ក 
ហូ ជី មញិ គឺជារដឌបុរស ជារពឹទ្ធធ ច្ចរយនន
របជាជាតកិ្វៀតណាម និងជាក្មគំនិត   
នក្យ៉បាយ សរមាបោ់រដកឹោរំបក្ទស 
របស់មលួន៕ 

ក្ល្លក បូយ តិន ថា ហូជមីញិ ជាអនកោលំទធកិមមុនសិតរជកុនយិមក្ៅអនុវតតក្ៅរបក្ទសក្វៀតណាម មណៈខ្ដលរបបកមមុយនសិត 
មយួក្នះននសហភាពសូក្វៀតនងិសហភាពអរឺ ៉បុបានដលួរលំក្ៅក្ហើយ ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ១᧱៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ៣១ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៥ 

ចវៀត្ណាម 

អនកោខ្សត្ជនជាត្ិយនួ ផាម ថាញ ់ចងៀន រត្វូត្ុោោរចវៀត្ណាមោត្់ចោសឲ្យជាប់ 
ពនធនាគារ ៤ ឆ្នន  ំនិងជាបឃ់ុកំនងុផទះ ៣ ឆ្នន  ំ

តុល្លោររបជាជនននបកសកុមមុយនិសតក្វៀតណាម បានរបោសសាលរកមោតក់្ទ្ធសសកមមជនរបឆ្នងំក្មម ះ ផាម ថាញ់ ក្ងៀន ឲ្យជាបព់នធោគ្នរ ៤ ឆ្នន  ំនិង ៣ ឆ្នន  ំឲ្យក្ៅកនុងផទះពី
បទក្ឃាសោរបឆ្នងំរោឌ ភបិាល» តាមមារតាទី ៧៩ ននចាបរ់ពហមទណឍ  ក្រោយពីបានោតក់្ទ្ធសសកមមជនរបឆ្នងំក្វៀតណាមចំនួន ៧ ោកពី់បទ «មានគំក្រាងផតួលរលំំរោឌ ភបិាល»    
កនុងខ្មមករាក្នះ។  

ក្ោយ សឺង មាល្ល 
អនកនិពនធជនជាតិយួន ផាម ថាញ់ 

ក្ងៀន (Phạm Thanh Nghiên) ខ្ដល
ជាសកមមជនរបឆ្នងំ ក្ៅរបក្ទសក្វៀត
ណាមរតូវបានតុល្លោររបជាជនននបកស
កុមមុយនិសតក្វៀតណាមោតក់្ទ្ធសឲ្យជាប់
ពនធោ គ្នរ ៤ ឆ្នន ពំីបទ «ក្ឃាសោ
របឆ្នងំរោឌ ភបិាល» តាមមារតា ៧៩ នន
ចាបរ់ពហម ទណឍ ។ 

ទីភាន កង់ារពត័ម៌ាន AFP និង AP 
ក្ចញផាយក្លមនថងសុរកទី២៩ ខ្មមករា 
ថា ក្រៅពជីាបព់នធោគ្នរ ៤ ឆ្នន  ំអនករសី 
ផាន ថាញ់ ក្ងៀន នឹងរតវូបានោត់
ក្ទ្ធសឲ្យជាបឃុ់ំឃាងំក្ៅកនុងផទះចំនួន៣ 
ឆ្នន ខំ្ថមក្ទៀត។ 

ផាម ថាញ់ ក្ងៀន (Phạm Thanh 
Nghiên) ឆ្នន កំ្នះអាយុ ៣២ ឆ្នន  ំរតវូបាន 
ក្ច្ចទរបោន ់ និងក្ធវើោរោតក់្ទ្ធសក្ៅ
កនុងតុល្លោររបជាជនហាយផុង (Hai 
Phong) ននរបក្ទសក្វៀតណាមខ្ដលអងគ
សវោោរមួយក្នះ បានោតក់្ទ្ធសអូស
បោល យក្ពលអស់កនលះនថង។ 

ករណីតុល្លោរក្វៀតណាមោត់
ក្ទ្ធសសកមមជនលទធរិបជាធិបក្តយយជន
ជាតិយនួកនុងក្ពលកនលងមក អនកោរទូត 
និងរកមុអនកយកពត័ម៌ានអនតរជាត ិ បាន
ក្មើលោរោតក់្ទ្ធសក្នះ តាមរយៈ
ទូរទសសន ៍ ខ្ដលបានបញ្ជច ំងផាយបនត
ផាទ ល់ក្ៅកនុងបនទបម់យួក្ៅខ្កបរសាល្លកតី

ក្ោះខ្តប៉ុក្ណាោ ះ។ ក្ទ្ធះបយ៉ី៉ងក្នះកត ី ទី
ភាន កង់ារពត័ម៌ាន AP បានរាយោរណ៍
ថា អនកោរទូត និងរកុមអនកយកពត័ម៌ាន
អនតរជាត ិ មនិរតូវបានអនុញ្ជដ តិឲ្យចូល
រមួកនុងអងគសវោោរមយួក្នះក្ឡើយ។ 

ផាម ថាញ់ ក្ងៀន(Phạm Thanh 
Nghiên) គឺជាអនកនិពនធក្សរ ី និងជាអនក
សរក្សរ Blog រតួវបានច្ចបម់លួនោលពី
ខ្មកញ្ជដ  ឆ្នន ២ំ០០៨ កនុងមណៈខ្ដលអនក
រសីបានក្ធវើកូដកមមកនុងផទះមយួ ជំទ្ធស់ 
នឹងអវីខ្ដលមលួនបានអះអាងថា ចនិបាន
មល នពានបូរណភាពខ្ដនដីក្វៀតណាម 

ក្ោយបានសរក្សរបោពីរផាទ ំងជរមញុ
ឲ្យរោឌ ភបិាលក្វៀតណាមបងាា ញពីជហំរ
រងឹបុឹងរបស់មលួនចំក្ពាះរបក្ទសចិន ទ្ធក ់
ទិនក្ោះ Spratly ឬភាសាយនួក្ៅថា 
ក្ោះ Trừơng Sa  និងក្ោះ Hoàng 
Sa ។ 

ក្ៅរកមតុល្លោររបជនជនហាយ
ផុងននរោឌ ភបិាលក្វៀតណាម បានរប 
ោសថា អនករសីបានរះិគនរ់កុមកមាម ភិ
បាល កនុងជរួបកសកុមមុនសិតក្វៀតណាម 
ទ្ធកទ់និនឹងអតថបទរបស់មលួនមយួ បាន
សរក្សរថា រកុមកមាម ភបិាលក្វៀតណាម

បានក្កងរបវញ្ច នលុ៍យសំណងរបស់អនក
ក្នសាទជនជាតិយួន ខ្ដលបានរងក្រគ្នះ
ក្ោយកងទព័ចនិបាញ់សមាល បក់នុងរពឹតត ិ
ោរណ៍មយួខ្ដលបានក្កើតក្ឡើងោលពី
ឆ្នន  ំ២០០៧។ 

ក្រៅពីក្ោះ អនករសី ផាម ថាញ់ 
ក្ងៀន (Phạm Thanh Nghiên) រតួវ
បានក្ច្ចទពីបទថា  បានផទុកនូវឯកសារ
មានមលមឹសារអវ ី ខ្ដលរោឌ ភបិាលទរីកុង
ហាណូយច្ចតទុ់កថា «របឆ្នងំនឹងរោឌ ភិ
បាល» និងក្ច្ចទពបីទថា បានផតល់បទ
សមាភ សនជ៍ាមយួពត័ម៌ានអនតរជាត។ិ 

ទីភាន កង់ារពត័ម៌ាន AP បានរាយ
ោរណ៍ក្ោយរសងស់មតរីបស់ក្ល្លករតឹង 
ក្ៅ ហាយ (Trần Vũ Hải) ថា ជនច្ចប់
ក្ច្ចទបានសារភាពថា មលួនបានរបរពឹតត
យ៉៉ងក្ោះខ្មន ប៉ុខ្នតបានបដកិ្សធនថ៍ា 
សកមមភាពទ្ធំងអស់ខាងក្លើមនិខ្មនជា 
ករណីក្លមើសនងឹចាបក់្ឡើយ។ 

ោលពឆី្នន មុំន អនករសី ផាម ថាញ់ 
ក្ងៀន គជឺាសកមមជនមាន កក់នុងចំក្ណាម
សកមមជនទ្ធំង ៣៧ ោកម់កពរីបក្ទស
ទ្ធំង ១៩ រតូវបានអងគោរឃាល កំ្មើលសិទធិ
មនុសសអនតរជាត ិWRW ផតល់ពានរងាវ ន ់
Hellman/Hammett សរមាបអ់នកនិពនធ
ខ្ដលរតូវបានក្ធវើទុកខបុកក្មនញ ជាបព់ាក់
ពន័ធនឹងក្រឿងនក្យ៉បាយ។ 

ក្នះគឺជាសាលរកមទី ១៤ ក្ហើយ 
ខ្ដលតុល្លោររបជាជនក្វៀតណាម បាន

របោសោតក់្ទ្ធសសកមមជនលទធរិបជា
ធិក្បតយយក្ៅក្វៀតណាមកនុងអឡុំងក្ពល 
៣ ខ្មចុងក្រោយក្នះ។ 

ោលពនីថងទី២០ ខ្មមករា កនលងក្ៅ
ក្នះ សកមមជនរបឆ្នងំវយ័ក្កមងជនជាត ិ
យួន ៤ ោក ់កនុងក្ោះរមួមានក្ល្លក ក្ឡ 
កុង ឌនិ (Lê Công Định ) ក្ល្លក 
ក្ងវៀង ក្តៀង រតុង (Nguyễn Tiến 
Trung ) ក្ល្លក រតឹង ហវិន យ ី ថឹក 
(Trần Huỳnh Duy Thức ) និងក្ល្លក 
ក្ឡ ថាំង ឡុង (Lê Thăng Long ) រតូវ
បានតុល្លោរក្វៀតណាមោតក់្ទ្ធសឲ្យ
ជាបព់នធោគ្នរព ី ៥ ក្ៅ ១៦ ឆ្នន  ំ ពីបទ 
«មានគំក្រាងផតួលរលំំរោឌ ភបិាល» តាម
មារតាទី ៨៨ ននចាបរ់ពហមទណឍ ។ 

សហរដឌអាក្មរកិ សភាអរឺ ៉បុនងិអងគ
ោរសិទធិមនុសសអនតរជាត ិ បានក្ថាក ល
ក្ទ្ធសរោឌ ភបិាលក្វៀតណាមថា បានរ ំ
ក្ល្លភបំពានសិទធិមនសស និងលទធរិបជា
ធិបក្តយយ ទនទឹមនឹងក្នះ ពួកក្គកប៏ាន
អំពាវោវឲ្យក្វៀតណាម ក្ោះខ្លងសកមម
ជនរបជាធកិ្បតយយទ្ធំងក្ោះក្ោយគ្នម ន
លកខមណឍ  ។ 

ក្ឆលើយតបនងឹរបតិកមមខាងក្លើក្វៀត
ណាមបាននិយ៉យថា ក្ោះគជឺាោរ
ក្ច្ចទរបោន ់«គ្នម នសុភវនិិចឆយ័» និងថា 
បានក្រជៀតខ្រជកបញ្ជា នផទកនុង របស់រោឌ ភិ
បាលក្វៀតណាម៕ 

អនករសី ផាន ថាញ់ ក្ងៀ៉ង ។ Frontlinedefender.org  

សមាជិករពឹទធសភាឤចមរកិរះិគនច់វៀត្ណាមអពំោីរោត្់ចោសសកមមជនរបជាធិបចត្យយ 
   ក្ោយ កូន ខ្មមរ  
 រពឹទធសភាឤក្មរកិមានោរបារមភ

ជាខាល ំង មណៈខ្ដលរកមុអនករះិគនរ់ោឌ ភ ិ 
បាលក្ោយសនតិវធិរីតូវបានផតោទ ក្ទ្ធស។ 

សមាជកិរពឹទធសភាមកពឤីក្មរកិ 
ខ្ដលមានទំោកទ់ំនងជិតសនិទធជាមយួ
តំបនអ់ាសីុបានក្ធវើោររះិគនរ់បក្ទសក្វៀត
ណាមចំក្ពាះោរោតក់្ទ្ធសសកមមជន៤
របូឲ្យជាបឃុ់ឃំាំងកនុងពនធោគ្នរព៥ី ក្ៅ 
១៦ ឆ្នន  ំ ។ ប៉ុខ្នតយ៉៉ងក្នះកត ី សមាជិក
រពឹទធសភារបូក្នះ កប៏ានជរំញុឲ្យរោឌ ភ ិ
បាល Barack Obama កំុខ្ញករប 
ក្ទស ខ្ដលអនុវតតលទធិកុមមុនិសតមួយក្នះ
ក្ចញពីក្គ្នលនក្យ៉បាយរបស់អាក្មរកិ
ផងខ្ដរ ។ 

របភពពត័ម៌ានននទភីាន កង់ារបារាងំ
ខ្ដលបានចុះផាយោលពីនថងពុធកនលង

ក្ៅក្នះថា សមាជកិរពឹទធសភាក្ល្លក 
Jim Webb អនកទទលួបនទុកខ្ផនកកិចច
ោរបរក្ទសរបច្ចតំំបនអ់ាសីុបានសខ្មតង
ក្ឡើងពីោររពយួបារមភ អពំីក្ជាគវសោ
របស់សកមមជនរបជាធិបក្តយយ ៤ របូ

ខ្ដលរតូវតុល្លោរ ទរីកុងនរពនគរផតោទ
ក្ទ្ធសោលពសីបាត ហ៍មុនពីបទក្ច្ចទថា 
“មានក្ចតោកនុងោរក្រៀបចឲំ្យមានសកមម 
ភាព  ក្ដើមបកី្គ្នលបណំងផតួលរលំំរោឌ ភិ
បាល” ។ 

ក្ល្លក Jim Webb បាននយិ៉យ
ថា ោរខ្ដលច្ចបម់លួន និងផតោទ ក្ទ្ធស
ចំក្ពាះរកមុអនកសខ្មតងមតទិ្ធំងក្ោះគឺជា
ោរបងាា ញឲ្យក្ឃើញថា ឥទធិពលននរប 
ក្ទសមួយចំនួន កនុងតបំនអ់ាសីុមានក ំ
ក្ណើ នោនខ់្តខាល ំងក្ឡើង ននោររកំ្ល្លភ
សិទធិមនុសស។ 

ក្ល្លក Jim Webb បាននយិ៉យ
ក្ទៀតថា សាថ នភាពរបស់បណាត របក្ទស
កនុងតំបនអ់ាសីុោ បចចុបបននក្នះ អាក្មរកិ
គួរខ្តក្ធវើអវីមាង៉ ឬកម៏ានវធិានោរណា
មួយ ក្ដើមបសីាត ររបក្ទសទ្ធំងក្ោះឲ្យោន ់
ខ្តរបក្សើរក្ឡើងវញិនូវក្សថរភាព និងក្សរ ី
ភាពសងគម។ 

ក្ទ្ធះយ៉៉ងក្នះកតី សមាជិករពឹទធ 
សភាខ្ដលមានឥទធិពលរបូក្នះ បាន
និយ៉យក្ោយសងកតធ់ងនថ់ា ក្ល្លក នឹង

ក្សនើក្ៅក្ល្លករបធាោធិបក្តយយBarack 
Obama ឲ្យបនតកិចចចរច្ចជាមយួនងឹរោឌ
ភបិាលក្វៀតណាម ពីបញ្ជា ោររកំ្ល្លភ
សិទធិមនុសសនិងបញ្ជា ចាបក់្ផសងៗ។ 

រកុមមន្តនតខី្ដលទទលួមុសរតូវកនុង
របក្ទសក្វៀតណាម បានក្ចញក្សចកតីរប 
តិកមម និងបដិក្សធចកំ្ពាះោររះិគនខ់្បប
ក្នះ។ 

អនកោពំាកយរកសួងោរបរក្ទស   
ក្វៀតណាម ក្ល្លករសី ក្ងវៀង ក្ភឿង ង៉ា 
(Nguyen Phuong Nga) បានក្លើក
ក្ឡើងថា ោររះិគនយ៉់៉ងក្នះគ«ឺមវះសុភ
វនិិចឆយ័» ក្ហើយមនិបានក្សុើបអក្ងកតឲ្យ
បានហមតច់ត ់ក្ហើយបានសតីបក្ោទ សរកុម
អនករះិគនទ់្ធំងក្ោះថា  “ក្រជៀតខ្រជកចូល
ក្ៅកនុងកចិចោរនផទកនុងរបស់ក្វៀតណាម”៕
  

ក្ល្លក Jim Webb  ។ Time 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ១᧱៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ៣១ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៦ 

ព័ត្៌មានកមពុជា 

ជនជាត្Uិighurខលះខ្ដលបញ្ជូនចៅរបចទស ចិនសងសយ័ថា រត្វូោត្់ចោសរបហារជវីិត្  
 អងគោរសិទធិមនុសសអនតរជាតិបាននិយ៉យតាមពត័ម៌ានគ្នម នោរបញ្ជជ ករ់បភពថាជនជាតិចិនមយួចំនួន ខ្ដលបានបក្ណត ញក្ចញពីរបក្ទសកមពុជាោលពីខ្មមនុរតវូបាន ោត់
ក្ទ្ធសរបហារជីវតិ។ 

អងគោរសិទធិមនុសស HRW បាន
និយ៉យក្ៅនថងសុរកក្នះថា ជនជាតិចិន
ភាគតចិUighur មួយចំននួកនុងចំក្ណាម 
២០ ោកខ់្ដលរតវូបានបក្ណត ញក្ចញពី
របក្ទសកមពុជាក្ោយបងខំោលពីខ្មមុម
ក្ោះ  រតវូបានោតក់្ទ្ធសរបហារជីវតិ។ 

ោលពនីថងទី ១៩ ខ្មធនូឆ្នន  ំ ២០០៩ 
រកុមអាជាញ ធរកមពុជា បានបក្ណត ញជន
ជាតិចនិភាគតិច Uighur ចំនួន ២០
ោកក់្ចញពីរបក្ទសកមពុជា ក្ោយច្ចត់
ទុកថា ជាជនអក្ោត របក្វសនមុ៍សចាប ់
ក្ហើយក្យ៉ងតាមចាបអ់ក្ោត របក្វសន៍
កមពុជា ពកួក្គរតូវខ្តបានបក្ណត ញក្ចញ 
ពីរបក្ទសកមពុជា។ 

រកុមអាជាញ ធរចនិបានច្ចបរ់កមុជន
ជាតិចនិភាគតិច Uighur ក្នះអពំីបទ
ឧរកិដឌកមមទ្ធកទ់ងនងឹោរបះក្បារ អំក្ពើ
ហិងានិងោរវាយរបយុទធ ក្ោយបងាូរ
មមមួយ រវាងរកុមជនជាតិភាគតិច
Uighurs និងរកុមជនជាតភិាគក្រចើន 
Han កនុងក្មតត Xinjiang របស់របក្ទស 
ចិនោលពខី្មកកកោបានសមាល បម់នុសស
ជិត ២០០ ោក ់ នងិ ១.៦០០ ោក ់
ក្ផសងក្ទៀតរងរបួស។ 

អងគោរសិទធិមនុសសHRW បានសរ
ក្សរក្ៅកនុងក្សចកតីខ្ថលងោរណថា មលួន 
បានទទួលរបាយោរណ៍គ្នម នបញ្ជជ ករប 
ភពថាជនជាតិចនិ Uighurs មួយចំនួន
ខ្ដលរតូវបានបញ្ជូ នក្ោយបងខំក្ចញពីរប 

ក្ទសកមពុជាោលពីខ្មមុន រតវូបានោត់
ក្ទ្ធសក្ោយតុល្លោរក្ៅកនុងក្មតត Xinji-
ang របស់របក្ទសចនិ ក្ោយជនជាប់
ក្ច្ចទមលះ រតូវបានោតក់្ទ្ធសរបហារជ ី   
វតិ។ 

អងគោរសិទធិមនុសស HRW បាន
បនតថាោរោតក់្ទ្ធសដរ៏បញាបរ់បញាល់ 
ខ្បបក្នះបានក្កើតក្ឡើងមនិធមមតា ខ្ដល 
រោឌ ភបិាលចិនមនិបានផតល់ដណឹំងណា
មួយអពំីក្ជាគវាសោរបស់រកមុក្នះថាក្តើ 
របាយោរណ៍ក្នះជាោរណ៍ពិតក្ោះ។ 

អនករសី Sophie Richardson ោ

យិោខ្ផនកោរពារសិទធិមនុសសរបច្ចំតបំន់
អាសីុរបស់អងគោរ HRW បាននយិ៉យ
ក្ៅកនុងក្សចកតខី្ថលងោរណ៍ថា  ពួកអនក
សវះខ្សវងរកសិទធិរជកក្ោនខ្ដលរតវូបាន 
បញ្ជូ នក្ៅរបក្ទសចិនវញិ ពរីបក្ទស  
កមពុជាក្ោះ មនិបានក្លចឮដណឹំងអវី
ទ្ធំងអស់ ។ គ្នម នពត័ម៌ានអំពីកខ្នលង 
សាន កក់្ៅរបស់ពួកក្គគ្នម នោរជូនដណឹំង 
អំពីោរក្ច្ចទរបោនត់ាមផលូវចាបរ់បឆ្នងំ
នឹងពួកក្គនិងគ្នម នោរធាោថា  ពួកក្គ
មានសុវតថភិាពពីោរក្ធវើទ្ធរណុកមម និង 
ោរក្ធវើទុកខបុកក្មនញក្ទ។ 

អនករសី Sophie Richardson
បានបញ្ជជ កថ់ា  រោឌ ភបិាលចិនគួរខ្តក្ធវើ
ក្សចកតីរបោសជាសាធារណៈជាបោទ ន់
អំពីទីកខ្នលង និងសាថ នភាពរបស់ជន
ជាតិ Uighurs ខ្ដលបានក្ធវើមាតុភូមិ
និវតតនព៍ីរបក្ទសកមពុជា និងអនុញ្ជដ តឱយ
អងគោរសហរបជាជាត ិ និងរកុមសមា  
ជិករគសួារជួបពួកក្គ។ 

រកុមសមាជិករគួសារមានសិទធិដឹង
នូវអវខី្ដលបានក្កើតក្ឡើងចកំ្ពាះមនុសស
ខ្ដលជារសឡាញ់របស់ពួកក្គ ។ មន្តនតី
សាថ នទូតចនិរបច្ចំក្ៅកនុងទីរកុងភនកំ្ពញ

មនិអាចក្ធវើទំោកទ់ំនង ក្ដើមបសំុីក្សចកតី
អតាថ ធបិាយបានក្ទ ក្ៅល្លង ចនថងសុរកទី
ទី ២៩ ខ្មមករា ។ 

ក្ល្លកនផ សីុផាន រដឌក្លខាធិោរ 
និងជាអនកោំពាកយទសីតីោរគណៈរដឌមន្តនតី
មានរបសាសនថ៍ា ោររបហារជវីតិ ឬ
ោរោកព់នធោគ្នរននជនជាតចិិន ខ្ដល
ក្កើតក្ចញពីោរញុះញង ់ និងចលោបះ
ក្បារក្ៅកនុងសងគមជាតិ រតូវខ្តទទួល
មុសរតូវ។ ក្ល្លក នផ សីុផាន មានរប 
សាសនថ៍ា «មនិគួរក្លើកក្ឡើងក្ោយ
អយុតតធិមោ៌កម់កក្លើរពះរាជាណាចរក
កមពុជាក្ទ។ អងគោរសិទធមិនុសស HRW 
គួរនយិ៉យ ជាមួយអងគោរសហរបជា
ជាតិរបក្ទសណាមយួខ្ដលពាកព់ន័ធក្ៅ
កនុងសាចក់្រឿងហនឹង និងអងគោរបបំះប ំ
ក្បារក្គហនឹងឯង»។ 

ោរបក្ណត ញជនជាតិចិនភាគតិច 
Uighurs ក្ចញពីរបក្ទសកមពុជាក្ោយ
បងខំក្នះ រកសួងោរបរក្ទសស ហរដឌអា
ក្មរកិ អងគោរសហរបជាជាតិ រកមុអងគ
ោរសិទធិមនុសសអនតរជាតិសំខាន់ៗ  និង
រកុមអនកជោំញោរ ខាងសិទធិមនុសស
បានក្ថាក លក្ទ្ធសោរបញ្ជូ នក្ចញក្ោយ
បងខំនូវជនជាតចិិន ក្ោយគ្នម នផតល់ផល
របក្យ៉ជនដ៍ល់ដំក្ណើ រោរសក្រមចឋានៈ
ជាជនក្ភៀសមលួន គួរឱយក្ជឿទុកចតិតបាន 
និងរកំ្ល្លភអនុសញ្ជដ អនតរជាតិសតីពីជន
ក្ភៀសមលួន៕ VOA 

រកមុបាតុករ Uighur ក្ធវើបាតុមមក្ៅ Washington D.C.ោលពខី្មកកកោ ឆ្នន  ំ២០០៩ របឆ្នងំរបក្ទសចនិ ។ Malcolm Brown  

កមមករកមមោរនិកីនុងវស័ិយោតក់្ដរ
សក្មលៀកបំពាក ់ និងខ្សបងក្ជើងកនុងរប 
ក្ទសកមពុជាអាចនឹងរបឈមមុមនឹងោរ
បាតប់ងោ់រងារយ៉៉ងក្រចើនសនលឹកសោធ ប់
ខ្ថមក្ទៀត របសិនក្បើឆ្នន  ំ ២០១០ ក្នះ 
គ្នម នោរអនុក្រគ្នះពនធ   ដល់ោរោំក្ចញ  
សក្មលៀកបំពាកក់្ៅោនស់ហរដឌ អាក្មរកិ
ក្ទក្ោះ។ 

ក្ល្លក រ ៉ងុ ឈុន របធានសហភាព
សហជពីកមពុជាបានឲ្យដឹងក្ៅនថងក្នះ ថា 
ក្បើសិនជាកមពុជាក្ៅខ្តបរាជយ័កនុងោរ
បញ្ចុ ះបញ្ចូ លសហរដឌអាក្មរកិ ខ្ដលជាទី
ផារដធ៏ំរបស់កមពុជា ក្ោះវស័ិយោតក់្ដរ
នឹងទទួលរងផលបះ៉ពាល់យ៉៉ងខាល ំងជា
មនិខាន។ ោរបះ៉ពាល់ក្ោយសារខ្ត
ផលិតផលរបស់កមពុជាមនិអាចរបកួត

របខ្ជងក្ៅក្លើ ទីផារក្សរជីាមួយនឹង
ចិន ឬក្វៀតណាមបានក្ឡើយ។ 

ោលពបី៉ុោម នសបាត ហ៍មុនក្នះ 
ក្ល្លក ជា មុននី របធានសហជីពក្សរកីមម
ករននរពះរាជាណាចរកកមពុជា កប៏ានសរ
ក្សរលិមតិក្សនើសំុោរអនុក្រគ្នះពនធក្នះពី
សហរដឌអាក្មរកិខ្ដរ ប៉ុខ្នតសំក្ណើ ក្ោះ
គ្នម នទទួលបានលទធផលអវីក្ឡើយ។
យ៉៉ងណាកក៏្ោយក្ល្លក រ ៉ងុ ឈុន អះ 
អាងថា គរឺកសួងពាណិជជកមម និងរោឌ ភិ
បាលក្ទខ្ដលមានតួោទសំីខានក់្ៅកនុង
បញ្ជា ក្នះ។ 

វស័ិយោតក់្ដរបានក្ដើរតួោទយ៉ី៉ង
សំខានស់រមាបរ់ទរទងក់្សដឌកិចច ជាត ិ
កនុងចំក្ណាមវស័ិយបកី្ផសងក្ទៀតគឺក្ទស 
ចរណ៍ កសិកមម និងសំណង។់ ោររកី

ចក្រមើនននវស័ិយោតក់្ដរសក្មលៀកបំពាក់
បានផតល់ោរងារដល់កមមករខ្មមររបមាណ
ជាជាង៣០មុនឺោកក់្ៅទូទ្ធងំរបក្ទស 
ខ្ដលភាគក្រចើនក្លើសលបជ់ាន្តសតី។ ក្ទ្ធះ
បីជាកមមករកមមោរនិកីនុងវស័ិយក្នះបាន
ទទួលរបាកខ់្មតិចតួច កក៏្ោយ កប៏៉ុខ្នត
របាកក់នរមទ្ធំងក្ោះ បានជួយ សរមាល
ជីវភាពរគួសាររបស់ពួកក្គយ៉៉ងក្រចើន។ 
ប៉ុខ្នត រយៈក្ពលចុងក្រោយក្នះកមមករជា
ក្រចើនមុនឺោកប់ានបាតប់ង ់ ោរងារ
ក្ោយសារខ្តក្រាងចរកជាក្រចើនបានបិទ
ទ្ធវ រ។ ោរបាតប់ងោ់រងារនឹងមានទំហំ
ោនខ់្តធំក្ឡើងខ្ថមក្ទៀតរបសិន ក្បើ   
កមពុជាមនិអាចរបកួតរបខ្ជងកនុងទីផារ
ក្សរបីានក្ទក្ោះ។ 

កនុងឱោសចុះទសសនកិចចកនុងក្រាង

ចរកោតក់្ដរមួយ ោលពីនថងរពហសបត៍
ក្ល្លករសីCarol Rodley ឯកអគគរដឌទូត 
អាក្មរកិរបច្ចកំមពុជាបានកតស់មាគ ល់ ថា 
តនមលអគគិសន ី ក្សវាដឹកជញ្ជូ ន និងបញ្ជា
ជាក្រចើនក្ទៀតកនុងវស័ិយឯកជន គសុឺទធ
ខ្តពាកព់ន័ធនឹងោររកីលូតល្លស់របស់វ ិ
ស័យោតក់្ដរក្ៅកមពុជា។ 

ក្ល្លក រ ៉ងុ ឈុន កប៏ានកត់
សមាគ ល់ខ្ដរថា កងវះខាតធនធាន
មនុសសខ្ដលមានគុណភាព កជ៏ាកតាត
មួយក្ធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់គុណភាពទំនញិ
របស់កមពុជាខ្ដរ។ ក្ល្លកសំណូមពរឲ្យរ
ោឌ ភបិាលយកចិតតទុកោក ់ អំពបីញ្ជា
ទ្ធំងក្នះ៕ RFI 

 មណៈខ្ដលរកសួងពាណិជជកមមកំពុងបនតបញ្ចុ ះបញ្ចូ លសហរដឌអាក្មរកិឲ្យ បនតផតល់ោរអនុក្រគ្នះដល់ោរោកំ្ចញផលិតផលសក្មលៀកបំពាក ់និងខ្សបកក្ជើងពីរបក្ទសកមពុជា 
សរមាបឆ់្នន  ំ២០១០ ក្នះ ក្មដឹកោសំហជីពកមមករបានសខ្មតងោររពយួបារមភជាថមីក្ទៀត អំពីអោគតវស័ិយោតក់្ដរក្ៅកមពុជា។ វស័ិយោតក់្ដរខ្ដលជាសសររទងូក្សដឌកិចចដសំ៏ខាន់
មយួ ខ្ដលកំពុងរបឈមមមុនឹងោររបកួតរបខ្ជងយ៉៉ងខាល ងំក្ៅក្លើទីផារ អនតរជាតិ។  

សហជីពរពួយប្តរមភពអីនាគត្វិសយ័ោត្់ចដរ 

កមមោរោតក់្ដរភាគក្រចើនកំពុងរបឈមនងឹោរបាតប់ងោ់រងារក្ធវើ។ RFI/សុវណាោ រ៉ា  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ១᧱៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ៣១ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៧ 

វបបធម៌ 

សាែ នីយប៍ុចររបវត្ាអិូរខ្កវចៅ ចខត្ាមាត្់រជូក ខ្ដនដីកមពុជាចរោម 
 ក្រឿងវបបធមអ៌រូខ្កវ រតវូបានក្គទទួលសាគ ល់ថា ជាវបបធមដ៌ចំ៏ណាស់មយួរបស់ជនជាតិខ្មមរ តាងំពីសមយ័នគរភនកំ្ម៉លះ ខ្ដលបចចុបបននតំបនវ់បបធមក៌្នះ មានទីតាងំសថិតក្ៅកនុងទឹក
ដីក្មតតមាតរ់ជកូ ននខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ឬភាគខាងតបងូននរបក្ទសក្វៀតណាម។ 
 រហូតមកដល់សមយ័បចចុបបននក្នះ សាល កសាន មននក្ករដំខ្ណលវបបធមអ៌រូខ្កវ រតវូបានក្គរសាវរជាវរកក្ឃើញនូវភស័តុតាងជាក្រចើន យកមកដមកល់ទុកក្ៅកនុងសារមនទីរមយួក្ៅកនុង
ក្មតតមាតរ់ជកូ ឬភាសាយួនក្ៅថាក្មតតអាងយ៉៉ង។ 

សាថ នយីបុ៍ក្ររបវតតសិាន្តសតអូរខ្កវ៖ 
អូរខ្កវ គឺជាក្មម ះមួយរតវូបាន

ក្ល្លក Louis Malleret អនកបុរាណវទិា
ជនជាតិបារាងំបានសំណូមពរ ឲ្យោក ់
ក្ដើមបកីណំតស់មាគ ល់សាថ នីយបុ៍ក្ររបវតតិ
សាន្តសតអូរខ្កវ ឋតិក្ៅកនុងក្មតតរកមួនស
និងក្មតតមាតរ់ជូក ននខ្ដនដកីមពុជាក្រោម
និងក្មតតតាខ្កវននរបក្ទសកមពុជា។ 

អូរខ្កវ គឺជាកំពងខ់្ផក្សដឌកិចចដល៏ប ី
មួយខ្ដល បានឋតិក្ៅច្ចបព់ីសតវតសរទ៍ ី
១ ដល់ទី ៧ ននអាណាចរកនគរភន ំ(ចិន
៖ ហ៊វូណន)់ ។ 

អូរខ្កវ រតូវបានលបលីាញក្ោយ
មានខ្រពកជីកមួយបក្ណាត យរបខ្វង ៩០ 
គីឡូខ្មរ៉តក្ឆ្នព ះក្ៅទសិខាងក្ជើង ជាប់
នឹងរសុកអងគរបុរ ី ក្មតតតាខ្កវ ននរបក្ទស
កមពុជា និងជាតបំនម់យួខ្ដលក្គច្ចតថ់ា
ជារាជធានីរបស់អាណាចរកនគរភន។ំ 

មូលក្ហតុដសំ៏ខានម់យួខ្ដលក្ធវើឲ្យ
អូរខ្កវមានភាពលបលីាញ នងិអសាច រយ 
ក្ោះ គទឺតីាំងរបស់រាជធានឋីតិក្ៅច ំ   
កណាត លរទនុកផលូវពាណិជកមម ខ្ដលក្ធវើ
ឲ្យពាណិជករអាចោំទំនញិ ចុះក្ឡើងក្ៅ
មកពីរបក្ទសោោ មានដូចជា ក្រជាយ
ម៉ាក្ឡ ចិន ឥណាឍ  និង ខ្ពកស (Perse) 
ជាក្ដើម។ 

កណំាយវតថុ៖ 
ក្ៅទសវតសរឆ៍្នន ១ំ៩២០ អនកបុរាណ 

វទិាជនជាតបិារាងំ បានថតនូវទដិឌភាព
ទឹកដីកមពុជាក្រោម ក្ោយក្របើម៉ាសីុនថត
ពីក្លើអាោស ក្ហើយបានក្ឃើញតំបនអូ់រ
ខ្កវមានខ្រពកជីកជាក្រចើននិងមានទីរកងុ
បុរាណក្ផសងក្ទៀតផង។ ខ្រពកជកីមួយ     
កនុងចំក្ណាមខ្រពកជីកទ្ធំងអស់ក្ោះ រតូវ
បានជកីោតក់្ៅតំបនម់យួយ៉៉ងធ។ំ 

ក្ៅនថងទី ១០ ខ្មកុមភៈ ឆ្នន  ំ ១៩៤៤ 
ក្ល្លក Louis Mallaret បានសាក
លបងក្ធវើោររសាវរជាវ នូវសំណងទ់្ធំង
អស់ក្នះក្ៅក្លើនផទដីវញិ។ ក្រោយពីបាន
ច្ចបក់្ផតើមក្ធវើោរជីកក្ៅក្លើរក្តត វតថុទ្ធងំ
ក្ោះ ក្ល្លក Louis Malleret បានរប 
ទះក្ឃើញនូវវតថុតាង និងរគឹះក្មឿនសំ 
ណងជាក្រចើនបញ្ជជ កឲ់្យក្ឃើញពីភាពរងុ 
ក្រឿងននកំពងខ់្ផដធ៏ំមយួ ខ្ដលឯកសារ
បុរាណរបក្ទសចិនបានពណ៌ោថា ជា
កំពងខ់្ផអូរខ្កវននអាណាចរកនគរភន។ំ តំ 
បនអូ់រខ្កវមាននផទរកឡាទហំំរបមាណជា 
៤៥០ ហិកតា។ 

ក្ៅតបំនស់ាថ នយីបុ៍ក្ររបវតតសិាន្តសត
ក្នះ មានខ្រពកជីកតូចជាក្រចើន រតវូបាន

ជីកទមាល យក្ចញពខី្រពកជីកធមំួយ មាន
រទងរ់ទ្ធយរបូ ៤ រជុងរទខ្វងក្សមើ ក្ៅកនុង
រាជធាន។ី ក្រោយពីក្ធវើកណំាយក្ៅក្លើ 
រក្តត វតថុទ្ធំងក្នះ ក្គបានរកក្ឃើញនូវវតថុ
មួយចំនួនដូចជា ក្មឿនសំណង ់ នងិវតថុ
ក្ផសងក្ទៀតបានោមំកពចីរកភពរ ៉មូ មលះ
ក្ទៀតមកពីរបក្ទសឥណាឍ  និងមលះក្ទៀត
ក្ធវើពីថមរលីំង។ 

ពាណិជជកមម៖ 
ខ្ផអកក្ៅក្លើវតថុតាង ខ្ដលបានរក

ក្ឃើញ មានដូចជាថមរលីំង ក្រគឿង
អលងាក ររបស់ន្តសតី របូចមាល កសិ់ងាក្ធវើពីថម 
របូសតវខ្ដលមានខ្សនងមួយ របូពស់ខ្វក
ជាក្ដើម ខ្ដលបានោំមកពីបណាត ទរីកុង
ោោននរបក្ទសក្ផសងៗបានបញ្ជច កអ់ំពវី ិ
ស័យពាណិជជកមមដធ៏មំួយរបស់កំពងខ់្ផ
អូរខ្កវ។ 

របាកោ់ករ់ ៉មូាងំ៖ 
មានរបាកោ់កជ់ាក្រចើនរបក្ភទ កនុង

ក្ោះ របាកោ់ករ់បស់រ ៉មូាងំ ករ៏តូវបានរក
ក្ឃើញក្ៅទីក្នះខ្ដរ ។ មានរបាកោ់ក ់
Marcus Aureling ខ្ដលបានថតចមលង
ខ្តនផទមាខ ង។ 

អពំីក្មម ះអូរខ្កវ៖ 
អូរខ្កវមុនដំបូងជាក្មម ះសរមាប ់ 

ក្ៅ សំណងខ់្ដលមានរបូ ៤ រជងុរទ 
ខ្វងក្ៅកនុងតបំន ់ ប៉ុខ្នតក្រោយមក ក្ល្លក 
Malleret បានក្របើវាសរមាបក់្ៅក្មម ះ
ទ្ធំងអស់ក្ៅតបំនម់យួក្នះ។ 

ោរដលួរលំ៖ 
កនុងសតវតសរទ៍ី ៦ និងសតវតសរទ៍ ី

៧ រកុមោវាពាណិជករបានក្ធវើដកំ្ណើ រោំ
ទំនិញក្ៅមកតាមនផទសមុរទឆលងោតផ់លូវ

ឆ្នង យលនលងល់ក្ោល ច ប៉ុខ្នតមនិបានចត
ក្ៅកខ្នលងមួយណាក្ឡើយ ឬមនិបានក្ធវើ
ដំក្ណើ រ ក្ៅតាមបក្ណាត យរច្ចងំសមុរទ    
និងមាង៉ក្ទៀតោរទ្ធកទ់្ធញក្ភញៀវពកីំពង់
ខ្ផអូរខ្កវរតវូបានធាល កចុ់ះបនតចិមតងៗ និង
មុមទំនញិមនិសូវជាសមបរូប៉ុោម នខ្ដរ 
ក្ោះ ជាពកិ្សសោរក្កើតក្ឡើងននអាណា 
ចរកក្ចនឡា បានក្ធវើឲ្យតំបនម់ួយក្នះ 
រតវូដួលរលំ។ 

ក្ល្លកបណិឍ ត មខិ្សល រតាក្ណ   
មន្តនតខី្ផនកបុរាណវទិាននអងគោរ UNE 
SCO បានអះអាងឲ្យដឹងខ្ដរថា វបបធម៌
អូរខ្កវ គឺជាវបបធមដ៌ច៏ណំាស់មួយរបស់
ជនជាតិខ្មមរ ោលពសីតវតសរទ៍ី ១ ដល់
ទី ៧ ខ្ដលោលក្ោះរបក្ទសកមពុជា គឺ
ជាចរកភពមួយខ្ដលមានក្មម ះថា ចរក
ភពនគរភន ំ សមយ័បរងួបបរងមួជាត ិ
មានវសិាលភាពនផទដីធំក្ធងណាស់ កនុង
តំបនឥ់ណតូ ចិន ។ តំបនអូ់រខ្កវកនុងតំបន់
អតីតោល គជឺាកពំងខ់្ផសមុរទមួយ 
កនុងចំក្ណាមកពំងខ់្ផសមុរទ ដក៏្រចើន
របស់របក្ទសកមពុជា កនុងតបំនឈូ់ងស
មុរទចនិ នងិតបំនដ់សីណត ឥណតូ ចិន 
ខ្ដលតំបនក់្នះជាកខ្នលង សរមាបក់្ោះដូរ
មុមទំនញិ  នងិជាទីចណំតោវារវាងរប 
ក្ទសកមពុជា ជាមួយរបក្ទសដនទក្ទៀត 
ខ្ដលមានកំក្ណើ តក្ឡើង តាងំពីសមយ័
បុរាណោល។ 

ក្ល្លក ក្ងវៀង មញិសាង (Nguyen 
Minh Sang)  របធានសារមនទីរក្មតត
មាតរ់ជូក បាននយិ៉យឲ្យដងឹថា វបបធម៌
អូរខ្កវ (Oceo) គឺជាមរតកវបបធមរ៌បស់
ជនជាតិខ្មមរ ខ្ដលមានតាំងពីអំឡុងសត

វតសទី ១ ដល់ទី ៧ ។ ក្ករដំខ្ណលនន
វបបធមក៌្នះ រតវូបានក្គរកក្ឃើញក្ៅកនុង
គ.ស. ១៩៤២ ក្ហើយច្ចបក់្ផតើមក្ធវើោរ
រសាវរជាវក្ៅឆ្នន ១ំ៩៤៤ដល់ឆ្នន  ំ ១៩៨៣ 
ក្ោយកនុងក្ោះភស័តុតាងមួយចំនួន រតូវ
បានបងាា ញក្ឡើង តាមរយៈោរក្ធវើក ំ 
ណាយក្ឃើញវតថុបុរាណមួយចំនួន មាន
ដូចជាក្រគឿងក្របើរបាស់របច្ចនំថង មាន   
សមាភ រៈកុល្លលភាជន ៍ (ច្ចន ឆ្នន ងំ ខ្ពង
ជាក្ដើមខ្ដលនចនក្ឡើងក្ោយដីដុត) ថម
ចមាល ក ់ លិងគរពះឥសូរតាមលទធិរពហមញ្ដ  
សាសោ ក្រគឿងអលងាក រ ឧបករណ៍តន្តនតី
បុរាណសក្មលៀកបំពាក ់នងិដីឥដឌសរមាប ់
ក្របើរបាស់ជាសំណងក់្ផសងៗជាក្រចើន។ 

មគគុក្ទសកក៍្ទសចរណ៍ននសារមនទីរ 
មាតរ់ជូក បានបងាា ញឲ្យដឹងថា ក្ករដ ំ
ខ្ណលវបបធមអូ៌រខ្កវ រតូវបានរោឌ ភបិាល
ននក្វៀតណាម ទទលួសាគ ល់ជាថាន កជ់ាត ិ
ក្ៅឆ្នន  ំ ១៩៩៩ ក្ោយកនុងក្នះក្ៅកនុង
សារមនទីរក្មតតមាតរ់ជូក មានវតថុបុរាណ
សរបុជាង ១០ ពានរ់បូរបស់ជនជាតខិ្មមរ
ក្រោម  ជនជាតយិួន ចនិនិងច្ចម និង
រតូវបានដមកល់ទុក សរមាបប់ងាា ញក្ភញៀវ
ក្ទសចរណ៍ទូក្ៅ ទសសោខ្សវងយល់   
មណៈខ្ដល បានក្ធវើដកំ្ណើ រក្ទសចរណ៍
ដល់កនុងទឹកដនីនក្មតតក្នះ។ 

គួររឭំកក្ឡើងវញិថា ក្ោយសារក្ៅ
កនុងសមយ័ក្ដើម របក្ទសកមពុជារតវូបាន
ច្ចតទុ់កថា ជាចរកភពដធ៏ំមួយកនុងត ំ
បនឥ់ណតូ ចនិខ្ដលមាននផទដលី្លតសនធឹង 
យ៉៉ងធកំ្ធងក្ោះ ក្ទើបរហូតមកដល់សពវ
នថង ក្ករដំខ្ណលននសមបតតវិបបធមដ៌ម៏ាន
តនមលរបស់ជនជាតិខ្មមរសមយ័ក្ដើម រតូវ

បានក្គរកក្ឃើញបនសល់ទុក ក្ៅតាមត ំ
បនម់យួចំននួ កនុងទកឹដីននរបក្ទសជិត
ខាង មានដូចជា កមពុជាក្រោម (ក្វៀត
ណាមខាងតបងូ) ឡាវ និងនថជាក្ដើម 
ក្ោយសមបតិតវបបធមទ៌្ធំងក្ោះ កំពុងរតូវ
បានទទួលោរខ្ថរកាទុកក្ៅតាមបណាត  
របក្ទសមយួចនំួន កនុងទវីប អាសីុ អឺរ ៉បុ 
តួយ៉៉ងមានដូចជា មរតកវបបធមអូ៌រខ្កវ
ក្នះជាក្ដើម ខ្ដលរតូវបានសារមនទីរក្មតត
មាតរ់ជូក រកាដមកល់ទុកយ៉៉ងលអរបក្សើរ 
សរមាបទ់្ធកទ់្ធញក្ភញៀវក្ទសចរណ៍។ 

ក្ល្លក ក្ងវៀង មញិ សាង កប៏ាន
និយ៉យឲ្យដឹងខ្ដរថា ជាក្រៀងរាល់ឆ្នន  ំ
តាមរយៈ ននក្ករដំខ្ណលវបបធមអូ៌រខ្កវ 
របស់ជនជាតិខ្មមរ និងវបបធមក៌្ផសងៗ
ក្ទៀតរបស់ជនជាតយិួន ចិន នងិច្ចម 
ខ្ដលបានោកត់ាំងក្ោះ សារមនទីរក្មតត
មាតរ់ជូកបានក្ធវើោរទ្ធកទ់្ធញក្ភញៀវក្ទស
ចរណ៍ទូក្ៅ ឲ្យមកទសសោសិកាខ្សវង
យល់ជាហូរខ្ហរ ជាពិក្សសនថងខ្ដល
សមបរូក្ភញៀវក្ទសចរណ៍បំផុតក្ោះគឺ ក្ៅ
នថងបុណយរបនពណីជាត ិ នងិនថងឈប់
សរមាកខ្តមតង ។  

គួរបញ្ជជ កប់ខ្នថមថា សារមនទរីអាន
យ៉៉ង រតវូបានបក្ងកើតក្ឡើងក្ៅកនុងឆ្នន  ំ
១៩៧៦ ក្ហើយបានក្រៀបចំខ្កលមអសារ
ជាថមីក្ឡើងវញិកនុងឆ្នន ២ំ០០៥ ក្ោយមាន 
ដមកល់រកាទុក នូវក្ករដខំ្ណលបុរាណ
ចំនួនជាង ១០ ពានវ់តថុបុរាណរបស់ជន
ជាតិចនំួន ០៤ គឺជនជាតយិួន ចិន 
ច្ចម នងិភាគក្រចើនជាវតថុបុរាណវបបធម៌
អូរខ្កវរបស់ជនជាតិខ្មមរ៕ 

ឯកសារក្យ៉ង៖ 
ពិភពជវីតិ 
www.wikippedia.org 

 

សាថ នយីបុ៍ក្ររបវតតសិាន្តសតអូរខ្កវ ក្ៅក្មតតមាតរ់ជកូ ខ្ដនដីកមពុជា ។ www.khmerkromrecipes.com 

កណំាយវតថុខ្ដលរកក្ឃើញក្ៅសាថ នយី ៍ 
អូរខ្កវ តាងំកនុងសារមនទរីក្មតតមាតរ់ជកូ  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ១᧱៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ៣១ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៨ 

ខ្សវងយលព់ីភូមិសាស្តសាកមពុជាចរោម 

អំពីចខត្ាលង់ចហារ ឬ ចខត្ាវញិឡងុ 
(តពកី្លមមុន) 
ក្ោយ ថាច ់របជីា ក្គឿន 
លងក់្ហារ អកសរយនួៈ (Vĩnh 

Long)  ជាក្មតតមយួក្ៅខ្ដនដកីមពុជា 
ក្រោម។ មជឈមណឍ លទីរបជុំជន គទឺីរមួ
ក្មតតលងក់្ហារ ខ្ដលមានរបជាជនទ្ធំង
អស់ ១.០៣២.៤០០ ោក ់ និងនផទសរបុ
១.៤៧៥ គីឡូមរ៉តរកឡា។ 

ទតីាងំភូមសិាន្តសត៖ 
ក្មតតលងក់្ហារ ឋតិក្ៅចំកណាត ល

នដទ្ធងំពីរននទក្នលក្មគងគ គឺទក្នលបាសាក ់
និង ទក្នលក្លឿង ខាងក្កើតជាបន់ឹងក្មតត
កំពងឫ់សស ី ទសិអាក្គនយជ៍ាបន់ឹងក្មតត
រពះរតពាងំ ទសិខាងលិចជាបន់ឹងទី
រកុងខ្រពកឫសស ី ទសិពាយព័យជាបន់ឹង
ក្មតតផារខ្ដក (Đồng Tháp) ទិសខាង
ក្ជើងជាបន់ងឹក្មតតក្តៀងយ៉៉ង (T i ề n 
Giang) (ក្មតតថមខី្ដលយួនក្ទើបបក្ងកើត)។ 

នផទដី៖ 
ក្មតតលងក់្ហារ មាននផទដី ១.៤៧៥ 

គីឡូខ្មរ៉តរកឡា កនុងក្ោះនផទដីសរមាប់
កសិកមម ២១៦.៣២៨ ha ក្ដើមក្ឈើ
ឧសាហកមម ២.១៧៦ ha និងជលផល
មាន ១.២២៦ ha ។ 

របជាជន៖ 
របជាជនទូទ្ធំងក្មតតសរបុ ១.០២ 

៣.៤០០ ោក ់ កនុងក្ោះរសីមាន ៤៩៦. 
៦០០ ោក ់របសុ ២២៦.៨០០ ោក ់។ 

រដឌបាលភូមសិាន្តសត៖ 
ក្មតតមានទរីមួក្មតត និងរសុកចំនួន

៧ គឺ៖ 
១.ទរីមួក្មតតលងក់្ហារ 
២.រសុកលងក់្ហារ (Long Hồ) 
៣.រសកុកំពបខ់្តអុង (Trà Ôn) 
៤.រសុកកំពងខ់្តអុង (Măng Thít) 
៥.រសុកកំពងរ់ក្លម (VũngLiêm) 
៦.រសុកផារថម ី (Tam Bình) 
៧.រសុកខ្រពកក្គ្នល (Bình Minh) 
      ក្មតតមានទីរមួរសកុ ឃុ/ំមណឍ  ទ្ធំង  
អស់ចនំួន ១០៧ កនុងក្ោះ ទីរមួរសុក/
មណឍ មានចនំួន ១៣  ឃុមំានចំននួ ៩៤ 
ភូមនិិងតំបនម់ានចំននួ ១០៨។ 

វតតអារាមរពះពុទធសាសោខ្មមរក្ៅ
ក្មតតលងក់្ហារ មាន ១៣ វតតគឺ៖ 
១.វតតបូព៌ារមគឹកបបរពឹកស (សងរ់ចវា
ច្ចស់) 
២.វតតសាលវនឧទាន(ខ្រពកឈូក) 
៣.វតតអមពវន័មុន ី (សាវ យ) 
៤.វតតក្ទពមងគល  (អនទពិ) 
៥.វតតបទុមបុបាផ សារាវនតវងស(សងរ់ចវាថម)ី
៦.វតតក្សរដីនួលអ (ដួនលអ) 
៧.វតតរបជុំពលមងគលបុរ(ីរទនកំ្សក) 
៨.វតតកពំងរ់ាជបុបាផ  (អងគុលីថម)ី 
៩.វតតអងគុលីរាជាក្សរឧីតតម(អងគុលីច្ចស់)
១០.វតតខ្សនក្សរសីតាថ  (តាខ្សន) 

១១.វតតមងគលបូរ ី(ខ្រពកក្គ្នល) 
១២.វតតក្សរមីងគល (តាឆ្នយ) 
១៣.វតតសងឃមងគល (កំពងរ់ក្លម) 

របវតតិក្មតតលងក់្ហារ៖ 
ក្ៅឆ្នន  ំ ១៨៧៦ ក្មតតលងក់្ហាររតូវ

បានបារាងំខ្ចកក្ចញជា៣និគមគ ឺ លង់
ក្ហារ, រពះរតពាំង នងិកំពងឫ់សស។ី  

នថងទី ២៧ ខ្មមថុិោ ឆ្នន  ំ ១៩៥១  
គណៈកមាម ធិោររណសិរសរដឌបាលភាគ
ខាងតបងូ (Ủy ban Kháng chiến 
Hành chính Nam Bộ) ននរោឌ ភបិាល 
សាធារណរដឌរបជាធិក្តយយយួន (Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa ) បាន
ោកប់ញ្ចូ លក្មតតទ្ធំងពីរគឺក្មតតលងក់្ហារ 
និង ក្មតតរពះរតពាំងឲ្យោល យក្ៅជាក្មតត 
ថមីមួយក្ទៀតក្មម ះថាក្មតតវញិរតា( Vĩnh 
Trà)។ 

ក្ៅខ្មកុមភៈឆ្នន ១ំ៩៧៦  រោឌ ភបិាល 
បកសកមមុយនិសតយួន បានរាបប់ញ្ចូ ល
ក្មតតរពះរតពាំង និង ក្មតតលងក់្ហារ ឲ្យ
ោល យក្ៅជាក្មតតមយួក្ទៀតក្មម ះថាក្មតត
ក្មគងគ (Cửu Long)  និងរហូតដល់នថង
ទី ២៦ ខ្ម ១២ ឆ្នន  ំ ១៩៩១ រតវូបាន
ខ្បងខ្ចកក្មតតក្ចញ ឲ្យក្ៅដូចក្ដើមវញិ 
ក្រោមក្សចកតសីក្រមច របស់មហាសននិ 
បាតរដឌសភាអាណតតោិលទី ៨ កចិចរប 
ជុំ ក្លើកទី ១០ ននរោឌ ភបិាលបកសកុមមុយ
និសតយនួ។ 

ឆ្នន  ំ ១៩៨០ ក្មតតលងក់្ហារ និង 
ក្មតតរពះរតពាំង ក្ៅជាក្មតតក្មគងគ (Cửu 
Long) ខ្តមយួក្ោះ មាននផទដីទ្ធងំអស់ 
៣.៨៤៦ គីឡូខ្មរ៉តរកឡា និងមាន
របជាជនទ្ធំងអស់ ១.៤៤១. ៧០០ 
ោក ់ ដល់ឆ្នន  ំ ១៩៨៤ មាននផទដសីរបុ 
៣.៨៥៤ គីឡូខ្មរ៉តរកឡា និងមាន
របជាជនចនំួន ១.៦៨៥.៦០០ ោក ់។ 

ោរខ្របរបួលភូមសិាន្តសតកនុងក្ពល
ខ្ដលក្មតតរពះរតពាំង (Trà Vinh) និង 
ក្មតតលងក់្ហារ (Vĩnh Long) ក្ៅរមួគ្នន
ជាក្មតតក្មគងគ(Cửu Long) ខ្តមួយ៖ 

រោឌ ភបិាលយួនរគបស់មយ័ោល
ខ្តងខ្តផាល ស់បតូរភូមកិ្មម ះ និង ទីតាំង
ភូមសិាន្តសតខ្មមរក្រោម ក្ដើមបបីខ្ងវរោនកុំ
ឲ្យកូនក្ៅខ្មមរក្រោមជំោនក់្រោយ បាន
ដឹងពីរបវតតិនិងសាវតាររបស់មលួន ។ 

ក្រឿងរ៉ាវក្នះ បានជាក្ៅនថងទី ១១ ខ្ម
មោី ឆ្នន  ំ១៩៧៧ គណៈកមមោរននរោឌ ភិ
បាលសាធារណរដឌ របជាធបិក្តយយយួន 
(Hội Đồng Chính Phủ Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa) បានក្ចញ
សក្រមចក្លច 62-CP បណាត ភូមសិាន្តសត
រសុកក្ៅក្មតតលងក់្ហារ និង រពះរតពាំង 
រតូវបានោកប់ញ្ចូ លគ្នន  នងិមានោរ 
ផាល ស់បតូរជាលំោបលំ់ក្ោយយ៉៉ងក្នះ។ 

រសុកកំពងធ់ំខាងក្ជើង (huyện 

Châu Thành Tây) ,រសុកកពំងខ់្តអុង
(huyện Cái Nhum) និងឃុំទ្ធងំពីរ
ក្ផសងក្ទៀតននរសុកផារថមី (huyện Tam 
Bình)  រតវូបានបក្ងកើតឲ្យក្ៅជារសុក
លងក់្ហារ (Long Hồ) ខ្តមួយ ។ 

រសុកផារថមី (huyện Tam Bình) 
និងរសុកខ្រពកក្គ្នល (huyện Bình 
M i n h )  ក្ៅជារសុកផារថមខី្តមួយ  
(huyện Tam Bình) ។ 

រសុកកំពបខ់្តអុង ឫ រសុកតាឱន 
(huyện Trà Ôn) (ក្ច្ចល ៣ ឃុ)ំ ក្មតត
លងក់្ហារបចចុបបនន , រសុក កំពងស់ាព ន 
(huyện Cầu Kè) និងឃុទំ្ធំង ២ ក្ផសង
ក្ទៀតននរសកុកក្ញ្ជច ង (huyện Tiểu 
Cần) (ក្មតតរពះរតពាំង រតូវបានបតូរក្ៅ
ជារសកុកពំងស់ាព ន(Cầu Kè)ខ្តមួយ ។ 

ឃុំក្ផាន ដូង (Xã Hiếu Tử) ននរសុក
កក្ញ្ជច ង និងឃុំទ្ធងំ ៥ ក្ផសងក្ទៀតនន
រសុកកំពងធ់ំខាងក្កើត (huyện Châu 
Thành ĐÔng) រតូវោកប់ញ្ចូ ល ជា
រសុកកនលង ់ (huyện Càng Long) ខ្ត
មួយ ។ 

ឃុំទ្ធំង ៣ ននរសុកកពំបខ់្តអុង ឫ 
រសុក តាឱន (huyện Trà Ôn) រតវូបាន
ោកប់ញ្ចូ លក្ៅកនុងរសុកកំពងរ់ក្លម 
(huyện Vũng Liêm) ។  

ឃុំទ្ធំង ៤ ននរសុកកពំងធ់ំខាង
ក្កើត (huyện Châu Thành Đông) 
រតូវបានោកប់ញ្ចូ លក្ៅជាមយួរសុកក្ផាន
ោច ់(huyện Cầu Ngang) ។ 

ឃុំទ្ធំង ៣ ននរសកុកក្ញ្ជច ង 
(huyện Tiểu Cần) រតវូបានោក់

បញ្ចូ លក្ៅកនុងរសុកថកូវ (Trà Cú) ។ 
ឃុំសមូញ (xã Long Đức) របស់

រសុកកំពងធ់ខំាងក្កើត (huyện Châu 
Thành Đông) រតូវបានោកប់ញ្ចូ លក្ៅ
កនុងក្ៅរមួក្មតតរពះរតពាំង(Trà Vinh) ។ 

ឃុំទ្ធំង ២ ននរសុកកពំងធ់ំខាង
ក្ជើង (huyện Châu Thành Tây ) រតូវ
បានោកប់ញ្ចូ លក្ៅកនុងទរីមួក្មតតលង់
ក្ហារ (thị xã Vĩnh Long) ។ 

ឆ្នន  ំ១៩៨០ ក្មតតក្មគងគ (tỉnh Cửu 
Long) មានទីរមួក្មតត ២ គ ឺ៖ 

ទីរមួក្មតតលងក់្ហារ (មជឈមណឍ ល
ក្មតត) ទីរមួក្មតតរពះរតពាំងមាន ១០ 
រសុក គឺ៖ 
១.រសុកលងក់្ហារ (Long Hồ) 
២.រសុកកំពងរ់ក្លម (Vũng Liêm) 
៣.រសកុខ្រពកក្គ្នល (Bình Minh) 
៤.រសុកផារថម ី Tam Bình) 
៥.រសុករសកុតាឱន (Trà Ôn) 
៦.រសុកកនលង ់ (Càng Long) 
៧.រសុកថកូវ (Trà Cú) 
៨.រសុកក្ផាន ោច ់ (Cầu Ngang) 
៩.រសុកកំពងស់ាព ន (Câu Kè) 
១០.រសកុកក្ញ្ជច ង (Tiểu Cần) 

នថងទ ី២៩ ខ្មកញ្ជដ  ឆ្នន  ំ១៩៨១ រោឌ
ភបិាលក្វៀតណាម បានបតូរក្មម ះរសុក
កំពងខ់្តអុង (huyện Cái Nhum) ក្ៅ
ជាក្មម ះភាសាយនួមួយថមីក្ទៀតក្ៅថា
រសុកមុាងំថិត (Mãng Thít)  និងបាន
បក្ងកើតរសកុថមមីួយក្ទៀតក្ចញពរីសកុក្ផាន
ោច ់ (Cầu Ngang) ក្ៅថារសកុមាត់
សមុរទ (Duyên Hải) ។ 

នថងទ ី ១៧ ខ្មក្មសា ឆ្នន  ំ ១៩៨៦    
រោឌ ភបិាលក្វៀតណាម បានោកប់ញ្ចូ ល
រសុកកំពងខ់្តអុង (Mãng Thít) ក្ៅ
ជាបន់ងឹរសុកលងក់្ហារ (Long Hồ) ។ 
ដូចក្នះ ទីរមួក្មតតរពះរតពាំងរបស់ក្មតត
ក្មគងគ (Cửu Long) ោក្ពលក្ោះមាន
ដល់ក្ៅ ១២ រសុក គឺ៖ 
១.រសុកលងក់្ហារ  (Long Hồ) 
២.រសុកកំពងរ់ក្លម (Vũng Liêm) 
៣.រសកុខ្រពកក្គ្នល (Bình Minh) 
៤.រសុកផារថម ី (Tam Bình) 
៥.រសុកតាឱន  (Trà Ôn) 
៦.រសុកកនលង ់ (Càng Long) 
៧.រសុកថកូវ  (Trà Cú) 
៨.រសុកក្ផាន ោច ់ (Cầu Ngang) 
៩.រសុកកំពងស់ាព ន  (Câu Kè) 
១០.រសកុកក្ញ្ជច ង  (Tiểu Cần) 
១១.រសកុកពំងខ់្តអុង (Măng Thít) 
១២.រសុកមាតស់មុរទ (Duyên Hải) ៕        
(ក្ៅមានតក្លមក្រោយ) 

រពះវហិារវតតសងឃមងគល (កពំងរ់ក្លម) ឋតិក្ៅកនុងរសកុកពំងរ់ក្លម (Vung Liem) 

ក្មតតលងក់្ហារ  ខ្ដនដកីមពុជាក្រោម  ។ វតតក្នះកក្កើតក្ៅកនុង គ.ស.៦៣២ 

ក្ខាល ងទ្ធវ រវតតសងឃមងគល (កំពងរ់ក្លម) 


