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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម ក្វៀតណាម ព័ត៌មានវិទា អនររជាត ិព័ត៌មានជាត ិ

ពលរដ្ឋជាង ២០០ររួសារបារ់បង ់
ទីលំលៅលោយសារអរគីភ័យ  

ពួកអាវរកហមលផតើ មល វ្ើបារុកមមររ
ឆ្នងំរោឋ ភិបាល 

Google “ ររកាសសង្រ្គគ ម” 
ជាមួយចិន 

រលបៀបកំុឲ្យនររបាលលវៀរណាម
លួចលមើល Email  

អំពី លែរតពលលាវ ឬ 
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និ្សតិយនួ ១២.៨២៣ នាក់ក្ៅបនរោរ្កិាក្ៅអាក្មរកិ 
និ្សតិខ្មែរក្រោមគ្មែ នលទធភាពក្រៀនមហាវិទាលយ័កនងុរបក្ទ្ 

 

របាយការណ៍លបចាឆំ្នប រំបស់ Open 
Doors 2009 ពីវទិាស្ថទ នអបរ់អំនថរជាត ិ
(International Institute Of Educa-
tion ) ហៅកាតថ់ា I.I.E បានបង្ហា ញឲ្រ
ហ ើញថា ហវៀតណាមគឺជាលបហទសមួយ
ក្បុងចំហណាមលបហទសទាងំ ១០ ដដល
មាននសិិសតហចញហៅបនថការសិក្ាហលចើន
ជាងហគហៅសហរដឌអាហមរកិ្  ។ ដតក្បុង

ចំហណាមនសិិសតហវៀតណាម ដដលមាន
វាសនាហៅបនថការសិក្ា ហៅសហរដឌអា
ហមរកិ្ទាំងហនាះ ហគសហងេតហ ើញថាគ្មយ ន
និសិសតជាជនជាតិដមយរហៅក្មភុជាហលកាម ឬ
ហៅហវៀតណាមខាងតផងូហឡើយ ។ 
ចំនួននសិិសតហវៀតណាម ដដលក្ំពុង

បនថការសិក្ាហៅមហាវទិាល័យ និងហៅ
ឧតថមសិក្ានានា ហៅសហរដឌអាហមរកិ្ 

គិតមក្ដល់ឆ្នប  ំ២០០៩  បានហក្ើនហឡើង
ជិត១៣០០០ នាក្ ់។ ហធឝើឲ្រលបហទសហវៀត 
ណាមបានចូល ក្បុងបញ្ជ ីលប ហទសទាំង 
១០ ឈានមុមដដលមាន    នសិិសតហៅ
បនថការសិក្ាហៅសហរដឌអាហមរកិ្ហលចើន
ជាងហគ ។ ហនាះគឺជាសទិតិថយបីំផុតមួយ 
ដដលហចញផាយហោយរបស់ O p e n 
Doors 2009 ននវទិាស្ថទ នអបរ់ ំ

ហោក្ វនិ បា នឹងលតវូបានតុោការហវៀត
ណាម កាតហ់ទាសហៅនថងទី ១៩ ដមមនីា 
លបាំនថងហទៀតហនះ ហលកាយពបីានជាបគុ់ក្ជតិ 
១ ឆ្នប មំក្ ហោយហោក្លគ្មនដ់តទាមទារឲ្រ
អាជាញ ធរហវៀតណាម ហៅហមតថឃ្លវ ងំសងដី
ហក្ររបស់មវួនមក្វញិ  ។ 

ក្ោក វិន ប្ត  
នឹងរតូវតុោោរក្វៀតណាមោត់ក្ោ្ក្ៅ
ព្ថៃទី ១៩ មីនា ក្រោយពីជាប់គុកជិត ១ ឆ្នន  ំ  

ចាបព់ឆី្នប  ំ១៩៩៨ មក្ដល់ ឆ្នប  ំ២០០៩ មាននសិសតិជនជាតយិនួហៅបនថការសិក្ាហៅសហរដឌអាហមរកិ្ចនំនួ ១២.៨២៣ នាក្ ់ដតក្បុង
ចំហណាមនសិសតិទាងំហនាះ ហគសហងេតហ ើញគ្មយ ននសិសតិជនជាតដិមយរហៅក្មភុជាហលកាមហទ  ។ នសិសតិដមយរហៅក្មភុជាហលកាម ដដលក្ពុំង
សិក្ាហៅទីលក្ងុនលពនគរ បាននយិាយថា សូមផដីតហរៀនហៅក្បុងលបហទស  រក្លុយហរៀនមនិលគបផ់ង មានលទនភាពឯណាហៅហរៀនហៅ
សហរដឌអាហមរកិ្ នងិពួក្ហគអះអាងថា ការមនិបានហៅហរៀនហៅហលៅលបហទសហនាះ មនិដមននសិសតិដមយរហលកាមមនិមានសមតទភាពហទ ដត
ហោយគ្មយ នលទនភាព និងអាជាញ ធរហវៀតណាមមនិផថល់ឱកាសដល់មវួន ។  របូថតៈwww.khmerland.org 

(អានតអតទបទហនះហៅទពំរ័ទី ២ ) 

ហោយ ក្ញ្ញដ  សឺង មាោ 
ហោក្ វនិ បា (Huynh Ba) នឹង

លតូវបានតុោការលបជាជនហមតថឃ្លវ ំង នន
បក្សកុ្មយុយនិសថហវៀតណាម កាតហ់ទាស
ហៅនថងទី ១៩ ដមមនីា ខាងមុមហនះ 
ហលកាយពគី្មត ់ បានជាបព់នននាគ្មរអស់   
រយៈហពលជិតមួយឆ្នប កំ្នវងមក្ ហោយ
ហោក្បានហធឝើការទាម ទារឲ្រអាជាញ ធរ  
ហវៀតណាមសងដហីក្ររបស់មវួនមក្វញិ ។ 
លបភពពត័ម៌ានពីមន្តនថីសហពន័នដមយរ

ក្មភុជាហលកាម (KKF) បានលបាបស់្ថរ
ពត័ម៌ាននលពនគរ កាលពីនថង ១២ ដមមនីា 
ថា ហោក្ វនិ បា នឹងលតូវបានតុោការ
លបជាជនហមតថឃ្លវ ំង (Soc Trang) កាត ់
ហទាសហៅនថងទ ី១៩ ដមមនីា ខាងមុមហនះ 
ដតហៅមនិទានដ់ឹងថា ហៅលក្មនងឹលប 
កាសស្ថលលក្ម ឲ្រជាបគុ់ក្ប៉ុនាយ នឆ្នប ំ
ហៅហឡើយហទ ហលកាយពីហោក្បានជាប់
ពនននាគ្មរអស់រយៈហពល ជាងមយួឆ្នប ំ
ក្នវងមក្ ។ 
ហោក្ លតឹង យ៉ាប នាយក្រដឌបាល 

ននសហពន័នដមយរក្មភុជាហលកាម ( KKF ) 
បានមានលបស្ថសនយ៉៍ាងហនះថា៖«តាម
ដំណឹងពីលគួស្ថរហោក្ វនិ បា បានឲ្រ
ដឹងតាមទូរស័ពធមក្ថា ហោក្ វនិ បា 
នឹងលតវូកាតហ់ទាសនថងដបល់បាំបួនដមបីហនះ 
ដតហយើងមនិដងឹថា យួនហគកាត ់[ហទាស]
ឲ្រជាបគុ់ក្ប៉ុនាយ នឆ្នប ហំទ ។ ហយើងក្ំពុង
តាមោន» ។ 

នងឹមានការហធឝើបាតុក្មយ៖ 
ហោក្ លតងឹ យ៉ាប បានបនថហទៀត

ថា សហពន័នដមយរក្មភុជាហលកាម ( KKF )
របស់ហោក្ នងឹហធឝើបាតុក្មយហៅជុវំញិ
ពិភពហោក្ ហបើសិនជាហោក្ វនិ បា 
ហៅដតលតវូបានតុោការលបជាជន ហមតថ
ឃ្លវ ំង ននបក្សកុ្មយុយនសិថហវៀតណាម 
កាតហ់ទាសឲ្រជាបព់នននាគ្មរហនាះ ។ 

(អានតហៅទពំរ័ទី ២) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ២ 

ព័ត៌មានជាត ិ

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាេ់  របីជា ក្គឿន    
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាបរ់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែមកោ ឆ្នន  ំ២០១០ 
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ទូរស័ពទ: (408) 550 5060 , (855) 99 532-400 , (855) 017369-683   រគហទំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខមល៉: preynokornews@gmail.com 

រោះពុមព៖រោងពុមពអងគរ ផទះរលែ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលរោក  ោជធានីភនរំពញ 

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម 

វទិរសំុហឡងក្មភុជាហលកាម គឺជាសហមវងរបស់សហព័ននដមយរក្មភុជាហលកាមពិភពហោក្ ផាយហចញពីសហរដឌអាហមរកិ្ 
សលមាប់បំហរ ើដល់បងបអូនជនរមួឈាមដមយរ និងដមយរហលកាម ដដលក្ំពុងរស់ហៅហលើមាតុភូមិក្ំហណើ តដ៏ដសនលសហណាះរបស់
ហយើង និងជុំវញិពិភពហោក្ ។  
វទិរសំុហឡងក្មភុជាហលកាម ផាយជាហមមរភាស្ថ ដដលផលិតហោយសហព័ននដមយរក្មភុជាហលកាម បានចាប់បដិសននិនូវនថងទី 
០១ ដមមិថុនា ឆ្នប ២ំ០០១ ក្បុងហគ្មលបំណងផសពឝផាយនូវលពឹតថិការណ៍ថយី ៗ ពីមាតុភូមិក្មភុជាហលកាម និងសក្មយភាព 
ចលនា តសូ៊ ហោយអហិងា ននសហព័ននដមយរក្មភុជាហលកាម (KKF) ហលើឆ្នក្អនថរជាតិ លពមទាងំពានំានូំវទហងឝើរហំោភសិទនិ
មនុសសពីសំណាក្់រដឌអំណាចកុ្មយុយនិសថយួន ហៅហលើបងបអូនជនជាតិហដើមដមយរហលកាម ។ 
វទិរសំុហឡងក្មភុជាហលកាម ជាលបភពព័ត៌មានពិត ហដើមផផីថល់នូវយុតថិធម៌ សចចធម៌ ក្បុងការទាមទារសិទនិហសរភីាព និងជំហនឿ
ស្ថសនា ពីរបបលគប់លគងលក្ុងហាណូយ ជូនដល់បងបអូនជនរមួឈាមដមយរហលកាម ដដលក្ំពុងទនធឹងរងចានូំវ សិទនិសហលមច
វាសនាមវួនហោយមវួនឯង លសបតាម ចាប់អងគការសហលបជាជាតិ ។ 
វទិរសំុហឡងក្មភុជាហលកាម ផាយក្បុងមួយសបាថ ហ៏មថង ជាហរៀងរាល់នថងអង្ហគ រ ចាប់ពីហម៉ាង ៩ ដល់ហម៉ាង ១០ យប់ ហម៉ាងហៅ

ក្មភុជាហលកាម តាម  ហគហទំព័រ  http://www.vokk.net 

( តពទីំពរ័ទី ១ ) 
អនថរជាតិហៅកាតថ់ា I.I.E ចាបព់ី

ឆ្នប  ំ ២៩៩៨ មក្ដល់ឆ្នប  ំ ២០០៩ ហនះ 
មាននសិសតិចំននួ ១២.៨២៣ នាក្ប់ាន
ហៅបនថការសិក្ា ហៅសហរដឌអាហមរកិ្ 
មានការហក្ើនហឡើងជិត ៤០០០ នាក្ ់ ហបើ
ហលបៀបហធៀបពីឆ្នប ហំៅមញិ ។ បចចុបផនប    
ហវៀតណាមជាបហ់លម ៩ ក្បុងចំហណាម
លបហទសទាំង១០ ដដលមាននសិសតិហៅ
បនថការសិក្ាហលចើនជាងហគ ហៅសហរដឌ
អាហមរកិ្ ។  
ពីទីលក្ងុហាណូយហោក្លសី 

Helen Huntley នាយកិាវទិាស្ថទ ន
អបរ់អំនថរជាតិ I.I.E លបចាំលបហទសហវៀត
ណាមបានឲ្រដងឹថា « ហៅឆ្នប  ំ ១៩៩៨, 
១៩៩៩ មាននិសសតិហវៀតណាមលបមាណ
១៥៨៧ នាក្ប់ានហៅបនថការសិក្ាហៅ 
សហរដឌអាហមរកិ្ ។ មក្ដល់ឆ្នប  ំ២០០៩ 
មាននសិសតិហវៀតណាមហក្ើនហឡើង ដល់
ហៅ ១២.៨២៣ នាក្ ់មាននយ័ថា ១០ 

ឆ្នប កំ្នវងហៅហនះ គហឺរៀងរាល់ឆ្នប មំាន
និសសតិហៅបនថការសិក្ាហៅសហរដឌអា
ហមរកិ្ហចះដតហក្ើនហឡើងយ៉ាងហទៀងទាត ់ ។ 
ជាពិហសស ឆ្នប ហំៅមញិហក្ើនហឡើងយ៉ាង
ហលចើនលបមាណ ៤០០០ នាក្ ់» ។ 
និសិសតជនជាតដិមយរមាប ក្ដ់ដលមាន

ហឈាយ ះជាអក្សរកាតថ់ា យ.ណ មក្ពី
ហមតថឃ្លវ ំង (Soc Trang) ក្ំពុងបនថការ
សិក្ាស្ថោមហាវទិាល័យរដឌហវៀត
ណាមមួយហៅទីលក្ងុនលពនគរ បានលបាប់
ថា និសសតិដមយរហលកាមមនិមានវាសនាហៅ
បនថការសិក្ាហៅសហរដឌអាហមរកិ្ ដួច
និសសតិជនជាតយិួនទាំង ១២.៨២៣
នាក្ហ់នាះហទ ។ 
និសសតិខាងហលើ បាននយិាយថា៖   

«ពិហលពាះដមយរហយើងលក្ីលក្ ហហើយគ្មយ នលុយ
កាក្ឯ់ណា ហដើមផបីញ្ចូ នកូ្នហៅហរៀនហនាះ
ហទ ហបើសិនជាមានលបាក្អ់ាហារបូក្រណ៍
ពីរោឌ ភបិាលអាហមរកិ្ហគឲ្រអីហៅ ហទើប 
ហយើងអាចមានលទនភាពហៅហរៀនបាន ។ 

ដូចហយើងដឹងលស្ថបហ់ហើយ កូ្នដមយរហយើង
មក្ហរៀនលតឹមនលពនគរ ហរៀនមនិចងរ់ចួផង
មានលុយឯណាហៅហរៀនដល់អាហមរកិ្ 
ហនាះ » ។ 
 ទាក្ទ់និហៅនឹងចំនួនជនជាតដិមយរ

ដដលក្ំពុងសិក្ាហៅមហាវទិាល័យហៅ
ទីលក្ុងនានា ហៅដដនដីក្មភុជាហលកាមដូច
ជាទីលក្ុងនលពនគរ និងទីលក្ងុដលពក្ឬសស ី
ជាហដើម និសសតិរបូហនះបានបនថហទៀតថា 
កុ្ំថាហឡើយហៅបនថការសិក្ាហៅសហរដឌ
អាហមរកិ្ សូមផដីតមហាវទិាល័យហៅក្បុង
លបហទសក្ន៏ិសសតិដមយរហលកាម មានចំនួន
តិចបំផុតដដលមានលទនភាពហរៀនសូលត
ហនាះ ។  
និសសតិរបូហនះបានបនថថា៖ « មហា

វទិាល័យឯហណះហៅនលពនគរហនះ មាន
[និសសតិ] ដដរ បានតិចហបឹង មនិបាន
ហលចើនប៉ុនាយ នហទ ។ ហបើគិតជាភាគរយហៅ
តាមស្ថក្លវទិរល័យនានាហនាះ គឺមនិ
បានមួយភាគរយហទ ហមើលហៅក្បុងមួយ

រយនាក្ក់្បុងថាប ក្ហ់ៅតាមស្ថោហបងឹដមយរ 
ហយើងបានមួយនាក្ឬ់ពីរនាក្ហ់ទ»។ 
ហឆវើយជាមយួសំនួរថា ហតើនសិសតិ

ដមយរហៅក្មភុជាហលកាមមានចហំណះដងឹលគប់
លគ្មនដូ់ចជនជាតិយនួហទ បានជាមនិ
បានហៅបនថការសិក្ា ហៅលបហទសហលៅ
ហនាះ ? និសសតិរបូហនះបានបញ្ញជ ក្យ៉់ាង
ហនះថា ៖ «សូមផដីតហៅហរៀនភាស្ថយួន
ហយើងហរៀនបាន ហហើយហនះមនិដមនជា 
ភាស្ថក្ំហណើ តហយើងផង ហយើងហរៀនហសយើ
ហគហហើយ ហហតុអឝហីយើងហៅហរៀនហៅអាហម 
រកិ្មនិបានហសយើហគ មានដតហលើសហគហទៀត
ផង មនិដមនថាមនិហសយើហគហទ មក្ពីហគ  
[ហវៀតណាម] មនិឲ្រហយើងគ្មយ នលទនភាព
ហៅ ។ ហបើនយិាយពីបញ្ញដ ឈាវ សនវហយើង
អាចហៅបាន បញ្ញា ទីមួយគឺហរឿងមឝះថវកិា
ហនះឯង» ។ 
 ហដើមផជីំនួយដល់សិសសនិសសតិហៅ

ក្បុងលបហទសហវៀតណាម ឲ្រទទលួបាន
ពត័ម៌ានទាក្ទ់ិននឹងការសិក្ាហៅសហ

រដឌអាហមរកិ្ហនាះ វទិាស្ថទ នអបរ់អំនថរជាត ិ
I.I.E ហៅលបហទសហវៀតណាម បាននងឹហធឝើ
ការហរៀបចំការតាងំពិពណ៌ ហដឋ តហៅហលើ
ការសិក្ាអបរ់ហំៅក្ដនវងទាំងពរីគឺហៅនថង
ទី ០៩ ដមមនីា ហរៀបចហំឡើងហៅនលពនគរ
និងហៅនថងទី ១១ បានហរៀបចំហៅទលីក្ុង
ហាណូយ ។  
ហោក្លសី Helen Huntley នាយិ

កាវទិាស្ថទ នអបរ់អំនថរជាតិ I.I.E ហៅ
លបហទសហវៀតណាម បានលបាបព់ីហគ្មល 
បំណងននការតាំង ពពិណ៌មួយហនះថា ៖ 
«ហគ្មលហៅ ននការហរៀបចំការតាំងពពិណ៌
គឺហដើមផផីឋល់នូវពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  ដល់  
និសិសតហវៀតណាម បានទទលួនូវចក្ខុវ ិ 
ស័យហោយហសរហីដើមផពីួក្ហគមានឱកាស
ហៅបនថការសិក្ាហៅអាហមរកិ្» ៕  
ហោយ ថាច ់ជំហរឿន 
 

និ្សតិយនួ ១២.៨២៣ នាក់ ក្ៅបនរោរ្កិាក្ៅអាក្មរកិ មណៈខ្ដលនិ្សតិខ្មែរ
ក្រោមគ្មែ នលទធភាពក្រៀនមហាវិទាលយ័ក្ៅកនងុរបក្ទ្ 

( តមក្ពទីពំរ័ទ ី១ ) 
ហោក្ លតឹង យ៉ាប បានមាន

លបស្ថសនថ៍ា៖ « ហយើងក្ំពុងដតរងចាំ
ហមើលដដរ ថាហតើរោឌ ភបិាលយនួហបងឹកាត់
ហទាសហោក្ វនិ បា ហបងឹ យ៉ាងណា ។ 
ហបើសិនជា ហគ [រោឌ ភបិាលហវៀតណាម] 
ហៅដតបនថោក្គុ់ក្ ហយើងនឹងហធឝើបាតុក្មយ
ជុំវញិពិភពហោក្ ហដើមផឲី្រយួនហោះ
ដលងហោក្ វនិ បា វញិ » ។ 
ហោក្ វនិ បា ហក្ើតឆ្នប  ំ១៩៦២ ជា

ក្សិក្រដមយរហលកាមមាប ក្ ់ ហៅហមតថឃ្លវ ំង 
ដដនក្មភុជាហលកាម លតវូបានចាបម់វួនកាល
ពីដមឧសភា ឆ្នប  ំ ២០០៩ ហោយហោក្
បានទាមទារឲ្រអាជាញ ធរហវៀតណាម សង
ដីហក្ររបស់មវួនមក្វញិ ។ បចចុបផនប 
ហោក្ វនិ បា ក្ពុំងដតជាប ុ់ឃំ្លងំហៅ
ក្បុងពនននាគ្មរហវៀតណាមរងចាំតុោការ
ហវៀតណាម លបកាសស្ថលលក្មហៅហពល
ខាងមុមជិតមក្ដល់ហនះ ។ 
ហលៅពីហោក្ វនិ បា ហៅហមតថឃ្លវ ំង 

សពឝនថងមានក្សិក្រដមយរហលកាម ហៅហមតថ 
មាតល់ជូក្ ជាហលចើនរយលគស្ថរដដលលតូវ
បានអាជាញ ធរហវៀតណាម បានរបឹយក្ដីធវី
ហក្រដូនតារបស់មវូនដចក្ហៅឲ្រជនជាតិ
យួនកាលពឆី្នប  ំ ១៩៧៨ មក្ដល់
បចចុបផនប ហៅមនិទានស់ងដល់លគសួ្ថរ
ដមយរហលកាមទាងំហនាះហឡើយ។ហពលលគសួ្ថរ 
ក្សិក្រដមយរហលកាមទាំងហនាះ ហធឝើការទាម 
ទារលតូវបានអាជញធរហវៀតណាម វាយហធឝើ
បាបនងិចាបោ់ក្គុ់ក្យ៉ាងអយុតថិធម ៌៕ 

ក្ោក វិន ប្ត នឹងរតូវតុោោរក្វៀតណាមោត់ក្ោ្ក្ៅព្ថៃទី ១៩ មីនា ក្រោយ 
ពីជាប់គុកជិង ១ ឆ្នន  ំ 

http://www.khmerkrom.org/
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ព័ត៌មានជាត ិ

ហោយ ហពលជ សំណាង / VOA 
ងនួ លសី ដណត ក្ំពុងហលតៀមហរៀបចំ

មវួនហចញហៅស្ថោហរៀន ដដលសទិតហៅ
ចមាង យលបមាណជាង១០គីឡូដមល៉តពផីធះ
របស់នាងក្បុងភូម ិ ដលពក្តាគង ់ សង្ហេ ត់
ដលពក្តាហសក្ ជាយលក្ងុភបហំពញ ។ 
និសសតិវយ័២២ឆ្នប រំបូហនះ បាន

លបាបឱ់រដងឹថា ថឝីតផតិដតនាងក្ពុំងហរៀន
ថាប ក្ប់រញិ្ញដ បល័តក្បុងឆ្នប ទំ៣ី ហៅហហើយក្៏
ហោយ ក្ន៏ាងហៅមនិទានហ់ចះហលបើលបាស់
អុីនហធើណិតហៅហឡើយ ហោយស្ថរដតហៅ
ស្ថោហរៀន និង ក្បុងតំបនដ់ដលនាងរស់
ហៅ អតម់ានអុីនហធើណិតហលបើលបាស់ ។ 
និសសតិរបូហនះបាននយិាយថា៖ 
«ហពលលតូវការលគូឱរលស្ថវលជាវ ហម

ហរៀនអីអញ្ច ឹង  វាពិបាក្ដដរ  អតហ់ចះរក្ហម
ហរៀន ។ រក្ឯក្ស្ថរអហីបឹង ហលចើនដតពឹង
មតិថភក្ថឱិរជួយ រក្ឱរ ហលពាះមញុ ំអតហ់ចះ » ។ 
បញ្ញា ហនះ មនិដមនហក្ើតហឡើងចំហពាះ

ដតលសីដណតហទ ដតសិសស នសិសតិហៅក្បុង
មណ័ឍ  ឫសសដីក្វ  ហៅហលតើយខាងហក្ើត
ទហនវស្ថបជាហលចើនហផសងហទៀត  ក្ល៏បឈម
នឹងក្ងឝះអុនីហធើណិតហលបើលបាស់ដដរ ។  
អវតថមានននលបភពអុីនហធើណិតហនះ

បានហធឝើឱរការសិក្ារបស់ពួក្ហគមនិបាន
ហជឿនហលៀនហនាះហទ ។  
របាយការណ៍អភវិឌណនប៍ហចចក្វទិា

គមនាគមនព៍ត័ម៌ានវទិាឆ្នប  ំ ២០១០
របស់សហភាពទូរគមនាគមនអ៍នថរជាតិ 

ឬ International Telecommunica-
tion Union ដដលបានហចញផាយកាល
ពីដមកុ្មមៈក្នវងហៅហនះ បានបង្ហា ញថា 
លបហទសក្មភុជា សទិតហៅក្បុងដណំាក្់
កាលហទើបចាបហ់ផថើមហៅក្បុងការអភវិឌណប
ហចចក្វទិាគមនាគមនព៍ត័ម៌ានវទិាឬហៅ 
កាតថ់ា ICT ហនះ ហពាលគកឺារទទួល
បានបហចចក្វទិា ICT ហៅក្មភុជាហៅមាន
ក្លមតិទាបហៅហឡើយ ។ លបហទសក្មភុជា
លតូវបានចាតច់ណំាតថ់ាប ក្ទ់ី ១២០ ក្បុង
ចំហណាមលបហទសចនំួន ១៥៩ ហៅក្បុង
ការអភវិឌឈវស័ិយ ICT ហនះ ។ បហចចក្
វទិាគមនាគមនព៍ត័ម៌ានវទិា ឬ Infor-
mation Communication Technol-
ogy ដដលហៅកាតថ់ា ICT ហនះ សំហៅ
ដល់ការហលបើលបាស់ទូរស័ពធចល័តឌីជថីល 
ក្ំពរទូរ័ និងឧបក្រណ៍សលមាបទ់ំនាក្់
ទំនងហផសងៗហទៀត ដូចជាលបពន័នអុនីហធើ
ណិតជាហដើម ។  
ក្បុងមណៈដដលមានក្ងឝះខាតក្បុង

ការទទួលបានបហចចក្វទិាគមនាគមន៍
ពត័ម៌ានវទិា ឬ ICT ហៅក្មភុជាហនះ  
ស្ថទ បន័បណថុ ះបណាថ លមយួ របស់អងគ
ការសហលបជាជាត ិ បានហបើក្សិកាខ ស្ថ 
ោសលមាបម់ន្តនថីជានម់ភស់ របស់រោឌ ភ ិ 
បាលក្មភុជាសលមាបរ់យៈហពល ៤ នថង គឺ
ចាបព់នីថងទ ី៩ ដមមនិា ឆ្នប  ំ២០១០ ហនះ 
ហដើមផជីួយ ដល់មន្តនថទីាំងហនាះក្បុងការហរៀប 
ចំហគ្មលនហយាបាយអភវិឌណន ៍ វស័ិយ 

ICT ហនះឱរសមលសបតាមលក្ខមណឍ
ជាក្ោ់ក្ ់ហៅក្មភុជា ។ 
ហោក្លសី Hyeun-Suk Rhee 

នាយក្មជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ ល
ICT សលមាបក់ារអភវិឌណនរ៍បស់អងគការ
សហលបជាជាត ិ លបចាតំំបនអ់ាសីុប៉ាសីុ
ហឝិក្ ហៅកាតថ់ា APCICT បានមាន
លបស្ថសនក៍ាលពីនថងអង្ហគ រហៅក្បុងពិធី
ហបើក្វគគសិក្ាមូលោឌ ន ICT ហៅក្បុងទី
លក្ុងភបហំពញថា វគគសិក្ា ICT សលមាបម់
ន្តនថីរោឌ ភបិាលហនះគឺពិតជាមានស្ថរៈសំ 
ខានណ់ាស់ក្បុងការហធឝើឱរលបហសើរហឡើង
ដល់ស្ថទ នភាពហលបើលបាស់ ICT សលមាប់
ការអភវិឌណនរ៍បស់ក្មភុជា ជាពិហសសជ ំ
រញុឱរមានការវនិហិយាគនងិហទសចរណ៍
បដនទមហទៀត តាមរយៈការដសឝងយល់ពី
ក្មភុជា ក្បុងលបពន័នទិនបនយ័លគបល់ជុង
ហលជាយហៅហលើបណាថ ញអុីនហធើណិត ។ 
ហោក្លសី Hyeun-Suk Rhee b

បានមានលបស្ថសនថ៍ា៖ «មន្តនថរីោឌ ភ ិ 
បាលជាទូហៅគជឺាអបក្ហធឝើការសហលមចចិតថ
ដដលអនុមត័ហៅហលើគហលមាងនានានងិជា
អបក្ដដលដកឹ្នាហំគក្បុងការអនុវតថគហលមាង
ទាំងហនាះ។ ដូហចបះវគគសិក្ាហនះគហឺដើមផឱីរ
ពួក្ហគយល់ពីលបហភទ ICT នានាដដល
អាចហលបើលបាស់បាននិងយល់ថាហតើហគ្មល
នហយាបាយដបបណា ដដលសំខានក់្បុង
ការហលបើ ហដើមផជីយួ លបជាពលរដឌឱរបាន
ហលចើនដថមហទៀត  ឱរទទួលបាននូវបហចចក្

វទិាគមនាគមនព៍ត័ម៌ានវទិាហហើយជួយ  
ពួក្ហគក្ស្ថងសមតទភាពក្បុងការអភវិឌឈ 
និងហលបើលបាស់ ICT ហនះ ។ ដូហចបះ មន្តនថី
ទាំងហនះ ចាំបាចល់តវូដតយល់ពីហគ្មល
គំនិតទាំងហនះ» ។ 
ចំនួនអបក្ហលបើលបាស់ទូរស័ពធចល័ត

ហៅក្មភុជាមានចំនួនជាង ៤ ោននាក្់
គិតមក្លតមឹឆ្នប  ំ ២០០៩ ប៉ុដនថចំននួអបក្
ហលបើលបាស់អុីនហធើណិតហៅក្មភុជាមានចំ 
នួនជាង ៤ មុនឺនាក្ប់៉ុហណាត ះក្បុងច ំ
ហណាមលបជាជនសរបុលបមាណ ១៤
ោននាក្ ់ ហនះដផអក្តាមអាជាញ ធរជាតិ
ទទួលបនធុក្អភវិឌណនប៍ហចចក្វទិាគមនា 
គមនព៍ត័ម៌ានវទិាហៅកាតថ់ា NiDA។  

NiDA ហទើបនងឹបហងេើតនងិោក្ឱ់រ
ហលបើលបាស់គហលមាងលបពន័ន រដឌបាលពត័ ៌
មានវទិាហមតថលក្ុងហៅក្បុងហមតថចំនួន ១០ 
ក្បុងចំហណាមហមតថទាងំ ២៤ របស់ក្មភុជា 
ហដើមផហីលើក្ក្មភស់ការផថល់ពត័ម៌ាន និង
ហសវាក្មយស្ថធារណៈជូនដល់លបជាពល 
រដឌ ។ ដូហចបះមាននយ័ថា ពត័ម៌ានព ី    
បណាថ ហមតថលក្ងុជាហលចើនហទៀត មនិទាន់
លតូវបានដចក្ចាយ ដល់ស្ថធារណជន 
ជាលក្ខណៈទូលំទូោយ ហោយឆវង
កាតប់ហចចក្វទិាទំហនើបហនាះហទ ។ 
ហោក្ ភូ លីវឌុណ អគគហលខាធិការ

អាជាញ ធរជាតិ NiDAបានមានលបស្ថសន៍
ថា វគគសិក្ាមូលោឌ ន ICT ដដលហរៀបចំ
ហោយអងគការសហលបជាជាតហិនះ នឹង

ជួយ ដល់អបក្ជនំាញក្មភុជា មានមូល
ោឌ នក្បុងការអភវិឌណវស័ិយបហចចក្វទិាគម 
នាគមនព៍ត័ម៌ានវទិាហនះហៅក្បុងលបហទស
ជាបដនទមហទៀត ។ 
ហោក្ ភូ លីវឌុណ  បានមានលប 

ស្ថសនថ៍ា៖«ហនះគជឺាការហឝកឹ្ហឝឺនដល់
មន្តនថជីានម់ភស់ហលើក្ដំបូងហៅហលើក្មយវធិី
ដដលហរៀបចហំោយ UNAPCICT ហហើយ
ការង្ហរហនះយក្បទពិហស្ថធនល៍អៗ  ព ី 
បណាថ លបហទសក្ំពុងអភវិឌណន ៍ ដូចជា 
ក្មភុជា ថាហតើហគហធឝើយ៉ាងហមច៉បានហជាគ 
ជយ័ ហហើយចងលក្ងជាឯក្ស្ថរមក្ហរៀប 
ចំឱរហយើងហៅហពលហនះ»។ 
សូមបញ្ញជ ក្ថ់ា មន្តនថីដផបក្ពត័ម៌ាន

វទិាមក្ពបីណាថ លក្សួងនិងស្ថទ បន័របស់
រោឌ ភបិាលជាង៥០នាក្ប់ានចូលរមួហៅ
ក្បុងវគគសិក្ាមូលោឌ ន ICT ហនះ ។  
ហោក្លសី Hyeun-Suk Rhee 

នាយក្ APCICT បានមានលបស្ថសន៍
ថា ថឝីតផតិរោឌ ភបិាលក្មភុជា បានក្ំពុង
ហធឝើការង្ហរយ៉ាងសក្មយ ក្បុងការបហងេើនការ
ហលបើលបាស់ ICT ក្បុងចំហណាមលបជាពល 
រដឌហៅទូទាំងលបហទសក្បុងរយៈហពលមួយ
ទសវតសចុងហលកាយហនះដមន ប៉ុដនថអបក្លសី
បដនទមថា  ឱកាសទទួលបានការហលបើ
លបាស់បហចចក្វទិាគមនាគមនព៍ត័ម៌ាន  
វទិា(ICT) គួរលតូវបានពលងីក្បដនទមហទៀត
សលមាបប់ហងេើនការអភវិឌណរបស់ក្មភុជា៕  

 

អ.្.ប.ជំរញុវិ្យ័បក្េេកវិទា គមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទា  

គំនរហផះផងប់ានហៅហសសសល់
រាយប៉ាយពាសហពញដី ហលកាយពហីលគ្មះអ
គគីភយ័មួយបានហក្ើតហឡើង កាលពីយប់
នថងចន័ធក្ណាថ លទីលក្ងុភបហំពញ ដដលបាន
បណាថ លឲ្រលបជាជនជាង ២០០ លគ ួ
ស្ថរ បានបាតប់ងលំ់ហៅោឌ នក្បុងរយៈ
ហពលមួយពលពចិដភបក្ដតប៉ុហណាត ះ។ 
មន្តនថីប៉ូលិស នងិអាជាញ ធរមូលោឌ ន

បាននយិាយថា កាលពយីបន់ថងចន័ធ
មសលិមញិហនះ ហៅហវោហម៉ាង ៦ និង 
៣០ នាទី មានហលគ្មះថាប ក្អ់គគីភយ័មួយ
បានឆ្នបហឆះហៅក្បុងសង្ហេ តប់ឹងក្ក្ ់ ២ 
មណឍ ទលួហគ្មក្ដដលបានបណាថ លឲ្រ
ផធះចនំួន ១៥៨ មបងផធះនិងកុ្ដិលពះសងឃ
ចំនួន៨កុ្ដបិានហឆះហមធចមធីអស់ ។ ប៉ុដនថ
មន្តនថីប៉ូលិសពុបំានបញ្ញជ ក្ព់ិតលបាក្ដ
អំពីមូលហហតុដដលបានបណាថ លឲ្រហភវើង
ហឆះហនះហទ ។ 
លក្ុមលបជាពលរដឌដដលបានផថល់

បទសមាម សនជ៍ាមួយវទិរ ុVOA សហមវង
សហរដឌអាហមរកិ្បាននយិាយថា មូល
ហហតុដដលបណាថ លឲ្រហភវើងហឆះហនះ គឺ
ហក្ើតហចញពីផធះមយួហលកាយពីមានជហមាវ ះ 

គ្មប រវាងហៅ និងជីដូន ។ 
រហូតមក្ដល់ហពលហនះ ហោក្ដក្ប 

ជុតិមា អភបិាលលក្ុងភបហំពញ ពុំទានប់ាន
វាយតនមវការមូចខាត ថាហតើលតវូខាតបង់
ថវកិាអស់ប៉ុនាយ នហទ ។ ក្ប៏៉ុដនថជំនួយ   
សហន្តង្ហគ ះបនាធ ន ់ របស់កាក្បាទលក្ហម
ក្មភុជាបានដឹក្ជញ្ជូ ន មានមាូបអាហារ 
ទឹក្និងសមាម រៈហផសងៗ ផថល់ជូនដល់ជន
រងហលគ្មះភាវ មៗផងដដរ ។ 
ហោក្ ដក្ប ជុតមិា បានមាន

លបស្ថសនថ៍ា៖«ចំនួនលគសួ្ថរ កាថ បម់និ
ទានប់ានផង ហធឝើហមច៉វាយតនមវហក្ើត។ 

បញ្ញា បនាធ ន ់ គឺហយើងហោះលស្ថយហសផៀង
ឲ្រគ្មតសិ់ន»។ 
បនាធ បព់ីហភវើងហឆះលបជាពលរដឌរង

ហលគ្មះជាង ២០០ លគួស្ថរគ្មយ នទីជលមក្ 
អបក្មវះលជក្ហលកាមហដើមហឈើ អបក្មវះស្ថប ក្់
ហៅបហណាថ ះអាសនបក្បុងហចតយិវតថនាគវន័ថ
និងចងតងហ់ៅសូ៊សលមាបស់្ថប ក្ហ់ៅដត
ប៉ុហណាត ះ ។ 
ហោក្ ដត ់ ហយឿ អាយុ ៣៥ ឆ្នប  ំ

និងក្ំពុងដតកានក់្ហនធលក្ញ្ញច ស់មយួ 
ដដលសល់ពីហភវើងហឆះកាលពីយបន់ថងចន័ធ 
ដភបក្សមវងឹរក្ក្ដនវងអងគុយជាមួយនិង

កូ្នតូចៗ ៣ នាក្ ់បាននយិាយ ហោក្
បានបាតប់ងនូ់វអឝីៗទាំងអស់ ដដលសរបុ
ទឹក្លបាក្ជ់ាង ៣០០០ ដុោវ រសហរដឌ
អាហមរកិ្ ។ 
ហោក្បានបញ្ញជ ក្ហ់ទៀតថា ហោក្

គ្មយ នក្ដនវងស្ថប ក្ហ់ៅហទ ។ ហោក្ចងឲ់្ររ
ោឌ ភបិាលផថល់ទជីលមក្បហណាថ ះអាសនប
សលមាបល់ក្ុមលគួស្ថរពកួ្ហគ ។ 
ហោក្ ដត ់ ហយឿ បានមានលប 

ស្ថសនថ៍ា ៖«ហៅ...ឥឡូវក្ំពុងហដើរចុះ
ហដើរហឡើង...អត.់..មានក្ហនធល...មានដត
ក្ហនធលចាស់មយួ»។ 
ហោក្ ហមឿង សុផល អាយុ ២៤ 

ឆ្នប  ំ ជនរងហលគ្មះមយួរបូហផសងហទៀតបាន
និយាយថាហោក្បានបាតប់ងផ់ធះចនំួន
ពីរមបងហោយស្ថរហភវើងហឆះ ។ 
ហោក្បានមានលបស្ថសនហ៍ទៀតថា 

ហោក្ចងឲ់្ររោឌ ភបិាល ផថល់ជំនួយ
សហន្តង្ហគ ះបនាធ នដ់ល់ជនរងហលគ្មះ ។ 
ហោក្ ហមឿង សុផល បានមានលប 

ស្ថសនយ៉៍ាងហនះ៖«បាទ!មញុចំងសំ់ណូម
ពរឲ្រហគសំុជយួ  ដូចជាឧតទមម ដូចជា
លុយមក្ជយួ ស្ថងសងផ់ធះវញិ»។ 

ហោក្ ដក្ប ជុតមិា អភបិាលលក្ុង
ភបហំពញ ហៅហពលដដលសួរសំណួរ ថាហតើ
វធិានការរបស់ស្ថោលក្ុងភបហំពញ និង
ហរៀបចយ៉ំាងណាចហំពាះ លបជាពលរដឌ 
ហលកាយពមីានហភវើងហឆះហនាះ។ 
ហោក្ ដក្ប ជុតិមា បានបញ្ញជ ក្់

តាមសំហនៀងហដើម យ៉ាងដូហចបះថា ៖ 
«ខាងហយាបល់VOAមានហយាបល់

រហបៀបហមច៉ ។ មញុ ំចងប់ានហយាបល់ខាង 
VOA ដដរហបើវាជានក់្គ្មប អញ្ច ឹង» ។ 
ទីតាំងដដលមានហភវើងហឆះហនះ ហៅ

ក្បុងសង្ហេ តប់ឹងក្ក្ ់ ២ មណឍ ទួលហគ្មក្ 
។ ផធះរបស់លបជាពលរដឌភាគហលចើនបាន
ស្ថងសង ់ ហៅតាមបហណាថ យផវូវរថហភវើង 
និងពុមំានផវូវគមនាគមនល៍គបល់គ្មនហ់ទ ។ 
ហោក្វរីៈហសនីយហ៍ទា ហនត វ៉ានថ់ា 

នាយក្ការយិាល័យបង្ហេ រ និង ពនវតអ់គគី
ភយ័រាជធានភីបហំពញ បាននិយាយថា
ហយើងបានហលបើរថយនថពនថតអ់គគីភយ័ចនំួន 
២៦ ហលគឿង ក្ប៏៉ុដនថពំុអាចជួយ សហន្តង្ហគ ះ
ផធះដដលក្ពុំងឆ្នបហ់ឆះ បានហទហោយ 
ស្ថរដតផវូវគមនាគមនម៍ានលក្ខណៈតូច
ចហងអៀតហពក្ ៕ VOA 

ពលរដឋជាង ២០០រគួសារប្តត់បង់ទីលកំ្ៅក្ោយសារអគគីភយ័  

ទដិឌភាពផធះពលរដឌដមយរហលកាយពលីតវូអគគភិយ័កាលពនីថងទី ០៨ មនីា ឆ្នប  ំ២០១០ ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៤ 

ព័ត៌មានវិទា 

 ជហមាវ ះពាណិជជក្មយរវាងលក្មុហុ៊ន Google និងលបហទសចិនកានដ់តមានភាពតានតឹងហឡើង ចាបត់ាងំពីហដើមឆ្នប  ំ ២០១០ ក្នវងមក្ហនះ ។ ហលកាយពីមានការវាយលបហារតាម      
បណាថ ញអុីនធឺណិតហៅហលើលក្មុហុ៊ន Google ពីសំណាក្ល់បហទសចិន ។ ជាពិហសសគឺហគហទំពរ័របស់លក្មុសក្មយជនការពារសិទនមិនុសសលតវូបានហគបិទមធបម់និឲ្រដំហណើ រការ ។ ហហើយ
ហៅហពលថយីៗ ហនះដដរ លក្មុហុ៊ន Google បានោក្សំ់ហណើ រហៅរោឌ ភបិាលអាហមរកិ្ឲ្រចាតវ់ធិានការក្បុងការដក្លបហទសចិនហចញពីអងគការពាណិជជក្មយពិភពហោក្ ។  

ដលបសលមលួហោយ កូ្នដមយរ 
ការហធឝើអាជវីក្មយហៅចនិ៖ 
ហដើមដមមក្រាឆ្នប  ំ ២០០៦ Google 

ដដលជាលក្ុមហុ៊នផថល់ឧបក្រណ៍ហសវា
ក្មយក្បុងការលបតិបតថកិារដសឝងរក្ពត័ម៌ាន
ដធ៏ំមយួក្បុងពិភពហោក្ បានហបើក្
សហមាភ ធជាផវូវការក្បុងការោក្ឲ់្រហលបើ
លបាស់ក្ំដណថយ ីដដលជាភាស្ថចនិហឈាយ ះ
ថា “Goolge.cn” ។ តាមរបាយការណ៍
របស់ China Tech គិតមក្ទល់នឹង
ឆមាសទី ២ ឆ្នប  ំ២០០៩ហនះបានឲ្រដឹង
ថាលក្មុហុ៊ន Google បានកានក់ាប់
ភាគហុ៊នចនំួន ២៩,១%ហៅលបហទសចិន 
គឺមាននយ័សទិតក្បុងលំោបទ់ី ២ នននដគូ
លបដជងរបស់មវួនគជឺាលក្ុមហុ៊ន Baidu 
ដដលលក្ុមហុ៊នមួយហនះបានទាញយក្
ភាគហុ៊ន ដល់ហៅ ៦១,៦% ។ ហទាះជា
មានលទនភាពអាចកានក់ាបជ់ិត ១/៣ 
ននភាគហុ៊នក្ហ៏ោយ ហបើតាមការប៉ាន់
លបមាណរបស់ JP Morgan ថាលបាក្់
ចំណូលសរបុរបស់លក្ុមហុ៊ន Google 
ក្បុងលបហទសចនិ ឆ្នប ហំនះគទឺទួលបានលតឹម
ដត ៦០០ ោនដុោវ រប៉ុហណាត ះ ហសយើនឹង 
២% ននទកឹ្លបាក្ស់របុ២៦ហកាដិដុោវ  ។ 
ទាក្ទ់និនឹងបញ្ញា ហនះ ហោក្ 

David Drummond អនុលបធាននឹងជា
លបធានគណៈក្មយការចាប ់ ននលក្មុហុ៊ន 
Google បានផថល់សមាម សនហ៍ៅហលើ
ក្ញ្ចក្ទូ់រទសសន ៍CNBC បានឲ្រដឹងថា 
លបាក្ច់ំណូលរបស់លក្ុមហុ៊ន ហៅក្បុងលប 
ហទសចិនគឺ “មនិជាការសំខានហ់ឡើយ” ។ 
ហោក្បានបញ្ញជ ក្ថ់ា ការដដលលក្មុហុ៊ន
ហោក្មក្ហបាះវនិហយាគទុនហៅហលើទីផា
ចិនហនាះ“ពំុដមនជាមូលហហតុចមផងហដថ ត 
ហលើហរិញ្ដ វតទុហនាះហទ” ។ 
យល់លពមចំហពាះ លក្ខមណឍ  ននការ

លតតួពនិតិរ៖ 
ហដើមផចូីលលបឡូក្ហធឝើអាជីវក្មយរបស់

មវួនហៅហលើទីផាចនិបានហនាះ លក្មុហុ៊ន 
Google លតវូដតទទលួស្ថគ ល់ហគ្មរពហៅ
តាមលក្ខមណឍ ក្បុងការលតតួពិនតិររបស់
លបហទសមយួហនះ គឺមាននយ័ថា លក្ុម
ហុ៊ន Google លតវូផថល់ពត័ម៌ានរបស់
អតិថិជនជាលំអតិ ហៅហពលណាដដល
អាជាញ ធរចនិលតវូការ រាល់ពត័ម៌ានសមាង ត់
របស់ហភញៀវចូលហៅហលបើលបាស់ លតវូក្តល់តា
ទុក្ជាក្ំហតិ ហហើយរាល់ការហលបើលបាស់
ឧបក្រណ៍ដសឝងរក្ពត័ម៌ាន ហៅហលើ 
Google មនិលតូវបង្ហា ញហចញនូវលទន
ផលហឡើយ ក្បុងមណៈដដលពត័ម៌ាន
ក្ំពុងរកុ្រក្ហនាះ មានអតទនយ័ពាក្ព់ន័ន

ហៅនងឹការហងើបបះហបារហៅឯ Tianna 
nen  ក្ំឡុងឆ្នប  ំ ១៩៨៩ ឬ ហគហទំពរ័
ទាំងឡាយណាដដលគ្មំលទ នឹងលក្មុចល 
នារហំោះដដនដីទហីបត ៍ ឬក្ព៏ត័ម៌ានអឝីក្៏
ហោយដដលចនិចាតទុ់ក្ថា ជាការបងេឲ្រ
មានមហនថរាយ និងជាហហតុនាំឲ្របះ៉
ពាល់ដល់រដឌអណំាច ។ 
ជាមួយគ្មប ហនះដដរ សំនរួមយួបាន

ហចាទសួរថា ហតើមូលហហតុអឝីបានជាលក្ុម
ហុ៊ន Google សហលមចចតិថហបាះទុនរក្
សីុក្បុងលបហទសចិន ហហើយលតូវហគ្មរពនូវ
លក្ខមណឍ ននការលតតួពនិិរពសំីណាក្រ់ោឌ
ភបិាលចិនយ៉ាងដូហចបះ? 
ហោក្ Vint Cerf អនុលបធាននន

លក្ុមហុ៊ន Google បានមានលបស្ថសន៍
ថា “ហៅក្បុងលក្ុមហុ៊ន ហយើងបានពភិក្ា
គ្មប យ៉ាងលំអិតថាហតើហយើងគួរមក្លបហទស 
ចិនហដើមផផីគតផ់គងហ់សវាក្មយ Google ដដរ
ឬហទ ? ហយើងគ្មយ នបំណងចងឲ់្ររោឌ ភ ិ
បាលចនិហធឝើការលតតួពិនតិរហឡើយ ប៉ុដនថវា
ក្ហ៏ៅដតមានការពតិផងដដរ ហបើសិនជា
លក្ុមហុ៊នហយើងមនិហៅទហីនាះ ដូហចបះលប 
ជាជនជាង ១,៤ ហកាដិ នឹងគ្មយ នឱកាស 

ហដើមផទីទលួបានផលលបហយាជន ៍ ពីការ  
ផថល់ហសវាក្មយរបស់លក្ុមហុ៊ន Google 
ហឡើយ និងពួក្ហគនងឹបាតប់ងនូ់វឱកាស
ដម៏ានតនមវសលមាបព់ួក្ហគផងដដរ ” ។ 
ហទៀនហឆះក្ាលពរី៖ 
ហៅដមមក្រា ឆ្នប  ំ២០០៦ លក្មុហុ៊ន 

Google បានស្ថរភាពទទលួស្ថគ ល់ថា 
មវួនបានបពំាក្ហ់លគឿងឧបក្រណ៍ហៅតាម
សំហណើ រពសំីណាក្រ់ោឌ ភបិាលចិន ហដើមផ ី
បង្ហេ រ នូវរាល់ការដសឝងរក្គនវឹះននពាក្រ
ដដលហធឝើឲ្រហក្ើតមានមហនថរាយដល់រដឌ
អំណាចចិនផងដដរ ។ 
ក្បុងមណៈដដលលក្មុហុ៊ន Google 

សហលមចចតិថអនុវតថ តាមហគ្មលការណ៍
របស់រោឌ ភបិាលចិនហនាះ បានញំុ៉ងឲ្រ
លក្ុមសក្មយជនការពារសិទនិមនុសស ធាវ ក្់
ទឹក្ចិតថ និងមឹងសមារជាខាវ ងំ ។ ជា 
មួយគ្មប ហនះដដរ លក្ុមអងគការសងគមសីវុលី
បានរះិគន ់និងហចាទលបកានថ់ា លក្មុហុ៊ន 
Google បានចូលនដជាមួយនឹងរោឌ ភិ
បាលចនិហដើមផគី្មបសងេតល់បជាជន ។ 
បនាធ បព់ីលក្មុហុ៊ន Google បាន

ហចញហសចក្ថីលបកាសថា នងឹោក្ឧ់ប    

ក្រណ៍លតតួពិនតិរពត័ម៌ានហនាះ ។ អងគ
ការអបក្កាដសតគ្មយ នលពដំដន ដដលមានទី
ស្ថប ក្ក់ារហៅទលីក្ុងប៉ារុសី លបហទស
បារាងំ បានហចាទលបកាន ់ Google ថា 
“ជាលក្មុហុ៊នមានគុណធមដ៌ក្វងកាវ យ”       
មណៈដដលលក្មុហុ៊នមយួហនះ ហធឝើការ
បហលមើឲ្ររោឌ ភបិាលចិន ។ 
អងគការហនះ បានហលើក្ហឡើងថា ការ

ដដលោក្ប់ញ្ចូ លក្ំដណ Google.cn 
ហៅលបហទសចនិគជឺា “មយួនថងននភាព
គ្មយ នពនវឺរសយី”សលមាបល់បជាជនចិន ដដល
គ្មយ នហសរភីាព ក្បុងការសដមថងទសសនៈ
របស់មវួន ។ Google ការពារបានដត
សិទនិហលបើលបាស់អុីនធឺណិតរបស់ពលរដឌ
អាហមរកិ្ដតប៉ុហណាត ះ ប៉ុដនថលបជាជនចិន
វញិ Google មនិអាចហចញមុមការពារ
សិទនិហលបើលបាស់អុីនធឺ ណិតបានហឡើយ ។ 
ហៅដមក្មមៈ ឆ្នប ២ំ០០៦ លក្ុមសក្មយ 

ជនការពារសិទនិមនុសស ក្បុងដដនដទីីហប៉
បានលបមូលផថុគំ្មប ហធឝើបាតុក្មយលបឆ្នងំហៅ 
នឹងលក្មុហុ៊ន Google ។ លក្ុមបាតុក្រ
ហនះ បាននយិាយថា Google បានចាប់
នដគូជាមយួ នឹងរោឌ ភបិាលហោយពកួ្ហគ
បានអះអាងថាមនិអាចដសឝងរក្ពត័ម៌ាន
ហៅហលើ Google បានហឡើយ ។ ក្បុង    
មណៈ ដដលអបក្ហលបើលបាស់អុីនធណិឺត
វាយបញ្ចូ លគនវឹះ ននពាក្រដូចជា Dalai 
Lama ប៉ុដនថលទនផលននការដសឝងរក្ពត័ ៌
មានហនះ លតូវបាន Google រលំងហចាល 
រចួបង្ហា ញជាលទនផលដនទ ហោយជំនួស
នូវអតទបទដដលចិនបានរះិគនហ់មដឹក្នាំ
ស្ថសនា សហមថចសងឃទហីបត ៍ Dalai 
Lama ហៅវញិ ។   
ោក្ក់ារសមាង តដ់ល់អបក្ហលបើលបាស់

អុនីធណិឺត៖ 
ហបើហទាះជាក្នវងមក្ Google បាន

រងនូវគំនាប នងិអនុវតថតាមបទបញ្ញជ ពី
សំណាក្រ់ោឌ ភបិាលចិន យ៉ាងណាក្ ៏
ហោយ ។ ក្ប៏៉ុដនថ Google មនិដដលបាន
ផថល់ពត័ម៌ានរបស់អតិថិជន ជូនរោឌ ភ ិ
បាលចនិមថងណាហឡើយ ។ 
ជាមួយគ្មប ហនះ Google ដតងបាន

ហចញហសចក្ថីលបកាសជាស្ថធារណ៍ ហៅ
ហពលណាដដលអបក្ហលបើលបាស់អុនីធណិឺត
ដសឝងរក្ពត័ម៌ាន ដដលលតូវបានហាម
ឃ្លតហ់នាះ ហោយបានបង្ហា ញស្ថរមួយ
ថា “ តាមចាបត់ំបន ់ ! លទនផលដដល
ហោក្អបក្ក្ំពុងដសឝងរក្ហនះ លតវូបាន
ោក្!់” ហហើយមានដតឧបក្រណ៍ដសឝងរក្ 
G o og le  ប៉ុហណាត ះដដលបង្ហា ញស្ថរ
លបាបដ់ល់អបក្ហលបើលបាស់នូវពត័ម៌ានទាំង 

ឡាយណាដដលហគហាមឃ្លតដូ់ហចបះ ។ 
 ពាក្ព់ន័ន នឹងការោក្ក់ារ

សមាង តស់លមាបហ់ភញៀវហលបើលបាស់អុីនធឺណិ
តដដរហនាះ ហោក្ Vint Cerf  អនុលប 
ធានននលក្មុហុ៊ន Google បានមាន
លបស្ថសនឲ៍្រដឹងថា “ហយើងបាននយិាយ
រចួមក្ហហើយ ហយើងនឹងហៅទីហនាះ ដំបូង
ហយើងក្ម៏និហពញចិតថចំហពាះលក្ខមណឍ
ហនាះហទ ប៉ុដនថហយើងបាននយិាយហៅកាន់
លបជាជនចនិថា ហពលហយើងបិទមធបនូ់វ
ពត័ម៌ានអឝីមយួ ហយើងនងឹលបាបហ់ៅពកួ្ហគ
ថា ហយើងបានបិទមធបព់ត័ម៌ានហនាះរចួ
ហហើយ បញ្ញា ហនះហហើយដដលញំុ៉ងឲ្ររោឌ
ភបិាលចិនមនិសបាយចតិថ នឹងហយើង
ដដរ” ។ 
បញ្ញា ោក្ក់ារសមាង តហ់នះផងដដរ 

លក្ុមហុ៊ន Google បានសងេតធ់ងនថ់ា 
Google មនិចងម់ានហក្រ ្ថហឈាយ ះ អាលក្ក្់
ដូចហៅ នងឹលក្មុហុ៊ន Yahoo ហនាះហទ 
ដដលក្នវងមក្លក្ុមហុ៊ន Yahoo មួយ
ហនះ បានបង្ហា ញពត័ម៌ានដធ ល់មវួននន
អបក្ហលបើលបាស់ហសវាក្មយរបស់មវួន ហៅឲ្រ    
រោឌ ភបិាលចិនដដលលបការហនះ ជាហហតុ
នាំឲ្រអបក្កាដសតចនិមយួរបូហឈាយ ះ Shi 
Tao ជាបព់នននាគ្មរ ១០ ឆ្នប  ំកាលពីដម 
មថុិនា ឆ្នប  ំ២០០៥ ។ 

 ហោក្ Vint Cerf  បាន
និយាយឲ្រដឹងបដនទមហទៀតថា “ហយើង 
បានដងឹចាស់ណាស់ថា លបជាជនចិន 
នឹងលតវូលបឈមមុមហៅ នងឹបញ្ញា ហនះជា
មនិខាន ហបើសិនជាពកួ្ហគបានបហងេើតបវក្ ់
(Blog) ឬបហងេើតអុីដមល៉ (Email) ហហើយ
បំហពញពត័ម៌ានដធ ល់មវួនពួក្ហគហនាះ រោឌ
ភបិាលចិននឹងមក្សួរហយើង ដូចដដល
ពួក្ហគធាវ បប់ានហៅសួរលក្ុមហុ៊នដនទផង
ដដរ ហដើមផពីួក្ហគកាថ បប់ាននូវពត័ម៌ានថា 
នរណាមវះដដលបានបហង្ហា ះពត័ម៌ានហនះ
ហឡើង ។ ដូហចបះ លក្ុមហុ៊ន Google  ពំុ
មានលទនភាពផថល់ហសវាក្មយដបបបហងាើប
ពត័ម៌ានលំអិតអតិថិជនរបស់មវួន ហៅឲ្រ
អបក្ណាមាប ក្ហ់ផសងហទៀតហឡើយ” ។ 
បញ្ឈបក់្ចិចសហលបតបិតថកិារ៖ 
ហដើមឆ្នប  ំ ២០១០ ហនះ Google 

បានលបកាសឲ្រដឹងថា  មានការវាយលប 
ហារតាមអុនីធណិឺត មក្ហលើលក្មុហុ៊ន 
Google និងលក្មុហុ៊នចំននួ ២០ ហផសង
ហទៀត កាលពីឆ្នប  ំ២០០៩ ឆ្នប ហំៅមញិ ។ 
ការវាយលបហារតាមអុីនធឺណិតដបបហនះ 
ក្បុងហគ្មលបំណងរកុ្រក្នូវអុដីមល៉របស់
លក្ុមសក្មយជនការពារសិទនិមនុសស ក្បុង
លបហទសចនិ ។ ( អានតហៅទពំរ័ទ ី៥ ) 

Google “ របោ្្ស្តគគ ម” ជាមួយេិន 

ស្ថវ ក្សញ្ញដ  Google ហៅ Hong Kong ។ AFP PHOTO/MIKE CLARKE 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៥ 

អនររជាត ិ

 
ហឆវើយតបចហំពាះការវាយលបហារហនះ 

លក្ុមហុ៊ន Google លបកាសថា នឹង
បញ្ឈបទ់ាងំលសុងនូវការោក្ល់ក្ខមណឍ
លតួតពនិិតរណាមួយ ពីសំណាក្ច់ិនត 
ហៅហទៀត ហហើយបានរឮំក្ថា Google 
នឹងដក្លក្មុហុ៊នរបស់មវួនហៅចិនទាំង
អស់ហចញពីលបហទសហនះ ។ 
ហោក្ David Drummond អនុ

លបធាន នឹងជាលបធានគណៈក្មយការ
ចាបន់នលក្ុមហុ៊ន Google បានសរហសរ
ហៅហលើបវក្រ់បស់ហោក្ថា “ហយើងបាន
សហលមចចតិថរចួហហើយ ហយើងនឹងមនិបនថ
ការលតួតពនិិតរហៅហលើ ឧបក្រណ៍ដសឝង
រក្Google.cn ហទៀតហទ ។ ដូហចបះ ប៉ុនាយ ន
សបាថ ហ៍ខាងមុមហនះ ហយើងនងឹហធឝើការ
ពិភាក្ាជាមួយរោឌ ភបិាលចិន ពបីញ្ញា
ទាំងអស់ហនះ លបសិនហបើចនិមនិលពមនូវ
លក្ខមណឍ របស់ហយើងហទហនាះ វាមាននយ័
ថា ហយើងចាំបាចល់តវូដតបិទឧបក្រណ៍

ដសឝងរក្ Google.cn ហហើយ នងឹបញ្ឈប់
ការហធឝើអាជីវក្មយហៅចិនតហៅហទៀត ។ 
ហដេ លហទាសចនិពបីទរហំោភសិទន ិ
ហលៅពីហនះ Google បានតាងំឲ្រ

ដឹងថា រាល់ការវាយលបហារមក្ហលើឧប 
ក្រណ៍ដសឝងរក្ Google ហហើយការដដល
ហលបើលបាស់ក្មយវធិីលតួតពិនិតរ   ហៅហលើ    
បណាថ ញអុនីធណិឺតហនាះ ។ លបការហនះ
បានបង្ហា ញឲ្រហ ើញថា     រោឌ ភបិាល 
ចិនមានទសិហៅកាតប់នទយសិទនិសដមថង
មតិហៅហលើបណាថ ញ ។ 

រោឌ ភបិាលអាហមរកិ្ ក្ប៏ានរះិគន់
ហៅនងឹបញ្ញា ហនះផងដដរ ។ ហោក្លសី 
Hillary Clinton រដឌមន្តនថីលក្សួងការបរ 
ហទសសហរដឌអាហមរកិ្បានហលើក្ហឡើងថា 
“លបហទសទាំងឡាយណា ដដលចូលរមួ
ក្បុងការវាយលបហារហៅហលើបណាថ ញអុនី
ធឺណិត នងឹលតវូទទួលលទនផលននការរះិ
គនព់សីហគមនអ៍នថរជាតិ ។ អុីនធ ឺ   
ណិតជាអនថរបណាថ ញ ដដលសមផរូហៅ
ហោយលបភពធនធាន និងលបភពឯក្ស្ថរ
ដដលមានហៅក្បុងទហីនាះ ។ ដូហចបះ ហយើង
ចាតទុ់ក្ថាអុីនធណិឺតមានស្ថរសំខាន់
ណាស់សលមាបម់នុសសទូហៅដដលមាន
សិទនិអាចចូលហៅហលបើលបាស់វាបាន ។ 
រាល់ការបហញ្ចញមតិ ឬទសសនៈតាមរយៈ
បណាថ ញសងគមមានដូចជា B l o g , 
Facebook, Twitter...នឹងមនិលតវូមាន
ហទាសឬពនិយ័អឝីមួយហឡើយ” ។  
ចំដណក្ភាគី Google បានហលើក្

ហឡើងថា ការដដលលតួតពនិិតរហលើ         

បណាថ ញអុនីធណិឺតមនិលតឹមដតជាការរ ំ
ហោភសិទននិនការបហញ្ចញមតិប៉ុហណាត ះហទ 
វាអាចបងេរមហនថរាយក្បុងការរក្សីុរបស់
លក្ុមហុ៊នផងដដរ ។  
ហោក្លសី Nicole Wong អគគ

នាយក្រង នងិជាទលីបកឹ្ារបស់លក្មុហុ៊ន 
Google បាននយិាយហៅកានគ់ណៈ
ក្មយការចាបន់នលពទឹនសភាអាហមរកិ្ថា 
“ការដដលហលបើក្មាវ ងំលតួតពនិិតរហៅហគហ
ទំពរ័ហៅហលើបណាថ ញ នឹងអាចជាផល
ចំហណញ សលមាបល់ក្មុហុ៊នមួយចំនួន
ក្បុងលបហទសចនិ” ។ 
ហោក្លសី Nicole Wong បាន

អំពាវនាវដល់សហរដឌអាហមរកិ្ ឲ្រពនិិតរ
នូវសំណំុហរឿងហនះ និងបថឹងឲ្រដក្លបហទស
ចិនហចញពី អងគការពាណិជជក្មយពិភព
ហោក្ ។ ហោយមូលហហតុចនិបាន
លំហអៀងហៅនងឹលក្មុហុ៊នក្បុងលសកុ្ ដដល
លបការហនះ ចនិបានបពំានហៅនងឹលក្ខ 
មណឍ ចាបក់្បុងការទនំាក្ទ់ំនងពាណិជជ

ក្មយអនថរជាតិ ។ 
គួរបញ្ញជ ក្ថ់ា មុនហពលហក្ើតមាន

ហរឿងជហមាវ ះពាណិជជក្មយរ វាងលក្មុហុ៊ន 
Google និងរោឌ ភបិាលចិនហនាះ  កាល
ពីហដើមឆ្នប  ំ២០០៩ លបហទសចនិធាវ បប់ាន
បញ្ញជ ឲ្របទិហគហទពំរ័ចនំួន  ២ គឺ You-
Tube និង Twitter ផងដដរ ។ បនាធ ប់
មក្ហទៀត បណាថ ញសងគមដម៏ានលបជា 
លបិយមួយហទៀតគឺ Facebook  ក្ទ៏ទួល
វាសនាដូចគ្មប ហនះដដរ ។ ដូហចបះ ហៅលប 
ហទសចិន បណាថ ញសងគមទាងំហនះ ហគ
មនិអាចចូលហៅហបើក្បានហឡើយ៕RFA 

 យីហហាទសី្ថប ក្ក់ារក្ណាថ លរបស់  
Google ហៅទលីក្ងុហបក៉ាងំ កាលពនីថងទី 
១៥ ដមមក្រា ឆ្នប  ំ២០១០ ។ AFP   

ហោក្លសី Hillary Clinton រដឌមន្តនថលីក្ 
សួងការបរហទសសហរដឌអាហមរកិ្។ AFP 

 ( តមក្ពីទពំរ័ទី ៤ ) 

 បាតុក្រអាវលក្ហមរាបម់ុនឺនាក្ដ់ដលគ្មលំទហោក្អតីតនាយក្រដឌមន្តនថនីថ Thaksin  Shinawatraបានចាបល់បមលូលបជំុគ្មប និងហធឝើដំហណើ រមក្កានទី់លក្ងុ បាងក្ក្ 
ហដើមផហីរៀបចំចលនាលបឆ្នងំដធំ៏ហធងមយួហៅនថងអាទិតរទី១៤មនីា ខាងមមុហនះក្បុងបំណងផថួលរលំំរោឌ ភបិាលរបស់ហោក្អភសីុិតហវច៉ាជីវ៉ា ហហើយនិងហរៀបចំឲ្រមានការហបាះ
ហឆ្នប តសភាមនុអាណតថិ ។  

ហៅនថងសុលក្ហនះ ក្ងក្មាវ ងំរក្ា
សនថិសុមលបមាន៥០ ០០០នាក្ប់ានលតូវ
ោក្ព់លង្ហយហៅតាមទីក្ដនវងសំខាន់ៗ
ហៅទីលក្ុងបាងក្ក្។  ក្បុងចំហណាម៥០ 
០០០នាក្ហ់នះ មាន៣០ ០០០នាក្ជ់ា
ហយាធា ១០០០០ នាក្ជ់ានគរបាល 
និង ១០០០០ នាក្ហ់ទៀតជាជនសីុវលិ
សយ័លគចិតថ ។ កាលពនីថងលពហសផតម្សលិ 
មញិ ហោក្ Sunthep Thaugsuban 
ឧបនាយក្រដឌមន្តនថនីថបានលបកាសឲ្រដឹង
ថា ហបើបាតុក្រណាហ៊ានឈានហជើងចូល
បនាធ យទាហានឬប៉ុសថ្នគរបាល ហនាះរ
ោឌ ភបិាលនថនឹងហចញបញ្ញជ ឲ្រហលបើក្មាវ ងំ
អាវធុភាវ មហោយហគ ចាតទុ់ក្ជនហនាះថា
ជាហភរវជន ។ 
ពួក្អាវលក្ហមដដលគ្មំលទហោក្

អតីតនាយក្រដឌមន្តនថនីថ       Thaksin 
Shinawatra បានលបមូលបក្សពកួ្ឲ្រ
ឋតិហៅហលកាមរណសិរសដតមួយ ហដើមផលីប 
ជាធិបហតយរលបឆ្នងំនឹងអណំាចដថ ចក់ារ
( UDD) ដដលលបមូលលបជុគំ្មប ហៅតាមទី
ក្ដនវងសំខាន់ៗ លបាកំ្ដនវងហៅ ទីលក្ុង
បាងក្ក្ហលកាមសហមវងសុនធរក្ថាដោ៏ន់
ឮរពំង ។ អបក្ហរៀបចបំាតុក្មយហលគ្មងមាន
បាតុក្រអាវលក្ហមមក្ចូលរមួលបមាណ១
ោននាក្ ់ ហៅនថងអាទិតរទ១ី៤មនីាខាង
មុមហនះ។ 
សហលគ្មសនិងស្ថោហរៀនជា

ហលចើនបានលតវូបិទទាឝ រ ។ ហហើយមានលក្ុម
ហុ៊នជាហលចើនបានអនុញ្ញដ តឲ្របុគគលិក្
របស់មវួនយក្ការង្ហរហៅហធឝើហៅផធះ ។ 
លបជាជនហៅទីលក្ុងបាងក្ក្ក្ដូ៏ចជារោឌ
ភបិាលរបស់ ហោក្អភសីុិតហវច៉ាជីវ៉ា
បារមមខាវ ចហក្ើតមានអំហពើហិងា និងភាព
វកឹ្វរ។ 
ហៅ ទីលក្ុងChiang Mai ដដលជា

ទីលក្ុងក្ំហណើ តរបស់ ហោក្អតីតនាយក្

រដឌមន្តនថនីថThaksin  Shinawatra ហគ
ហ ើញមានបាតុក្រលបមាណ២០ ០០០
នាក្ប់ានមក្លបជុគំ្មប ហដើមផគី្មំលទហោក្ថា
ក្សីុ់ន។ 
ហៅទីលក្ុង Udon Thani ឋតិហៅ

ដបក៉្ឥស្ថនននលបហទសនថ ហគហ ើញមាន
បាតុក្រលបមាណ១០ ០០០នាក្។់ 
ហហើយមានបាតុក្រអាវលក្ហមជាហលចើន
មុនឺនាក្ហ់ទៀតបានហចញមក្លបមូលលបជុ ំ

គ្មប តាមទរីមួហមតថដនទហទៀត ក្ប៏៉ុដនថហគពំុ
ទានម់ានតួហលមចាស់ោស់ហឡើយ។ 
ហោក្អាភសីុិត ហវច៉ាជីវ៉ា នាយក្

រដឌមន្តនថនីថ បានសហលមចលុបហចាល
ដំហណើ រទសសនក្ិចច ហៅកានល់បហទស
អូន្តស្ថថ លី ពនីថងទ១ី៣ដល់នថងទ១ី៧មនីា
ក្បុងអំឡុងហពលពួក្អាវលក្ហមហលគ្មងហធឝើ 
បាតុក្មយ ហៅចុងសបាថ ហ៍ហនះ។ គណៈ
រដឌមន្តនថនីថបានលបកាសអនុវតថចាបស់នថិ

សុមជាតហិៅទីលក្ុង បាងក្ក្ និងតំបនជុ់ំ
វញិបាងក្ក្ ហដើមផហីធឝើការទបទ់ល់នឹងបា
តុក្រអាវលក្ហម។ 
ហោក្ អាភសីុិត ហវច៉ាជីវ៉ា នាយក្

រដឌមន្តនថនីថបានលបកាសលបាបហ់ៅនថងសុលក្
ហនះថា ហោក្នឹងពំុរោំយសភានថហឡើ
យ។ ហោក្នឹងហធឝើការរោំយសភា ហៅ
មណៈណាដដលសលមាបប់ហលមើផល
លបហយាជនរ៍មួ។ ហបើលគ្មនដ់តបហលមើសនថិ
ភាពបហណាថ ះអាសនបហទ ហោក្នឹងពំុហធឝើ
ហឡើយ។ 
ការទបទ់ល់នឹងបាតុក្មយ ដគ៏លគឹក្

គហលគងរបស់ពួក្អាវលក្ហមបានឬពំុបាន 
វាអាលស័យហៅហលើក្មាវ ងំននការហក្ណឍ
លបមូលគបីគ្មប របស់ពួក្អាវលក្ហម ដដល
ជាអបក្គ្មំលទហោក្អតីតនាយក្រដឌមន្តនថី
នថ Thaksin  Shinawatra ថាហតើបាន
ហលចើនដល់ក្លមតិណា ? ហហើយវាក្៏
អាលស័យផងដដរថាហតើក្ងក្មាវ ងំហយាធា
នថមាននិនាប ការលំហអៀងហៅ ខាងពួក្អបក្
រាជានយិមពាក្អ់ាវហលឿងដដលជាអបក្គ្មំ
លទ ហោក្អាភសីុិត ហវច៉ាជីវ៉ា នាយក្រដឌ
មន្តនថនីថបចចុបផនប ឬក្ក៏្ងក្មាវ ងំហយាធានថ
មាននិនាប ការលំហអៀងហៅខាងពួក្អាវ
លក្ហមដដល គ្មំលទហោក្អតីតនាយក្
រដឌមន្តនថនីថ Thaksin   ៕ RFI 

ពកួ្បាតុក្រអាវលក្ហមដដលជាអបក្គ្មលំទហោក្អតតីនាយក្រដឌមន្តនថីនថThaksin Shinawatra ។ Reuters   

ពួកអាវរកហមក្ផរើមក្ធវើប្តតុកមែរបឆ្នងំរោឋ ភបិ្តល 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៦ 

ក្វៀតណាម 

ហោយ កូ្នដមយរ 
ជាមួយនឹងការរកី្ចហំរ ើន ននវទិា

ស្ថន្តសថ និងបហចចក្ពត័ម៌ានវទិា (IT) 
ដដលមនុសសរស់ហៅ ក្បុងស្ថក្លហោក្
កានដ់តមានភាពង្ហយលសួលក្បុងការលបា 
លស័យទាក្ទ់ងគ្មប ហៅវញិហៅមក្ រវាង
មនុសសមាប ក្ហ់ៅកានម់នុសសមាប ក្ន់ងិរវាង
លបហទសមួយហៅកានល់បហទសមួយទូទាំង
សក្លហោក្ ដដលឆវងកាតត់ាមរយៈ
ការហលបើលបាសលបពន័ន Internet ហនាះ 
មានអងគការសមាគមមួយចំនួនដដលជា
អបក្លសឡាញ់លទនិលបជាធិបហតយរលប 
ឆ្នងំ របបដថ ចក់ារននលបហទសកុ្មយុយនិសថ
ដដលជាលបហទសសំណល់មយួចំននួហលើ
ហោក្ហនះ  ដូចជាហវៀតណាម  រ ៉សីុូ គុយ
បា ចិន ជាអាទ ្ ។ ជាពហិសសហនាះគឺ
មានសហពន័នដមយរក្មភុជាហលកាម ដដលជា
អងគការមួយបហងេើតហឡើង ក្បុងហគ្មលប ំ
ណង ហដើមផសិីទនមិនុសសជូនជនជាតដិមយរ
ហៅដដនដកី្មភុជាហលកាម ហោយសនថវិធិី
និងអហិងាហនាះ ក្ប៏ានទាញយក្ផល
លបហយាជនព៍ីបហចចក្វទិាដទ៏ំហនើបមយួហនះ 
ហដើមផផីសពឝផាយ អពំីចាបសិ់ទនិមនុសស 
លបវតិថិស្ថន្តសថ លបនពណីទំហនៀមទោំបដ់មយរ  
និងការរហំោភសិទនហិសរភីាពដមយរហលកាមពី
សំណាក្ហ់វៀតណាម ជាហដើម ឲ្រពិភព
ហោក្បានដឹងឮផងដដរ។ ដូហចបះ ការហលបើ
លបាស់លបពន័ន Internet វាមានស្ថរៈ
សំខានណ់ាស់ក្បុងសមយ័បចចុបផនបហនះ 
ហលពាះវាបានបងេភាពង្ហយលសួល ដល់
មនុសសទាងំឡាយណា ដដលហលបើលបាស់
វា ។ លក្ខណៈពហិសសរបស់ Internet 
គឺវាអនុញ្ញដ តឲិ្រហយើងបញ្ជូ នរាល់ពត័ម៌ាន 
ឬ ឯក្ស្ថរទាងំឡាយ ហៅកានអ់បក្ដដល
ហយើងបានស្ថគ ល់ ហទាះជាហៅក្ដនវងណា
ក្ហ៏ោយ ។ ប៉ុដនថហទាះជាហយើងដឹងថា
លបពន័ន Internet វាផថល់ផលលបហយាជន៍
សលមាបម់នុសសហយើង ក្ដូ៏ចជាអងគការ 
សមាគម ទាងំហនាះក្ថី ក្ហ៏យើងង្ហក្មក្
ហមើលហវៀតណាមវញិ ហ ើញថា ជា
លបហទសមយួជានិចចកាល ពភិពហោក្
ដតងដតរះិគនថ់ា មានការរហំោភសិទនិ   
មនុសសយ៉ាងធងនធ់ងរ និងគ្មបសងេត់
រតឹតផតិយ៉ាងតងឹរងឹដផបក្ទទលួពត័ម៌ាន 
តាមបណាថ ញ Internet  ។ ហៅហពល
ថយីៗហនះ រដឌការលក្ុងហាណូយបានបហងេើត
លក្ុមនគរបាល Internet មួយ ក្ង
ក្មាវ ងំលក្ុមហនះមានមុមង្ហរតាមោនរកុ្  
រក្លបដមល៉បមូលក្តល់តារាល់ពត័ម៌ាន ឬ 
ឯក្ស្ថរទាំងឡាយដដលមានលក្ខណៈ
អឝីដដលរបបកុ្មយុយនសិថហវៀតណាមចាត់
ទុក្ថា «លបឆ្នងំ ឬ ញុះញងរ់ោឌ ភបិាល» 
បនាធ បម់ក្នឹងហធឝើការដសឝងរក្មុមសញ្ញដ  
ហដើមផឈីានហៅដល់ការចាបម់វួន បុគគល
ណា ដដលមានការពាក្ព់ន័នក្បុងក្រណី

ដូចខាងហលើ ។  
មូលហហតុដដលហលើក្យក្ នូវវធិី

ស្ថន្តសថក្បុងការលគបល់គង និងហលបើលបាស់
លបពន័ន Internet (ជាពិហសសរហបៀបហលបើ
លបាស់ Email) មក្ហរៀបរាបក់្បុងអតទបទ
ហនះ ក្ហ៏ោយហហតុថា ហៅហពលក្នវងមក្
ហនះ ហ ើញថាមានលពះសងឃ និសសតិ និង 
ពលរដឌដមយរហៅក្មភុជាហលកាមមវះ បានហលបើ
លបាស់លបពន័ន Internet ហោយបានសរ
ហសរជារបាយការណ៍ ដដលបានសដមថង
ហឡើងអំពទីហងឝើរហំោភសិទនិ ពីសំណាក្់
អាជាញ ធរហវៀតណាម បញ្ជូ នហៅសហពន័ន
ដមយរក្មភុជាហលកាម (KKF) ដដលមានទី
តាំងហៅជុំវញិពិភពហោក្ហនាះ  ហហើយ
អតទបទ និងឯក្ស្ថរទាំងហនាះបញ្ជូ នមក្
តាមរយៈ Em ai l  ក្ល៏តូវក្ងក្មាវ ងំ
នគរបាល Internet យួនលួចដឆក្អាន
ហហើយក្ឈ៏ានដល់ការចាបម់វួនដតមថង 
ដូចជាក្រណីលពះហតជគុណ ថាច ់លី ហភា 
និង នសិសតិ ឌនិសុទនី ជាហដើម ។  
ដូហចបះក្រណីដដលលពះសងឃ និង 

និសសតិលតវូអាជាញ ធរចាបម់វូន ហោយស្ថរ
ទំនាក្ទ់ំនងតាម Email ហនាះ ។ ហនះ
លគ្មនដ់តជាក្រណីតូចមូយក្បុងចំហណាម
ក្រណីជាហលចើនហទៀតដដល សពឝនថងក្មាវ ងំ
នគរបាល Internet យួនក្ំពុងដត
ដំហណើ រការតាមោនរាល់សក្មយភាព
របស់លពះសងឃ នសិសតិ នងិ ពលរដឌដមយរ
ហលកាម ដដលនឹងលតូវលបឈមមុមចំហពាះ
ឧបសគគ ដដលអាចហក្ើតមានហឡើងលគប់
ហពលហវោ ហបើលបសិនជាការហលបើលបាស់ 
Email របស់ហយើងមានការលបដហស ។ 
មាង៉វញិហទៀត មនិលតឹមដតការទំនាក្់
ទំនងគ្មប ជាមួយ នឹងអបក្ហៅហលៅលបហទស
ប៉ុហណាត ះហនាះហទ សមផដីតអបក្ហៅក្បុង
លសុក្ទំនាក្ទ់ំនងនឹងគ្មប  ក្ល៏តូវនគរបាល 
Internet យួនហធឝើការតាមោនផងដដរ ។  
ហៅក្បុងអតទបទហនះសូមហលើក្យក្

ចំណុចសំខាន់ៗ   ដដលជាមូលហហតុ   
បណាថ លឲ្រក្មាវ ងំនគរបាល Internet 
យួនលួចអាន Email របស់ហោក្អបក្
បាន ។ ការពិតវាមនិមានការពបិាក្ និង 
សយុគស្ថយ ញហនាះហទ ពួក្ហគមានវធិីពីរ
យ៉ាងដដលអាចលួចអាន Email របស់ 
ហោក្អបក្បាន ។  

 វធិីស្ថន្តសថទីមយួ ពួក្នគរ    
បាល  Internet ស្ថគ ល់ Email របស់
អបក្បញ្ជូ ន និង អបក្ទទួល  ។  វធិី
ស្ថន្តសថទីពរីគឺ ពកួ្ហគមានក្មយវធិីនងឹអាច
ហធឝើការវាយលុក្ចូលហៅក្បុង E m a i l 
របស់ ហោក្អបក្ហោយលគ្មនដ់តកាថ បយ់ក្
មវឹមស្ថររបស់ Email ដតប៉ុហណាត ះ ។    
អុីចឹងហោក្អបក្អាចហ ើញថា វធិីទមីយួ 
ហោយហហតុថាការហលបើលបាស់ E m a i l 
របស់ហោក្អបក្មានការហធឝសលបដហស

ដូចជាការហលបើលបាស់ Email ដតមួយក្បុង
ការទនំាក្ទ់ំនងជាមយួនងឹលក្មុការង្ហរ
ផង នងិហលៅពីលក្មុការង្ហរ (ដូចជាមតិថ 
ភតិថ) ផង ការហលបើលបាស់ Email រហបៀប
ហនះជាមូលហហតុនាឲំ្រលក្ុមនគរបាល 
Internet យួន ចាបយ់ក្បាន ។ ឯ វធិី
ស្ថន្តសថទពីរី ហនាះដូហចបះ ចំហពាះហោក្អបក្ 
ហៅក្បុងលបហទសមានពីរក្រណីហក្ើតហឡើង
ហៅហពលហលបើលបាស់ Email ។ ក្រណីទី
មួយ Email របស់ហោក្អបក្មានក្នធុយ
ភាជ បម់ក្ហោយមានអក្សរ . VN  បាន  
ហសចក្ថីថាលបហភទ Email ហនះគឺ ជា 
Web server សទិតហៅហលកាមការលគប ់
លគងរបស់រោឌ ភបិាលយនួ ហបើហទាះបីជា
ហោក្អបក្ដឹងថា Email ហនះជា Web 
server របស់ហោក្អបក្ក្ហ៏ោយ ( 
E m a i l  លគបល់គងមវួនឯងហោយវាយ
បញ្ចូ លហលមសមាង ត)់ដតនគរបាល 
Internet យួនហៅដតមានលទនភាពលួច
អាន Email របស់ ហោក្អបក្បានយ៉ាង
ង្ហយហោយពុចំាំបាច ់មានហលម Pass-
word ហឡើយ ។ ក្រណីទីពរីហោក្ អបក្
មវះហលបើលបហភទ Email ហផសងៗគ្មប ដូចជា 
Gmail, Hotmail, Yahoo ជាហដើម ។ 
លបហភទ Email ទាំង អស់ហនះមនិឋតិហៅ
ហលកាម ការលគបល់គងរបស់រោឌ ភ ិ បាល
យួនហនាះហទ វាលតវូលគបល់គងហោយលក្ុម
ហុ៊ន មយួចំនួនហៅហលៅលបហទស មាន
សហរដឌអាហមរកិ្ជាហដើម ។ ប៉ុដនថពួក្
នគរបាល Internet យួនមានក្មយវធិី
( Software Program) តំហឡើងចូល
ហៅកាន ់ Website របស់លក្មុហុ៊នទាំង
ហនាះដូចជា Gmail, Hotmail, Yahoo 
ហដើមផដីសឝងរក្ Email ណាដដលពួក្ហគ
ចងរ់ក្ហោយឆវងកាត ់ Web server 
ដដលហធឝើការតភាជ បព់ីបណាថ ញលបពន័ន 
Internet ក្បុងលបហទសហៅកានប់ណាថ ញ 
Internet លបហទសនានាហៅហលើពិភព
ហោក្ ។ ដូហចបះរាល់ពត័ម៌ានរបស់ហោក្ 
អបក្ដដលបានបញ្ជូ នហចញហៅហអាយអបក្
ហៅហលៅលបហទស សុទនដតបានឆវងកាត់
តាមរយៈដមសកាប ដដលតភាជ បព់ីពបីណាថ
ហមតថមយួហៅហមតថមយួហៅក្បុងលប ហទស
របស់ហោក្អបក្ ។ 
សរបុមក្ Web server ក្បុងលប 

ហទសក្ថី ហលៅលបហទសក្ថី លតូវបានលគបល់គង
ហោយលបហទសនីមយួៗ ទាងំអស់ ។  
ហដើមផហីធឝើដំហណាះលស្ថយទបស់្ថេ ត់

រារាងំកំុ្ឲ្រនគរបាល Internet យួនលួច
អាន Email និង សុវតទភាពក្បុងការ
បញ្ជូ នពត័ម៌ាន ឬ ឯកាស្ថរដល់លក្ុម
ការង្ហរ      ដដលហោក្អបក្បានសហ
ការទនំាក្ ់ ទនំងជាផវូវការសមាង តហ់នាះ
សូមហោក្អបក្អនុវតថននូ៍វរហបៀបដូចខាង
ហលកាម ។ 

មុនដំបូងបងអស់លតូវក្ំណតថ់ាហតើ 
Email មួយណា ដដលហោក្អបក្សំរាប់
ទំនាក្ទ់ំនងសមាង តជ់ាមួយលក្ុមការង្ហរ
ហហើយ Email ហនះមានដតអបក្នងិ លក្ុម
ការង្ហររបស់អបក្ហទដដលស្ថគ ល់ ប៉ុដនថ 
Email ដដលហោក្អបក្ចងហ់ផញើហនាះ សូម
កំុ្វាយចូលហៅក្បុងបនាធ ត”់ CC ” (អបក្
ទទួល) ហោក្អបក្លតវូសរហសរហៅក្បុង
បនាធ ត ់ “ BCC “ មាននយ័ថា  Email 
ដដលហោក្អបក្បញ្ជូ នហនាះនឹងហៅដល់
អបក្ទទលួដដរ ប៉ុដនថ Email របស់អបក្
ទទួលមនិបង្ហា ញឲ្រហ ើញហៅក្បុង 
Email Address ហនាះហទ ដូហចបះ
លបសិនហបើមាននគរបាល Internet លួច
អាន ពកួ្ហគនឹងមនិដងឹថា Email ហនះ
ជារបស់អបក្ណាហឡើយ ។ មាង៉ហទៀត
ហោក្អបក្អនុវតថតាមវធិសី្ថន្តសថមយួហនះ
ក្ប៏ានដដរ ។ មុននឹងសរហសរពត័ម៌ាន ឬ 
ឯក្ស្ថរហោក្អបក្លតូវសរហសរហៅក្បុង 
Microsoft Word  រចួហហើយោក្ហ់លម 
Password ឲ្រឯក្ស្ថរហនាះ (ចណំំា
ហលម Password ហនះមានដតអបក្និង
លក្ុមការង្ហររបស់អបក្ហទ ដដលស្ថគ ល់) 
បនាធ បហ់ទៀតហោក្អបក្បំដឡងវាឲ្រហៅជា 
File Winrar ឬ Winzip ។ ធមយតា
ហោក្អបក្សរហសរឯក្ស្ថរហៅក្បុងលបអប ់
Email របស់ហោក្អបក្ ប៉ុដនថក្បុងទហីនះ
ហោក្អបក្ពំុចាបំាចស់រហសរដូហចបះហទៀត
ហទ ហោក្អបក្យក្ឯក្ស្ថរដដលបានបំ
ដឡងមក្ជា File Winrar ឬ Winzip 
ហនាះមក្ោក្ឲ់្រនូវក្បុង Attach File វញិ 
។ ហហតុអឝបីានជាហោក្អបក្ចាំបាចល់តូវ
ហធឝើយ៉ាងដូហចបះ ? ពីហលពាះហរៀងរាល់នថង 
Emai l  រាបោ់នបានហផញើចូលហៅក្បុង
លបហទស ដូហចបះពួក្ហគមនិអាចណាអាន
ឲ្របានសពឝឯក្ស្ថរហនាះហទ ពួក្ហគដសឝង
រក្ដតលតងក់្ដនវង Email address អបក្
ទទួល ( To ) or ( BCC) ដតប៉ុហណាត ះ 
ឯហៅលតងក់្ដនវង Email address អបក្
ទទួល ( To ) or ( BCC) ហយើងពុំបាន
សរហសរោក្ហ់ៅក្បុងហនាះហឡើយ ហយើង
បានសរហសរោក្ហ់ៅក្បុង Attach File 
វញិ ជាពិហសសហៅហទៀតហនាះគឺឯក្ស្ថរ
ទាំងហនាះ ហយើងបានបដំឡងហហើយបាន
ោក្ហ់លម Password ហទៀតផង ដូហចបះ
ហបើហទាះជាពួក្នគរបាល Internet ហនាះ
ដសឝងរក្ហ ើញក្ម៏និអាចណាហបើក្អាន
បានហឡើយ ។ 
វធិីស្ថន្តសថមួយដបបហទៀត ហដើមផ ី

ដំហណាះលស្ថយក្បុងមណៈហពលដដល
នគរបាល Internet ចូលដឆក្ហឆជា
បនាធ ន ់។ 
ជាទូហៅហៅហពលហោក្អបក្ហបើក្ 

Internet ហោក្អបក្ដតងដតវាយបញ្ចូ ល
នូវ Website address ហដើមផដីសឝងរក្

ឯក្ស្ថរដដលហយើងលតវូការ ហបើសិនជា 
Website address ធមយតាវាគ្មយ នអឝី
ដដលនាឲំ្រហយើងបារមមហនាះហទ ដតហបើ 
Website address ណាមានបះ៉ពាល់
ដល់រោឌ ភបិាល (Website address 
ដដលបាន ក្តល់តាចូលក្បុងបញ្ជ ីហមយ ) 
ហោក្អបក្នឹងលបឈមមុមជាមួយពកួ្
នគរបាល Internet ជាពុខំាន ់។ អញ្ច ឹង
ហៅហពលហោក្អបក្ដឆក្ Website ទាំង
ហនាះរចួហហើយ ហោក្អបក្ចងលុ់បវាហចញ
វញិ លបក្ដជាវាពំុអនុញ្ញដ តឲិ្រហោក្អបក្
លុបបានហឡើយ ហោយហហតុថា Web-
site ដដលហោក្អបក្បានវាយចូលហនាះ 
វានឹងរក្ាទុក្ក្បុង Address ហដើមផលុីប 
Website ទាំងហនាះបានសូមហធឝើតាមការ
ដណនាំដូចខាងហលកាម  
ហៅក្បុង Menu Bar Internet 

ហោក្អបក្យក្ Cusor ចុចហលើ Menu 
T o o l s  រចួអូសចុះហលកាមហលជើសហរ ើស 
Internet Option. 
ដធ ំង Internet Options មួយនឹង

បង្ហា ញហឡើងឲ្រហោក្អបក្ហ ើញហៅក្បុង 
Home page រមួមាន Use Current, 
Use Default, Use Blank ទាំងបីហនះ
ហោក្អបក្អាចក្ំណតសំ់រាបយ់ក្  

Address Home page មួយណា
ក្ប៏ានតាមដដលអបក្ចូលចិតថ  ហៅក្បុង 
Temporary Internet Files ចុចយក្ 
Delete Files ដធ ំងមួយហទៀតបាន   
បង្ហា ញហចញធកី្ យក្ Delete all 
online content ហៅក្បុង History លតង់
ពាក្រ Days to keep pages in his-
tory ក្ំណតន់ថងដដលហោក្អបក្ក្ំពុង 
Online Internet រចួចុចយក្ Clear 
History ចុងហលកាយចុចយក្ Apply រចួ 
OK ជាការហលសច ។ 
 ហដើមផដីំហណើ រការង្ហរបានឋតិហថរ

យូរអដងឝង សូមលពះសងឃ នសិសតិ និង 
បងបអូនពលរដឌដមយរហលកាម ហយើងអនុវតថន៍
តាមរហបៀបហលបើលបាស់ Email & Inter-
net ដូចបានហរៀបរាបខ់ាងហលើ ៕ 

ក្ធវើយ៉ា ងណាកុំឲ្យនគរប្តល Internet ក្វៀតណាមលេួក្មើល Email រប្អ់នក 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៧ 

របវតរិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

 ហដើមផឲី្រពលរដឌដមយរមយួចំនួនហៅក្មភុជាដដលគ្មយ នលទនភាពស្ថថ ប ់ឬ ហមើលនូវអតទបទហនះតាមរយៈលបពន័ន Internet ហនាះ  ស្ថរពត័ម៌ាន ព្រពនគរ នឹងហធឝើការផាយបនថអតទ
បទ « នាទីខ្មែរកមពុជាក្រោម » ពីវទិរអុាសីុហសរ ី(RFA) ដដលបានហរៀបចំហឡើងហោយអបក្លសី ក្មឿង ទុម  ។ អតទបទហនះ ស្ថរពត័ម៌ាន ព្រពនគរ នឹង ភាជ បម់ក្ជាមយួនូវរបូ
ភាពជាភស័ថុតាងសថីពីអតថសញ្ញដ ណរបស់ជនជាតិដមយរហៅដដនដីក្មភុជាហលកាម ហទៀតផង ។ សូមបញ្ញជ ក្ថ់ា ហបើសិនជាហោក្អបក្ ចងដឹ់ង ចងយ់ល់ អំពីហរឿងរ៉ាវ ននដដនដីក្មភុជាហលកាម 
សូមអហញ្ជ ើញហបើក្ស្ថថ ប ់ « នាទីខ្មែរកមពុជាក្រោម » ដដលផាយហោយវទិរអុាសីុហសរហីរៀងរាល់រាលតីនថងអាទិតរ ។  ដតហបើហោក្អបក្មក្ខានមនិបានស្ថថ បដំ់ណឹងហនះ តាមវទិរ ុ 
ហហើយមានលទនភាពហលបើលបាស់លបពន័ន Internet ហនាះ សូមចុចចូលហគហទំពរ័របស់វទិរអុាសីុហសរដីដលមានអាសយោឌ ន www.rfa.org/khmer ហោក្អបក្ក្អ៏ាចអាននិងស្ថថ បក់្មយវធីិ
ហនះបានផងដដរ ។       

ធនធានធមែជាតិក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 

ដដនដកី្មភុជាហលកាម ឬក្មភុជាហលកាម
ខាងតផងូ ឬ កូ្សំ្ថងសីុន មានទំហជំិត
ហសយើនឹងពាក្ក់្ណាថ ល ននទំហនំផធលបហទស
ក្មភុជាសពឝនថង ។ ហនះហបើតាមការអះអាង
របស់សហពន័នដមយរក្មភុជាហលកាម ។ 
សហពន័នហនះ ក្ប៏ានបញ្ញជ ក្ដ់ដរថា 

ដដនដីក្មភុជាហលកាមមានទំហ ំ ៦៨.៩៦៥
គីឡូដមល៉តលក្ឡា ក្បុងហនាះមានហកាះធំៗ 
២ គហឺកាះលតល់ ហវៀតណាមហៅថា ភូក្ឝុក្ 
( Phú Quốc) និងហកាះលតឡាច ហវៀត
ណាម ហៅថា ហកាះកូ្ងោវ ( Côn 
Đảo ) ដតបារាងំហៅថា ពូឡូកុ្ងដរ័ ។ 
ហសៀវហៅលបវតថសិ្ថន្តសថដមយរ "ក្មភុជា

ហលកាមអំណាចគ្មយ នដមយរហលកាម" សរហសរ
ហោយហោក្ លតាំង ឆ្នត ប៊ុត មានហដើម
ក្ំហណើ តហៅឯដដនដកី្មភុជាហលកាម និងជា
អតីតស្ថន្តស្ថថ ចាររ ហៅវទិាល័យយុគនន 
ក្បុងទីលក្ុងភបហំពញ កាលពទីសវតសរ ៍
១៩៦០ បានអះអាងឲ្រដឹងថា ក្មភុជា
ហលកាមមានបហណាថ យ ៥០០ គីឡូដមល៉ត 
និងមានទទឹងពី ៧៥ គីឡូដមល៉ត ហៅ 
១៩០ គីឡូដមល៉ត ។ ក្មភុជាហលកាមមាន
អាកាសធាតុពិហសសដូចលបហទសហៅភូមិ
ភាគអាសីុ គមឺាន ២ រដូវ, រដូវហភវៀង និង  
រដូវហៅថ  ដដលដតងមានពនវនឺថងជាបជ់ាលប 
ចាហំៅហពលនថង ។ សីតុណា ភាពទាបបំ 
ផុតលតឹម ១៨ អងារហស និងមភស់បំផុត
លតឹម ៤០ អងារហស ។ 
ដផនទីភូមសិ្ថន្តសថហចញផាយ

ហលកាយឆ្នប  ំ ១៩៧៥ ហោយរោឌ ភបិាល
ស្ថធារណរដឌសងគម និយម ហវៀតណាម
បង្ហា ញឲ្រហ ើញថា ដដនដកី្មភុជាហលកាម
មានទហនវធំដវងហូរកាត ់ ។ សហពន័នដមយរ
ក្មភុជាហលកាមបានឲ្រដឹងបដនទមថា ទហនវ
ដដលហូរកាតហ់នាះគឺទហនវហមគងគ និងទហនវ
បាស្ថក្ ់។ 
ហសៀវហៅលបវតថសិ្ថន្តសថ"ក្មភុជាហលកាម 

អំណាចគ្មយ នដមយរហលកាម" បានអះអាងថា 
ទហនវហមគងគហូរកាត ់ ដដនដកី្មភុជាហលកាម
កាតល់បដវង ២២០ គីឡូដមល៉ត ដដលមាន
លបភពហចញពលីបហទសទីហប ហូរកាតដ់ដន
ដីក្មភុជាហលកាមដបក៉្ខាងលិច ហូរកាត់
ចាក្ចុ់ះហៅដផបក្ខាងហក្ើតហឆៀងខាងតផងូ
ហឆ្នភ ះហៅកានស់មុលទចនិខាងតផងូ ។ ហៅ
តាមតំបនជ់ាបម់ាតទ់ហនវ និងដីវាលទំ  
នាបតាមឈូងសមុលទចិន ខាងតផងូ
របស់ដដនដកី្មភុជាហលកាម ដដលហៅ

ចហនាវ ះទហនវហមគងគ និងចំណុចទឹក្ហមយ
អាចហធឝើដលសចមាេ រយ៉ាងលអលបហសើរ ។ 
ហោក្ លតាំង ឆ្នត ប៊ុត បញ្ញជ ក្ថ់ា 

ក្មភុជាហលកាម ជាជលងុក្លសវូមួយហៅហលើ
ពិភពហោក្ ។ ឯចំដណក្លតសី្ថចវ់ញិក្៏
មានហលចើនសំបូរហូរហហៀ រហៅក្បុងទឹក្
ស្ថប បឹងបួរទហនវ ក្ដូ៏ចជាហៅក្បុងទឹក្
នលប ឬសមុលទ ។ 
លបធានសហពន័នដមយរក្មភុជាហលកាម 

ហោក្ ថាច ់ង៉ុក្ ថាច ់ដដលមានទីស្ថប ក្់
ការហៅអាហមរកិ្ខាងហជើង និងហៅអឺរ ៉បុ 
មានលបស្ថសនឲ៍្រវទិរអុាសីុហសរដីឹង
បដនទមថា៖ «ដដនដីក្មភុជាហលកាម គឺជា
ដដនដីទំនាប តាងំពីហដើមមក្ បាននយ័
ថា គជឺាដលីផប ់ ដលីអមនិមុសគ្មប ពី
លបហទសក្មភុជាហយើងហទ។ ហហើយជាដដន
ដមីួយដដលសំបូរហៅហោយលតី គថឺា វា
សមផរូហបឹងដមនដទន ជាពិហសសគឺដំណំា
លសូវហបឹងដតមថង ។ ហហើយហយើងហ ើញ
សពឝនថងហបឹង លបហទសយួនទាំងមូលបាន
ទឹក្ដីក្មភុជាហលកាម យនួ ៨០ បាវ យោន
នាក្ ់ គរឺស់ហោយស្ថរអងេរលសូវ ហៅហលើ
ទឹក្ដីក្មភុជាហលកាមដតមថង»។ 
ចំដណក្ហោក្លសី គមី ធីអ៊ូយ 

ហៅ យាយហទៀង អតតីលគូបហលងៀននិង
ជាពលរដឌដមយរហលកាមហៅហមតថលពះលតពាំង 
ដដលហវៀតណាមហៅថា ហមតថលតាវញី 
ហោក្លសីបានក្តល់តាហៅក្បុងហសៀវហៅ

ភាគទី១ ដដលមានចំណងហជើងថា "អងគ
ការជានរណា?" ហបាះពុមភផាយកាលពី
ហដើមឆ្នប  ំ ១៩៩៤ បានឲ្រដឹងថា ក្មភុជា
ហលកាមជាដដនដទីំនាបដដលមានជីជាតិ
លគបដ់បបយ៉ាង សមផរូហៅហោយធនធាន
ក្សិក្មយ លសូវ លតី នងិដំណំាលគបមុ់ម ។ 
រឯីបុរសដមយរហលកាមមាប ក្សូ់មជលមាប

ហឈាយ ះជាអក្សរកាត ់គ ឺដ.រ. ហោក្ក្ំពុង
រស់ ហៅក្បុងហមតថលក្មនួស ដដលហវៀត  
ណាមហៅថា រ៉ាច ់ យ៉ា ( Rạch Giá)
ហៅឯដដនដកី្មភុជាហលកាមមានលបស្ថសន៍
ឲ្រវទិរអុាសីុហសរដីឹងបដនទម អំពីក្សិក្មយ
ហៅដដនដីក្មភុជាហលកាម ។ 
ហោក្ ដ.រ. បានឲ្រដឹងថា ៖ «ហធឝើ

ដលសចមាេ រ ឥឡូវហគហធឝើបរីដូវ ។ ពមុីនហធឝើ 
២ រដូវ គរឺដូវវសាហធឝើលសវូលស្ថល និងរដូវ
លបាំងហធឝើលសូវធងន ់។ ដតឥឡូវហគដលបហធឝើលសូ
វលស្ថលទាំងបីរដូវ ។ មួយរដូវ ៣ ដម 
ចាបព់ីដមវសិ្ថម ចាបហ់ផថើមស្ថបហលពាះ បី
ដមគឺដមវសិ្ថម ហជសឌ អាស្ថធ ហបឹងទំុ
ហហើយ ៣ ដមលចូតៗ» ។ 
ហមឿង ទុម ៖ ហលៅពហីធឝើដលស ហតើលបជា

ពលរដឌដមយរហលកាម ហោក្មានោំដំណំា
ក្សិក្មយ ោអំហីទ ភាគហលចើន ហៅក្បុងហមតថ
ហោក្ហនាះ ?  
ដ.រ. ៖ ោមំានោដំំណំាដូចជាលតាវ 

នសភ លមះអជីាហដើម ។ 
ហមឿង ទុម ៖ ហតើដំណំាធជំាចមាេ រ 

ដមយរហលកាមហោក្មានហធឝើហទ ?   
ដ.រ. ៖ ចមាេ រតិចតួច មនិមានធំ

ហពក្ហទ លយមលតឹមមួយហិក្តា ឬហលកាម
មួយហិក្តាចុះ មានហដើមហមៀន ហដើមលក្ូច 
អមភរ ដតលយុតតិចហទ ភាគហលចើនោធុំហរន
ហលចើន ។ ហមតថលពះលតពាំងបានោហំលចើនគឺ
អំហៅ ។ 
ពលរដឌដមយរហលកាមមួយរបូហទៀត

អាយុ ៤០ ឆ្នប  ំ សំុជលមាបហឈាយ ះជាអក្សរ
កាតដ់ដរ គឺ ល.រ. ស. សពឝនថងជាក្សិក្រ
និងជាលគបូហលងៀនហៅហមតថឃ្លវ ំង ដដល  
ហវៀតណាមហៅថា សុក្លទាំង ហៅក្មភុជា
ហលកាម មានលបស្ថសនឲ៍្រវទិរអុាសីុហសរ ី
ដឹងបដនទមអំពកី្សិក្មយហៅទីហនាះ ។ 
ហោក្ ល.រ. ស. បានបញ្ញជ ក្ថ់ា ៖ 

«ពីហដើម ហយើងដមយរៗហលកាមហនះសមផរូ
សបាយណាស់ ។ របរសំខានហ់នាះគឺ
អាជីវក្មយហធឝើដលសចមាេ រ ។ លសូវធងនបូ់រាណ
របស់ហយើង វាជិតអស់ហៅហហើយ ១០
ភាគហៅសល់ដត ១ ភាគហទ ។ ឥឡូវ
ហបឹងដលសហគបងេបហងេើនផលមួយឆ្នប  ំ ៣    
រដូវ ។ ឥឡូវហបឹងហគហធឝើលសវូ ៣ ដមហបឹង
ហលចើនបំផុតហលម១។ ហគហៅលសវូលស្ថល
លសូវបហងេើនរដូវ ។ នយិាយជាមធរមតាម
ការហគហធឝើតាមវទិាស្ថន្តសថ ឥឡូវហបងឹហគ
បាន (ផល) ហៅតំបនម់ញុហំនះមយួកុ្ង   
សទិតពិិតលបាក្ដគបឺានលបមាណពី ២៥ 
ហៅ ៣០ ថាំង ហោយតំបន»់។ 

ក្សិក្រដមយរហលកាមដដដលបានមាន
លបស្ថសនថ៍ា ហលៅពដីំណំាលសូវក្មភុជា
ហលកាម ក្ម៏ានដណំំាហឈើហូបដផវជាហលចើន
ហទៀត រមួមានដូង ោហំលចើនបំផុតហៅទូ
ទាំងហមតថឃ្លវ ំង ។ ចដំណក្ហៅហមតថលក្ 
មួនស ដដលហវៀតណាមហៅថា រ៉ាចយ៉់ា 
( Rạch Giá ) មានោលំក្ូចលយុត ហមៀន 
និងអមភរ ពិហសសោហំលចើនធុហរន។ រឯីហៅ
ហមតថលពះលតពាំង ដដលហវៀតណាមហៅថា 
លតាវញី ហលចើនោអំំហៅជាហដើម ។ 
ចំដណក្ពលរដឌអបក្មានហដើមក្ំ 

ហណើ តហៅឯដដនដីក្មភុជាហលកាមមួយរបូ
ហទៀត គឺហោក្ លតងឹ ម៉ាន ់រនិ បចចុបផនបជា
នាយក្ដផនការ ននសហពន័នដមយរក្មភុជា
ហលកាមរស់ហៅក្បុង ទីលក្ុងហឝីឡាហឌល
ហហឝៀ ននរដឌផិនសីុលហវញ៉៉ សហរដឌអាហម 
រកិ្ មានលបស្ថសនឲ៍្រដឹងបដនទមអំពីហដើម
ហឈើលបហភទមវះដដលមានដុះដតហៅ ក្បុង
ដដនដីក្មភុជាហលកាមប៉ុហណាត ះ ដូចជាហដើម
 ឝិតនិងហតាប តជាហដើម ។ 
ហោក្ លតងឹ ម៉ានរ់និ បានបញ្ញជ ក្ ់

ថា ៖ «ហៅក្មភុជាហលកាមមានហដើមហឈើមវះ
ដដលយួនវាអតម់ាន មានដតដមយរហទដដល
មានគហឺដើម ឝិត ។ ហដើម ឝិតហបឹងធំដដរ 
ជួនមួយឱបមវះធជំាងមួយឱបហៅហទៀត 
។ ហដើមហឈើមភស់ធំណាស់ មភស់លបដហល 
១០ ដមល៉តជាង ១០ ដមល៉តមភស់ហឡើងហលើ
ដល់ ១៥ ឬ ២០ ដមល៉ត ។ យនួវាអត់
មានហទ។ សូមផដីតហៅក្មភុជាហលកាមតំបន ់
ណាយួនគអឺតម់ាន ហដើម ឝិតហទ ។ មាន
ដតតំបនដ់មយរហទដដលមានហដើម ឝិត។ហដើម
 ឝិតនិងហដើមហតាប ត មានដតដមយរហទដដល
មាន ។ ដផវ ឝិតឆ្នង ញ់ ដផវទំុដផអមៗ ហបើមជី
ហគយក្មក្លជលក្ ់ ហធឝើជាអនវក្ជ់ា មួយ
មុា ំលបហុក្ ជាហដើម» ។ 
ពលរដឌដមយរហលកាមមួយរបូហទៀតគឺ

ហោក្ សំ្ថង ម៉ាក្ស់្ថង ជាអបក្និពនន
ហសៀវហៅដដលមានចំណងហជើងថា កូ្
សំ្ថងសីុនជាដដនដីរបស់ដមយរ ចុះផាយ
តាំងពីឆ្នប  ំ ១៩៧៣ មក្ បានឲ្រដឹងថា 
ក្មភុជាហលកាម ឬ កូ្សំ្ថងសីុន គជឺាលប 
ហទសចុងនដ ននអាណាចលក្ដមយរដសំ៏បូរ 
ហលពាះហោយស្ថរដដនដហីនះោតសននឹង
តាមដងទហនវ ដដលជាវាលលាបសំ់ខាន ់
សលមាបដ់ំណំាលសូវនិងហៅសូ៊ ៕ RFA 

 

ពធីដីដងាអងគក្ឋនិទានរបស់ពុទនបរស័ិទដមយរ ហៅវតថក្ហញ្ញច ងក្ពំងោ់វ  ហៅលសកុ្ក្ហញ្ញច ង ហមតថលពះលតពាងំ ។    



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំពីក្មតរពលោវ ឬ ក្មតរប្តកលវី 

(តពហីលមមុន) 
ហោយ ថាច ់លបជីា ហគឿន 
ពលោវ ជាហមតថមួយននដដនដ ី

ក្មភុជាហលកាម ឋតិហៅតំបនដ់ដនដសីណថ
ទហនវហមគងគ  ។ ហមតថពលោវ សមផរូ
ហោយហភាគផលក្សិក្មយ មានចំការ 
ដំណំាដលសលសូវ ដលសអំបលិជលផលទឹក្
ស្ថបទកឹ្នលបនងិរចនាសមភន័នធារាស្ថន្តសថ
ធមយជាតិខាឝ តដ់មឝង ។ 
ពលោវ សទិតហៅដបក្ខាងលិចនន

ដដនដកី្មភុជាហលកាម មជឈមណឍ លននហមតថ
ហនះគឺ ទរីមួហមតថពលោវ (យួនៈthị xã 
Bạc Liêu) ។ ពីទរីមួហមតថពលោវហៅទី
លក្ុងនលពនគរ (Sài Gòn ឬ Ho Chi 
Minh ) មានចមាង យ ២៨០ គ.ម. តាម
ផវូវជាតិហលម ១ A ។  
ទតីាងំភូមសិ្ថន្តសថ 
ពលោវ មានលពំលបទល់ខាងហជើង

ជាបន់ងឹហមតថដលពក្ឬសស ី  (Cần Thơ) 
ទិសឦស្ថនជាបន់ឹងហមតថឃ្លំវ ង ( Sóc 
Trăng ) ពាយព័រជាបន់ឹងហមតថលក្មួនស 
( Kiên Giang ) នីរតជីាបន់ងឹហមតថទឹក្
ហមយ  ( Cà Mau ) ខាងហក្ើតនងិទិស    
អាហគបយជ៍ាបន់ងឹឈូងសមុលទចិន ដដល
មានហឆបរលបដវង ៥៦ គ.ម. ។ 
នផធដ ី
ហមតថពលោវ មាននផធដីទំហ ំ

២៥២០,៦ គម២ ។  
រដឌបាលភូមសិ្ថន្តសថ 
ហមតថពលោវ ( Bạc Liêu ) លតូវ

បានបក្សកុ្មយុយនិសថហវៀតណាមដបងដចក្
ជា ៦ លសុក្ និង ទីរមួហមតថ ១ ។ ក្បុង
ហនាះមាន ៦៤  ុ ំ/ សង្ហេ ត ់/ ទរីមួលសុក្ 
និង មានវតថដមយរចំននួ ២២ វតថ ។ 
លសកុ្ទាងំ ៦ គ ឺ៖ 
លសុក្វាលភវង ់ Phước Long 
លសុក្ក្ាលលក្ហពើHồng Dân 
លសុក្ដលពក្ហលៅ Vĩnh Lợi  
លសុក្យ៉ារ៉ាយ Giá Rai  
លសុក្ហកាះមាា ត Đông Hải 

លសុក្ពុតហធវ Hòa Bình 
(បហងេើតថយី ដមក្ក្េោ ឆ្នប  ំ២០០៥ ) 
វតថអារាមពុទនស្ថសនាហថរវាទដមយរ

ហមតថពលោវមាន ២២ គ ឺ៖ 
១.វតថយ៉ារ៉ាយចាស់  ២.វតថយ៉ារ៉ាយថយ ី
៣.វតថហូផុងចាស់ ៤.វតថហូផុងថយ ី
៥.កាយខាឝ ង ៦.ង៉្ហងហយឿ  
៧.វតថខាយ រង ៨.វតថដមឝងដងាិត 
៩.វតថក្ាលលក្ហពើ ១០.វតថហកាះធ ំ
១១.វតថហកាះដូង  ១២.វតថគមភរីស្ថគរ
សិរ ី(ហដើមហពាន) 
១៣.វតថតាខា ១៤.វតថពលោវថយ ី
១៥.វតថគមភរីស្ថគរដលពក្ហលៅ  
១៦.វតថហឃ្លសិតារាម ( ពលោវចាស់ )
១៧.វតថបុបាព រាម ( ដមឝងបដបលក្ណាថ ល) 

១៨.វតថដមឝងបដបលថយ ី 
១៩.វតថហកាះមយួហ័តទ (ហកាះមាា ត ) 
២០.វតថពុតហធវថយ ី
២១.វតថពុតហធវចាស់ 
២២.វតថអណថូ ងហចក្  
លបជាជន  
តាមជហំរឿនរបស់រដឌអណំាចហវៀត

ណាមក្បុងឆ្នប  ំ ២០០៤ ហមតថពលោវ
មានលបជាជនសរបុ ៧៨៦. ២០០ នាក្ ់
៣០០,២/គម ២  ។ ការហធឝើជំហរឿនក្បុងឆ្នប  ំ
១៨៨៨(១) (សមយ័បារាងំលតួតលតា) 
លបជាជនដមយរហៅហមតថពលោវ ( Bac 
Lieu ) មានចំនួន ១០.៦៧៣ នាក្ ់។ 
លបវតថសហងខប៖ 
ហមតថពលោវ សពឝនថងយនួហៅថា 

បាក្លីវ ( Bạc Liêu ) ។ ពាក្រថា ពល
ោវ បានហក្ើតមានហៅ តំបនហ់នះតាំងព ី
២០០០(២) ឆ្នប មុំនលគឹសក្រាជដដល មាន
ហរឿងហលពងនទិានសរហសរហោយនដ របស់
លពះភកិ្ខុ ថាច ់ប៉ាង ដណំាលថា៖ 
កាលពហីលពងនាយមានរាជ បុលត

មួយអងគជាបុតថ ននមហាក្សលតនគរហគ្មក្
ធវក្បាន ហរៀបអភហិសក្ជាមួយបុលត ី នន
ហសថចនគរចមាស៉្ថក្ ់( ោវ ) ។ 
ចំហណរហលកាយមក្ គូស្ថឝ មភីរយិា

ទាំងហនះលតូវបានមហាក្សលតយិានីទ ី ២ 
នននគរចមាស៉្ថក្ន់ិរហទស ហចញពនីគរ
ហោយបដណថ តតាមសំហៅអម ហោយ 
ហពាងពាយចំននួ ២ ដដលមានបរវិារជា
ជនស្ថមញ័ ៥០០ នាក្ ់និងជាទាហាន 
៥០០ នាក្ ់។ 
ក្ផនួនរិហទស បានបដណថ តមក្ដល់

ជិតហកាះមយួ ហៅដដនដសីណថ ដដលកាន់
កាបហ់ោយអបក្ហនស្ថទលស្ថបដ់ត មាន
មរល់ពរះុបក្ហ់បាក្យ៉ាងខាំវ ង បណាថ ល
ឲ្រសំហៅ និងហពាងពាយទាងំពីរលតូវ
រស្ថតអ់ដណថ តដបក្ដមញក្ពគី្មប ហហើយក្ហ៏ៅ 
ហទើហៅហលើហកាះចនំួន ៣ ោច ់ ហោយ
ដឡក្ពីគ្មប  ។  
ហកាះអបក្ហនស្ថទដដលលពះអងគ

មាច ស់នគរហគ្មក្ធវក្ និងលពះក្សលតចីមា៉
ស្ថក្ ់ ហគឿងសំហៅជាបហ់ៅ ។ ចំហណរ
ហលកាយមក្ហកាះហនាះ ក្ប៏ានកាវ យជាទី
តាំងននលសុក្បាស្ថក្ ់ ( លបដហលជាទី
ទួលននមធមអបក្តា បាស្ថក្ជ់ាបន់ងឹវតថ
ហវួងប៉ាស្ថក្ ់ ( បាយហៅ ) ហៅ លសុក្
បាយហៅ (Mỹ Xuyên)  ហមតថឃ្លវ ំង 
សពឝនថង ។ 
ចំដណក្ហពាងពាយទីមយួផធុក្

ហោយទាហានជនជាតោិវចនំួន ៥០០ 
នាក្ ់ក្ប៏ានរស្ថតហ់ៅ ហទើនងឹហកាះ មួយ
ហទៀតសទិតហៅពីខាងលិចហកាះ អបក្ហន 
ស្ថទ (បាស្ថក្)់ ហហើយចំហណរហលកាយ
មក្អបក្លសកុ្ ក្ប៏ានហៅហកាះហនាះថា “ 
ហកាះពលោវ “និងបនាធ បម់ក្ហកាះ 
( តំបន ់ ) ហនាះហៅសល់ លតមឹពាក្រថា 
ពលោវ(៣) គឺជាទីតាងំទីរមួ ហមតថពល 
ោវសពឝនថង ។ រឯីហពាងពាយទ ី ២ ផធុក្
ហោយ មនុសសចំនួន ៥០០ នាក្ម់ាន
ទាំងជនសមញ័និង ក្វបីណឍិ តផងហនាះ
បានរស្ថត ់ ហៅហទើឯហកាះមួយហផសងហទៀត
ដដលសទិតហៅ ពីខាងតផងូហកាះអបក្ហន  
ស្ថទ ( ហកាះបាស្ថក្ ់) ។ 
ចំហណរហលកាយមក្អបក្ លសុក្ហៅ

ហកាះហនាះ ថា “ ហកាះលគោូវ “ ។ ហកាះលគូ
ោវ សពឝនថងគភូឺម ិដលពក្កុ្យ (គយ) នន
តំបនដ់ងហកាថ ងននហមតថឃ្លវ ំង ហនះឯង  ។ 
ហមតថពលោវ ក្បុងរជជកាលលពះបាទ

អងគចន័ធទី ១ ក្បុងអំឡុង គ.ស. ១៥៥១ 
លតូវបានចាត ់ ជាមណឍ ល រដឌបាលមួយ 
ហោយសបិទនភូបាលនាម តាត ក្បុង 
ចំហណាមមណឍ លរដឌបាលទាំង ៥ ហៅ 
លសុក្បាស្ថក្ ់ ហោយឲ្រហឈាយ ះថា ហមតថ 
“ពលោវ(៤)“ ដដលមាន វសិ្ថលភាព 
ោតសននឹងពីទហនវបាស្ថក្ហ់ៅដល់
ហលជាយដមយរ ( ទកឹ្ហមយ  ) ពួក្អតីតអបក្ដ ំ
ហណើ រពរ័ទុយ ហហគបានោក្ហ់ឈាយ ះថា 
“ហលជាយ Cambodia “ ។ 
ក្បុងរបបអាណានិគមបារាងំ 

( ១៨៦២ - ១៩៤៨ ) ការហធឝើជំហរឿនហៅ

ឆ្នប  ំ១៨៨៨ ហមតថពលោវ មានលបជាជន
ដមយររស់ហៅចនំួន ១០.៦៧៣ នាក្ ់។ 
ហមតថពលោវ ក្ដូ៏ចជាហមតថដនទ

ហទៀតដដរនន ដដនដកី្មភុជាហលកាមលតវូបាន
របូតពកីារលគបល់គងរ់បស់ លបហទសក្មភុជា
ហៅឆ្នប  ំ១៩៤៩ ។ 
ហមតថពលោវ លតូវបានបថូរហឈាយ ះ

និងចាតជ់ាហមតថ “ Bạc Liêu “ ហៅនថងទ ី
០១ ដមមក្រា ឆ្នប  ំ  ១៩០០ តាមហសចក្ថី
សហលមចរបស់ហទស្ថភបិាលបារាងំ ចុះនថង 
ទី ២០ ដមធបូ ឆ្នប  ំ ១៨៩៩ ។ 
ឆ្នប ១ំ៩០៤ ពលោវ មានចណុំះ

លសុក្ ៣ គឺ ៖ 
លសុក្ដលពក្ហលៅ  Vĩnh  Lợi 
លសុក្ហលជាយញក្V៍ĩnh Châu 
លសុក្ទឹក្ហមយ    Cà Mau  ។ 
ឆ្នប  ំ ១៩១៤ បហងេើតដថមមួយលសុក្

ហទៀតគ ឺលសុក្ស្ថរ៉ាយ ( Gia Rai ) ។ 
ឆ្នប  ំ ១៩៤៧ លសុក្វាលភវង ់

( Phứơc Long ) លតូវបានកាតព់ីហមតថលក្ 
មួនស មក្បញ្ចូលនឹងហមតថ ពលោវ   
ដថមមយួហទៀត រឯីលសុក្ទឹក្ហមយ  ( Cà 
Mau ) លតូវបានបហងេើតជាហមតថ ហោយ
ដឡក្មួយហៅថា ហមតថកាម៉ាវ ។  

នថងទី ២២ ដមតុោ ឆ្នប  ំ ១៩៥៦ 
ហលកាមរបបយនួហសរ ី បានបញ្ចូ លហមតថ
ទាំងពរី គឺឃ្លវ ងំ ( Sóc Trăng ) និង
ហមតថពលោវ ( Bạc Liêu ) ចូលដត 
មួយហៅថា បាហសឝៀង ( Ba Xuyên ) ។ 
នថងទ ី៨ ដមក្ញ្ញដ  ឆ្នប  ំ១៩៦៤ ហមតថ 

ពលោវលតូវបានបដំបក្ហចញ ជាហមតថ
ពលោវដដដល ដដលរមួមាន ៤ លសកុ្៖  

លសុក្ស្ថរ៉ាយ (Giá Rai ) 
លសុលវាលភវង ់(Phứơc Long ) 
លសុក្ដលពក្ហលៅ(Vinh Lợi ) 
លសុក្ហលជាយញក្(៍VĩnhChâu)។ 
ហលកាយរបបក្មយុយនិសថយួនបាន

ហឡើងកានអ់ណំាច ហៅឆ្នប  ំ១៩៧៦ ហមតថ
ពលោវ ( Bạc Liêu )  និងហមតថទឹក្
ហមយ  ( អាង ហសឝៀង  An Xuyen ) លតូវ
បានលចបាចប់ញ្ចូ លដតមយួមាន ហឈាយ ះ
ថា មញិហាយ ( Minh Hai ) ។ 
នថងទី ០៦ ដមវចិឆកិា ឆ្នប  ំ ១៩៩៦ 

ហមតថមុញិហាយ (Minh Hải) លតវូបាន
ដចក្ជា ២ ហមតថវញិមាន ហឈាយ ះថា ពល
ោវ (Bạc Liêu) និងទឹក្ហមយ  (Cà 
Mau) ៕ 
ឯក្ស្ថរហយាង៖ 
(១) ហរឿងរ៉ាវទកឹ្ដកី្មភុជាហលកាមរបស់

ហោក្ ហទៀ ហថន (២០០៥) ទំពរ័១៤៨ ។ 
(២)ហរឿងរ៉ាវទឹក្ដីក្មភុជាហលកាមរបស់ 

ហោក្ ហទៀ ហថន (២០០៥) ទំពរ័១៤៦ ។ 
(៣)NguoiViet Goc Mien របស់ 

Lê Hương (១៩៦៩) ទំពរ័ ២៥៤ ។ 
(៤)ហរឿងរ៉ាងទឹក្ដីក្មភុជាហលកាម

របស់  ហោក្ ហទៀហថន ( ២០០៥ ) ទំពរ័  
១៥៤ ។ 

(៥) ហរឿងរ៉ាវទកឹ្ដកី្មភុជាហលកាមរបស់
ហោក្ ហទៀ ហថន (២០០៥) ទំពរ័១៦៨ ។ 

(៦)Website: 
 www.vi.wikipedia.org  
និយាយអំពហីមតថពលោវ ។ 

 (ហៅមានតហលមហលកាយ) 

ដផនទហីមតថពលោវ បចចុបផនប នងិដផនទបីង្ហា ញពទីតីាងំហមតថពលោវ,  ដដនដកី្មភុជាហលកាម, លបហទសក្មភុជា នងិលបហទសហវៀតណាម  

វតថលបជុំមានជយ័ហសរវីងា ហមតថពលោវ 

http://www.vi.wikipedia.org/

