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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម ក្វៀតណាម អនររជាត ិសារព័ត៌មាន ព័ត៌មានជាត ិ

UNPO បា ម្ភពីជនល ៀសែលួន
ខែេត្រូវចាប់បញ្ជូ នត្រឡប់ 

រុលាកា លែរតតាខកវ លេើកខេងកា 
លចាទត្រកាន់អ្ាកកាខសរ RFA 

ែំល ើ  ទសសនកិច្ច សលម្តច្សងឃទីលបរ៍   
ដាថ្ឡ ឡាម៉ា  លៅលសរវិម៉ន 

ែិរប ណរាប់ពាន់ច្ាប់ត្រឆ្នងំលវៀរ
ណាម្ថ្ងៃបុ យចូ្េឆ្នា  ំ 

អំ្ពីលែរតពាម្ ឬ  
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ជនជាតយិនួ ឬ ជនជាតកិញិ (Kinh) 

ជនជាត ិHmong  នៅនវៀតណាម 

ជនជាត ិចាម នៅនវៀតណាម 

ជនជាត ិខ្មមរ នៅកមពុជានរោម ឬ នៅភាគ
ខាងតបងូនវៀតណាម  

របនេសនវៀតណាមមានជនជាតទិាងំអស់ចនំនួ ៥៤ កនុងនោះ មានជនជាតខិ្មមរនរោម 
នៅនវៀតណាមខាងតបងូ ឬ ខ្ដនដកីមពុជានរោម, ជនជាតចិាម នៅនវៀតណាមកណាា ល ឬ 
អតតីរបនេសចម៉,៉ ជនជាត ិ Hmong , ជនជាត ិ ចនិ និង ជនជាតយិនួ ឬ ជនជាតិ   
កញិ Kinh ជានដើម ។  បណាា ជនជាតទិាងំ ៥៤  ននះ នគនៅថាជនជាតិនវៀតណាម 
(ជនជាតនិនរបនេសនវៀតណាម) ឬ ពលរដឋនវៀតណាម  (ពលរដឋននរបនេសនវៀតណាម)។ 
ចំខ្ែកជនជាតមិយួខ្ដលខ្មមរធ្លល បន់ៅថា យនួ ៗ នោះ នគនៅថា ជនជាត ិKinh ។ 

ទីរកុងព្រពនគរ 

គឺជាោរឆ្លុះបញ្ចា ងំពីោរក្រ ើ្ ក្អើងពូជសា្ន៍? 

កសិករខ្មមរនរោម ៥ របូ នៅនមតា
មាតរ់ជូក ថ្មីៗននះរតូវបានអាជាា ធរនវៀត
ណាមចាបម់លួន បោា បព់ីខ្មមរទាំងនោះ
បាននចញតវ៉៉របឆាងំនោយនចាេថា នវៀត
ណាម ចូលនៅរចូតរសូវពីខ្រសរបស់ពួក
គាត ់។  

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន
៥ ោកន់ៅកនុងភូមនិោធី ឃុអំាងគឺ រសកុ
េិននបៀង នមតាអានយ៉៉ង ឬ នមតា
មាតរ់ជូក េឹកដខី្មមរកមពុជានរោម រតវូបាន
អាជាា ធរនវៀតណាមចាបឃុ់ំមលួននៅនថ្ងពុធ 
១៧ ខ្មកុមភៈននះ នោយសារខ្តពួកគាត់

បាននចញមុមតវ៉៉និងរារាងំមនិឲ្យអាជាា
ធរនវៀតណាមមក រចូតយករសវូេំុនៅកនុង
ដីខ្រសរបស់គាតច់ំនួន ៣ ហិកតា ខ្ដល
កំពុងខ្តមានេំោស់នោះ ។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន
៥ ោកខ់្ដលបានរងោរចាបឃុ់ំ មលួនមាន
នមម ះ ោង រ៉ា, ោង មន, នៅ នវឿន, នៅ 
ឈនិ និង ោង រសី នៅកនុងឃុំអាងគ ឺ
(An Cư) រសុកេិននបៀង (Tịnh Biên)
នមតាអានយ៉៉ង ឬ នមតាមាតរ់ជកូរបនេស
នវៀតណាម េកឹដខី្មមរកមពុជានរោម ។ 

( អានតអតថបេនៅេពំរ័េី ៣ ) 

អាជាា ធរក្វៀតណាមចាបខ់្មែរក្រោម ៥
នាក ់កនងុក្រឿងទំនា្ដ់ី 

ស្តសាីជនជាតិខ្មមរនៅនមតាមាតរ់ជកូ កមពុជានរោម  រតវូបានអាជាា ធរនវៀតណាមោតន់ទាស
ឲ្យជាបគុ់កោលពឆីាន នំៅ នោយពកួគាតរ់គានខ់្តទាមទារឲ្យអាជាា ធរនវៀតណាមសងដី

នករដូនតាមលួនមកវញិ ខ្ដលរោឋ ភបិាលបានយកខ្ចកឲ្យជនជាតយិនួ ។ VTV  

សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ រតវូោរអនកមាននេពនោសលយនរចៀង នភេរបសុនងិរសី ខ្ដលមានកនំែើ តជាខ្មមរនៅកមពុជានរោម នងិមានសំននៀងជាខ្មមរនរោម ។ ពត័ម៌ានបខ្នថមសូមទាកេ់ង ៖ េូរស័ពាៈ០៩៩ - ៥៣២ - ៤០០   

( អានអត្ថបទននះនៅទពំរ័ទ ី៦-៧ ) 
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ព័ត៌មានជាត ិ
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លិែិត្អនុញ្ញា ត្ច្បាបន់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បះថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នន  ំ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអានមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA ,ត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជាៈ ផទះនលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ា 3 សង្កា ត្ស់ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជយ័ រាជធានីភននំពញ 
ទូរស័ពទ: (408) 550 5060 , (855) 99 532-400 , (855) 017369-683   នគហទំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខមល៉: preynokornews@gmail.com 

នោះពុមព៖នរាងពុមពអងគរ ផទះនលែ ៦២ អានប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលនោក  រាជធានីភននំពញ 

UNPO: ោរចាប់បញ្ជូនជនក្ភៀ្មលួនរតឡប់វិញ គឺជាបតាប័នទារណុកមែ «ចាប់ពីមទះក្ប្តះេូលក្ភលើង» 
នរោយពនីបើកកិចចរបជុរំបចាំឆាន ំ

របស់មលួនអស់រយៈនពល ២ នថ្ង ចាបព់ីនថ្ង
េី ៥ ដល់នថ្ងេី ៦ ខ្មកុមភៈ នៅេរីកុង
Room របនេស Italy នោះមក  ពីេី
រកុង Hague របនេស Netherlands 
អងកោររបស់របជាជន និង របជាជាតិ
ខ្ដលគាម នតណំាង នៅោតថ់ា UNPO 
បាននចញនសចកាីខ្ថ្លងោរែ៍ ជាបោា ន់
មួយចុះនថ្ងេ ី ០៩ ខ្មកុមភៈ ឆាន  ំ ២០១០ 
ថា ោរចាបប់ញ្ជូ នជននភៀសមលួនរតឡប់
វញិគជឺាបតាបន័ទារែុកមម «ចាបព់ីមាះ
នបាះចូលនភលើង» ។ 

នថ្ងេី ៥-៦ ខ្មកុមភៈ   កនលងនៅននះ
មានកចិចរបជុំមយួ ខ្ដលបាននរៀបចនំឡើង
នោយអងគោររបជាជន និងរបជាជាតិ
ខ្ដលគាម នតណំាង (UNPO) និង គែ
បកស Radical នោយបានពិភាកានតា ត
នៅនលើបញ្ហា សំខាន់ៗ មួយចនំួន មាន
ដូចជា បញ្ហា ជននភៀសមលួន ខ្ផនោរ និង
យុេធសាស្តសា របស់គែៈកមមោរោយក
អងគោរ UNPO រពមទាំងមានោរបក
រសាយរបស់វ៉គមិនននអងគោរ UNPO 
តាមេូរេសសនផ៍ាយតា ល់ នលើបណាា ញ
អុីននធើែិតផងខ្ដរ ។ 

នសចកាីខ្ថ្លងោរែ៍ននះ មានមលឹម
សារថា ៖ «សននសីិេខ្ដលរតូវបាននបើក
នឡើងនោយរពឹេធសមាជកិ Marco per-
duca ខ្ដលជាអនកនលើកយកនូវបរបិេនន
បញ្ហា នោយទាញនហតុសំអាងថា មាន
មនុសស ៧៤៧០០០ ោកេូ់ទាំងពិភព
នោក បចចុបបននរតវូប៉ានរ់បមាែចំនោះ
នសចកដីតរមូវោរោរតាំងលំនៅថ្មី ។ រឯី 
នោកសមាជិកសភា Hon Matteo 
Meccacci ជារបធ្លនរកុមេីមយួទាក ់
េងនឹងខ្ផនកសិេធិមនុសស OSCE ននស 
ភាតណំាងរាស្តសា បានសងកតធ់ងនថ់ា ោរ
នធវើមនិឲ្យមានភាព អយុតាធិមន៌កើតនឡើង
ជាថ្មីនោះ គឺមនិរតឹមខ្តជាេរមងន់នោរ
ពាបាលមយួប៉ុនណាោ ះនេ ខ្តជាសញ្ហា
ោរោរនូវនសរភីាពរបស់ពលរដឋ និងជា
មូលោឋ ន នដើមបធី្លោដល់ោរទាមទារ
សូមសិេធិរជកនោនខ្ផនកខាងននយ៉បាយ
ខ្ដលមនិនតដ ត នៅនលើផលរបនយ៉ជន ៍
ជាតិ ។ នោករសី Maysing Yang 
ខ្ដលជាអនុរបធ្លនរបស់អងគោរUNPO
បានសងកតធ់ងនថ់ា ោតពវកិចចជានរចើនរតូវ
បានរោំយនចាល នោយពុសំមនហតុ
ផលនៅកនុងោរអនុវតារបស់ពួកនគ ។ 

នោក Jurgen Humburg មកពី
សនងោរជានម់ពស់េេលួបនាុកខ្ផនក ខាង
ជននភៀសមលួន របស់អងគោរសហរបជា
ជាតិបានកែំតថ់ា មនុសសនយើងរគប់ៗ

មានសិេធិនដើមបចូីលរមួោរោរច៉បអ់នារ
ជាតិ ប៉ុខ្នាពុំទានម់ានោរបញ្ហជ កថ់ា
មនុសសរគប់ៗ របូមានសិេធិ នដើមបខី្សវងរក
ោរគាំោរនេ នហើយោរនរបើោកយននះ
ខ្ដលោំឲ្យមានោរអះអាង របកបនៅ
នោយភាពសមុកសាម ញចំនោះោរនធវើមនិ
ឲ្យមានភាពអយុតាិធមោ៌នខ់្តអារកក ់។ 

បែឌិ តDavid Donat-Cattin 
ខ្ដលជារបធ្លនននសមាជិកសភា
តំណាងរាស្តសាេេួលបនាុកកិចចោរ
សាកលបានអោំវោវឲ្យមានោរនចាេ
សួរនៅនលើអតថនយ័ននោកយខ្ដលនៅកនុង
ច៉បអ់នារជាត ិ ជាពិនសសគនំិតេេួល
មុសរតូវនដើមបោីរោរនិងបាននយិ៉យថា 
សិេធិមនុសសមនិរតូវបានរតឹបនាឹងមកនលើ
របជាជននេ ប៉ុខ្នាគួរខ្តផដល់ឲ្យដល់
មនុសសរគបរ់បូ។ 

 នោកMarino Busdachin 
ខ្ដលជាអគគនលខាធោិររបស់អងគោរ 
UNPO បានពនយល់ថា កែំតន់ហតុនន
ោររបរពតឹាបេឧរកិដឋរបស់រដឋជានរចើន
ខ្ដលបានបញ្ជូ នមនុសសឲ្យរតឡបន់ៅ
របនេសរបស់ពួកនគវញិ ខ្ដលអាច
របឈមជាមួយនឹងោររបហារជវីតិឬ
សាថ នភាពោោខ្ដលពួកនគពតិជាមាន
នរគាះថាន កច់ំនោះោររស់នៅកនុងរបពន័ធ
ននយ៉បាយ ននោរសមាល បរ់ប  ល័យពូជ
សាសនខ៍្ដលជាសញ្ហា មយួននភាពជាក់
ខ្សដង នហើយមានករែីជានរចើននេៀត
ខ្ដលនយើងមនិបានដឹងអវទីាំងអស់ ឬក៏
ជាពត័ម៌ានមួយខ្ដលរគានខ់្តនយើងដងឹ

មនិទានន់ពល។ 
នោក Dolkun Isa ខ្ដលជាអគគ

នលខាធិោរ ននសភា Uyhur ពិភព
នោក បានពនយល់ថា សាថ នភាពដធ៏ងន ់
ធងររបស់ជនជាតិ Uyhur ខ្ដលបាន
នភៀសមលួនពីរបនេសចនិនោះ រតវូបាននគ
នចាេរបោនជ់ាបោ់កព់ន័ធ កនុងចលោ 
Urumchi ោលពីខ្មកកកោ ឆាន  ំ២០០៩ 
ខ្ដលបានបញ្ជូ ន ជនខាងនលើរតឡបន់ៅ
ោនរ់បនេសចនិវញិ មានោរនធវើកូដកមម
យ៉៉ងខាល ំង ខ្ដលរបឈមនឹងោរនធវើេុកខ
បុកនមនញនហើយនរឿងខ្ដលនរគាះថាន កជ់ាង
នគនោះ គឺមនុសស ៣៤ ោក ់ មាន ៩ 
ោករ់តូវោតន់ទាសរបហារជីវតិ  និងជា
នរចើនោកន់ផសងនេៀតបានបាតម់លួន ។ 

 នោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ រប 
ធ្លនរបតិបតាិ សហពន័ធខ្មមរកមពុជានរោម
បានពែ៌ោអំពកីរែី ខ្ដលសមុក
សាម ញរបស់ខ្មមរនរោម នោយសារខ្ត
ោយវោិរ របស់របនេសកមពុជាចំនោះ 
ោរផដល់សញ្ហជ តិដល់អនកសូមសិេធិរជក
នោនខ្ផនកននយ៉បាយ នោយគាម នោរ
ផដល់ឲ្យនូវសិេធជិាពលរដឋនពញេ។ីនមម ះ 
ខ្មមរនរោម រតូវបាននគតល ស់បដូរឬខ្របរបួល
និងេីកខ្នលងកំនែើ តរបស់នគរតវូបានខ្ក
ខ្របនោយេុកពួកនគរស់នៅដូចកនុងគុក 
ឬគាម នផាះសំខ្បង នហើយមនិរពមផដល់
អតាសញ្ហា ែបែ័ោ ដល់ពកួនគ ។ 

នោក Anthony Lee កនុងោមជា
សភាននរបជាជន Hmong ពិភពនោក
បានពែ៌ោនូវកងវល់ដធ៏ខំ្ដលមានមក

នលើរបជាជន Hmong របខ្ហល ៤០០០
ោកខ់្ដលនថ្នធវើមាតុភូមនិិវតានឲ៍្យរតឡប់
នៅរបនេសោវវញិ ពីជំរុជំននភៀសមលួន 
ខ្ដលបាននគេេួលសាគ ល់នោះ ។ 

នោក Sergio Stanzani ជា
របធ្លនននគែបកស Radical បាននឹក
នឃើញ នៅនពលខ្ដលរបនេសអុតីាលី
មានសកមមភាពជាកខ់្សដងរបស់ពួកនគ 
នហើយបានផដល់ោរគាំរេរបស់គាតដ់ល់
អនកខ្ដលបាននយិ៉យទាងំអស់នោះ។ 

នោក Hon.Jean — Leonard 
Touadi  ជាសមាជកិសភាបានសនន ិ
ោឋ នថា កចិចរបជុំននះ គជឺាកងវល់សំខាន់
ផងខ្ដរចនំោះគែបកស Radical »។ 

នោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ ោយក
របតិបតាិសហពន័ធខ្មមរកមពុជានរោម ខ្ដល
ជាសមាជិក ននគែៈកមមោរោយក
អងគោរ UNPO ខ្ដរនោះ បានមាន
របសាសនថ៍ា កិចចរបជុនំនះ មានរយៈ
នពល ២ នថ្ងគនឺៅនថ្ងេី ៥-៦ កុមភៈ នហើយ
ោរពភិាកាខ្ចកនចញជា ៣ វគគធំៗ រមួ
មានកចិចរបជុំនៅសភាអុតីាលី ោរជខ្ជក
គាន ជុំវញិបញ្ហា ជននភៀសមលួន នងិកិចច
ជខ្ជកគាន របស់គែៈកមមោរោយកអងគ
ោរ UNPO ។ 

ទាកេ់និនឹងោរនលើកនឡើង អំពី
បញ្ហា ជននភៀសមលួនននះខ្ដរ នោក ថាច ់
ង៉ុក ថាច ់ បានឲ្យដងឹថា  កនុងកិចចរបជុំ
នោះ បានជខ្ជកគាន យ៉៉ងយកចតិាេុក 
ោកម់កនលើជននភៀសមលួន រមួមានជន
នភៀសមលួនខ្មមរនរោម ម៉ុងនតញ៉៉ Hmong 

និង Uyhur ។  
កិចចពភិាកាអំពកីរែីជននភៀស

មលួនននះ នោក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បានមាន
របសាសនប៍នានេៀតថា អងគរបជុំបាន 
នតា តោរយកចិតាេុកោកន់លើ ោរមនិ
យកចតិាេុកោក ់ ពសំីណាករ់ោឋ ភបិាល 
នថ្ ខ្ដលបានចាបប់ញ្ជូ នជននភៀសមលួន
ខ្មមរនរោមមករបនេសកមពុជា នងិោរ
ចាបប់ញ្ជូ នជននភៀសមលួន Hmong នៅ
ោនរ់បនេសោវ រពមទាំងោររពនងើយ
កននាើយពីរោឋ ភបិាលកមពុជា ខ្ដលបាន
ចាបជ់នជាតិ Uyhur បញ្ជូ ននៅរបនេស
ចិន ជានដើម ។   

នៅកនុងកិចចរបជុំនោះ មានោរចូល
រមួរបស់តណំាងជានម់ពស់មកពី អងគោរ 
UNHCR សភាជាតិអុីតាលី តណំាង
សាថ នេូតោណាោ កូនរខ៉ាងតបងូ និង  
គែៈរបតភូិននសាថ នេូតនតវ៉៉នផ់ងខ្ដរ។ 

នរៀងរាល់ឆាន អំងគោរ UNPO ខ្តង 
នរៀបចំឲ្យមានកិចចជួបជុយ៉ំ៉ងននះ នដើមប ី
ជាោរវ៉យតនមលអំពី ខ្ផនោរតនៅខាង
មុម នងិោរពិនតិយមកនលើសមាជិក
សកមម ឬ សមាជកិអសកមម នងិោរ
បញ្ចូ លបខ្នថមនូវសមាជកិថ្មី ឬកោ៏រដក
នចញនូវសមាជិកទាងំឡាយណាខ្ដល
មនិនគារពតាមលកខមែឌ  របស់អងគោរ
UNPO ។ ជាមយួគាន ននះខ្ដរ នោក   
ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បាននលើកនឡើងពីភាពនដ
គូជាមយួនងឹគែៈបកសចរំះុអុីតាលី
( Partito Radicale Nonviolento 
transnazionalee transpartito )
ខ្ដលមានអាសនៈកនុងរដឋសភា និងរពឹេធ 
សភាអុតីាលីនោះ ។ នហើយខ្ដលជានិចច
ោលគែៈបកសមយួននះ ខ្តងនរជាម 
ខ្រជងនិងរះិរកមនធាបាយនដើមបជីយួ ដល់ 
សហពន័ធខ្មមរកមពុជានរោម (KKF) ។ 

នរោយពបីានបញ្ច បក់ិចចរបជុមំួយ
ននះ គែៈកមមោរសនរមចនចញនសចកាី
ខ្ថ្លងោរែ៍មយួ មាន ៥ ចំែុចធំៗ គឺ៖ 

េី ១ ជរំញុឲ្យរោឋ ភបិាលខ្មមរ និង
នថ្រតូវខ្តនគារព និងេេួលសាគ ល់សនធិ
សញ្ហា សាីពជីននភៀសមលួន ខ្ដលបានចុះ
ហតថនលខានៅឆាន  ំ១៩៥១ ។ 

េី ២ ជំរញុឲ្យរោឋ ភបិាលខ្មមរ យក
ចិតាេុកោក ់ នលើជននភៀសមលួនខ្មមរនរោម 
ម៉ុងនតញ៉៉ នងិជនជាតដិនេនផសងនេៀត 
ឲ្យសមរសបនៅ នឹងអវីខ្ដលរោឋ ភបិាល
ខ្មមរបានចុះហតថនលខាជាមយួអងគោរស 
ហរបជាជាតិ ។ 

េី ៣ ជរំញុឲ្យរោឋ ភបិាលខ្មមរយក
ចិតាេុកោកន់លើបញ្ហា ខ្មមរនរោម    នៅរប 

  ( តនៅេពំរ័េី ៣ ) 

រកងុនប៉ាយខ្បត៉ នថ្ងេី ០៥ ខ្មធនូ ឆាន  ំ២០០៩៖ ជននភៀសមលូនខ្មមរនរោមរតវួបានអាជាា ធរនថ្ចាបប់ញ្ជូ នមករបនេសកមពុជា ។ 

http://www.radicalparty.org/
http://www.radicalparty.org/


សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ នកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត៌មានជាត ិ

( តពេីពំរ័េ ី១ ) 
របភពបានឲ្យដឹងថា មានកមាល ងំ

នគរបាលនវៀតណាមចំនួនជាង ១០០
ោកប់ានមកនេ៉មពេ័ធចាបម់លួន នៅរគា
ខ្ដលពួកគាតទ់ាំងនោះ មករារាងំមនិឲ្យ
រកុមអាជាា ធរនរបើ នរគឿងចរកចំននួ ២
នរគឿង រចតូយករសូវេំុចំននួ ៣ ហិកតា
នៅនលើដីេំោស់ ។ 

ស្តសាីខ្មមរកមពុជានរោមនមម ះ ោង    
នរម៉ អាយុ ២៩ ឆាន  ំ នៅកនុងភូមនិោធី ឃុំ
អាងគឺ រសុកេិននបៀង នមតាអានយ៉៉ង ឬ
នមតាមាតរ់ជូក របនេសនវៀតណាម េឹកដី
ខ្មមរកមពុជានរោម ខ្ដលអាជាា ធរនវៀត  
ណាមបានចាបឱ់ពុកនិងមាា យ ឃុមំលួន 

បានខ្ថ្លងរបាបវ់េិយអុាសីុនសរតីាមេូរស័ពា
មកថា ៖ «ខ្មឱ៉មាុ ំនគចាបន់ៅអស់នហើយ 
ពិបាកចិតាណាស់។ ឥឡូវនថ្មើរននះនគជួល
អនកមករចតូនពញខ្តខ្រសហនឹង»។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមជា
អនកជិតខាងបានខ្ថ្លងថា ៖ «រចូតរសូវ
ហនឹងនគយកម៉ាសីុននគពីរ ឥឡូវនគរចូត
អស់នហើយ ។ នគចាប៥់ោកន់ៅសាោ
រសុក (ចាបព់រីពឹកនថ្ង ១៧ កុមភៈ) មកពី
នយើងតវ៉៉កំុឲ្យរចូតរសូវនយើង ឥឡូវវ៉រចូត
យកអស់នហើយ វ៉យកម៉ាសីុនមកពីរ
នរគឿង» ។ 

វេិយអុាសីុនសរ ី បានពាយ៉មទាក ់
េងនៅសាថ នេូតនវៀតណាម នៅកនុងរប 

នេសកមពុជា នដើមបសំុីនសចការីបតកិមមចំ 
នោះនហតុោរែ៍ខាងនលើននះ ប៉ុខ្នាគាម ន
អនកេេួលនឆលើយតប ។ 

រពះភកិខុសងឃរពះោម ថាច ់ សុ     
វណាោ រ៉ា ជាអនកោំោកយននសហពន័ធខ្មមរ
កមពុជានរោមពិភពនោកនៅកនុងរបនេស 
កមពុជាបានមានរពះនថ្រដីោថា ៖ «អំនពើ
ននះដូចជាោរឆកប់លន ់ ។ រោឋ ភបិាល
យួននធវើននះ នដើមបកំុីឲ្យរបជាពលរដឋខ្មមរ
នរោយនៅយកដី នកររបស់គាត ់ ។ ...
សភាពោរែ៍ហនឹងធងនធ់ងរណាស់ ោរ
រនំោភសិេធទិាំងកនរមាល របស់រោឋ ភ ិ 
បាលយួនខ្ដលបានរនំោភសិេធមិកនលើ
របជាពលរដឋខ្មមរហនឹង»។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន
៥ ោកន់ោះ កំពុងខ្តរតូវបានឃុមំលួននៅ
ឯសាោរសុកេិននបៀង នមតាអានយ៉៉ង 
ឬនមតាមាតរ់ជកូនៅនេប ើយ ។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមទាំង
នោះ និងរគួសារដនេនេៀតនរចើនរយរគួ 
សារ បានរងោររបឹយកដីធលីជានរចើនរយ
ហិកតាតាំងពឆីាន  ំ ១៩៧៩ មក នោយ 
សារខ្តពួកគាតប់ានរតន់គចមលួនពីដផីាះ
សខ្មបងនិងដីខ្រស កសិកមមរបស់មលួននៅ
រគាខ្ដលមានវ៉យរបយុេធគាន រវ៉ងកងេព័
ខ្មមរ រកហមនិងកងេព័នវៀតណាម ។ 

រគួសារទាំងនោះបាននងើបតវ៉៉ទាម 
ទារដីធលកីសិកមមនោះមកវញិោលពី ឆាន ំ

១៩៩៧ និងឆាន  ំ១៩៩៨ ប៉ុខ្នាបានរងោរ
បស្តកក បនិងតាមចាបម់លួន ៕ RFA 

អាជាា ធរក្វៀតណាមចាបខ់្មែរក្រោម ៥ នាក ់កនងុក្រឿងទំនា្ដ់ ី

នោករដឋមស្តនារីកសួងពត័ម៌ាន នមៀវ 
កញ្ហា រេិធ នៅនថ្ងអកគ រ បានយល់រពមឱយ
អងគោរ សមាគម ខ្មមរកមពុជានរោម  ផសពវ 
ផាយពត័ម៌ានអំពីវបបធម ៌ និងរបវតា ិ  
សាស្តសាខ្មមរកមពុជានរោមនៅតាមសាថ នីយ
វេិយជុាតិ ចំនួន ៧ កខ្នលងនៅកនុងេរីកុង
ភននំពញនិងនៅតាមនមតាមួយចំនួន ។ 

អងគោរ-សមាគមខ្មមរកមពុជានរោម
បាននសនើសំុនម៉ាងវេិយជុាតិ ផាយអំពខី្មមរ
កមពុជានរោម នៅនោក នមៀវ កញ្ហា រេិធ 
រដឋមស្តនាីរកសួងពត័ម៌ានោលពីនថ្ងេី ៧ 
ខ្មមករា ឆាន  ំ២០១០ ។ 

នោក នមៀវ កញ្ហា រេិធ រដឋមស្តនាី
រកសួងពត័ម៌ាន បានខ្ថ្លងរបាប ់ VOA 
ថានយើងបានឯកភាពសំនែើ  សំុនម៉ាង 
ផាយរបស់វេិយជុាតិអពំីខ្មមរកមពុជានរោម
ជានគាលោរែ៍ប៉ុខ្នារកសួងបាននលើក
េឹកចិតាដល់អងគោរ-សមាគមខ្មមរកមពុជា
នរោមឱយពិភាកាជាមយួរបធ្លនសាថ នីយ
និមួយៗ ។ 

នោក នមៀវ កញ្ហា រេិធ បានមានរបា
សាសនថ៍ា៖ «ជានគាលោរែ៍ មាុ ំឯក
ភាពកនុងោរផាយ ប៉ុខ្នា នរឿងកមមវធិី
លមអតិនម៉ាង នពលនវោ គាតរ់តវូនៅ
ទាកេ់ងជាមួយរបធ្លនសាថ នីយនិមយួៗ 
នហើយរកសួងមនិខ្មនជាអនករតួតនៅនលើ
សាថ នយីនេ ។ មាុបំានឱយគាតន់ៅជខ្ជក
ជាមួយរបធ្លនសាថ នយីទាងំអស់នោះ»។ 

អងគោរ-សមាគមខ្មមរកមពុជានរោម
បាននសនើសំុផសពវផាយអពំីវបបធមេ៌ំននៀម 
េមាល ប ់ របនពែី អកសរសាស្តសា ភាសា 
និងពងាតារខ្មមរកមពុជានរោម នៅតាម
សាថ នយីវេិយ ុFM ជាតិចនំួន ៧ សាថ នីយ
នៅេរីកុងភននំពញ នមតារកនចះ នមតាកំពង់
ចាមនមតាសាវ យនរៀង នមតាតាខ្កវ នមតា
កំពត  និងនមតារពះសីហនុ កនុង ១ នថ្ង ១ 
នម៉ាងនោយមនិគិតនថ្ល។ 

នោក អាង ចន័ារេិធ អតីតសកមម
ជនសិេធិមនុសសខ្មមរកមពុជានរោម បាន  
សខ្មាងោរនរតកអរចនំោះ ោរយល់រពម

េេួលយកសំនែើ របស់ខ្មមរកមពុជា ពី
រកសួងពត័ម៌ាន ។ 

នោក អាង ចន័ារេិធ មានរប 
សាសនថ៍ា ៖ «មាុ ំគិតថា វ៉ជាចែុំច
មួយវជិជមាន ខ្ដលរោឋ ភបិាលេេលួយក
សំនែើ  នហើយអនុញ្ហា តឱយខ្មមរកមពុជា
នរោម នធវើោរផសពវផាយបានតាមរលក
ធ្លតុអាោសរបស់ជាត ិ  នដើមបលុីបប ំ
បាតនូ់វោរនរ ើសនអើង  និងោររនំោភសិេធិ
មនុសសោោនលើពួកគាត ់» ។ 

នោក នមៀវ កញ្ហា រេិធ បានបញ្ហច ក់
ថា រកសួងពត័ម៌ានបានខ្ែោំឱយអងគ
ោរ-សមាគមខ្មមរកមពុជានរោម នធវើោរ
េំោកេ់ំនងនោយតា ល់ជាមួយសាថ នីយ
និមួយៗ  នដើមបតីល ស់បាូរនយ៉បល់ព ី 
លកខែៈបនចចកនេសននោរផលិតកមមវធិី
ខ្ដលរតូវផាយ ។ 

នោក នមៀវ កញ្ហា រេិធ បានមា
របសាសនថ៍ា៖ «គាតម់ានរបាករ់បស់ 
គាតន់រចើនខ្ដរ ប៉ុខ្នានយើងរគានខ់្តអាច

ផាយបញ្ចុ ះនថ្ល ។ មាុ ំមនិដឹងនេ អំពីនរឿង
ននះ ។ ប៉ុខ្នានបើសាថ នីយណាអាចមនិគិត
នថ្លផាយបានសាថ នយីនោះ មនិគតិនថ្ល
នៅ ។ វ៉មនិបញ្ហា អវនីេ» ។ 

នោក ថាច ់ នសោឋ  បានបញ្ហច ក់
ថា ោរផាយកមមវធិីអំពខី្មមរកមពុជានរោម
ននះមាននគាលបែំងខ្ថ្រកា នលើក
តនមកើង និងជរមញុោរអភរិកសវបបធម ៌ រប 
នពែី េំននៀមេមាល ប ់ អកសរសាស្តសា 
ភាសា អតាសញ្ហា ែខ្មមរនរោម និង
របវតាិសាស្តសាខ្មមកមពុជានរោម ឱយបានគង ់
វងសសរមាបម់នុសសជោំនន់រោយ ។ 

នោក ថាច ់ នសោឋ  បានមានរប 
សាសនថ៍ា៖ «នយើងមានោររពួយបារមភ
អំពីលេធភាពននោរផាយតាមសាថ នីយ
វេិយទុាំង ៧ ននះ នៅនពលខ្ដលនយើង
ពិភាកាគាន  វ៉អាចបះ៉ោល់ ពីនរោះ
ោលណាោរផាយនរឿងខ្មមរនរោម ខ្តង
ខ្តនយិ៉យ អំពោីរតសូ៊ និងេុកខលំបាក 
ដូចជាបចចុបបននននះ អាជាា ធរនវៀតណាមក ំ

ពុងខ្តហាមខ្មមរនរោម    នមើលេូរេសសន៍
សាា បវ់េិយខុ្មមរ និងនរៀនអកសរសាស្តសាខ្មមរ ។ 
វបបធម ៌ អកសរសិលប ៍ និងេំននៀមេមាល ប់
មួយចនំួនរតូវបានរតឹបនាឹង នងិលុប
បំបាតន់ចាល ។ នយើងនលើកនឡើងករែី
ននះ» ។ 

របធ្លនសាថ នីយវេិយ ុFM ជាតចិំនួន 
៧ និង តណំាងអងគោរ-សមាគមខ្មមរ 
កមពុជានរោមនរគាង នឹងជួបពភិាកាគាន
នៅសបាា ហ៍នរោយ ។ 

នោកអ៊ ំសំអាត របធ្លនខ្ផនកនសុើប
អនងកតននអងគោរសិេធិមនុសស Licadho 
បានបញ្ហជ កថ់ា វ៉ជាជហ៊ំានវជិជមានមួយ
កនុងោរចូលរមួចំខ្ែក នៅកនុងោរនលើក
កមពស់លេធរិបជាធិបនតយយនៅកមពុជា ។ 
ប៉ុខ្នា  នយើងចងប់ានោរផាយននះឱយ
បានេូលំេូោយខ្ថ្មនេៀត ៕ VOA 

រដ្ឋា ភបិ្តល ប្តនយលរ់ពម្កំ្ណើ ្ុផំសពវផាយ តាមវទិយជុាតអិំពីខ្មែរកមពជុាក្រោម   

( តពេីពំរ័េី ២ ) នេសកមពុជាជុំវញិ
ោរនធវើអតាសញ្ហា ែបែ័ោ   បញ្ហា សុម
ភាព និងនសចកាីរតវូោររបស់ជននភៀស
មលួនខ្មមរនរោម ខ្ដលរតូវបានអាជាា ធរនថ្
ចាបប់ញ្ជូ នមក ។ 

េី ៤ ជំរញុឲ្យរោឋ ភបិាលនថ្ និង
ោវយកចតិាេុកោក ់ នលើជននភៀសមលួន 
Hmong ខ្ដលនថ្បានចាបប់ញ្ជូ នជាង 
៤០០០ ោក ់ ោលពីចុងឆាន  ំ ២០០៩ 
និងនធវើយ៉៉ងណា នដើមបបីងកលកខែៈ
កយរសលួ ដល់អងគោរនរៅរោឋ ភបិាល
អាចចូលនៅជបួនោយតា ល់ ។ 

េី ៥ ជរំញុឲ្យរោឋ ភបិាលចិន រតូវ
ខ្តនគារពសិេធជិនជាតិនដើម Uyhur  ច ំ
នួន ២០ របូ ខ្ដលរោឋ ភបិាលខ្មមរចាប់
បញ្ជូ នោលពីឆាន កំនលងនៅ នហើយអំោវ
ោវឲ្យរបនេសចិនផាល់នៅេីកខ្នលង

ច៉ស់ ោស់ចនំោះជននភៀសមលួន Uy-
hur ទាំងនោះ  ។ 

អនកតណំាងជានរចើនរបូជាសមាជកិ
អងគោរ UNPO និងមានសមាជិករបស់
មលួនជានរចើនរបូនេៀត កនុងនោះ រមួមាន
ជនជាតិ Uyhur នៅភាគខាងនកើតននេូ
គីសាថ ន តណំាងជនជាតិខ្មមរនរោមនន
ខ្ដនដកីមពុជានរោម ឬភាគខាងតបងូនន
របនេសនវៀតណាម  នងិជនជាត ិ
Hm o n g  បានរតូវអនញ្ជ ើញឲ្យចូលរមួ
ពិភាកាអពំីសាថ នភាពបោា ន ់ ខ្ដលមាន
ផលបះោល់ នលើតបំនរ់បស់ពួកនគមាន
ក់ៗ  ។ សមាជិកជានរចើនននគែបកស
អហិងា Radical និងគែៈរបតិភូ
សមាជកិសភា Radical ខ្ដលសថិតនៅ
កនុងរកមុគែបកសរបជាធិបនតយយ នន
សភា Italy បានពភិាកាកនុងកិចចរបជុំ

មួយននះខ្ដរ ។ សននសីិេននះ មានោរ
ចូលរមួជាអធិបតីរបស់នោក Hon , 
Matteo Mecacci, សមាជិកសភា
ខ្ដលទាកេ់ង នឹងរបាយោរែ៍សិេធិ
មនុសសរបស់ OSCE ននកិចចរបជុសំភា 
នហើយវ៉គមិនខ្ដលនិងចូលរមួនោះមាន
នោក Jurgen Humberg មកពីអគគ
សនងោរជានម់ពស់េេលួបនាុកជននភៀស
មលួន ននអងគោរសហរបជាជាតនិៅោត់
ថា (UNHCR) រពឹេធសមាជិកនោក 
Marco Perduca និង Hon. Jean-
Leonard Touadi និងសមាជិកសភា
ជានរចើននេៀត ។ 

ោលពខី្មធនូឆាន  ំ ២០០៩ កនលងនៅ
ននះ យ៉៉ងនហាចណាស់មានជនជាតិ
Uyhur ២០ ោក ់ ខ្ដលរតវូបាននគចាប់
បងខំឲ្យរតឡបព់ីរបនេសកមពុជា នៅោន់

របនេសចនិវញិ ជននភៀសមលួនខ្មមរនរោម
២៤ ោករ់តូវបាននគចាបរ់តឡបម់ក  
កមពុជាវញិ នោយនគរបាលននរបនេស
នថ្ នហើយរោឋ ភបិាលនថ្បានបងខំជនជាតិ
Hmong ជាង ៤០០០ ោកឲ់្យនធវើ
មាតុភូមនិិវតានៅរបនេស ោវ វញិ ។  
ពួកនគមាន ក់ៗ មានោរខាវ យមវល់ថា ពួក
ជននភៀសមលួនទាំងនោះ អាចរបឈមនៅ
នឹងបញ្ហា សំខាន់ៗ  គោឺរនធវើទារែុកមម 
និងករែីមលះនេៀត អាចមានដល់ោរ
ោតន់ទាសរបហារជីវតិនលើជននភៀសមលួន 
Uyhur នៅរបនេសចិន ។ 

នយ៉ងតាមចណំារមយួច៉បរ់បស់
រពះករណុារពះបាេសនមាច ននរាតាម 
សីហនុ បានខ្ចងថា ជនជាតិខ្មមរ នៅ
កមពុជានរោម នពលមននជើងចូលដល់
េឹកដីកមពុជា បានេេលួសញ្ហជ តកិមពុជា

នោយសវ័យរបវតាិ ។ ខ្តជាញឹកញយ
មានោររះិគនថ់ា រោឋ ភបិាលខ្មមរមានោរ
នរ ើសនអើង និងមវះោរេេួលមុសរតូវ
ចំនោះមុមច៉ប ់ ដល់ខ្មមរនរោមខ្ដល
បានមកតាងំេលំីនៅកនុងរបនេសកមពុជា 
ដូចជា ោរចាបអ់តតីរពះរគូ េមឹ សាមន 
បញ្ជូ នឲ្យតុោោរនវៀតណាមោតន់ទាស

ជននភៀសមលួនខ្មមរនរោមនៅមុមោរយិ៉  
ល័យ UNHCR ោលពនីថ្ងេី ២៨ ខ្មធនូ 
ឆាន  ំ២០០៩ នដើមបសំុីសិេធរិជកនោន ។   

កសិករខ្មមរនរោមរតវូអាជាា ធរយួនវ៉យ
នរោះទាមទារដីនករដូនតា ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ នកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៤ 

សារព័ត៌មាន 

 តុោោរនមតាតាខ្កវ នៅនថ្ងេី ១៩ ខ្មកុមភៈ  បានសនរមចនលើកខ្លងោរនចាេរបោនន់លើនោក សុម នសរ ីអនកយកពត័ម៌ានវេិយអុាសីុនសរ ីកនុងនរឿងកាីផាយពត័ម៌ានមនិពិត ។ 
អងគោរសិេធិមនុសស និងកលឹបអនកោខ្សត បានសាេរ និងចាតេុ់កជាគំរ ូនលើកដំបងូ ខ្ដលតុោោរគួរខ្តអនុវតានលើនរឿងកាី ចំនោះអនកោខ្សតខ្មមរនផសងនេៀត ។  

នសចកាសីនរមចយ៉៉ងដូនចនះ បាននធវើ
នឡើង បោា បព់ីតុោោរនមតាតាខ្កវ បាន
នបើកសវោោរជំនុំជរមះ នលើសំែំុនរឿង
ផាយពត័ម៌ានមនិពិត ោលពនីថ្ងេី ៩ 
កុមភៈ ឆាន  ំ២០១០ កនលងមក ។ 

នោក សុម នសរ ីអនកយកពត័ម៌ាន
វេិយអុាសីុនសរ ី រងនូវោរនចាេរបោនព់ី
បេផាយពត័ម៌ានមនិពិត នរោយនពល
នោកបានរាយោរែ៍ ពអីំនពើពុករលួយ 
កនុងជនមាល ះសហគមនខ៍្មមរឥសាល ម នៅ
រសុកបូរជីលសា នមតាតាខ្កវ ោលពខី្ម
វចិឆិោ ឆាន  ំ២០០៨ ។ 

កនុងសំែំុនរឿងននះ នោកនៅរកម 
នចង ប៊ុន លី របស់តុោោរនមតាតាខ្កវ 
បានរបោសនៅរពឹកនថ្ងេី ១៩ កុមភៈ ឆាន ំ
២០១០ ននះ នោយសនរមចនលើកខ្លង
ោរនចាេរបោន ់ នលើអនកោខ្សតវេិយអុា 
សីុនសរ ី ។ កនុងនោះ កម៏ានោរនលើក
ខ្លងោរនចាេរបោនន់លើសកមមជនសិេធិ
មនុសសចំនួន ២ របូ នងិបុរសខ្មមរឥសាល ម 
២ របូ នផសងនេៀត នៅកនុងសំែំុនរឿង
ផាយពត័ម៌ានមនិពិតនោះផងខ្ដរ ។ 

នចញព ី សាា បន់សចកាសីនរមចរបស់

តុោោរនមតាតាខ្កវ ោលពរីពឹកនថ្ងេ ី
១៩ ខ្មកុមភៈ នោក សុម នសរ ីអនកយក
ពត័ម៌ានវេិយអុាសីុនសរ ីមនិបាននធវើអតាថ ធិ
ប៉យអវនីេ ។ កប៏៉ុខ្នានោក មួង សុគនធ 

នមធ្លវោីរោរ នោក សុម នសរ ី ខ្ដល
បានចូលរមួសាា បស់ាលរកម បានខ្ថ្លង
ថា ននះជានរឿងខ្ដលមានយុតាិធមន៌ពញ
នលញ ។ មាង៉នេៀត នៅរកមបាននគារព

នូវនគាលោរែ៍ឯករាជយ ោតក់ានីោយ
មនិលនមអៀង នៅកនុងសំែំុនរឿងននះ ។ 

រកុមអងគោរសិេធមិនុសសនិងកលឹបអនក
ោខ្សតកមពុជា បាននចញនសចកាខី្ថ្លង

ោរែ៍ជាបនាបោា ប ់ នោយសាវ គមន ៍
និងសាេរចំនោះោរសនរមចរបស់តុោ 
ោរនមតាតាខ្កវ ។ 

នោក អ ំ សំអាត សកមមជនអងគ
ោរសិេធិមនុសសលីោដូ បានចាតេុ់កោរ
នលើកខ្លងោរនចាេរបោន ់ នលើអនកោ 
ខ្សតវេិយអុាសីុនសរនីនះថា ជាោរនលើក
សាួយនូវនសរភីាពបនញ្ចញមតិ និងជាោរ
នលើកេឹកចតិា ដល់អនកោខ្សតឲ្យហ៊ាន
បនញ្ចញមតិ នោយេូលំេូោយ កនុងវជិាជ
ជីវៈរបស់មលួនជាបនានេៀត ។ 

ចំខ្ែក កលឹបអនកោខ្សតកមពុជា 
របស់នោក ខ្បន៉ សមេិធ ិកប៏ានចាតេុ់ក
នសចកាសីនរមចរបស់តុោោរ នមតាតា 
ខ្កវ ជាគំរមូួយចំនោះោរអនុវតានន៍លើនរឿង
កាីទាកេ់ងនឹងអនកោខ្សត ។ កលបឹអនក
ោខ្សតកមពុជា កប៏ានអំោវោវឲ្យអនក
ោខ្សតរគបរ់បូ នលើកកមពស់ោរនគារព
រកមសីលធមន៌ងិវជិាជ ជីវៈ នដើមបបីំនពញ
នបសកកមម ននោរខ្សវងរកោរពិត
សរមាបប់នរមើសាធ្លរែជន ៕ RFI 

នោក សុម នសរ ីអនកោខ្សតវេិយអុាសីុនសរ ី។ RFI / នមង៉ ហរួ  

តុលាោរក្មតរតាខ្កវ ក្លើកខ្លងោរក្ចាទរបោនក់្លើអនកោខ្្តវិទយអុា្ុកី្្រ ី

 នៅរពឹកនថ្ងរពហសបត ៍េី ១៨ កុមភៈននះ នោក កឹម សុខា របធ្លនគែបកសសិេធិមនុសស ចុះនៅជួបសួរសុមេុកខកសិករជាបន់ទាសកនុងសំែំុនរឿង ដកតរមុយបនកគ លរពំខ្ដន
កមពុជា-នវៀតណាម ជាមយួនោក សម រងសុ ី។ នៅកនុងពនធោគារនមតាសាវ យនរៀង នោក កឹម សុខា បានធ្លោផាល់ថាន នំពេយ និងេំនុកបរមុងនូវោរមវះខាត ជារបចាខំ្ម ដល់អនកនទាស
ពីរនោះ ។  

ដំនែើ ររបស់នោក កមឹ សុខា នៅ
សួរសុមេុកខកសិករជាបន់ទាស និងរកុម
រគួសារពួកនគ នៅកនុងពនធោគារនមតា
សាវ យនរៀង នពលននះ រតូវបាននគនមើល
នឃើញថា នោក កឹម សុខា កំពុងខ្តពា 
យ៉មដនែាើ មយករបជារបិយភាព    ពី
គែបកសសមរងសុ ី នលើនរឿងឈឆឺាអ ល 
ជួយ កសិករេនន់មាយ កនុងនរឿងដក
តរមយុបនកគ លរពំខ្ដនកមពុជានវៀតណាម 
កនុងនមតាសាវ យនរៀង ។ 

កប៏៉ុខ្នា នោក កមឹ សុខា បាន
បញ្ហជ កព់នីមតាសាវ យនរៀងមកថា នោក
ចុះនៅជួបសួរសុមេុកខ នងិផាល់
អំនណាយដល់នោក រពំ ជា នងិអនករសី 
មាស រសី (អនកទាំងពរី ជាអនកនទាសកនុង
នរឿងដកតរមយុបនកគ លរពំខ្ដន កមពុជា- 
នវៀតណាម ជាមួយនងឹនោក សម រងសុ ី) 
នៅនពលននះ គកឺនុងោមមនុសសធម ៌
ខ្ដលជាោយវោិរមនុសស របស់នោក
សុេធសាធ ។ នោក កឹម សុខា ពនយល់
ថា ោរចាបអ់នកទាំងពីរោកគុ់ក នធវើនឡើង

នោយអយុតាិធម ៌ នោយសារអនកទាងំពីរ
រគានខ់្តតវ៉៉នឹងោរបាតប់ងដ់ីខ្រស កនុង
នរឿងនបាះបនកគ លរពំខ្ដនខ្តប៉ុនណាោ ះ ។ 
មាង៉នេៀត នោក កឹម សុខា អះអាងថា 
ននះកជ៏ាោរទាមទាររកយុតាិធម ៌ ដល់
កសិករទាំងពីរ នោយសារមកដល់នពល
ននះ គាម ននមធ្លវ ី ឬ អនកណា ចូលនៅ
នមើលពួកនគនឡើយ។ នោក កឹម សុខា 

បញ្ហជ កថ់ា នោកមនិខ្មននៅនោសោ
ននយ៉បាយនៅកនុងនរឿងរពំខ្ដននោះនេ។ 

ចំខ្ែកគែបកស សម រងសុ ី តាម  
រយៈ នោក គឹម សួរភរិេិធ អនកោំោកយប
នណាា ះអាសនន កប៏ាននមើលនឃើញថា 
ដំនែើ ររបស់នោក កឹម សុខា នៅនមតា
សាវ យនរៀងននះ មនិខ្មនជាោរទាញរប 
ជារបយិភាពរវ៉ងគែបកសរបឆាងំទាំង

ពីរនេ ។ ប៉ុខ្នានោក កឹម សុខា កំពុងនធវើ
តាមលំោរំបស់គែបកសសមរងសុ ី និង
ជាោរឆលុះបញ្ហច ំងថា អនករបជាធបិនតយយ 
គាំរេដល់សកមមភាពរបស់នោក សមរ
ងសុ ី ចំនោះោរដកតរមយុបនកគ លរពំខ្ដន 
នៅនមតាសាវ យនរៀង ។ 

នោក កមឹ សុខា បានចូលជួបសួរ
សុមេុកខកសិករជាបន់ទាស កនុងនរឿង
តរមយុបនកគ លរពំខ្ដន នៅកនុងពនធោ 
គារនមតាសាវ យនរៀង ។ នោកបានផាល់
ថាន ំនពេយ កននាល នមនើយ មុង ភយួ ផាល់
លុយឲ្យមាន ក ់ ៥០ដុោល រ និងធ្លោផាល់
អងករមួយបាវ េមងន ់ ៥០ គីឡូ ជានរៀង
រាល់ខ្ម រហូតដល់ពួកនគនចញពពីនធ 
ោគារ គរឺយៈនពល ១ ឆាន ។ំ 

នោក កឹម សុខា កប៏ាននធវើដំនែើ រ
ចុះជួបរកុមរគសួារកសិករទាំងពីរ នៅឃុំ
សំនរាងរសកុចស្តោា  ខ្ដលជាកខ្នលងនោក
សម រងសុ ី ដឹកោអំនកភូមនិៅដកបនកគ ល
តរមយុរពំខ្ដន ោលពីនថ្ងេី ២៥ តុោ 
ឆាន មុំន (ឆាន ២ំ០០៩) ។ 

អនករសី មាស រសី និងនោក រព ំ
ជា, កសិករនៅរសុកចស្តោា  នមតាសាវ យ
នរៀង ោលពីនថ្ង ២៧ ខ្មមករា រតវូបាន
តុោោរោតន់ទាស  ឲ្យជាបព់នធោគារ  
រយៈនពល មួយឆាន មំាន ក ់ កនុងសំែំុនរឿង
ដកតរមុយបនកគ លរពំខ្ដនកមពុជា-នវៀត
ណាម ជាមួយនឹងនោក សម រងសុ ី។ ក៏
ប៉ុខ្នា នៅនថ្ង១៨កុមភៈននះ អនកទាងំពរីបាន
សនរមចពឹងនមធ្លវ ី នដើមបោីកោ់កយបាឹង 
បនាមកោនតុ់ោោរឧេធរែ៍។ ចំខ្ែក 
នោក សម រងសុ ីមនិទានស់នរមចថា រតូវ
ោកោ់កយបាឹងឧេធរែ៍ នដើមបជីំទាស់នឹង
ោរផាោា នទាសរបូនោកចំននួពីរឆាន  ំ ឬ
យ៉៉ងណានៅនឡើយនេ ៕  RFI 

កឹម ្ខុា ដក្ណរើ មរបជារបិយភាពពី ្ម រងសុ ីកនងុក្រឿងដកតរមយុបក្គោ លរពំខ្ដន? 

នោក កមឹ សុខា នងិ នោក សម រងសុ ី ។ RFI / នមង៉ហរួ  

នោក កមឹ សុខា ។ RFI / នមង៉ហរួ  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ នកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៥ 

អនររជាត ិ

នៅរដូវនៅា ឆាន មុំន  នោក បារ៉ាក អូ
បាម៉ា បាននលើកនពលននជំនួបខ្ដលគាត់
រតូវមានជាមយួសនមាចសងឃពុេធសាស 
ោ េីនប ោនឡ ឡាម៉ា នៅឱោសរពះ
រាជដំនែើ រឆលងោតរ់បស់រពះអងគនៅរដឋ
ធ្លន ី វ៉៉សិុននតាន ។ នោយនេើបខ្តបាន
ចូលមកោនន់សតវមិានបានខ្តប៉ុោម នខ្ម 
នោក បារ៉ាក អូបាម៉ា ចងប់ានោរនចញ
ដំនែើ រ ដល៏អជាមួយរបនេសចិនខ្ដល
គាតរ់បាថាន  ចងន់ធវើសហរបតិបតាិោរសាីពី
សំែំុនរឿងដូចយ៉៉ងកូនរខ៉ាងនជើងោរខ្រប
របួលននអាោសធ្លតុ  វបិតាហិិរញ្ា វតថុនិង
នអៀរង៉ ់។ 

នសចកាី សំនរចចិតារបស់គាតោ់ល
នណាះ បានេេួលរងោរេិនតៀនរះិគន់
ខាល ំងណាស់  ទាំងពខីាងពួកអនកសាធ្ល  
រែរដឋ  ទាំងពីខាងអងគោរោរោរសិេធិ
មនុសស ។ នៅឆាន នំនះ  គាតប់ានសំនរច
ចិតាេេួលមលួនមុស  ប៉ុខ្នានោយនហតុខ្ត
ថាន កដ់ឹកោចំិន មានកានីទាមនសសខាល ំង
ណាស់រចួនរសចនៅនហើយអំពនីសចកាសំី

នរចចិតារបស់វ៉៉សិុននតាន លកអ់ាវធុឱយ 
នតវ៉៉នន់ថ្លជាង ៦០០០ ោន ដុោល រ  

នោករបធ្លោធិបតអូីបាម៉ាបាននរៀបចំ
ជំនួបតាមរនបៀបមួយ  នដើមបនីលើកកិតាិ 

យសដល់មគគុនេាសកេ៍ីនបផង  នោយពំុ
នធវើឱយនបោ៉ំងអាកអ់នរ់សពនច់ិតាហួស

នហតុផង ។ 
ដូនចនះេសសនកិចចននះមានលកខែៈ 

ោកន់លៀម តាមលេធភាពអាចនធវើនៅ  
បាន ។   នោក បារ៉ាក អូបាម៉ា នឹង       
ពំុបកា ញមលួន      ជាសាធ្លរែៈនៅខ្កបរ  
សនមាច សងឃោនឡ ឡាម៉ា ដូចនោក
George Bush ខ្ដលនៅឆាន  ំ ២០០៧
បានរបគល់នមោយមាសននរដឋសភាអា
នមរោិំងជូននៅ សនមាចសងឃ ោនឡ 
ឡាម៉ា នោះនឡើយ ។ នោកអូបាម៉ាក៏
នឹងពំុេេួលសនមាចសងឃ នៅកនុងបនាប់
លំនៅឯកជនដូចនោកប៊លី គលីនតុន
នោះនេ ។ 

ជំនួបនឹងរបរពតឹានៅនៅសាល
ខ្ផនេ ី West Wing ពំុខ្មននៅ
ោរយិ៉ល័យមូលរេខ្វងកនុងនសតវមិាន
នោះនឡើយ ។ នដើមបកំុីឱយ នបោ៉ងំអាក់
អនច់ិតា  សនមាចសងឃ ោនឡ ឡាម៉ា 
រតូវយ៉ងចូលតាមទាវ រតូច និងបំនពញ
េសសនកិចចរនបៀបឆកក់នែា ៀត ៕ RFI 

 នោករបធ្លោធិបតីអានមរោិងំ បារ៉ាក អបូាម៉ា េេួលឱយចូលសនាោជាឯកជននោយគាម នោរអនុញ្ហា តឱយមានោនមរ៉ាចូលមកថ្តអវីនសាះនឡើយ  សនមាចសងឃ ោនឡ ឡា
ម៉ា នៅនថ្ងរពហសបត ៍១៨ កុមភៈ ននះ នៅនសតវមិាន  ប៉ខុ្នានៅខ្តបណាា លឱយនបោ៉ងំមឹងសម៉ដខ្ដល ។ របនេសចិននចាេមគគុនេាសកេី៍នបនិរនេសថា ជាអនកដឹកោចំលោទាមទារ 
តា ចេឹ់កដីនិងបានរពមានរបាបជ់ាមនុថាជំនួបខ្បបននះនឹងមានផលបះ៉ោល់ដអ៏ារកកន់ៅនលើេំោកេំ់នងតានតឹងរចួនរសចនៅនហើយរវ៉ង នបោ៉ងំនិងវ៉៉សិុននតាន ។  

សនមាចសងឃេនីប ោនឡ ឡាម៉ា នៅេរីកងុវ៉៉សីុងនតាន នថ្ងេី ១៧ ខ្មកុមភៈ ឆាន  ំ២០១០ ។  Reuters  

រពះរាជដំក្ណើ រទ្សនកិេាលាក់ក្លៀមរប្់្ ក្មរេ្ងឃពុទធសា្នា ដ្ឋព្ឡ ឡាមាា  ក្ៅក្្តវិមាន 

ខ្របសរមលួនោយ លឺវ យង ់ហនួ 
ោលពនីថ្ងេី ១៣ ខ្មធនូ នោក តិន 

អូ អនុរបធ្លនគែបកសសមពន័ធភាពជាតិ
នដើមបរីបជាធបិនតយយភូមា រតូវបាននោះ
ខ្លងឲ្យមាននសរភីាពវញិ នរោយពរីតូវ
ជាបគុ់កនិងរតវូោងំនៅកនុងផាះអស់ ៧
ឆាន ។ំ នោកបានឲ្យដឹងថា នឹងបនាេេួល
ោេីដកឹោនំលម ២ ននសមពន័ធភាពជាតិ
នដើមបរីបជាធបិនតយយ និងនោកនងឹនៅ
ោនោ់រយិ៉ល័យនធវើោរនៅនថ្ងចន័ា េ ី
១៥ ខ្មកុមភៈ សបាា ហ៍ននះ ។ 

នោកជាមូយនងឹរបពនធ និងអនករមួ
ដំនែើ រមយួចនំួននេៀតបាននៅបុែយវតា 
Shwe Dagon នៅេរីកុងរុាងំហគូន បាន
របាប ់AFP ថា នោកសងឃមឹថា នងឹរក
បានវធិីមយួចរចានងឹរោឋ ភបិាលនដើមបនីធវើ
ឲ្យរបនេសភូមាមានឯករាជយនិងសាមគគី
ជាតិ ។ 

នោក Tin Oo រតូវបាននោះខ្លង
ឲ្យមាននសរភីាពចនំពល ខ្ដលគែៈរប 
តិភូពិនសសរបស់អងគោរសហរបជាជាតិ
េេួលបនាុកខ្ផនកខាងសិេធមិនុសស នឹង
នៅេសសនកិចចនៅភូមា នៅនថ្ងេ ី ១៥ 
កុមភៈ កនលងនៅននះ ។ តាមោរនរគាងេុក

របស់នមដកឹោនំយ៉ធ្លភូមា នៅខ្តប៉ុោម ន
ខ្មនេៀតខាងមុមននះ ភូមានឹងនធវើោរនបាះ
នឆាន តជាតិ ។ 

នោក Tin Oo រតូវចាបម់លួន ោល
ពីឆាន  ំ ២០០៣ រសបនពលជាមយួនងឹនម
ដឹកោរំបឆាងំ គឺនោករសី អ៊ុង សាន 
សូ៊ជី នរោយនពលខ្ដលរកុមឡានរបស់
ពួកគាតរ់តវូពកួអនកសនិេធជាមយួនឹងរោឋ
ភបិាលនយ៉ធ្លវ៉យរបហារ ។ នោករតូវ
ោំងនៅកនុងផាះឯកជននយ៉ងតាមច៉ប ់
របឆាងំនឹងចលោផាួលរលំំរោឋ ភបិាល ។ 

ោរនោះខ្លងនោក Tin Oo ឲ្យ
មាននសរភីាពវញិ មនិខ្មនជានរឿងនចដនយ 
នឡើយ ពីនរោះច៉បប់ញ្ហជ ឃុមំលួននោក
បានអស់អាែតាិពីមសលិ ១៣ ខ្មកុមភៈ 
។ ោរនោះខ្លងអនករបឆាងំ គឺនោក 
Tin Oo បាននកើតនឡើងពរីនថ្ង មុននពល
ខ្ដលគែៈរបតិភូពិនសសរបស់អងគោរ
សហរបជាជាត ិ T o m a s  O j e a 
Quintana នៅដល់ភូមា ។ 

នោយអាកបបកិរយិ៉ននះ ពួកនមេព័
ដឹកោរំោឋ ភបិាលទាហ៊ានសងឃមឹ ថា 
នឹងបញ្ចុ ះបញ្ចូ លរបជាជនឲ្យនជឿនៅនលើ
សមយ័នបាះនឆាន តខ្ដលបាននរគាងនងឹ

នរៀបចំនៅចុងឆាន នំនះ ។ ពួកអនករបឆាងំ
នឹងរបបតា ចោ់របានអះអាងថា ោរ
នបាះនឆាន តទាងំឡាយដូចបាននរៀបរាប់
ខាងនលើ រគានខ់្តជាវធិីមយួជយួ ដល់នម
ដឹកោោំរោរអំណាចទាហានរបស់ពកួ
នគនៅខាងនរោយមុមមាតរ់បស់រោឋ ភបិា
លរបជាពលរដឋ ។ 

ជាងននះនៅនេៀត គឺនោក Tin 
Oo មនិរតឹមខ្តមានអាយុនរចើន ប៉ុខ្នា
នោកនៅមានជមងខឺ្ភនកនេៀត ។ សូមប ី
កនុងនពលខ្ដលចលោននយ៉បាយរបស់
នោកបានចូលរមួ កនុងោរនបាះនឆាន ត 
នោក Tin Oo កន៏ឹងពបិាករកាបាន
នៅតោួេជីាអនកមាច ស់ោរ ។ 

មានខ្តតោួេីពនិសសរបស់នោក
រសី អូង សាន សូ៊ ជី ៦៥ ឆាន  ំនេើបអាច
របនមរបមូល បាននូវចលោជំទាស់រប 
ឆាងំនងឹរបបតា ចោ់រ ប៉ុខ្នា នោករសី   
អ៊ុងសាន សូ៊ជី នឹងអាចរតូវបាននោះ
ខ្លងយ៉៉ងឆាបប់ំផុត នៅខ្មវចិឆោិខាង
មុម បាន នយ័ថានរោយនពលខ្ដលនបាះ
នឆាន ត ៕ 

ក្មដឹកនាកំ្លម២ព្នបកសរបឆាងំភូមារតវូប្តនក្ដ្ឋះខ្លងឲ្យមានក្្រភីាពវញិ 

 នោក Tin  Oo ។ AP 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ នកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៦ 

ក្វៀតណាម 

របជាពលរដឋខ្មមរនៅរបនេសកមពុជា 
មួយចនំួនបចចុបបនន  នគចាបន់ផាើមតល ស់បាូរ 
ោរនរបើភាសាខ្មមរ កនុងោរនៅជនជាត ិ
«យួន»  ខ្ដលធ្លល បន់ៅតាងំពបុីរាែ
នោះមកជា «នវៀតណាម» វញិ  ។ នតើោរ 
នរបើរបាស់ោកយននះរតឹមរតូវខ្ដរឬនេ ? 

ពលរដឋខ្មមរ និងសាថ នបន័ពត័ម៌ាន
មួយចនំួនននរបនេសកមពុជា បចចុបបនន នគ
ចាបន់ផាើមតល ស់បាូរឥរយិ៉បថ្ កនុងោរនរបើ
របាស់ភាសា នងិោរសរនសរអពំីនមម ះ
ជនជាតិយនួខ្ដលធ្លល បន់ៅថា «យនួៗ» 
តាំងពដូីនតាមកនោះ ជំនសួនោយ
ោកយថា «នវៀតណាម» វញិ នោយនគ
យល់ថា ោរនៅខ្បបននះគជឺាអវខី្ដលនគ
ចាតេុ់កថា«របោនពូ់ជសាសន»៍ ។ 

អពំជីនជាតយិនួ៖ 
នយ៉ងតាម វចោនុរកមខ្មមរ របស់ 

សនមាចរពះសងឃរាជ នជាតញ្ហា នណា ជួន 
ណាត នបាះពុមពឆាន  ំ១៩៦៩ បានពនយល់
រតងោ់កយថា «យួន» យ៉៉ងននះ ៖ 

យនួ ( ជាោម ) ជាតមិនុសសអនក
ខ្ដនតុង  កង័, ខ្ដនអណាោ ម, ខ្ដនកូស័ង
សីុនៈ យនួតុងកង័, យនួអណាោ ម , យនួ
កូស័ងសីុន; ោកយសាមញ័្ា នរចើននៅយនួ
តុង  កង័ថា យនួហាែូយ, នៅយនួ 
អណាោ មថា យនួនហវ, នៅយនួកូស័ង  
សីុន ថា យនួនរពនគរ  ។ 

នយ៉ងតាមសោវ វចោធបិ៉យ 
(Wikipedia) ជាភាសាយួនបានពនយល់
អំពីជនជាតយិួនថា ៖ 

 យួន គជឺាជនជាតិមយួមាន
របភពនៅភាគខាងនជើង ននរបនេសនវៀត
ណាមនិងភាគខាងតបងូននរបនេសចនិ។ 
ននះគឺជាជនជាតិមយួខ្ដលមានចំនួនរប 
មាែជិត ៩០ % ននបណាា ពលរដឋនវៀត 
ណាមទាំង ៥៤ ជនជាតនិនរបនេសនវៀត
ណាម ។ ជនជាតិ យួន រតវូបាននគនរបើ
នមម ះជាផលូវោរកនុងភាសាយួនថា ជន
ជាតកិញិ ( Dân tộc Kinh) នដើមបខី្បង
ខ្ចកឲ្យបានច៉ស់ោស់ រវ៉ងជនជាតិ
នដើមភាគតចិនមីួយៗ នៅកនុងរបនេស ។ 
ភាសាខ្ដលជនជាតយិួននរបើ គភឺាសា
យួន (Tiếng Việt) ។ 

នយ៉ងតាមសោវ វចោធបិ៉យដ 
ខ្ដលបានបញ្ហជ កថ់ា សរបុពលរដឋទាំង 
៥៤ ជនជាតិ ននរបនេសនវៀតណាម 
មាន ៨៦.១១៦.៥៥៩ ោក ់ កនុងនោះ
ជនជាតិយនួ ( K i n h ) មាន 
៧២.០០០.០០០ ោក ់  ។ ននះនបើគិត
តាមសថិតិ ខ្ដលរោឋ ភបិាលនវៀតណាម
បានជនំរឿនោលពឆីាន  ំ២០០៨ ។ 

អពំីរបនេសនវៀតណាម៖ 
នវៀតណាមជានមម ះរបនេសននជន

ជាតិយនួខ្ដលមាននមម ះនពញថា 

សាធ្លរែរដឋ សងគម និយម នវៀតណាម  
(Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam) ។ នមម ះននះ រតូវបានបកស
កុមមុយនិសានវៀតណាម នរបើជាផលូវោរចាប់
ពីនថ្ងេ ី០២ ខ្មកកកោ ឆាន  ំ១៩៧៦ រហូត
មកដល់បចចុបបនន ខ្ដលមានេហំំនផាដរីប 
មាែ ៣៣១.៦៩០ km2 ។ 

របនេសខ្ដលបំខ្បកមលួននចញពចីនិ 
នងិ ពរងកីេហំនំឆាព ះនៅេសិខាងតបងូ៖ 

សាធ្លរែរដឋសងគមនិយមនវៀត
ណាមោលពីមុន មនិទានម់ានរបនេស
នេ ។ របនេសមយួននះ រតូវបានបនងកើត
នឡើងនោយជនជាតយិួន គជឺាជនជាតិ
មួយពូខ្កខាងវ៉តេី នងិមល នោនេឹក
ដីរបស់របនេសជិតខាង មានរបនេស
ចិន  ចម៉ ៉នងិ កមពុជា ជានដើម ។ 

របនេសមយួននះ ខ្ដលមាននមម ះ
ថានវៀតណាម និង មាននផាដរីបមាែ 
៣៣១.៦៩០ km2 នោះ គឺជនជាតិយួន
បានបាូរនមម ះជានរចើននលើក នរចើនរគា
តាមោរវវិតាននរបវតាសិាស្តសារបស់នគ ។ 

នយ៉ងតាមសោវ វចោធបិ៉យជា
ភាសាយួនដខ្ដល កនុងោរបរយិ៉យ
ោកយ «របវតាិសាស្តសានវៀតណាម (Lịch 
Sử Việt Nam)» បានបញ្ហជ កអ់ំព ី  
ោលបបវតាិ ននោរខ្របនមម ះរបនេសនវៀត
ណាម មានជានរចើនដណំាកោ់លដូច
ខាងនរោម ។ 

នពលជនជាតយិួនមនិទានម់ានរប 
នេសនៅនឡើយ ពួកនគជាកុលសមពន័ធ
ភាគតចិមយួនៅភាគខាងតបងូ ននរប 
នេសចិន ខ្ដលចនិបាននៅតំបន ់ខ្ដល
ពួកនគរស់នៅនោះថា អណាោ ម ខ្ដល
ភាសា យួនថា An Nam ។  

នពលខ្ដលជនជាតយិួនបានតា ច់
មលួននចញពចីិន ពួកនគបានបាូរនមម ះ
របនេសរបស់មលួនថា ោយនោនវៀត (Đại 
Cồ Việt) , ោយងូ (Đại Ngu) ឬ ោយ 
នវៀត (Đại Việt) នៅសតវតសរេ៍ ី ១០ 
រហូតដល់ឆាន  ំ១៨០៤ នសាចយួន នមម ះ 
យ៉៉ ឡុង (Gia Long) បានបាូរនមម ះរប 
នេសពី ោយនវៀត នៅជា ណាមនវៀត 
(Nam Viêt) វញិ និងដល់ឆាន  ំ ១៨៣៨ 
រាជវងស យួនរតកូលនងវៀង បានបាូរនមម ះ
ពី ណាមនវៀត នៅជា ោយណាម (Đại 
Nam) ខ្ដលមាននយ័ថា ខាងតបងូធំ ។ 
ដល់សមយ័បារាងំចូលនធវើអាណានិគម 
នៅឥែឌូ ចនិ នវៀតណាមរតវូបាននគ
សាគ ល់ថា តុងកង័ (Tonkin)  និងជាភា 
សាយនួនៅថា បាកគ់ី ( Bắc Kỳ, ភាគ
ខាងនជើង) ឬ បាកន់វៀតណាម (Bắc Việt 
Nam, នវៀតណាមខាងនជើង ) ។ 

ឆលងោតោ់រវ៉តេីនលើេឹកដីរបនេស
ជិតខាងរាបស់តវតសរ ៍ ជនជាតិយនួចាប់
ពីបានបំខ្បកមលួន នចញពីចិននៅមដុតុំង  
កង័ (Tonkin) ឬ ហាែូយ (Hà Nội) 
បានពរងីកេំហនំផាដរីបស់មលួន នឆាព ះនៅ
េិសខាងតបងូបានយ៉៉ងនជាគជយ័នដើមប ី
បំនពញតរមូវោរ កនុងោរនធវើកសិកមម      
មែៈខ្ដលកំនែើ តជនជាតយិួន ោន ់
ខ្តនកើននឡើង ។ មហចិឆិតាោរពរងកី េឹក
ដីរបស់ជនជាតយិួន នឆាព ះេិសខាងតបងូ 
នយើងអាចកំែតប់ាននូវរពឹតាោិរែ៍រប 
វតាិសាស្តសាធំៗ ពីរ ខ្ដលជានមនរៀនននោរ
បាតប់ងេ់ឹកដីរបស់នគរចម៉ ៉  ( ភាគ    
កណាា លនវៀតណាម ) នៅកនុងចនោល ះ
សតវតសរេ៍ី ១១ ដល់ ១៧ នងិ ោរចូល
វ៉តេីនលើេកឹដីកមពុជានរោម ននអាណា

ចរកខ្មមរកនុងចនោល ះសតវតសរេ៍ី ១៧ ដល់ 
១៨ ននរគសឹាសករាជ ។  

ោរវ៉តេយីកេកឹដនីគរចម៉៖៉ 
ឆាន  ំ១៣០៦ នសាចយួននមម ះ រតឹង 

ញឹុង តុង (Trần Nhân Tông) នន
របនេសោយនវៀត បាននលើកបុរតរីបស់
មលួននមម ះ នហវៀង រតឹង (Huyền Trân 
Công Chúa) ឲ្យនៅរពះជយសិងាវរ មន័េ ី
៣ (Jaya Sinha varman III ) នននគរ
ចម៉ ៉ ។ នរោយពនីសាចនគរចម៉ ៉ អងគ
ននះបាននសាយេវីងគត នគរោយនវៀតនន
ជនជាតិយនួ បានវ៉តេីមកខាងតបងូ
បនាិចមាងៗ រហូតដល់ឆាន  ំ១៨៣២ ចម៉៉
ករ៏តវូបានយួនរគបរ់គងទាំងរសងុ  ។ 

ជនជាតិចាម ចាតេុ់ករពតឹាិោរែ៍
ននះថាជា រពឹតាោិរែ៍កហំឹងជាតិ ។  

«យួន ន. ជាតមិនុស្សអ្នកដែនតុងក័ង, ដែនអ្ណ្ណា ម, ដែន   កូស័្ង
សីុ្នៈ យួនតុងកង័, យួនអ្ណ្ណា ម , យួនកូស័្ងសីុ្ន; ពាកយ  សាម័ញ្ញ
ច្រើនចៅ យួនតុងក័ងថា យួនហាណូយ, ចៅយួន អ្ណ្ណា មថា 
យួនចវេ, ចៅយួនកូស័្ងសីុ្ន ថា យួន ព្្ៃនគរ» ។  វចោនុរកមខ្មមរ   

ោរក្របើពាកយថា«យនួ»កនងុភាសាខ្មែរឆ្លុះបញ្ចា ងំពីោរក្រ ើ្ ក្អើងពូជសា្ន៍? 
កនុងភាសាខ្មមរ ោកយថា «យួន» ជាោកយខ្ដលសំនៅនៅនលើជនជាតិ  Kinh ឬ Viet នៅរបនេសនវៀតណាម  ដូចោកយថា «ចិន» សំនៅនៅនលើរកមុជនជាតិ Han នៅរបនេសចិន 

និងោកយថា «នសៀម» សំនៅនៅនលើជនជាតិនថ្ នៅរបនេសនថ្ឡងដ ៍ ជានដើម  ។ ខ្តោកយថា «យួន» បចចុបបនន ននះ មានជនជាតិខ្មមរមលះនិយមនៅថា ជនជាតិនវៀតណាមនៅវញិ  ។   

ោកយអងន់គលសថា Vietnamese  មនិខ្មនខ្របថា ជនជាតយិនួ នេ  គសំឺនៅនៅនលើ
ពលរដឋនវៀតណាម ទាងំ ៥៤ ជនជាត ិនៅកនុងរបនេសនវៀតណាម  ។  ចខំ្ែកជនជាតិ

យនួ នគនៅថា ជនជាត ិកញិ ( Kinh ) ឬ ជនជាត ិនវៀត (Viet)  ភាសាអងន់គលសៈ       
ethnic  Kinh or ethnic Viet  ។  

របូសំណាក នហវៀង រតងឹ (Huyền Trân) បុរតីនសាចយនួនមម ះ រតងឹ ញឹុង តុង 
(1278 - 1293) ខ្ដលបាននលើកថាវ យ នសាច ជយ័សិងាវរ មន័េី ៣ នននគរចម៉ ៉ោលព ី
គ. ស. ១៣០៦ ។ នរោយពនីសាចចាមបាននរៀបោរជាមយួបុរតយីនួរបូននះ នគរចម៉ ៉

រតវូបានធ្លល កក់នុងកណាា បន់ដនគរោយនវៀតរហូតមកដល់សពវនថ្ង ។ Wikipedia ( តនៅេពំរ័េី ៧ ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Square_metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Square_metre


សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ នកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៧ 

ក្វៀតណាម 
( តពេីំពរ័េ ី៦ ) 
ោរវ៉តេយីកខ្ដនដកីមពុជានរោមនន 

អាណាចរកខ្មមរ ៖ 
ឆាន  ំ ១៦១៣ នសាចយនួនមម ះ 

នងវៀង ផុក នងាវៀង (Nguyễn Phúc 
Nguyên) បាននឡើងនសាយរាជយ នៅេី
រកុងនហវ (Huế) ។ ឆាន  ំ ១៦២០ នសាច 
យួន រតកូល នងវៀង អងគននះ បាននលើក
បុរតីេ ី ២ នមម ះ នងវៀង ផុក ង៉ុក វ៉៉ង 
(Nguyễn Phúc Ngọc Vạn) របស់
មលួនឲ្យនៅរពះជយនជោឋ េ ី២ ននរបនេស
កមពុជានដើមបវី៉តេីេឹកដីកមពុជានរោមតាម 
រយៈរសីយួនរបូននះបានសំែូមពរនសាច
ខ្មមរឲ្យកងេព័យួន នបាះេតីាំងនៅេរីកុង
នរពនគររបស់ខ្មមរ។ 

នរោយពបីារាងំ បានោតក់មពុជា
នរោម នោយមុសច៉បន់ៅឲ្យនសាចយួន
នមម ះ បាវ ោយ ( Bao Dai )នៅនថ្ងេ ី
០៤ ខ្មមថុិ្ោ ឆាន  ំ ១៩៤៩ នោះមក   
កមពុជានរោម រតវូបានឋតិនៅនរោមអា 
ណានគិមរដឋោរនវៀតណាម រហូតមក

ដល់សពវនថ្ង ។ ចាបត់ាំងពីនពលនោះ  
មកខ្ដនដកីមពុជានរោម និងរបនេសនវៀត   
ណាម ចាបព់ីខ្មសរសបេ ី ១៧ នឆាព ះនៅ
េិសខាងតបងូបផុំត រតូវបាននសាចយួន
បាវ ោយ បាូរនមម ះពី កូស័ងសីុន នៅ
ជារដឋនវៀតណាម (Quốc Gia Việt 
Nam ) និងពីខ្មសរសបេី ១៧ នៅេិស
ខាងនជើង ឋតិនៅនរោមោររគបរ់គង
របស់រោឋ ភបិាលសាធ្លរែរដឋរបជាធិប
នតយយនវៀតណាម (Viêt Nam Dân 
Chủ Cộng Hòa )ដឹកោនំោយ ហូ ជី 
មុញិ នមបកសកុមមុយនសិានវៀតណាម ។ 

នថ្ងេី ៣០ ខ្មនមសា ឆាន  ំ ១៩៧៥ 
សាធ្លរែរដឋនវៀតណាម (Việt Nam 
Cộng Hòa) (ខាងតបងូ) រតវូបានដួល
រលំ យួនកុមមុយនសិាបានចូលរតតួរតា 
ជនជាតិខ្មមរនៅកមពុជានរោម ជំនសួយួន
នសរវីញិ ។ នរោយពបីានរតតួរតា
ទាំងរសុងនូវខ្ដនដកីមពុជានរោម យួន
ខាងនជើង នងិតបងូបានឯកភាពគាន បនងកើត
ជា រោឋ ភបិាល សាធ្លរែរដឋ សងគម

និយម នវៀតណាម នៅនថ្ងេី ០២ ខ្ម       
កកកោ ឆាន  ំ ១៩៧៦ ខ្ដលដឹកោំនោយ
បកសកុមមុយនិសានវៀតណាម រហូតដល់
សពវនថ្ង ។ 

ដូនចនះ  ជាតមិនុសសអនកខ្ដលបនងកើត
របនេសនវៀតណាមគជឺា ជនជាតិយនួ ឬ 
ជនជាតកិញិ (Kinh) ។ នរោះនៅនវៀត
ណាមសពវនថ្ង មានជនជាតនិដើមភាគ
តិចទាងំអស់ចំននួ ៥៤ កនុងនោះ មាន
ខ្មមរនរោម មាច ស់រសុកននខ្ដនដកីមពុជា
នរោម ឬភាគខាងតបងូនវៀតណាម ជន
ជាតិ ម៉ុងតាយញ៉៉ នៅតំបនម់ពងរ់ាប និង
ជនជាតចិាម ននអតីតនគរចម៉ ៉ (ភាគ 
កណាា លនវៀតណាម ) ជានដើម ៕ 

ឯកសារនយ៉ង៖ 
Wikipedia.org 
វចោនុរកមខ្មមរ នរៀបនរៀងនោយ សនមាច 

រពះសងឃរាជ គែៈមហានិោយ ជួន ណាត 
នជាតញ្ហា នណា នបាះពុមពនោយពុេធសាសន
បែឌិ តយ ឆាន  ំ១៩៦៨ ។ 

មូលនហតុខ្ដលោឲំ្យមានោរបាត់បង់ខ្ដនដីកមពុជានរោម ឬ ភាគខាងតបងូននរបនេសនវៀតណាម 
ជាខ្ដនដីភាគខាងនកើតមួយភាគធំននរពះរាជាចរកកមពុជា នរោយពីនសាចខ្មមរ ជ័យ នជោឋ  េី ២ 
បាននរៀបោរជាមួយោង ង៉ុក វ៉៉ង (Ngoc Van) បុរតីេី ២ របស់នសាចយួននមម ះ នងវៀង ផុក 

នងាវៀង (Nguyễn Phúc Nguyên) កនុងឆាន  ំ១៦១៣ ។ www.khmerkrom.org 

ខ្របសរមលួនោយ ថាច ់ជំនរឿន 
ោលពនីថ្ងេី ១៥ ខ្មកមភៈ េីភាន ក ់

ករពត័ម៌ានអលលឺមង៉ ់ បានរសងនូ់វនសច
កាីរបោសមួយរបស់ចលោ ខ្ដលមាន
នមម ះថា គែៈកមាម ធិោរសហោរអនុ
វតា នដើមបលីេធរិបជាធិបនតយយបានឲ្យដឹង
ថា មតិបែ័ោ រាបោ់នច់៉បរ់តវូបានបាច់
នៅតាមផលូវេសីារធ្លរែៈ ននេរីកុងធំៗ
ដូចជា េីរកងុហាែូយេរីកុង នរពនគរ 
និង េីរកុងោណំាង រមួទាំងនមតាមែ័ឌ
មួយចនំួននេៀត ។  

ចលោននះបានឲ្យដឹងថា មលួនបាន
តំណាងឲ្យគែបកសទាងំពីររបស់អនកិ
ជននវៀតណាមនៅនរៅរបនេស ខ្ដល
មាននមម ះថា គែៈបកស នវៀត តឹន 
(Đảng Việt Tan)  និងគែបកសរប 
ជាជនរបជាធិបនតយយ (Đảng Dân 

chủ Nhân Dân) ។  
របភព ពេីីភាន កក់រពត៏ម៌ានអាលលឺ

មង៉ដ់ខ្ដល បានបញ្ហជ កម់លមឹសារននមិត 
បែ័ោ ននះថា មាននសចកានីថាក លនទាស
បកសកុកមុយនិសានវៀតណាម អនុញ្ហា តឲ្យ
ចិនរបោសអធបិនតយយភាព នៅនោះ 
Spratly ខ្ដលកពុំងមាន ជនមាល ះនៅ
ឈូងសមុរេចនិ និងបានឲ្យចនិមាន
សិេធិចូលរាវរកបូសីត (Bauxite) នៅ
តំបនក់ពំងរ់ាបភាគកណាា ល ននរបនេស 

នវៀតណាម ។ នយ៉ងតាមមិតបែ័ោ ននះ 
មានមយួោល សរនសរថា៖ «ពលរដឋនវៀត
ណាមទាំងអស់ជំទាស់ចំនោះមហចិឆិតា
មល នោនរបស់ចិន និងជរំញុឲ្យកងេព័ 
និងនគរបាលនវៀតណាម ឈបន់សាម ះ
សម័រគចំនោះបកសកុមមុនសិានវៀតណាម» ។ 
 ស្តសាីជនជាតិយនួមាន កន់មម ះ 
Hải  Yến ខ្ដលជាអនកបានចូលរមួ
សកមមភាពបាចម់ិតបែ័ោ មយួននះ នៅេី
រកុងនរពនគរបានរបាប ់ VOA សនមលង
សហរដឋអានមរកិជាភាសាយនួថា ចល 
ោនមម ះគែៈកមាម ធោិរសហោរអនុ
វតានដើមបលីេធរិបជាធិបនតយយ (ủy ban 

phối hợp hành động vì 

dân chủ)  របស់ោងបានបនងកើត
នឡើងនដើមបបីរងួបបរងមួគែបកសននយ៉ 
បាយទាំងអស់ កនុងនគាលបែំងមន
នៅរកអវីខ្ដលមលួនអះអាងថា ជំទាស់ឲ្យ
មានចលោរបួរមួ របស់របជាជាត ិ សិេធិ
មនុសស លេធិរបជាធិបនតយយកនុងរបនេស
នវៀតណាម ។ 

Hai Yến បាននយិ៉យយ៉៉ងននះ ៖ 
« គែៈកមាម ធោិរននះ គជឺាោររបមូលផាុ ំ
នោយរកមុចលោននយ៉បាយ កនុងេសិ
នៅបរងបួបរងមួចលោននយ៉បាយទាងំ
អស់មក នដើមបមីននៅរកអវីមយួខ្ដល
នៅថា របឆាងំឲ្យមានចលោរបួរមួ

របនេសជាត ិ នដើមបរីបជាធបិនតយយ សិេធិ
មនុសសរបស់នវៀតណាម បានជាពកួនយើង
មាុបំនងកើតនឡើង» ។ 

ស្តសាីដខ្ដលរបូននះ បាននយិ៉យ
របាបព់ីមូលនហតុ ននោរបាចមិតបែ័ោ
ននះថា នដើមបោីស់សាម រតពីលរដឋនវៀត
ណាមទាំងអស់ ឲ្យបានរជាបនូវនគាលន 
នយ៉បាយដច៏ាស់គំរលិរបស់បកសកុមមុយ
និសានវៀតណាម នហើយោំគាន នរោកនឡើង 
នដើមបលីេធរិបជាធិបនតយយ នងិសិេធ
មនុសសកនុងរបនេសរបស់មលួន ។ 

ោងនយិ៉យថា៖ «កនុងឱោស
បុែយចូលឆាន  ំ ឆាន ខំាល ២០១០ ននះ គឺ

ជានថ្ងអនុសាវរយីដ៍បូំង របស់េវិ៉អនុ
សាវរយិ ៍  ថាងំ ឡុង  (Thăng Long) 
គរមប ់១០០០ ឆាន  ំចលោគែៈកមាម ធិ
ោរសហោរអនុវតានដើមបលីេធរិបជាធបិនត
យយ បាននរជើសនថ្ងននះនធវើឲ្យរបជាពលរដឋ
បានរជាប នូវសងគមដស៏អុយមយួខ្ដល
បានបងកនឡើងនោយបកសកុមមុយនសិានវៀត
ណាម នហើយឲ្យមានោរភាា ករ់ឭកនរោក
នឡើងរបឆាងំ នដើមបរីបជាធបិនតយយ សិេធិ
មនុសសដល់របនេសជាតនិយើង»៕ 

សូមបញ្ហជ កថ់ា នៅប៉ុោម នខ្មចុង
នរោយននះ សកមមជនរបឆាងំនដើមបលីេធិ
របជាធិបតតយយ   រកុមអនកោរោរសិេធិ

មនុសស និងអនកនពិនធជនជាតិយនួនៅ
របនេសនវៀតណាម ជានរចើនរតូវបានតុ 
ោោរនវៀតណាម ោតន់ទាសជាបនា
បោា ប ់ នចាេពីបេអវីខ្ដលរដឋោររកងុហា
ែូយចាតេុ់កថា មានគំនរាងផាួលរលំំ    
រោឋ ភបិាល ។  

រកុងហាែូយបាននចាេរកុមអងគ
ោរោរោរសិេធិមនុសសអនាជាតោិោនៅ
នរៅរបនេស នងិតណំាងោរេូតននរប 
នេសោោខ្ដលបានរបតិកមមអំពកីរែី
ននះ ថា បានលូកនដចូលកិចចោរនផាកនុង
ននរោឋ ភបិាលរបស់មលួន ៕ VOA 

គែបកសននយ៉បាយរបឆាងំចំនួនពីរខ្ដលមានេីសាន កោ់រនៅនរៅរបនេសបាននធវើសកមមភាពបាចមិតបែ័ោ  រាបោ់នច់៉បន់ៅេីរកងុធំៗមយួចំនួនននរប នេសនវៀតណាម កនុងឱ
ោសបែុយចូលឆាន នំវៀតណាម នដើមបជំីទាស់នូវអវីខ្ដលនគនៅថា រោឋ ភបិាលនវៀតណាម គឺជាអាយង៉រ់បស់ចិន ។ 

សកមមជនរបឆាងំនៅនវៀតណាមរតវូោតន់ទាសឲ្យជាបគុ់កពី ៥ នទា ១៦ ឆាន  ំពបីេប៉ុនបង៉ផាួលរលំំរោឋ ភបិាល ។ AFP 

មិតបណ័ណ រាប់ពាន់េាប់របឆាងំរដ្ឋា ភបិ្តលក្វៀតណាមកនងុឱោ្បុណយេូលឆាន យំនួ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ នកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំពីក្មតរពាម ឬ ក្មតរហាក្តៀង 
នោយ ថាច ់របជីា នគឿន 
ោម ជាដីខ្មមរមយួភាគ ននអាណា

ចរកនគរភន ំ និងនរោយមកោល យជានមតា
ខ្មមរមួយ កនុងចំនណាមនមតាទាងំ ៦ នៅ
ខ្ដនដកីមពុជានរោម,  កនុងសមយ័នសាច
យួននមម ះ មុញិ ម៉ាង ( Minh Mạng ) 
ោឆាន  ំ ១៨៣៤ , និងនរោយមកនេៀត
ោល យជានមតាខ្មមរមយួ កនុងចំនណាមនមតា
ទាំង ១៩ នៅកនុងសមយ័សាធ្លរែរដឋកូ
ស័ងសីុន (ភាសាបារាងំ៖ République 
de Cochinchine), និងចាបព់ីឆាន  ំ
១៩៤៥ ដល់ ១៩៧៥ ោម ជានមតាមួយ 
កនុងចំនណាមនមតាទាងំ ២១ នៅខ្ដនដី
កមពុជានរោម នោយមានោរខ្បងខ្ចក
នមតាពរីបបសាធ្លរែរដឋនវៀតណាម ។ 

បចចុបបនន ោម រតូវបានរោឋ ភបិាល
នវៀតណាម ោកប់ញ្ចូ លជាេីរមួនមតា
របស់នមតា រកមួន ស (Kiên Giang) ។ 

អពំអីកសរ «ោម» នងិនមម ះជា
ភាសាបរនេស ៖ 

ោម (អកសរខ្មមរ៖ ោម, អកសរយនួ៖
Hà Tiên) ោម នៅកនុងសមយ័រគបរ់គង 
របស់ឧកញ៉៉ ម៉ាក គូ (យួន៖ Mạc 
Cửu, ឡាតាំង៖ Mo Jiu) នគនៅថា 
នមតាមម ឬ នមឿងមម ចំខ្ែកពកួជន
ជាតិអណាោ ម ឬ យនួ នគនៅ ោម ថា 
ម៉ាងខាម (អកសរយួន៖Mán Khảm) 
ោកយថា Mán មាននយ័ថា ខ្មមរ Khảm 
មាននយ័ថា ោម គឺជា ោមរបស់ខ្មមរ ។  

អពំអីតថនយ័ោកយថា «ោម»៖ 
នយ៉ងតាមវចោនុរកុមខ្មមរ របស់

សនមាចរពះសងឃរាជ ជួន ណាត ( នជាត
ញ្ហា នណា ) ខ្ដលបាននបាះពុមពនៅឆាន  ំ
១៩៦៧ បានពនយល់អំពីោកយ «ោម» 
មាននយ័ពរីយ៉៉ងថា៖ 

ោម េីមួយ ជា ោម  មាននយ័ថា 
មាតខ់្រពក ឬ មាតស់ាឹងខ្ដលខ្បកនចញពី
េននលនៅ, មាតេ់ននល ខ្ដលជាបចូ់លនៅ
នឹងសមុរេ ដូចយ៉៉ង, ោមតក យនរមច,   
ោមរ; ឬ ោមខ្សន ; ោមកនញ្ជ ើ ( នៅ

កមពុជានរោម ) ជានដើម  ។  
ោម េីពីរ ជា ោម មាននយ័ថា 

នមម ះខ្មរត មួយកនុងកមពុជរដឋ, សពវនថ្ង
ននះ  ោកជ់ារសកុ នៅថា រសកុកពំង់
រតាច ់នៅកនុងអណំាចនមរតកំពត ។  

េតីាងំភូមសិាស្តសា៖ 
ោម េិសោយពយជាបរ់ពំរបេល់

នឹងនមតារកមួនស,  ខាងនកើតនងិខាង
តបងូជាបន់ងឹរសុកភនមំលូ (Kiên Lương) 
នននមតារកមួនស, េសិខាងនកើតជាប ់
នឹងសមុរេ,  េិសខាងនជើងជាបរ់ពំរប 
េល់នងឹរបនេសកមពុជា ។ 

លកខែៈធមមជាតិ៖ 
នមតា ោម មាននផាដ ី ៨៨.៥១៥ 

Km2  កនុងនោះ មានតំបនវ់៉លេោំប  ភន ំ 
ភនថំ្ម  រងូ សមុរេ បឹង នងិនោះជានដើម ។ 

របវតាិ៖ 
ោម ជាអតតីខ្ដនដីននអាណាចរក

នគរភន ំ។  នរោយឆាន  ំ១៦៤៥ សនាតវិងស 
នមង៉ (អកសរចិន៖ 明 朝 ) ខ្ដលបាន
រតួតរតារបនេសចនិចាបព់ឆីាន  ំ ១៣៦៨ 
ដល់ ១៦៤៤ រតូវបានដួលរលំ  ម៉ាក គូ 
(យួន ៖ Mạc Cửu) ( ១៦៥៥ - 
១៧៣៥ ) ជាជនជាតចិិន មនិចងរ់ស់
នៅនរោមោររតតួរតារបស់រាជវងស ថាង 
កប៏ាននភៀសមលួននចញពខី្មរតកងតុ់ង នន
របនេសចនិមកសំុសិេធិរស់ នៅនលើេឹក
ដីខ្មមររតងន់មតាោមបចចុបបនន  ។ នរោយ
មករពះមហាកសរតខ្មមរ បានផាល់មុមករ
ដល់ ម៉ាក គូ ជាឧកញ៉៉ នដើមបអីភបិាល
នមតាមយួននះ ។ 

នរោយពបីានរគបរ់គងនៅដំបន់
ោម ននះ រតកូល ម៉ាក បាននបើកឲ្យមាន
ផារ កំពងខ់្ផ ផលូវថ្នល់ ខ្រពកជកី និង ោរ
តល ស់បាូរេផីារគាន នៅកនុងតបំនជ់ានដើម ។  

ឆាន  ំ១៧១៤ ម៉ាក គូ បានចូលមលួន
សំុនធវើជាចែុំះនសាចយនួរតកូល នងវៀង 
វញិ ។ 

នមតាោមសមយ័នសាចយនួនមម ះ 
មុញិ ម៉ាង ៖ 

ឆាន  ំ១៨៣២ នសាចយនួនមម ះ មុញិ 
ម៉ាង បានបាូរភូមសិាស្តសាទាំង ៦ នមតានៅ
កមពុជានរោមឲ្យនៅជាភាសាយួន កនុង
នោះនមតាោមរតវូបានយួនបាូរនមម ះនៅ
ជា ហា នតៀង (Hà Tiên) ។ 

នមតាោម កនុងសមយ័អាណានគិម
នយិម បារាងំ៖ 

នថ្ង ២៤ ខ្មមថុិ្ោ ឆាន  ំ១៨៦៧ បា 
រាងំបានចូលរតតួរតាដល់ខ្មរតោម ។ 
ឆាន  ំ១៨៧៦ បារាងំ បានខ្ចកភូមសិាស្តសា
កមពុជានរោម នចញជា ៤ តំបនរ់ដឋបាល
ធំៗ នងិនៅកនុងតំបនរ់ដឋបាលនីមយួៗ
បានខ្បងខ្ចកជានិគមតូចៗ កនុងនោះ
នមតាោម រតូវបានខ្ចកនចញជា ២ និគម
គឺ  និគម ោម (Hà Tiên) និង និគម 
រកមួនស (Kiên Giang) ។ 

តំបនោ់មរតូវបាននគចាតចូ់លនៅ
កនុងតំបនប់ាសាក ់។ 

ចាបព់នីថ្ងេី ០១ ខ្មមករា ឆាន  ំ
១៩០០ និគមោមរតវូបានោល យជានមតា 

តាមកចិចរពមនរពៀងចុះនថ្ងេី ២០ ខ្មធនូ ឆាន  ំ
១៨៩៩ របស់សហពន័ធឥែឌូ ចិន នដើមប ី
នធវើោរតល ស់បាូររដឋបាលពីនគិម នៅជា
នមតា ។   

ឆាន  ំ ១៩០៣ នោះរតល់ រតវូបាន
ោកឲ់្យឋតិនៅនរោមោរអណំាចរបធ្លន
តំណាងនននមតាោម នហើយេីរមួនមតា
របស់នមតាោម  គឺេីរមួនមតាោម ។ 

ចាបព់ឆីាន ១ំ៩១៣ដល់ ឆាន  ំ១៩២៤ 
នមតាោម រតូវបានោកប់ញ្ចូ លនៅកនុង
នមតាមាតរ់ជូក (Châu Đốc) ។ 

ឆាន  ំ ១៩២១ នមតាោមរតូវបានខ្បង
ខ្ចកនចញជា ៤ និគម  និងដល់នថ្ងេ ី
០៩ ខ្មកុមភៈ ឆាន  ំ ១៩២៤ ោមរតវូបាន
ោល យជានមតាោចន់ោយខ្ឡកមួយ ។ 

កនុងរបបសាធ្លរែរដឋនវៀតណាម៖ 
កនុងរបបសាធ្លរែរដឋនវៀតណាម 

(Việt Nam Cộng Hòa ) ោមគឺជា
រសុកមួយកនុងចនំណាមរសុកទាំង ៧ នន
នមតារកមនួស (Kiên Giang ។ 

នមតាោមនៅកនុងរបបសាធ្លរែរដឋ
សងគមនិយមនវៀតណាម ( បកសកុមមុយ
និសា ) នរោយឆាន  ំ១៩៧៥ ៖ 

នដើមឆាន  ំ១៩៧៦ នមតារកមនួស រតូវ
បានបកសកុមមុយនិសានវៀតណាម ោក់
នមម ះជាភាសាយនួថា Kiên Giang ។  

បចចុបបនន ោម គជឺាេរីមួនមតារបស់
នមតារកមួនស (Kiên Giang) ។ 

ភូមសិាស្តសានននមតាោមពីមុន គឺ
រសុកភនមំលូ (Kiên Lương) និងេីរមួនមតា 
ោម  បចចុបបនន  ៕  

ឯកសារនយ៉ង៖ 
(១) http://vi.wikipedia.org/wiki/

Nam_K%E1%BB%B3_L%E1%BB%
A5c_t%E1%BB%89nh 

វចោនុរកមខ្មមរ នរៀងនរៀងនោយ សនមាច 
រពះសងឃរាជ គែៈមហានិោយ ជួន ណាត 
នជាតញ្ហា នណា នបាះពុមពនោយពុេធសាសន
បែឌិ តយ ឆាន  ំ១៩៦៨ ។ 

www.wikipedia.org 
( នៅមានតនលមនរោយ ) 

ខ្ផនេខី្ដនដី កមពុជានរោម ឆាន  ំ១៨៣៤ ខ្ដលនសាចយនួនមម ះ Minh Mạng បានបាូរនមម ះនមតា ទាងំ ៦ ឲ្យនៅជាភាសាយនួ នៅថា 
Nam Kỳ Lục Tỉnh  មាននយ័ថា « ៦ នមតាភាគខាងតបងូ» ។  

អពំអីតថនយ័នមម ះនមតាខ្មមរទាងំ ៦ ខ្ដលបានខ្របជាភាសាយនួ  នោក Nguyễn Quang Thắng បានបញ្ហជ កថ់ា នសាចយនួនមម ះ 
Minh Mang (1820 – 1841) បានបាូរនៅជាភាសាយនួនោយនយ៉ងតាមអកសរទាងំ ៦ ម៉ាត ់ននកណំាពយបុរាែរបស់យនួមយួោល
ថា «Khoái Mã Gia Biên Vĩnh Định An Hà » ។ Gia គឺ នមតា Gia Định, Biên គ ឺនមតា Biên Hòa,Vĩnh គនឺមតា Vĩnh Long, 

Định គនឺមតា Định Tường, An គ ឺAn Giang នងិ Hà គ ឺនមតា Hà Tiên (១) ។ 

វតានសរវីងាខ្រសនសៀមថ្មី នៅកនុងនមតារកមនួស ។ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_H%C3%B2a

