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ព្រៃនគរព្រៃនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម ររវត្រិកមពុជាក្រោម ៃ័ត្៌មានវិទ្យា អនររជាត្ ិៃ័ត្៌មានជាត្ ិ

ជនរងលត្ោះលោយសារអគ្គីភ័យ
មិនលពញចិរតនឹងការវាស់ខវងដី 

ពួកអាវត្កហមមិនត្ពមចរចាតាម
សំល ើ  Abhisit Vejjajiva 

ការបលងកើរប្លក់ផ្ទា ល់ែលួន និងផលត្ប្ 
លោជន៍ថ្នការលត្ប្ើត្ាស់ប្លក់ 

ធនធានធមមជារិលៅខដនដីកមពុជា
លត្កាម 
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ខ្មែរកមពុជាក្រោមមិនមានអត្រ្ញ្ញា ណរណណ  
ៃិប្តករកោរងារក្្វើ 

ភបពំពញ ២៣ ធ្បូ ២០០៩ ៖ ពោក ពៅ ពេន ជាជនពភៀសខ្វួនខ្ខ្យរពលោមម្នប កក់បុងចំ   
ពោមជនពភៀសខ្វួនខ្ខ្យរពលោមទាងំ ២៤ នាក ់ ខ្ដលលរវូបានអាជាញ ធ្រថៃចាបប់ញ្ជូ នមក
លបពេសកមភុជាវញិ ោលពថីៃងេី ០៥ ខ្ខ្ធ្បូ ឆ្នប  ំ២០០៩ កពុំងបង្ហា ញឯកសារខ្ដលអាជាញ
ធ្រពវៀរោមរបឹយកដធី្វរីបស់ខ្វួនពៅកមភុជាពលោម  ។ របូៃរៈថាច ់លបជីា ព ឿន 

ពៅកបុងបនធបម់យួខ្ដលម្ននេេំំ ៥
 ុណនងឹ៣ខ្មល៉រ ពៅសង្ហា រប់ងឹេំពុន
ខ្ណឍ ម្ននជយ័លកុងភបពំពញ   ពលរដឌខ្ខ្យរ
កមភុជាពលោមចនំួន ៨ នាករ់ស់ពៅយ៉៉ង
លបពលជៀរគ្នប  ពោយព ងផ្ទធ ល់នងឹឥដឌ ។ 
ពួកគ្នរ ់ជឺាលកមុមយួកបុងចំពោម

លបជាពលរដឌខ្ខ្យរកមភុជាពលោមសរបុចំននួ

២២ នាកខ់្ដលលរូវអាជាញ ធ្រថៃបញ្ជូ នមក
កមភុជាវញិជាបនថបនាធ ប ់ ោលពខី្ខ្ធ្បូឆ្នប ំ
២០០៩ បនាធ បព់េីេលួបរាជយ័កបុងោរ
សំុសិេនលិជកពោនពៅលបពេសេបីី ។ 
ពទាះបីជាសទិរកបុងបនធបរូ់ចចពងអៀរ

ខ្បបពនះកថីពួកគ្នរហ់ាកដូ់ចជាម្ននោរ
ពពញចិរថនងឹកខ្នវងសាប កព់ៅពនាះោស់ 

ពេើយពួកគ្នរម់្ននបណំងរស់ពៅបនថជីវរិ
ចុងពលោយរបស់ពកួគ្នរព់ៅកមភុជា ។ 
កប៏៉ុខ្នថកថីសងឃមឹរបស់ពកួព កំពុងៃិរ

កបុងោរភយ័លពយួពៅព ើយ ពពីលោះពួកព  
មនិម្ននលបាក ់ សលម្នបព់ធ្ឝើោរចោំយ
ឈបួលផធះ ១ ខ្ខ្ ៧០ ដុោវ រពនាះពេ ។      
រយៈពពល ២ ខ្ខ្កនវងមក  អងគោរលីោដូ 
ជាអបកេេលួបនធុកពលើោរចោំយលបាក ់
ឈបួលផធះនងិមាូបអាហារ ។ ពេើយពៅកបុង
អំ ុងខ្ខ្មនិាពនះ ឧរថមសបងោរអងគោរ 
សេលបជាជារ ិ េេលួបនធុកសិេនិមនុសស
ពៅកមភុជាបានរ៉ាបរ់ង ោរពចញថៃវឈបួល 
ផធះនងិមាូបចំណីអាហារឲ្រអបកទាំងពនាះ។ 
ខ្ខ្យរកមភុជាពលោមទាំងពនាះ នងឹលរវូ

លបឈមមុខ្ោរបារប់ងជ់លមក សាប កព់ៅ 
បនាធ បព់ីោចខ់្ខ្មនីាពនះពៅ ពបើសិនមនិ
ម្ននអងគោរ ឬសបផរុសជនោជយួ ពេ
ពនាះ ។ 
ពោក ថាច ់សុ៊ង ជាខ្ខ្យរកមភុជាពលោម

ម្នប កក់បុងចំពោមខ្ខ្យរកមភុជាពលោម ខ្ដលថៃ 
បានចាបប់ញ្ជូ នមកពនាះបានឲ្រដងឹថាពួក
គ្នរន់ងឹអាចគ្នយ នកខ្នវងសាប កព់ៅ បនាធ បព់ី
ខ្ខ្ពនះលរូវបានបញ្ចបព់ោយគ្នរ ់ិរថា លប 
ខ្េលជាគ្នយ នអងគោរោមកជួយ ឧបរទមម
ពួកគ្នរប់នថពេៀរពនាះពេ ។ 
ពោក ថាច ់ សុ៊ង បានម្ននលប 

សាសនថ៍ា៖ «បនាធ បព់ីមយួខ្ខ្ពនះ ពបើសិន
មនិម្ននអងគោរោលគ្នលំេពកួពយើងខ្ញុពំេ
មនិដឹងថា ពយើងរស់ពៅកខ្នវងោពេ ។ វា
អរម់្ននផធះ វាអរម់្ននកខ្នវងោខ្ដលលរវូ
លជកពេអញ្ច ឹងខ្ញុ ំ ិរថា ជីវរិពួកខ្ញុ ំ ខ្ខ្យរ
ពលោមពនះ ពបើសិនបញ្ចបព់ៅខ្ខ្ពនះមនិដងឹ
ជាលរវូរសារអ់ខ្ណថ រយ៉៉ងពមថចពេ»។ 
ខ្ខ្យរកមភុជាពលោមចនំួន ៧ ល សួារ    

( រពៅេពំរ័េី ២ ) 

រុោោរលបជាជនពខ្រថឃ្លវ ំង ថន
បកសកុមយុយនិសថពវៀរោម ោលពីថៃង
សុលកេ ី១៩ ខ្ខ្មនីា ពនះ បានលបោស
សាលលកមឲ្រពោក វនិ បា ជាបព់នន 
នាគ្នរ២ឆ្នប  ំ ពីបេពកងចំពណញពលើសិេន ិ
ពសរភីាពលេនលិបជាធ្ិបពរយរ រពំោភ
ពលើផលលបពយ៉ជនរ៍បស់បកសរដឌ សិេន ិ
និង ផលលបពយ៉ជនរ៍បស់អងគោរចារ់
តាំងថនវណត ៈកមយករនិងកសិករ តាម
ម្នលតាេី ២៥៨ ថនចាបល់ពេយេណឍ  
ពលោយពពីោក លរូវបានអាជាញ ធ្រពវៀរ
ោមចាបខ់្វួនោក ុ់កជិរមួយឆ្នប កំនវង
មកពនះ ។  
ពយ៉ងតាមសាលលកម បានលប 

ោសថាពោក វនិ បា ជាអបកហ៊ានពបាះ
សនធូចរលំងភប ំ ពោយបានពធ្ឝើោរបថឹង 
ទាមទារដធី្វីរបស់ខ្វួន តាំងពថីាប កមូ់ល
ោឌ នព ើងដល់ថាប កព់លើ ពោយបានពឃ្ល 
សនាលបជាជនជាពលចើនពេៀរ ពធ្ឝើោររវ៉ា
ជាពលចើនពលើកពៅេីលកងុខ្លពកឬសស ី េី
លកុងថលពន រ និងព ើងដល់រដឌធានីហា 
ណូយ ខ្ដលរោឌ ភបិាលពវៀរោមបាន
ចារេុ់កថា នាំឲ្របារប់ងស់ោថ បធ់ាប ប ់
និងសនថិសុខ្សងគម នងិបះ៉ោល់ដល់ជីវ 
ភាពរបស់លបជាជនជាពលចើនល សួារ ។  
សាលលកមបានបនថពេៀរថា ពោក 

វនិ បា ធាវ បប់ានពធ្ឝើោរទាកេ់ងពៅអងគ
ោរពៅពលៅលបពេសខ្ដលរោឌ ភបិាលពវៀរ

ោមចារេុ់កថា ជាលកមុលបរិករិយិ៉ 
និយ៉យោបពណ៌័ដល់រោឌ ភបិាល និង
បំផ្ទវ ញពគ្នលនពយ៉បាយអឝីមយួ ខ្ដល
រដឌោរលកងុហាណូយចារេុ់កថា «មហា
សាម គជីនជារ»ិ ។    
ពលោយពពីធ្ឝើោររវ៉ាពីថាប កមូ់លោឌ ន

ដល់ថាប កម់ជឈមិ រោឌ ភបិាលេីលកងុហា 
ណូយមនិលរឹមខ្រមនិបានពោះ លសាយ 

ក្ោក វិន ប្ត 
 ក្កិរខ្មែរក្រោមរត្ូវប្តនត្ុោោរក្វៀត្ណាម

ក្មត្រឃ្លល ងំោត្់ក្ោ្ឲ្យជារ់គុក ២ ឆ្នា  ំ

ពោក វនិ បា លរវូបានរុោោរពវៀរោម 
ោរព់ទាសពៅថៃងេី ១៩ ខ្ខ្មនីា ឲ្រជាប់
 ុក ២ ឆ្នប  ំ ពលោយពបីានជាប ុ់កជរិ ១ 
ឆ្នប  ំ  ពោយពោកលគ្ននខ់្រទាមទារឲ្រអាជាញ
ធ្រពវៀរោមពៅពខ្រថឃ្លវ ងំសងដពីកររបស់
ខ្វួនមកវញិ  ។ 

( រពៅេពំរ័េី ២ ) 
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កោះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលកោក  រាជធានីភនកំពញ 

( រពេីំពរ័េី ១ ) 
ពនះបានចាកពចញ ពីលបពេសពវៀរ  

ោមពភៀសខ្វួនមកពៅកមភុជា ោលពី
ឆ្នប  ំ ២០០១ពោយសារម្ននោរភយ័ខ្លវ ច 
ពេើយអបកទាំងពនាះបានអះអាងថា  ពួក
ព លរូវអាជាញ ធ្រពវៀរោមពចាេលបោន់
ថាជាអបកបះពបារ ។ 
អបកទាងំពនាះសាប កព់ៅកបុងលបពេស

កមភុជាអស់រយៈពពលជាង៣ឆ្នប  ំ បនាធ ប់
មកបានពភៀសខ្វូនបនថពៅពៅលបពេសថៃ
ពេៀរោលពឆី្នប  ំ ២០០៤ ពោយពកួព 
បានអះអាងថា រោឌ ភបិាលកមភុជាបាន
ពចាេលបោនថ់ា ពួកព បពងាើរកងកម្នវ ងំ
លបោបអ់ាវធុ្ខុ្សចាប។់ 
ខ្ខ្យរកមភុជាពលោមទាំងពនាះបានឲ្រ

ដឹងថា បរាជយ័កបុងសំុសិេនិរស់ពៅ
លបពេសេបីី ពឺោយសារខ្ល UNHCR
បានអះអាងថា រោឌ ភបិាលខ្ខ្យរនឹង
េេួលយកពួកព រស់ពៅពពញសិេនិ កបុង
លបពេស ពបើសិនជាពួកព វលិលរ បម់ក
លបពេសកមភុជាវញិ ។ 
កប៏៉ុខ្នថពៅពពលពនះលរូវបានអាជាញ   

ធ្រលកុងភបពំពញបានបដពិសធ្ កបុងោរ
ពចញបណត ល សួារ ឬអរថសញ្ញដ ណបណត
ឲ្រពោយសំអាងថា អបកទាំងពនាះមនិ
ម្ននេលំីពៅលរឹមលរូវពរិលបាកដ ។ 
ពោកថាច ់ សុ៊ងបានឲ្រដឹងបនថថា 

អឝីខ្ដលពួកគ្នរច់ងប់ាន ឺ សូមឲ្ររោឌ ភិ
បាលខ្ខ្យរេេលួសាគ ល់ពកួគ្នរ ់ នងិផថល់
អរថសញ្ញដ ណបណត ឲ្រពួកគ្នរផ់ង ពដើមផ ី
ង្ហយលសលួកបុងោររកោរង្ហរជយួ សំរលួ
ដល់ជវីភាពលបចាំថៃងរបស់ពកួគ្នរ ់។ 
ពោកបានបញ្ញជ កថ់ា ោរបដពិសធ្

ពីអាជាញ ធ្រខ្ដនដី មនិលពមលប ល់អរថ
សញ្ញដ ណបណត ឲ្រពកួគ្នរ ់ ពោយសំ 
អាងថា មនិម្ននេកីខ្នវងសាប កព់ៅពិរ
លបាកដពនះពធ្ឝើឲ្រពួកគ្នរជ់បួោរលំបាក
ជាខ្លវ ំង ដូចជាមនិអាចរកោរង្ហរពធ្ឝើបាន 
ពេើយខ្ៃមទាងំមនិហ៊ានពចញពៅោ

ពេៀរពោយខ្លវ ចម្ននោរចាបប់ញ្ជូ នពកួ
គ្នរព់ៅលបពេសពវៀរោមវញិ ។ 
ពោក ថាច ់ សុ៊ង ម្ននលបសាសន៍

ថា៖«ខ្ញុ ំមនិបានពៅពធ្ឝើអពីេពោយសារខ្រ
ពយើងអរម់្ននអរថសញ្ញដ ណបណត  ឬ
លិខ្ិរអឝីសម្នគ ល់ខ្វួន អញ្ច ឹងអរហ៊់ាន
ពដើរពចញពៅោពេ ។ ពយើងលបឈម
មុខ្ជីវភាពរស់ពៅ  ឺ ោរេូបចុកខ្ឝះ
ខ្លរយ៉៉ងខ្លវ ំង  ពេើយោរង្ហរកម៏និបាន
ពធ្ឝើរកមនិបានអញ្ច ឹង ពួកខ្ញុ ំពវេនាយ៉៉ង

ខ្លវ ំង ពេើយពកយងៗមនិបានពៅពរៀន» ។ 
ជុំវញិបញ្ញា ទាំងអស់ពនះ ពោកអ ំ

សំអារ អបកល បល់ ងោរយិ៉ល័យពសុើប
អពងារថនអងគោរលីោដូបានឲ្រដងឹថា 
អងគោររបស់គ្នរគ់្នយ នពគ្នលោរណ៍ជយួ 
ឧបរទមមថៃវជួលផធះ ឬមាូបចណីំ អាហាររ
ពៅពេៀរពនាះពេ ប៉ុខ្នថពួកគ្នរព់ៅបនថ
ោរជយួ ពលជាមខ្លជងពលើខ្ផបកចាប ់ ដូច
ជា ោរសឝះខ្សឝងរវ៉ាឲ្ររោឌ ភបិាលផថល់
ពសៀវពៅល សួារ ឬអរថសញ្ញដ ណបណត

ឲ្រអបកទាំងពនាះ។ 
ពោកបានបញ្ញជ កថ់ា ោរខ្ដលរោឌ

ភបិាលមនិលពមផថល់ពសៀវពៅល ួសារ ឬ
អរថសញ្ញដ ណបណត ពនាះ  ជឺាោរោក់
បនធុកមយួដធ៏្ងនស់លម្នបខ់្ខ្យរកមភុជាពលោម
ទាំងអស់ពនាះ ពោយពួកគ្នររ់ស់ពៅកបុង
ោរភយ័ខ្លវ ចនងឹមនិអាចរកលបាកជ់ួយ 
លេលេងជ់វីភាពល សួារពេៀរផង។ 
ពោក អំ សំអារ ម្ននលបសាសន៍

យ៉៉ងពនះ៖ «រោឌ ភបិាលបានេេួល

សាគ ល់ថា ខ្ខ្យរកមភុជាពលោម ឺជាខ្ខ្យរ អញ្ច ឹ
ងពបើគ្នរជ់ាខ្ខ្យរគ្នរ ់ កម៏្ននសិេនដូិចជា
លបជាពលរដឌខ្ខ្យរដថេពេៀរខ្ដរ។គ្នរល់រវូ
ម្ននអរថសញ្ញដ ណបណត  ម្ននបណត ល ួ
សារ។ រោឌ ភបិាលលរវូខ្រពធ្ឝើដូចពមថចពដើមផ ី
ឲ្រគ្នរម់្ននឯកសារ ពដើមផឈីានពៅ
េេួលបានអរថសញ្ញដ ណបណត  ពេើយ
នឹងបណត ល ួសារ ។ ពនះ ឺជាោរជយួ គ្នប
ទាំងអស់គ្នប ពដើមផឲី្រគ្នរព់ជៀសផុរពោីរ
ខ្ឝះនូវពសផៀងអាហារពដើមផឲី្រគ្នរម់្នន
ោរង្ហរពធ្ឝើ ។ 
ពោក  ួច ចំពរ ើន អភបិាលខ្ណឍ

ម្ននជយ័បានឲ្រដឹងថា ល បល់បជាជន
ទាំងអស់ពបើមនិម្ននអាស័យោឌ នពរិ
លបាកដពេពនាះ ឺ មនិអាចពចញអរថ
សញ្ញដ ណបណត បានព ើយ ពេរុដូពចបះ
ខ្ខ្យរកមភុជាពលោមទាំងពនាះ  ឺមនិអាច   
ផថល់អរថសញ្ញដ ណបណត បានពនាះពេ 
ពេើយពៅចំពោះមុខ្ កម៏និម្ននពគ្នល
ោរណ៍ កបុងោរផថល់ដសីមផទានោ
មួយដល់អបកទាងំពនាះ ពដើមផបីានអរថ
សញ្ញដ ណបណត ខ្ដរ ។ 
ពោក  ចួ ចំពរ ើន បានម្នន

លបសាសនថ៍ា៖ «មនិអាចពយើងចុះបញ្ជ ី
ពោយគ្នយ នអាស័យោឌ នបានពនាះពេ លរូវ
ខ្រម្ននអាស័យោឌ ន ឺជាោរចាំបាច ់ ។ 
ពយើងពៅចុះបញ្ជ ីោកព់ៅេោី ពបើអរ់
អាស័យោឌ ន ថឺាចាបំាចល់រូវខ្រម្ននអា
ស័យោឌ នពដើមផបីញ្ញជ កថ់ា គ្នរម់្ននផធះ
សខ្មផងពៅឯោ»។ 

VOA សពមវងសេរដឌអាពមរចិបាន
ពធ្ឝើោរទាកេ់ងពោក ម៉្នន ់ពឈឿន  អភ ិ
បាលរងលកុងភបពំពញពដើមផបីំភវបឺញ្ញា ទាំង
អស់ពនះ ប៉ុខ្នថពោកបានបដិពសធ្ពោយ
បខ្ងឝរសំណួរពនះ ពៅោនស់មរទកិចច     
ប៉ូលិសវញិ ចំខ្ណកឯពោក េូច ោ  
រ ៉ៃុសបងោរប៉ូលិសរាជធានីភបពំពញ មនិ
អាចពធ្ឝើេនំាកេ់នំងបានពេ ៕ VOA 

ខ្មែរកមពុជាក្រោមមិនមាន អត្រ្ញ្ញា ណរណណ  ៃបិ្តករកោរក្្វើ 

( រពេីំពរ័េី ១ ) 
ជូនពនាះពេ  ឺពៅថៃងេី ១០ ខ្ខ្   

មករា ឆ្នប  ំ២០០៨ ោរយិ៉ល័យនាយក
រដឌមន្តនថ ី   ពវៀរោមខ្ៃមទាំងបានពចញ
សារលិខ្ិរមួយចាបប់ញ្ញជ ឲ្រពោក វនិ 
បា ឈបរ់វ៉ាពរឿងដីធ្វពីនះជាោចខ់្លរ ។ 
សូមបញ្ញជ កថ់ា ពោក វនិ បា ជា

កសិករជនជារខិ្ខ្យរពលោម អាយុ ៤៧ ឆ្នប  ំ
ពៅភូម ិរឹងវ ីA (Tân Quy A)  ឃុំរឹង

េឹង (Tân Hưng) លសុកអណថូ ងេឹក  
(Long Phú) ពខ្រថឃ្លវ ងំ (Sóc Trăng) 
លរូវបានអាជាញ ធ្រពវៀរោមចាបខ់្វួនោក់
ពនននាគ្នរោលពីខ្ខ្ឧសភាឆ្នប  ំ ២០០៩ 
ពោយពោក បានពធ្ឝើោរទាមទារដពីករ
ដូនតារបស់ខ្វួនជាពលចើនេិរតា ខ្ដល
លរូវបានអាជាញ ធ្រពវៀរោមលសុកអណថូ ង
េឹក របឹយកពៅពធ្ឝើជាកសិោឌ នសាធារ
ណៈ ោលពីឆ្នប  ំ១៩៧៩ ។   

ពយ៉ងតាមរបាយោរណ៍ពសុើប
អពងាររបស់រុោោរពវៀរោម បានលប 
ោសថា ឪពុកបពងាើររបស់ពោក វនិ បា 
ពឈាយ ះ វនិ ញឹក ម្ននដពីករចំនួន 
100.000 m2  កបុងពនាះរមួម្ននដលំីពៅ
ឋាន ដីចម្នា  និង ដីខ្លស ខ្ដលម្ននេី
តាំងពៅកបុងភូមរិឹងវ ីA (Tân Quy A)  
ឃុំរឹងេឹង (Tân Hưng) លសុកអណថូ ង
េឹក ពខ្រថឃ្លវ ងំ ។ របាយោរណ៍ពនះបាន

បនថពេៀរថា ដីលំពៅឋានរបស់ ពោក 
វនិ ញឹក ចនំួន 4.500m2  លរូវបានរដឌ
ោរសាធារណរដឌពវៀរោមរបឹយកខ្ចក
ឲ្រលបជាជន ពដើមផបីពងាើរភូមកិបុងពគ្នល
នពយ៉បាយអឝីមយួខ្ដលរបបសាធ្រណ
រដឌពវៀរោមពៅថា ចលនាដុងព ើយ
( Phong trào Đồng khởi) កបុងឆ្នប  ំ
១៩៦០ ។ 
ដីពករខ្ដលពៅសល់ពលោយពីរបប 

ងូ ឌញិ ពយម បានរបឹយក  ឺចំននួ 95
.500m2  ពេើយពៅឆ្នប  ំ ១៩៧៩  ណៈ  
កម្នយ ធ្ោិរលបជាជនពវៀរោម លសុក     
អណថូ ងេឹក (UBND) បានរបឹយកដី
របស់លបជាជនចំនួន ៦ ល ួសារ ខ្ដល
ម្ននថផធដីចនំួន 29.000m2   កបុងពនាះ
ម្ននដរីបស់ពោក វនិ ញឹក ជាឪពុក
បពងាើររបស់ពោក វនិ បា ផង ខ្ដរ ៕ 

ក្ោក វនិ ប្ត រត្ូវប្តនត្ុោោរក្វៀត្ណាមក្មត្រឃ្លល ងំោត្់ក្ោ្ឲ្យជារ់គកុ ២ ឆ្នា  ំ

ជនពភៀសខ្វួនខ្ខ្យរពលោមពៅមុខ្េសីាប កោ់រ UNHCR ោលពថីៃងេ ី២៨ ខ្ខ្ធ្បូ ឆ្នប  ំ២០០៩ សំុឲ្រ UNHCR ផថល់ឋានៈជាជនពភៀសខ្វួន 
ពលោយពពីកួព ទាងំ ២៤ នាក ់លរវូបានអាជាញ ធ្រថៃចាបប់ញ្ជូ នមកកមភុជាោលពថីៃងេ ី០៥ ខ្ខ្ធ្បូ ឆ្នប  ំ២០០៩ ។ 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៦ កកើត្ ខែកេត្ត្ ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២១ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៣ 

ៃ័ត្៌មានជាត្ ិ

លកុមលបជាពលរដឌភា ពលចើនរស់ពៅ
រំបនព់ភវើងពឆះជាបវ់រថនា វន័ថ កបុងសង្ហា រ់
បឹងកក ់២ ខ្ណឍ េួលពគ្នក បានសខ្មថង
ោរមនិសបាយចិរថចំពោះអាជាញ ធ្រខ្ដល
បានចុះវាស់ខ្វងកំណរ ់ េីតាំងៃយពីលើដី
ខ្ដលពឆះផធះអស់ពនាះ ថាជាោរបារដ់ី
ពលចើន ពេើយោរសាងសងផ់ធះព ើងវញិ
អាចរូចចពងអៀរពិបាករស់ពៅ ។ 
សម្នជកិម្នប កព់ៅកបុងចំពោមស 

ម្នជិក ណៈកមយោរ ១០ របូជារំោង
លបជាពលរដឌ ២៥៧ ល ួសារខ្ដលរង
ពលគ្នះពោយពភវើងពឆះ ពោក ឈន 
សុផល បានឲ្រដឹងថា អាជាញ ធ្របានោរ់
ដីពចញពីផវូវរៃពភវើងចំនួន ១០ ខ្មល៉រ និង
ៃយពចញពរីបងវរថ ៣ ខ្មល៉រពេៀរ បញ្ញា
ពនះបានពធ្ឝើឲ្របះ៉ោល់ដល់េំរងេ់ីតាំង
ចាស់យ៉៉ងធ្ងនធ់្ងរ  េឺំេដំីបានរមួរូច
ពលចើន ពេើយអាជាញ ធ្រមនិេុកពពលពវោ
ឲ្រលបជាពលរដឌរវ៉ា និងពោះលសាយ
ចំពោះបញ្ញា ពនះព ើយ ។ 
ពោក ឈន សុផល បានបញ្ញជ ក់

ថា ៖ «គ្នរថ់ា អុីចឹងលរូវខ្រចុះមកវាស់
ខ្រមឋង ពេើយពបាះបពង្ហគ លខ្រមឋង! អុីចឹង
លកុមខ្លងខ្ញុ ំ ជនរងពលគ្នះទាំងអស់គ្នប  
លបជាពលរដឌពៅេីពនះ មឺនិសុខ្ចិរថជា
ោចខ់្លរ ពលោះថា ពៅកខ្នវងពនះអបក
រំោងទាំង ១០ នាក ់ ពនាះមនិទាន់
ទាំង បានចរចាជាមួយគ្នរថ់ា ពរើ

ដំពោះលសាយលបជាពលរដឌព លពម ឬ
មនិលពម?»។ 
លកុមលបជាពលរដឌពៅខ្របនថទាម 

ទារឲ្រអាជាញ ធ្រេុកឲ្រលបជាពលរដឌ សាង
សងផ់ធះតាមេីតាំងចាស់ពរៀងៗខ្វួន ដូច
ពដើម នងិៃយពអីក័សផវូវរៃពភវើងខ្រ ៥ 
ខ្មល៉របានពេើយ ៖ «រាជរោឌ ភបិាល ដូច

ជាសពមឋចនាយកកឋី សូមឲ្រជួយ ពោះ
លសាយឲ្រលបជាជន។ េកឹដីកខ្នវងេបឹង
ឲ្រលបជាជនោខ្ដលរស់ពៅកខ្នវងោ 
សូមឲ្រគ្នប រស់ពៅបាន។ កំុអាលឲ្រវាស់
ខ្វងអី សូមឲ្រពៅេីកខ្នវងេបឹងដខ្ដល
សិន បានពធ្ឝើពៅរចួ។ ពបើថា ពរៀបចពំនាះ
មនិអាចពធ្ឝើពៅរចួពេ! មនិអាចពធ្ឝើពកើរពេ! 

លចបូកលចបល់គ្នប  មនិអាចពោះលសាយ
ពកើរអុីចឹងខ្រមឋង!»។ 
អភបិាលរងខ្ណឍ េួលពគ្នក ពោក 

ធ្ឹម សំអាន ខ្ដលដឹកនាកំម្នវ ងំចុះពរៀបចំ
រំបនព់ភវើងពឆះពនាះព ើងវញិ បានខ្ៃវង
លបាបអ់បកសារពរ័ម៌្ននថា អាជាញ ធ្របាន
អនុវរថតាមសំពណើ  របស់លបជាពលរដឌ 

ពេើយ ពឺួកគ្នរច់ងរ់ស់ពៅកខ្នវងចាស់ 
ដូពចបះអាជាញ ធ្រលរវូពរៀបចជូំនពួកគ្នរឲ់្រ
ម្ននសោឋ បធ់ាប បល់អ ពចៀសវាងម្នន
ពលគ្នះថាប កព់ៅពលើកពលោយពេៀរ។ 
ទាកេ់និនឹងេីតាងំពរៀបចៃំយី និងេំ 

េដំីខ្ដលពលរដឌ អាចេេួលពពលអនា 
 រពនាះ ពោក ធ្ឹម សំអាន បញ្ញជ កថ់ា 
៖ «ពយើងខ្បងខ្ចកឲ្រគ្នរម់្ននពសយើៗគ្នប  
ពេើយឥ ូវេបឹងពរើពយើងលរូវេុកផវូវ ម្នន
អាផវូវរូចេេឹង ២ ខ្មល៉រពេៀរ ពលោះផធះ
េបឹងពយើងអាចនឹងពរៀបឲ្រគ្នរេ់ល់ខ្បង
គ្នប បានម្ននផវូវ។ អបកោពៅមុខ្ខ្លងផវូវ 
ពចញពៅផវូវខ្លងពោះ មុខ្ផវូវខ្លងពណះ
ពយើងពចញខ្លងពណះ។ ដពីៅេីពនះ ពបើ
តាមខ្ញុ ំ ិរពមើល វាមនិអាចពៅដល់ពៅ
សល់ ២-៣ ខ្មល៉រពេ  ពឺៅសមលយមបង
បអូនលបជាពលរដឌរស់ពៅបាន។ ជួនោល
អាចនឹងលបហាកល់បខ្េល ពេើយជួន 
ោលអាចនឹងធ្ំជាងបងបអូនធាវ បរ់ស់ពៅ
ពីមុនផងខ្ដលអបកខ្វះធាវ បព់ៅរូចេបឹង។ 
ឥ ូវដល់ពពលបានពសយើៗគ្នប ពៅ អាច
នឹងធ្ំជាងកម៏្ននខ្ដរ»។ 
ពទាះយ៉៉ងោកថពីៅរពសៀលថៃងេី

១៧ មនីា អាជាញ ធ្របានលរឹមខ្រពបាះ
រលមយុពចាលប៉ុពោត ះ ពោយពំុទានប់ាន
ខ្បងខ្ចកពចញ ជាបវងយ៉់៉ងោមួយ
ចាស់ោស់ពៅព ើយពេ ៕  RFA 

 

ជនរងក្រោះក្ោយសារអគគភី័យមិនក្ៃញេិត្រ េំក្ោះោរវា្ខ់្វងដ ី

៩-មនីា-២០១០: ពកយងពរ ើសសំណល់សល់ពពីភវើងពឆះពៅរបំនវ់រថនា វន័ថ កបុងសង្ហា រប់ងឹកក២់ ខ្ណឍ េលួពគ្នក រាជធានភីបពំពញ ។ 
របូៃរៈ RFA/Om Uddom 

«ខ្ញុ ំសូមសំណូមពរដល់រាជរោឌ ភិ
បាលឲ្រផ្ទអ កោរផឋល់សមផទានបះ៉ោល់
ពៅពលើជនជារិពដើមភា រិចទាំង ១៥
ពខ្រថលកុង»។ 
ពោលពោយសពមវងអលួពដើមក 

អបកលសី ខ្វន៉ សាមនី ជនជារសួិយមកពី
ពខ្រថ កំពងស់ភឺ  ខ្ដលជាអបករោំងម្នប ក់
របស់ជនជារិពដើមភា រចិ មកពពីខ្រថ
ចំនួន ១៥ បានេេូចពៅកបុងសនបិសីេ
សារពរ័ម៌្ននមយួ ពៅេលីកុងភបពំពញ ពៅ
ថៃងពុធ្ពនះ ខ្ណៈខ្ដលរោំងលកមុជន
ជារិមកពីពខ្រថពផសងពេៀរ ឺពខ្រថកំពងធ់្ំ 
ររន រី ី មណឍ ល រី ីបានពលើកពីផលបះ៉
ោល់ដល់វបផធ្ម ៌ លបថពណីដូនតា និង 
ោររកចណូំលសលម្នបជ់ីវភាព លបចាំថៃង
ខ្ដលបងា ពោយោរលប ល់ដសីមផទាន
ដល់ោរវនិិពយ៉ ថនលកុមេុ៊នឯកជន ។ 
ពយ៉ងតាមពោក ឈរិ សំអារ 

នាយកលបរិបរថរិបស់ពវេិោថនអងគោរ
មនិខ្មនរោឌ ភបិាលសឋីពកីមភុជាបានឲ្រ
ដឹងថា កបុងរយៈពពលប៉ុនាយ នឆ្នប កំនវងមក
ពនះរោឌ ភបិាលកមភុជា បានផឋល់ដសីមផ
ទានពៅឲ្រលកមុេុ៊នវនិពិយ៉ ឯកជន 
យ៉៉ងរចិចនំួនមយួោនេិចតា។ 

អបកលសី ខ្វន៉ សាមនី ខ្ដលជនជារិ
សួយរបស់អបកលសីចនំួន ៣៥០ ល សួារ
បានរងោរបោំនយកដធី្វីជាពលចើន រយ
េិចតា ពោយលកុមេុ៊នឯកជនមួយ
ពឈាយ ះ HLH ខ្ដលសបិេនជាមួយមន្តនឋី
ដឹកនាជំានខ់្ភស់របស់រោឌ ភបិាលមយួរបូ 
ោលពបី៉ុនាយ នខ្ខ្មុនពនះ ។ អបកលសីម្នន
លបសាសនថ៍ា ោរផឋល់ដសីមផទានកនវង
មកមនិម្ននោរចូលរមួផឋល់ពយ៉បល់ពី
ជនជារិខ្ដលរស់ពៅកបុងរំបនជ់ាបោ់ក់

ពន័នពនាះពេ ។ 
អបកលសី ខ្វន៉ សាមនី បានម្ននលប

សាសនថ៍ា៖ «ោរផថល់សមផទានមនិ
បាន ពិពលគ្នះពយ៉បល់ពៅដល់សេ ម
នមូ៍លោឌ នឲ្របានចាស់ោស់មនិបាន 
ោរឯកភាពពីលបជាពលរដឌពេ ោលោ
ខ្រវនិិពយ៉ ពេើយអស់ដី អស់ថលព 
ជលមកសរឝកអ៏ស់»។ 
ោលពខី្ខ្កុមមៈកនវងពៅពនះ រ ំ

ោងជនជារិពដើមភា រចិបានលប ល់

របាយោរណ៍មួយជូន ណៈកម្នយ ធ្ោិរ
អងគោរសេលបជាជារិ េេួលបនធុកោរ
លុបបបំាររ់ាល់េលមង ់ ថនោរពរ ើសពអើង
ពូជសាសន ៍ ពដើមផឲី្រ ណៈកម្នយ ធ្ិោរ
ពនះបានយល់អំពីផលវបិាករបស់ពួកព  
ខ្ដលពួកព អះអាងថា បានេេលួោរ
រពំោភបោំន និងពរ ើសពអើងពលីកុមអាជាញ
ធ្រនិង ពដើមផពីសបើឲ្ុរអងគោរសេលបជា
ជារិជយួ ពធ្ឝើោរតាមោន ពៅពលើបញ្ញា
របស់ពួកព  ។ 
ពោក ឈរិ សំអារ នាយក

លបរិបរថិរបស់ពវេោិ ថនអងគោរមនិខ្មន  
រោឌ ភបិាល សឋីពីកមភុជាម្ននលបសាសន៍
ថា ោរផឋល់សមផទានដីពសដឌកចិចដល់
លកុមេុ៊នឯកជន បានបងាឲ្រម្ននោរ
រពំោភដល់សិេនិជនជារពិដើមជាពលចើន ។ 
ពោក ឈរិ សំអារ  បានម្នន

លបសាសនថ៍ា៖ «បះ៉ោល់ពៅដល់ោររ ំ
ពោភសិេនមិនុសស បោឋ លមកព ីំពរាង
អភវិឌណនម៍ួយចំនួន ខ្ដលមនិម្ននោរ
ពិពលគ្នះពយ៉បល់ ។ ជាពិពសសបះ៉ោល់
ពៅពលើសិេនិដធី្វីរបស់ពកួគ្នរ ់ ដូពចបះពរឿង
ពនះលរូវខ្រ រិ ូរពោះលសាយរមួគ្នប »។ 
ផធុយពៅវញិពោកពខ្ៀវ ោញារេិន 

អបកនាោំកររាជរោឌ ភបិាល បានម្ននលប 
សាសនថ៍ា ោរវនិិពយ៉ ទាំងពនាះ ឺជា
ោរ រិ ូរ ពដើមផជីាោរអភវិឌឈខ្វងឆ្នង យ
មួយដល់ជនជារិពដើម ពោយខ្ៃរកាេុក
នូវកខ្នវងវបផធ្មរ៌បស់ពួកព  ។ 
ពោក ពខ្ៀវ ោញារេិន  បានម្នន

លបសាសនយ៉៍៉ងពនះថា៖ «េីមួយ ឺខ្ៃ
រកា នូវសមផរិថវបផធ្មរ៌បស់គ្នរ ់ ។ 
ពយើងេុកកខ្នវងោថា ជាកខ្នវងសោា រៈ 
ខ្បងខ្ចកពេើយពលសចម្នប ក់ៗ ដបី៉ុនាយ ន ។ 
ពយើងពលងកី បឺពងាើរកសិោឌ នធ្ំៗ »។ 
ពោក អ៊ ំ មចិ រំោងជនជារិ

ភា រចិកយួមកពីពខ្រថកពំងធ់្បំានពសបើ
ឲ្ររោឌ ភបិាល ផឋល់ឱោសដល់ជនជារិ
ភា រចិ កបុងោរចូលរមួពិពលគ្នះពយ៉បល់ 
សលម្នបោ់រអភវិឌឈពៅកបុងរំបនខ់្ដល
ពួកព កំពុងរស់ពៅ ៕  VOA   

ជនជាត្ភិាគត្ិេជំរញុឲ្យរោា ភបិ្តលផ្អា កោរររគលដ់ី្មបោន  

បងឹយកសពោម កបុងពខ្រថររន ិរ ីថនលបពេសកមភុជា ។ wikipedia 

ថលពពឈើពៅកមភុជា ។ AP 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៦ កកើត្ ខែកេត្ត្ ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២១ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៤ 

អនររជាត្ ិ

 ពៅថៃងសុលក េី ១៩ មនីា ពួកបារុករអាវលកេម អបកគ្នលំេពោកអរីរនាយករដឌមន្តនថីថៃ Thaksin Shinawat បានបដិពសធ្សំពណើ សំុចរចារបស់ពោកនាយករដឌមន្តនថី   
Abhisit Vejjajiva ។ ជាចពមវើយបដិពសធ្មយួខ្ដលបានពធ្ឝើព ើង ចំពពលខ្ដលចំនួនបារុករពៅេីលកុងបាងកក ម្ននោនខ់្ររិចពៅៗ ពីមយួថៃង ពៅមយួថៃង ។ 

ជិរមួយសបាថ េ៍ពៅពេើយ ខ្ដល
ពួកបារុករអាវលកេម អបកគ្នំលេពោក
អរីរនាយករដឌមន្តនថថីៃ Thaksin Shi-
n a wat  បាននាគំ្នប ពធ្ឝើបារុកមយសំពៅ
េម្នវ ករ់ោឌ ភបិាលរបស់ពោកនាយករដឌ
មន្តនថី Abhisit Vejjajiva និងទាមទារឲ្រ
ម្ននោរពរៀបចពំបាះពឆ្នប រសភា មុនោល
កំណរ ់។ កប៏៉ុខ្នថបញ្ញា ពៅលរងថ់ា ចំនួន
របស់ពួកព ម្ននោនខ់្ររិចពៅៗ ពមីួយ
ថៃងពៅមួយថៃង ។  រិមកលរឹមយប ់ េ ី
១៨ ខ្ខ្មនីា ចនំួនរបស់ពួកព ម្ននមនិ
ដល់ ២ មុនឺនាកផ់ង ពោល មឺ្នន ៥
ដងរិចជាង ពបើពលបៀបនឹងថៃងដំបូង ។  
ជាោរពិរ ពកួអាវលកេមបានពលបើល ប់
មពធ្ោបាយទាំងអស់ ម្ននទាំងបូជា
ឈាមរបស់ខ្វួន ពលសាចពៅពីមុខ្វមិ្នន  
រោឌ ភបិាលខ្ដលខ្វួន ិរថា ជានិមរិថរបូ

មួយបង្ហា ញពោីររសូ៊សាវ ប-់រស់ ពដើមផ ី
លេនិលបជាធ្ិបពរយរ ។ 
ជិរមួយសបាថ េ៍ពលោយមក ភា ី

ទាំងពីរ បារុករ និងរោឌ ភបិាលបានពផថើម
ោកល័់កខខ្ណ័ឍ ឲ្រគ្នប ពៅវញិពៅមក ។ ដ ំ
បូងខ្លងរោឌ ភបិាល ោលពីមសលិមញិ 

ពោកនាយករដឌមន្តនថី Abhisit Vejja-
j iva បានសំុពបើកោរចរចាជាមួយពួក 
បារុករ ខ្របានពសបើឲ្រពួកព បញ្ឈបក់ផនួ
បារុកមយជាមុនសិន ។ ចពមវើយពីពួកបា
រុករពៅថៃងពនះ ពកួព បានពសបើឲ្រពោក 
Abhisit Vejjajiva ពគ្នរពល័កខខ្ណ័ឍ
ចំនួនពីរ េមីួយ លរូវរោំយសភាពចាល 
និងេីពីរ ល បភ់ា ខី្ដលោកព់ន័នលរូវចុះ
េរទពលខ្លពលើករោិសញ្ញដ មួយ ខ្ដល
សនោពគ្នរពលេនផលពបាះពឆ្នប រ ពៅថៃង
ខ្លងមុខ្ ។ 
ល័កខខ្ណ័ឍ េល់នឹងល័កខខ្ណ័ឍ  ជា

សញ្ញដ មួយបញ្ញជ កថ់ា វបិរថនិពយ៉បាយ
ថៃពៅមនិទានម់្ននលចកពចញ ពៅព ើយ
ពេ ។ មយួវញិពេៀរ ខ្ណៈពនះ លកមុអាវ
លកេមបានលបោសឲ្រដឹងពេៀរថា ពួក
ព នឹងបថូរយុេនសាន្តសថរបស់ខ្វួន ពៅថៃង

ពៅរេ៍ី ២០ ខ្ខ្មនីា  ពោីរលបមូលផថុ ំគ្នប
ពលោមលេងល់ទាយធ្ំ ពៅជាលកុមរូចៗវញិ 
ពដើមផពីដើរបញ្ចុ ះបញ្ចូ លអបកេីលកងុឲ្រយល់
ពីបុពឝពេរុរបស់ខ្វួន ។ សូមជលម្នបជូន
ថា បារុករអាវលកេមភា ពលចើន ពលចើន
ជាអបកជនបេពធ្ឝើដំពណើ រមកពីរំបនខ់្បក៉
ខ្លងពជើង នងិខ្បក៉ឦសានលបពេស ។ 
និយ៉យពីពោក Thaksin Shi-

nawat វញិ ពោកបានលបោសពៅកបុង
បវុក Twitter ពៅថៃងេី ១៩ ខ្ខ្មនីា ថា 
ពោកបានពធ្ឝើដំពណើ រលរលប ់ ពៅេីលកុង 
Dubaï វញិពេើយ បនាធ បព់ីបានសាប ក់
ពៅមួយរយៈពៅកបុងលបពេស Monté-
négro មក ៕ RFI 

 

បារុកមយអាវលកេម ពៅបាងកក ពៅថៃងេី ២០ មនីា ២០១០ ។ Reuters 

ៃួកអាវរកហម មិនរៃមេរចា តាម្កំ្ណើ ររ្ក់្ោក Abhisit Vejjajiva 

ពីេីលកងុ Londres រេូរដល់េី
លកុងវ៉ាសីុនពតានពីេលីកុង Bruxelles 
ដល់េីលកុងប៉ារសី េសសនៈយល់ពឃើញ
ចុងពលោយរបស់អបកពសដឌសាន្តសថ   ឺ រំ 
បនព់លបើលបាកអ់ឺរ ៉ពំុូខ្មនលគ្ននខ់្រម្ននភាព 
ផុយលសួយពោយពេរុខ្រ វបិរថថិនលប 
ពេស « Pigs » ពោល លឺបពេស Port 
ugal លបពេសItalie លបពេសGrèce លប 
ពេស Spain ឬពអសាញ៉ខ្ដលជាលប 
ពេសជាបជ់ំោកប់ំណុលព វណ័ឍ ក ។ ក៏
ប៉ុខ្នថ រំបនព់លបើលបាកអ់ឺរ ៉កូធ៏ាវ កខ់្វួនពោយ
ពេរុខ្ររងពលគ្នះនឹងសំណល់ផល េួស
ពេរុថនជញ្ជ ីងោណិជជកមយអាលវឺមង៉ផ់ង
ខ្ដរ ។ ពនះពិរជាេសសនៈនិងជាោរ
វភិា មួយដ ៏ួរឲ្រម្ននោរពងឿងឆងល់ ។ 
ពមើល ពេីីលកុង Londres ព យល់

ពឃើញថា លបពេសអាលវឺមង៉ ់ួរខ្រពធ្ឝើោរ
ចាយវាយឲ្របានពលចើនជាងពនះ ពោយ
ដំព ើងោរនាំចូល ឲ្របានពលចើនពលីប 
ពេសអឺរ ៉បុខ្លងរផងូពោល  ឺ រំបនល់ប 
ពេសអឺរ ៉បុ Méditerranée  ពេើយោរ់
បនទយោរនាំពចញពៅោនល់បពេសទាំង
ពនាះវញិពដើមផជីួយ បននូរសលម្នលឧនភាព
ថនជញ្ជ ីងោណិជជកមយ ។ េសសនៈខ្បប
ពនះបានពធ្ឝើឲ្រេីលកុងប៉ារសីម្ននោរពពញ
ចិរថយ៉៉ងខ្លវ ងំ ពេរុដូពចបះពេើយបានជា
ពោកលសីរដឌមន្តនថលីកសួងពសដឌកិចចបារាងំ 
Christine Lagarde បានពឆវៀរ ូស
បញ្ញជ កត់ាមរយៈសារពរម៌្ននFinancial 
Times ថា “ព ពំុលរូវ ិរ ូរខ្រពីពរឿង

វធិានោរោកព់ន័ននឹងបញ្ញា ឧនភាព ពពក
ព ើយ ។ លបពេសខ្ដលម្ននសំណល់
ផលពលចើនពោល លឺបពេសអាលវឺមង៉ ់ួរ
ខ្រពធ្ឝើោរនាំចូលពីលបពេសអឺរ ៉បុខ្លងរផងូ
ពោល រឺំបនល់បពេសអឺរ ៉បុ Méditer 
ranée ឲ្របានពលចើនជាងពនះ ពដើមផជីួយ 
សលម្នលឧនភាពជញ្ជ ីងោណិជជកមយថន
លបពេសទាំងពនាះ ។ 
 ួរករ ់ សម្នគ ល់ថា ពៅពលើវស័ិយ

ពសដឌកិចច ពជា ជយ័ថនលបពេសអាលវឺមង៉់
ជាោរមួយពំុអាចលបខ្កកបានព ើយ។ 
ប៉ុខ្នថពជា ជយ័ពសដឌកិចចថនលបពេសអាលវឺ
មង៉ព់នះកជ៏ាលបភពថនវសិមតា d e s é 
quilibre  ផងខ្ដរសលម្នបល់បពេសថនរំ 
បនព់លបើលបាកអ់ឺរ ៉ ូ។ ពីពលោះថាផលិរផល
made in Germany ម្ននរថមវពថាក
ជាងផលិរផលថនលបពេសពលបើលបាកអ់ឺរ ៉ ូ
ពោយពេរុខ្រេីលកុងខ្បរ៊ោំងបានចារ់
វធិានោរពធ្ឝើឲ្ររថមវពលកមយពៅ លបពេស
អាលវឺមង៉ ់ ម្ននរថមវពថាកជាងលបពេសអឺ  
រ ៉បុឯពេៀរៗ ។ វធិានោរដម៏្ននលបសិេន
ភាពពនះបានពធ្ឝើឲ្ររថមវពលកមយពៅលប 
ពេស អាលវឺមង៉ចុ់ះពថាកលបម្នណ១,៤%
កបុង១ឆ្នប ំៗ  ។  ចំខ្ណកឯលបពេសបារាងំ
វញិរថមវពលកមយបានពកើនព ើងលបម្នណ
០,៨% កបុង១ឆ្នប ំៗ  ។ កតាថ ទាំងពនះ
ពេើយខ្ដលបានពធ្ឝើឲ្រផលិរផលអាលវឺ
មង៉ម់្ននរថមវពថាកខ្ដល ជាោរង្ហយ
លសួលសលម្នបន់ាំពចញពៅលកព់ៅពលៅ
លបពេស ។ ជាពិពសសពៅកបុងរំបនព់លបើ

លបាកអ់ឺរ ៉ខូ្ដលរោំងដល់ពៅ ៤៤% 
ថនោរនាំពចញរបស់អាលវឺមង៉ ់ ឬលរូវជា
១៥% ថនផលិរផលដុលកបុងលបពេស។ 
ផលិរផលអាលវឺមង៉ន់ាំពចញទាំងពនាះ 
ពលចើនពឃើញម្ននពៅលបពេសបារាងំ លប 
ពេសលកិក ឬលបពេសពអសាញ៉ខ្ដលជា
លបភពថនសនធុះកំពណើ នពសដឌកចិចអាលវឺ
មង៉ ់នារយៈ ១០ ឆ្នប ចុំងពលោយពនះ។ 
ពៅកបុង macro ពសដឌកចិចកដូ៏ចជា

ពៅកបុងខ្លផងកីោ ពៅេីបញ្ចបល់រូវខ្រ
ម្ននម្នប កជ់ាអបកឈបះពេើយម្ននម្នប ក់
ពេៀរជាអបកចាញ់ ។ ពបើម្ននលបពេស
មួយម្ននោរសល់ផលពលចើនកបុងោរពោះ
ដូរោណិជជកមយ វាកល៏រូវខ្រម្ននលបពេស

មួយពេៀរខ្ដរ ជាអបកម្ននឧនភាព
ោណិជជកមយ ។ ពេើយពបើព ចងឲ់្រម្នន
ខ្លផងពលងបនថពៅពេៀរ ជាោរចាំបាច ់
លបពេសម្ននសល់ផលោណិជជកមយពលចើន
លរូវខ្រផថល់លបាកក់មចឲី្រពៅ លបពេសខ្ដល
ម្ននឧនភាព ដូចជាករណីរវាងលបពេស
ចិននិងសេរដឌអាពមរកិ។ ដូពចបះ បាន
ពសចកថីថាលបពេសអាលវឺមង៉ល់រូវខ្រជួយ 
លបពេស « Pigs » ពោល លឺបពេស
Portugal លបពេសItalie លបពេស
Grèce លបពេសSpain ឬពអសាញ៉
ខ្ដលជាលបពេសកំពុងខ្រជាបជ់ំោក់
បំណុលព វណ័ឍ ក។ 
ពដើមផ ី ជួយ លបពេសលកិកឲ្រពចញ

ផុរពីវបិរថេិិរញ្ដ វរទុ ជាោរចាំបាចរ់ោឌ ភិ
បាលថនេីលកុងA t h è n e sលរូវខ្រពធ្ឝើោរ
ោរប់នទយ ឧនភាពសាធារណៈដូចោរ
បញ្ញជ របស់េីលកុងBruxelles។ ពេើយ
និងលរូវពធ្ឝើោរនាំេំនិញពចញ ពៅលក់
ពលៅលបពេសឲ្របានពលចើន។ ប៉ុខ្នថលបពេស
លកិកពធ្ឝើោរនាំពចញឲ្របានពលចើនពមថចនឹង
ពកើរ ពបើរបូិយបណ័ត អឺរ ៉បុម្ននរថមវខ្ភស់
ខ្ដលជាឧបស គមួយដធ៏្ដំល់ោរនា ំ េំ 
និញពចញពៅលកព់លៅលបពេស ពេើយ
មនិខ្រប៉ុពោត ះេំនិញអាលវឺមង៉ ់ ម្នន
 ុណភាពលអពេើយពថាកពេៀរពរើផលិរ 
ផលថនលបពេសPortugal លបពេសItalie 
លបពេសGrèce លបពេសSpain ឬពអ
សាញ៉ឬលបពេសបារាងំពធ្ឝើពមថចនឹងលប 
កួរលបខ្ជងជាមួយផលិរផល អាលវឺមង៉់
បាន? លបពេសអាលវឺមង៉ខ់្ដលម្ននសល់
ផលោណិជជកមយដល់ពៅ ១៣៥ ោន ់៨
រយោនអឺរ ៉ ូ ពៅឆ្នប  ំ ២០០៩ ជាបច់ំ
ោរថ់ាប កេ់ី២កបុងពោកកបុងោរនាំ
ផលិរផលពចញពៅលកព់លៅ លបពេស 
បនាធ បព់ពីលោយមហាយកសចិនលរូវខ្រ
ម្ននោយវោិរសាម គជីួយ ពោះលសាយ 
បញ្ញា ពសដឌកិចចថនលបពេស « Pigs » 
ពោល លឺបពេសPor tuga l  លបពេស
Italie លបពេសGrèce លបពេសSpain ឬ
ពអសាញ៉ខ្ដលកំពុងខ្រេេួលរងពលគ្នះ
នឹងវបិរថពិសដឌកិចចនិងវបិរថ ិ េិរញ្ដ វរទុដ៏
ធ្ងនធ់្ងរ ៕ RFI 

 

ត្ំរន់ក្ររើរប្តកអ់ឺរ ៉ជូួរនឹងវិរត្រិក្ោយក្ហត្ខុ្ត្ររក្ទ្យ្អាលលមឺ៉ង ់
លបពេសអាលវឺមង៉ជ់ាលបពេសសម្នជិកមលូោឌ នថនរំបនព់លបើលបាកអឺ់រ ៉។ូ ចុះពេរុដូចពមថចបានជាលបពេសថនរំបនព់លបើលបាកអឺ់រ ៉ជួូបនឹង វបិរថពិោយពេរុខ្រលបពេសអាលវឺមង៉ព់ៅវញិ? 

ពោកលសីនាយករដឌមន្តនថអីាលវឺមង៉A់ngela Merkel ។ Tobias Schwarz/Reuters  



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៦ កកើត្ ខែកេត្ត្ ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២១ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៥ 

អនររជាត្ ិ

រកុមហ៊ុន Googleនឹងអាេដកមលួនក្េញៃរីរក្ទ្យ្េិនកាងុខ្មក្មសាខាងមុម 

 លកុមេុ៊ន Google នឹងលបោសពៅថៃងចន័ធសបាថ េ៍ពលោយពនះនូវោរសពលមចចិរថ ទាកេ់ងនឹងោរដកខ្វួនពចញពី
លបពេសចិន។ ពោយលសងយ់កសំដរីបស់បុ គលិកម្នប កខ់្ដលពធ្ឝើោរឲ្រលកុមេុ៊ន Google កបុងលបពេសចិន ោខ្សរ China 
Business Newsបានបពងាើបពរ័ម៌្ននពៅថៃងពនះថា លកមុេុ៊ននឹងអាចបញ្ឈបស់កមយភាពរបស់ខ្វួន ពៅថៃង េី ១០ ខ្ខ្ពមសា
ខ្លងមុខ្ពនះ ។ 
ោខ្សរពសដឌកិចច ជាភាសាអង ់

ព វស បានបនថលសងសំ់ដរីបស់បុ គលិក 
ខ្ដលសំុមនិបពញ្ចញពឈាយ ះពនាះថា ពៅ
ថៃងចន័ធខ្លងមុខ្ពនះ លកុមេុ៊ន Google
នឹងនិយ៉យលំអរិ ពីពរ័ម៌្ននទាកេ់ង
នឹងអនា ររបស់លកុមេុ៊នកបុង លបពេស
ចិន ជាពិពសស ខឺ្ផនោរសលម្នប់
បុ គលិក ខ្ដលបំពរ ើោរឲ្រខ្វួនកបុងលបពេស 
ចិន ។ 
បុ គលិកខ្ដលបំពរ ើោរកបុងលកុមេុ៊ន

សុេនខ្រអះអាងលបាប ់ោខ្សរថា ពកួព 
បានេេួលដំណឹងថា លកុមេុ៊ននឹងចាក
ពចញពលីបពេសចិន។ ោលពពីដើមខ្ខ្មក
រា លកមុេុ៊ន Googleបានលបោស ំរាម
បិេទាឝ រឈបរ់កសីុ កបុងលបពេសចិន 
បនាធ ប ់ ពមី្ននវាយលបហារពៅពលើអុិនធ្រ័
ខ្ណរ តាមរយៈោរលួចចូលពមើលអុីខ្ម៉
លរបស់សកមយជនសិេនមិនុសសខ្ដលជា
អរិៃិជនរបស់លកុមេុ៊ន Google ។ 
លកុមេុ៊នអាពមរោិងំបានពចាេអាជាញ ធ្រ
ចិនថា ជាអបកពៅពពីលោយោរលួចយក
ពរ័ម៌្នន ខ្ដលភា ពលចើនពធ្ឝើព ើងសា 
កលវេិោពរ័ម៌្ននកបុងលបពេសចិន ។ 
ចាបត់ាំងពីម្ននបញ្ញា ពនាះមកលកុម 

េុ៊នបានផ្ទអ កសកមយភាពរបស់ខ្វួន ប៉ុខ្នថ
Google ពៅបនថចរចាជាមយួអាជាញ ធ្រ
ចិន និងអនុញ្ញដ រឲ្របុ គលិករបស់ខ្វួន

ពៅពធ្ឝើោរពៅកបុងលកុមេុ៊នរបស់ ខ្វួន
ខ្ដលម្ននេីតាងំកបុងេីលកងុពបោ៉ំង ។ 

ពបើពទាះបីជាលកុមេុ៊ន Googleមនិ
ទានប់ានពធ្ឝើោរលបោសជាផវូវោរពោីរ

បិេទាឝ ររបស់ខ្វួនកព៏ោយ ប៉ុខ្នថពបើតាមោ 
ខ្សរចិនពចញផាយពៅថៃងពុធ្េី ១៧ 
ខ្ខ្មនីា កនវងពៅពនះ Google បានជូន
ពរ័ម៌្នន ដល់អរិៃិជនរបស់ខ្វួនរចួ
ពេើយពោីរបេិខ្វបថសរ ៍ ជាភាសាចិន
របស់ខ្វួន  ឺ Google.cn ពោល ឺព នឹង
មនិអាចអាចរកបាន Google ជាភាសា
ចិនបានពេចាបត់ាំងពចុីងខ្ខ្មនីាខ្លង
មុខ្ពនះ ។ ពរ័ម៌្ននពនះបញ្ញជ កប់ខ្នទម
ពោយោខ្សរពសដឌកិចចអងព់ វស F i -
nancial Time ខ្ដលពលើកព ើងថា ពី
ពពលពនះរពៅ លកុមេុ៊ន Google
លបាកដកបុងចិរថជាង ៩០ ភា រយកបុងោរ
ពបាះបងព់ចាលខ្វបថសរជ៍ា ភាសាចិន
របស់ខ្វួន ។ 

Google បានពបាះេីតាំងរបស់ខ្វួន
កបុងលបពេសចនិ កបុងឆ្នប  ំ ២០០៦ និង
ម្ននអរិៃិជនពលបើលបាស់ រេូរមកដល់
ពពលពនះម្ននចំននួ ៣៦០ ោននាក។់ 
ោរលបោសដកខ្វួនរបស់ Google ពី
លបពេសចិនខ្ដលជាេីផារដធ៏្ំ បានពធ្ឝើ
ឲ្រអបកវនិពិយ៉ ជាពលចើនម្ននោរលពយួ
បារមម ។ ជាកខ់្សថង ចាបត់ាំងពខី្ខ្មករា
មកភា េុ៊នរបស់លកុមេុ៊ន Google 
បានធាវ កចុ់ះ ជាង៨ភា រយ ៕ RFI 

លកមុេុ៊ន Google នងឹអាចដកខ្វួនពចញពេីីលកងុពបោ៉ងំលបពេសចិនកបុងពពលឆ្នប់ៗ ខ្លង មុខ្ពនះ ។ Reuters  

្ហគមន៍អនររជាត្ោិមោរឲ្យអុីរសាខ្អលរញ្ឈរោ់រក្្វើអាណានិគមកិេច ក្លើខ្ដនដប៉ី្តក្េ្ទនី 
 ពៅថៃងសុលកេី ១៩ ខ្ខ្មនីា  លកុមលបពេស និងអងគោរអនថរជារិចំនួន ៤ រមួម្នន សេរដឌអាពមរកិ, រសុសុ,ី សេភាពអឺរ ៉បុ និងអងគោរសេលបជាជារិ ខ្ដលព ឲ្រពឈាយ ះថា 
Quartette េេួលបនធុកកិចចោរពដើមបោ៌ូ បានពចញពសចកថីខ្ៃវងោរណ៍រមួគ្នប មយួ ទាមទារឲ្រអុីលសាខ្អលបញ្ឈបោ់រសាងសងេី់លំពៅចូលពៅកបុងខ្ដនដី ប៉ាព សធីន ពេើយ
ទាមទារឲ្រម្ននោរចរចារវាងអុីលសាខ្អល និងប៉ាព សធីន ពដើមផខី្សឝងរកដំពោះលសាយសនថិភាពឲ្របានកបុងរយៈពពល ២៤ ខ្ខ្ ។  

ពៅថៃងសុលក េី ១៩ មនីា ២០១០
ពនះ លកុម Quartette កំពុងជួបលបជុគំ្នប  
ពៅេីលកុងម៉ូសគូ។ ពៅកបុងកិចចលបជុំពនះ ព 
ពឃើញម្ននឥសសរជនសំខ្លន់ៗ  ដូចជា 
រដឌមន្តនថោីរបរពេសសេរដឌអាពមរកិ រដឌ
មន្តនថោីរបរពេសរសុសុ ី មន្តនថេីេួលបនធុក
កិចចោរបរពេសសេភាពអឺរ ៉បុ អ គ
ពលខ្លធ្ិោរអងគោរសេលបជាជារិ និង
ពោករូនី ខ្បវរ៊ (Tony Blair) អរីរ
នាយករដឌមន្តនថអីងព់ វស និងបចចុបផនបជា
លបធានលកមុ Quartette ។ 
លកុមពនះ បានពចញពសចកថខី្ៃវង

ោរណ៍រមួគ្នប មយួ ពថាា លពទាសអុីលសាខ្អ
ល អំពោីរសាងសងលំ់ពៅោឌ នចូលពៅ
កបុងខ្ដនដពីយរសូា ឹមខ្លងពកើរ ខ្ដល

ជាខ្ដនដរីបស់ប៉ាព សធីន ពេើយបាន
ទាមទារឲ្រអុីលសាខ្អល បញ្ឈបខ់្ផនោរ
ពនះ ពេើយពបើកោរចរចាជាមួយប៉ាព 
សធីន ពដើមផខី្សឝងរកដំពោះលសាយសនថិ
ភាពឲ្របានកបុងរយៈពពល ២៤ខ្ខ្ពេៀរ។ 
ពនះ  ជឺាោរខ្ៃវងពថាា លពទាសធ្ង

ន់ៗ បំផុរ ពៅពលើអុីលសាខ្អល ខ្ដលពធ្ឝើ
ព ើងរមួគ្នប ពោយលបពេស និងអងគោរ
ធ្ំៗ រោំងឲ្រសេ មនអ៍នថរជារ។ិ 
 ួររឭំកថា បញ្ញា ពលងីកអាោ

និ មចូលខ្ដនដប៉ីាព សធីនពនះ កល៏រូវ
បានសេរដឌអាពមរកិ រះិ នយ៉់៉ងធ្ងន់ៗ
បំផុរខ្ដរ ខ្ដលពធ្ឝើឲ្រេំនាកេ់នំងរវាងអា
ពមរកិ និងអុីលសាខ្អលលរូវធាវ កចុ់ះដុន
ោបបំផុរ មនិធាវ បព់ឃើញម្នន ចាប់

តាំងពីឆ្នប  ំ១៩៧៥ មក ។ 
កប៏៉ុខ្នថ ពយើងសពងារពឃើញថា អុី

លសាខ្អល កពុំងខ្រពោយ៉មសលមុះ 
សលមលួជាមួយអាពមរកិព ើងវញិ។ 
ោលពីមសលិមញិ ពោក ពនតានយ៉់៉េូ៊ 
(Benjamin Netanyahu) នាយករដឌ
មន្តនថអុីីលសាខ្អល បានេូរស័ពធពៅពោក
លសី វីនរុន ។ 
ពយ៉ង តាមអបកនាំោករលកសួងោរ

បរពេសអាពមរកិ ពោកពនតានយ៉់៉េូ៊ 
បានោកសំ់ពណើ មួយចំននួ ពដើមផសីលមុះ 
សលមលួគ្នប ជាមយួអាពមរកិព ើងវញិ និង
ពដើមផពីរៀបចឲំ្រម្ននកិចចចរចាជាមយួប៉ា
ព សធីន ។ កប៏៉ុខ្នថ ព មនិបានដឹងលមអរិ
អំពសំីពណើ ពនះពេ។ ោរពឆវើយរបរបស់

អាពមរកិយ៉៉ងោ កព៏ ពៅមនិទានដ់ឹង
ពៅព ើយខ្ដរ។ លកសួងោរបរពេសអាពម
រកិលគ្ននខ់្រលបោសថានឹងយកសំពណើ
ពនះពៅពនិិររ និងពិចារោ។ 
កប៏៉ុខ្នថ ព សពងារពឃើញថា ពលោយ

ពីម្ននជំនួបតាមេូរស័ពធ រវាងពោកពន
តានយ៉់៉ងេូ៊ នងិពោកលសី វីនរុន 
េំនាកេ់ំនងរវាងសេរដឌអាពមរកិ និងអុី
លសាខ្អល ហាកដូ់ចជាបានធូ្រលសាល
ព ើងវញិ ។ 
ពៅលពឹកថៃងសុលកពនះ ពោកលសី វីន

រុនបានលបោសថា “េំនាកេ់នំងរវាងអា
ពមរកិ និងអុីលសាខ្អល ម្ននភាពរងឹម្ន ំ
លជាលពលៅ នងិលបកបពោយចីរភាព”។ 
ចំខ្ណកដំពណើ រ េសសនកិចចរបស់

ពោក ចច មរីខ្ឈល (Georges 
Mitchel) ពលបសិរពិពសសរបស់ពោកអូ
បាម៉្ន េេលួបនធុកកិចចោរពដើមបូោ៌ ក៏
បានយល់លពមលរ បព់ៅពធ្ឝើេសសនកិចច
ពៅអុីលសាខ្អល និងប៉ាព សធីនវញិខ្ដរ 
ពៅចុងសបាថ េ៍ពនះ ពៅតាមោរពលគ្នង
េុកពីមុន ។ 
ដំពណើ រ េសសនកចិចពនះ លរវូបាន

ពលើកពពល ពលោយពពល ខ្ដលអាពមរកិ 
និងអុីលសាខ្អល ម្ននេំនាស់ោករសមថី
នឹងគ្នប  ៕ RFI 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៦ កកើត្ ខែកេត្ត្ ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២១ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៦ 

ៃ័ត្៌មានវិទ្យា 

បចចុបផនបពនះ ពយើងពឃើញថាលប 
ពយ៉ជន ៍ កដូ៏ចជា ុណភាពនងិលបសិេនិ
ភាពថនវស័ិយបពចចកពរ័ម៌្ននវេិោ កបុង 
សកលពោក ោនខ់្រម្ននភាពវវិឌណន ៍
ពឆ្នភ ះពៅមុខ្ជាលំោបក់បុងវស័ិយ ថនោរ
ពលបើលបាស់លបពន័ន អុីនធ្ណិឺរ ខ្ដលជា
មពធ្ោបាយកបុងោរេំនាកេ់ំនង គ្នប ពៅ
វញិពៅមកពោយឆវងោរត់ាមរយៈ លប 
អបសំ់បុលរពអ ិចលរូនចិ (Electronic-
Mail) ខ្ដលពយើង ពៅោរថ់ាអុខី្មល៉ 
(Email) ពនាះ  ជឺាខ្ផបក មយួដសំ៏ខ្លន់
ោស់ សលម្នបម់នុសសពយើងល បរ់បូ 
ពេើយមនិលរឹមខ្រភាពង្ហយលសលួ កបុង
ោរពលបើលបាស់អុីខ្មល៉ប៉ុពោត ះពនាះពេ អឝ ី
ខ្ដលររឹខ្រអសាច ររពៅពេៀរពនាះ  ឺម្នន
លកុមេុ៊នជាពលចើន ខ្ដលបានផថល់ពសវា
កមយអុីនធ្ណិឺរ ដូចជា Yahoo, Hot-
mail, Gmail,  wearehapa, Word-
press, Blogspot, ជាពដើម ។ កំពុងខ្រ
សលសាក ់ សលសំាកបុងោរបពងាើរ និង រះិ
រកនូវ ំនរិៃយីៗនូវខ្ផបក Services មួយ
ចំនួនសំរាបោ់កព់ៅពលើ W e b s i t e 
របស់ខ្វួន ។ ដូចជាលកមុេុ៊ន Yahoo 
បានបខ្នទម នូវ ំនរិមួយ ឺឲ្របពងាើនូវ 
Webblog (Yahoo 360o) បាន។ លកុម
េុ៊ន  Hotmail កប៏ានបពងាើរនូវ Option 
ខ្វះៗ សំរាបផ់ធុកេិនបនយ័ោនខ់្រខ្ភស់
បខ្នទមពេៀរ ដូចជាផធុកនូវឯកសារ ផធុក
នូវរបូភាព ។ លកុមេុ៊ន Gmail បាន
បខ្នទម Services មួយចនំួនពេៀររមួ
ម្នន Colared Lables, Free IMAP, 
Gmail collaborative video, view 
as slideshow, Picasa…, លកុេុ៊ន 
Wearehapa បានបពងាើរ  មលិរភកថ ិនិង 
Profile ផ្ទធ ល់ខ្វួនលពមទាំងផថល់ Option 
ជាពលចើនដល់ពោកអបកពលបើលបាស សំរាប ់
ពធ្ឝើោរផ្ទធ ល់ខ្វួន ពោយពៅកបុងពនាះ 
ពោកអបកកអ៏ាចបពងាើរជា Blog, ោរ
ពិភា ាកបុងោរខ្វកខ្ញករក នូវចណុំចអឝី
មួយ បពងាើរបានមលិរភកថចិំរះុជារិ
សាសន ៍ ោរជខ្ជកកសំានថពៅពលើ 
Website ពនះ ជាពដើម ។ ចំខ្ណក  
Wordpress និង Blogspot ខ្ដល 
សពឝថៃងពនះ លរវូបានព ពពញនយិមពលចើន
ជាង Website របស់លកុមេុ៊នពផសងៗ
ពេៀរ ពោយពោកអបកបានដឹងចាស់ថា 
Wordpress និង Blogspot វា
អនុញ្ញដ រ ឲ្រពោកអបកបពងាើរនូវព េេ ំ
ពរ័ផ្ទធ ល់ខ្វួន (WebBlog) របស់ពោក
អបកពោយពសវាកមយឥរ រិថៃវ ។ ដូច
បានពណ៌័នារចួមកពេើយខ្លងពលើ អំពី
ផលលបពយ៉ជនថ៍ន ោរពលបើលបាស់បពចចក
ពរ័ម៌្ននវេិោពនាះ ពោកអបកធាវ បខ់្រម្នន
បំណង និងលបាថាប ថានឹងោវ យជាអបក
ល បល់ ងនូវព េេំពរ័ោមួយ ពដើមផ ី

ខ្ចករខំ្លកពរ័ម៌្នន បេពិពសាធ្ន ៍ 
ោរង្ហរ កដូ៏ចជាកបុងោរសិកា ឬ ក៏
ពោក អបកចងទ់ាកទ់ាញនូវអារមយណ៍
មនុសសទាងំោយឲ្របានសាគ ល់អពំីអបក 
ទាំងអស់ពនះ ជឺាកថលីសថមរបស់ ពោក
អបកខ្មនខ្ដរឬ ? ជាោរពរិោស់ ។ 
ោរបពង្ហា ះនូវព េេំពរ័ោមយួពៅោន ់
ល បេ់កីខ្នវងជុវំញិពិភពពោក ពោក
អបកខ្រងខ្រម្ននអារមយណ៍នឹក ិរ ថា
ទាល់ ខ្រអបកម្ននជំនាញខ្លងខ្ផបកពរ័ ៌
ម្ននវេិោ (IT)  ពេើបពួកព អាចបពងាើរ
និងពធ្ឝើនូវអឝីបានដូច បំណងខ្ដលពកួព 
ចងប់ាននិងោរបារមមដធ៏្រំបស់ ពោក
អបកមយួពេៀរ  ោឺរជួបឧបស គចំពោះ
ោរលបោសពឈាយ ះរំបន ់នងិ Host ទាំង
អស់ពនះ ជឺា ចណុំចខ្ដលពធ្ឝើឲ្រពោក
អបកបារមម ។ ពៅពពល ពនះ សារពរ័ម៌្នន 
ថលពន រ ពយើងនងឹសូមពធ្ឝើដំពោះ 
លសាយនូវរាល់បញ្ញា  ខ្ដលពោកអបក
កំពុងខ្រជបួ ឧបស គនិងោរបារមមទាំង
អស់ពនាះ ។  ឺពោក អបកអាចបពងាើរ នូវ
ព េេំពរ័ពោយខ្វួនឯង បានយ៉៉ងង្ហយ
ពោយពំុម្ននរលមូវពអាយពោកអបកម្នន
ចំពណះ ដឹងខ្លងខ្ផបកពរ័ម៌្ននវេិោ (IT) 
ពនាះពេ វធិ្ោីក ់ ផាយពរ័ម៌្ននពោយ
ឥរ ិរថៃវ និងរេ័សទានច់ិរថ  ឺតាម    
រយៈបវក ់ (Blog) ។ ពរ័ម៌្ននផសពឝផាយ
តាមបវក ់ (Blog) នឹងអាចពៅដល់អបក
អានពៅល បេ់សិេថីន ពិភពពោកដូច
ជា អាពមរកិ  បារាងំ   អូន្តសាថ លី  ឬ 
លបពេសផ្ទថ ចោ់រយនួ , ភូម្ន និង បោថ
លបពេសជរិ ខ្លងលបពេសកមភុជា ម្នន
លបពេសពសៀម,  ោវ  នងិខ្ដនដកីមភុជា
ពលោម ជាពដើម។ 
ពលោះោរផសពឝផាយពរ័ម៌្ននតាម

បវក ់ (Blog)  ឺជាោរផថល់ដណឹំងដល់
មនុសសទាងំោយពៅជុវំញិពិភពពោក
ឲ្រជយួ ផថល់ពយ៉បល់ ខ្សឝងយល់បញ្ញា ។ 
ជាពិពសស លបពេសជារិជាេីកំពណើ រ
របស់ពោកអបក ខ្ដលកំពុងខ្រសទិរពៅ
ពលោមោរល បល់ ង ពោយលបពេស
ឈាវ នោនដថេមួយពេៀរពនាះ អបកក៏
អាចសខ្មថងព ើងនូវកថីកងឝល់ ចំពោះ
បញ្ញា អឝមីួយរបស់លបពេសជារិ ពដើមផរីមួ
គ្នប ពោះលសាយ ឬ អបកកអ៏ាចសខ្មថង
ព ើង នូវមរិរបស់អបកខ្លសកលបាបដ់ល់ 
ពិភពពោកខ្លងពលៅឲ្រព បានដឹង បាន
ឮ នូវេពងឝើទាំងោយោខ្ដលរោឌ ភបិា
ល ថនលបពេសនីមយួៗ បានរពំោភសិេនិ
មនុសសពៅពលើជន ជារិពដើមរបស់ពោក
អបក ឬ ោរលរោងោរពរិថន អាៃ៌
កំបាំងទាំងោយោមួយ ខ្ដលអបក
បានដងឹថា ពនាះ ជឺាោរពិរពដើមផជីា
លបពយ៉ជន ៍ ដល់ោរខ្កលមអ កបុងោរ
សាទ បនាលបពេសជារិ ។ នយិ៉យសរបុ

មក ឺ ពោកអបកអាចោកល់បោសផាយ 
នូវអឝីកប៏ានពលសច ខ្រចំណងចូ់លចិរថ
របស់ពោកអបក ។ ពរើអបកោខ្វះ អាច
បពងាើរបវកប់ាន ? លបជាពលរដឌខ្ខ្យរល ប់
របូមនិថា កុម្នរ ឬ មនុសសពពញវយ័  
មនិថាលបសុ ឬ លសី មនិថាជនពុករលួយ 
ឬ អបកលរឹមលរូវ មនិថាជនផ្ទថ ចោ់រឬអបក
លបជាធ្ិបពរយរពនាះពេ ឲ្រខ្រពចះពលបើ 
លបាស់កុំពរេូរ័ខ្វះ  សុឺេនសឹងខ្រអាច
បពងាើរបានបវក ់ មយួសលម្នបខ់្វួនបាន
ទាំងអស់ ។ ោរខ្ដលបពងាើរបវក ់ ឺម្នន
ពលចើនោស់ ដូចបានពរៀបរាបខ់្លងពលើ
មកពេើយ ខ្លងពលោមពនះសូមខ្ណរនាំ
អំពីរពបៀបបពងាើរ Blog តាមរយៈព 
េេំពរ័ www.blogspot.com  ខ្ដលជា
ព េេំពរ័កំពុងខ្រពពញនយិម នងិ មនិ
 ិរថៃវពោកអបកព ើយ។ អនុវរថតាមវធិ្ី
សាន្តសថថនោរខ្ណនាំដូចរពៅពនះ ។ 
ដំបូងពោកចូលពៅោន ់ www. 

blogspot.com រចួផ្ទធ ំងព េេំពរ័នឹង
បង្ហា ញឲ្រពោកអបក ។ 

 
 
 
 
 
 
 
ពពលផ្ទធ ំងព េេំពរ័ពនះបាន

បង្ហា ញ សូមចុច ពលើសញ្ញដ លពួញខ្ដល
ម្ននអកសរ GREAT YOUR BLOG  
NOW  ពដើមផពីធ្ឝើោរបពងាើរេិនបនយ័របស់ 
ពោកអបកតាមលំោបលំពោយ ដូច
ខ្លងពលោមពនះ៖ 

ោររក្ងកើត្រលកផ់្អទ លម់លួន និង ផ្សលររក្ោជន៍ព្នោរក្ររើរប្ត្រ់លក ់

ជហំានេ ី១ : ោរបពងាើរ ណនរីបស់
ពោកអបក ។ បំពពញោករពេើយ ចុច

ោករថា Continue ។ 

ជហំានេ ី២ : ោរបពងាើរ Blog របស់
ពោកអបក ។ បំពពញោករពេើយ ចុច

ោករថា Continue ។ 

ជហំានេ ី៣ :ពលជើពរ ើសយកេលមង Blog ខ្ដលពោក អបក ពពញចរិថ ។ ោរពលជើសពរ ើស 
ពនះ សូមចុចពលើេលមងប់វក ់ំរមូយួកបុងចពំោមបវក ់រំទូាងំពនះ ពដើមផបីំពពញបណំង
ពោក អបក រចួចុចពលើសញ្ញដ លពញួពដើមផបីនថ ។ 

ោរបពងាើរបវករ់បស់ពោក អបក បានពជា ជយ័  ។ សូមចុចពលើសញ្ញដ លពញួពដើមផបីនថ
ពៅសរពសរអរទបេខ្ដលពោកចពង្ហា ះឲ្រមនុសសជុំវញិពភីពពោកអាន ។ 

ខ្រប៉ុពណត ះ  ពឃើញថា ពោក អបក 
េេួលបានព េេំពរ័មយួពោយឥរ រិ
ថៃវពពី េេំពរ័បវកស់ផរ៉  (blogspot) ។ 
ពពលបានបពងាើររចួ  ព េេំពរ័របស់អបក
លរូវភាជ បជ់ាមយួអកសរ blogspot.com 
ពៅខ្លងចុងជានិចច ឧទាេរណ៍ដូចជា
បវករ់បស់សារ ពរ័ម៌្នន ថលពន រ ជាពដើម      

ខ្ដលម្ននអាស័យោឌ ន www.prey 
nokornews.blogspot.com ជាពដើម។  
ពលោយពចុីចពលើសញ្ញដ លពញួខ្ដល

ម្ននអកសរ Start Posting  ពោក អបក
នឹងឈានដល់ដោំកោ់ល មួយពេៀរ  
 ឺោរសរពសរអរទបេដូចរបូខ្លងពលោម។ 

(ពៅម្ននរពលខ្ពលោយ ) 

ពលោយពចុីចពលើសញ្ញដ លពញួខ្ដលម្ននអកសរ Start Posting  ពោក អបកនងឹ
ឈានដល់ដោំកោ់លមយួពេៀរ   ោឺរសរពសរអរទបេដូចរបូភាពខ្លងពលើ  ។  



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៦ កកើត្ ខែកេត្ត្ ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២១ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៧ 

ររវត្រិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

(រពពីលខ្មុន) 
ខ្ដនដីកមភុជាពលោមឬកូសំាងសីុន 

លរូវបានព ពៅជាភាសាអងព់ វស ថា 
Mekong Delta ឬខ្ដនដសីណថ េពនវពម
 ងគឋរិពៅភា ខ្លងរផងូថនលបពេសពវៀរ 
ោមបចចុបផនប ។ 
ពោក ឆ្នលស៍ ពអេគ័រ (Charles 

Agar) ជាជនបរពេសម្នប កប់ានសរពសរ
ពសៀវពៅលបវរថសិាន្តសថមួយកាល ម្ននចំ 
ណងពជើងថា"ពវៀរោមរមួទាំងអងគរវរថ" 
ពបាះពុមភផាយតាំងពឆី្នប  ំ ២០០៦ មក 
បានឲ្រដឹងថា Mekong Delta ឬ     
កមភុជាពលោម ម្ននដមីួយខ្ផបកេំេលំប   
ម្នណ ៦ មុនឺ ី ូខ្មល៉រោពរឋ៉រិពៅតាម
ដងេពនវពម ងគខ្ដលេូរោរប់ីពខ្រថ ។ 
កបុងចំពោមលបជាពលរដឌ ១៧ ោន
នាកព់ៅេូទាំងកមភុជាពលោម កបុងពនាះរមួ
ទាំងខ្ខ្យរពលោមម្នច ស់លសុកផង  ភឺា 
ពលចើនលបកបរបរកសិកមយនិងពនសាេ ។ 
សេពន័នខ្ខ្យរកមភុជាពលោមបានឲ្រ

ដឹងថា បចចុបផនបម្ននលបជាពលរដឌខ្ខ្យរ
ពលោមទាំងអស់លបម្នណ ៨ ោននាក់
រស់ពៅពលើខ្ដនដីកមភុជាពលោម ។ 
កសិករខ្ខ្យរពលោមមួយរបូអាយុ ៤០

ឆ្នប  ំសំុជលម្នបពឈាយ ះជាអកសរោរ ់ ឺ ល.
រ. ស ពធ្ឝើជាល ូបពលងៀនផង រស់ពៅកបុង
ពខ្រថឃ្លវ ំង ខ្ដលពវៀរោមពៅថា សុក
លតាំង ពៅឯខ្ដនដីកមភុជាពលោម ម្ននលប 
សាសនឲ៍្រវេិរអុាសីុពសរដីឹងបខ្នទមអំពី
របរកសិកមយពៅេីពនាះ ៖ «របរសំខ្លន់
ពនាះ អឺាជីវកមយពធ្ឝើខ្លសចម្នា រ។ លសវូធ្ងន់
បូរាណរបស់ពយើង វាជិរអស់ពៅពេើយ 
១០ភា ពៅសល់ខ្រ ១ភា ពេ។ ឥ ូវ

េបឹងខ្លសព បងាបពងាើនផល ១ឆ្នប  ំ ៣រដូវ 
។ ឥ ូវេបឹងព ពធ្ឝើលសូវ ៣ខ្ខ្េបឹងពលចើន
បំផុរពលខ្១ ព ពៅលសវូលសាល លសូវ
បពងាើនរដូវ។ ឥ ូវេបឹងព ពៅរំបនខ់្ញុ ំពនះ 
១កុងសទិរពិិរលបាកដ ឺបានលបម្នណពី 
២៥ ពៅ ៣០ថាំងពោយរំបន»់។ 
បោថ ញវុបឹសាយៃរ៍បស់េសសនាវ

ដថខី្ខ្យរកមភុជាពលោមបានឲ្រដឹងខ្ដរ ថា ពៅ
តាមដងេពនវពម ងគ កបុងខ្ដនដីកមភុជា
ពលោមម្ននដីខ្លសនិងដីថលពេំេំលបម្នណ 
៤ មុនឺ ី ូខ្មល៉រោពរ ៉ ។ អបកនិពននពសៀវ 
ពៅ"ពវៀរោមរមួទាំងអងគរវរថ" ពោក 
ឆ្នលស៍ ពអេគ័រ បានឲ្រដឹងបនថថា     ដ ី  
កមភុជាពលោមមនិលរូវបានព េុកឲ្រេំពនរ
ព ើយ  ភឺា ពលចើនព ោំបំពពញពោយ
លសូវលិចេឹក ។ ោរពធ្ឝើខ្លសពៅកមភុជា
ពលោម ព ពលបើទាំងរហារបូ់មេឹករេូរ
ដល់ម៉្នសីុនបូមេឹក។លសូវជាធ្នធានសំ 
ខ្លនប់ំផុរ ចារជ់ាជនធល់ពសដឌកចិចជារិ
និងពសផៀងរបស់លបពេសពវៀរោម។ 
ពោក ឆ្នលស៍ ពអេគ័រ អះអាងបនថ

ថា Mekong Delta ឬកមភុជាពលោម ជា
ជលងុកលសវូរបស់ពវៀរោម ។ កមភុជា
ពលោមអាចផលិរលសូវ បានដល់ពៅ 
៥០% ថនផលិរផលលសូវទាំងអស់ពៅេូ
ទាំងលបពេសពវៀរោម ។ 
ពសៀវពៅ "ពវៀរោមរមួទាំងអងគរ

វរថ" បញ្ញជ កថ់ា ផលិរផលលសវូពៅកមភុ
ជាពលោមបានពធ្ឝើឲ្រលបពេសពវៀរោម
ជាបច់ំោរថ់ាប កខ់្ភស់ ជិរពសយើនឹងលប 
ពេសថៃ ជប៉ុន នងិអាពមរកិខ្លងលិច 
កបុងោរនាំលសវូពចញពៅលកឯ់បរពេស។ 
ោលពកីបុងអំ ុងពពល ៤ ខ្ខ្ថនពដើមឆ្នប ំ

២០០៥ ពវៀរោមអាចនាលំសូវពចញ
បានដល់ពៅ ១ ោនពតាន ពលើសពីឆ្នប ំ
២០០៤ ២៥% ។ កបុងពនាះពវៀរោម
បាននាំលសវូចំនួន ៥ ខ្សន ៥ ោនព់តាន
បញ្ជូ នពចញលកក់បុងរំបនអ់ាសីុ រមួម្នន
លកព់ៅលបពេសេឝីលីពនីបានជាង ៤
ខ្សនពតាន ។ 
ពោក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ លបធាន

សេពន័នខ្ខ្យរកមភុជាពលោមលបចាេំឝីបអាពម
រកិខ្លងពជើងនិង អឺរ ៉បុ ម្ននលបសាសនថ៍ា 
៖ «ខ្ដនដកីមភុជាពលោម ឺជាខ្ដនដីសំបូរ
ពៅ ពោយ ពពិសស ឺដំោំលសវូេបឹងខ្រ
មថង។ ពយើងពឃើញសពឝថៃងេបឹង លបពេស
យួនទាំងមូលបានេឹកដកីមភុជាពលោម 
យួន ៨០ បាវ យោននាក ់  រឺស់ពោយ 
សារអងារលសវូ ពៅពលើេឹកដីកមភុជាពលោម
ខ្រមថង»។ 
អបកនិពននជាជនបរពេសម្នប កព់េៀរ

ពឈាយ ះ ដូោវ ស ពអ. េឝលីីបស៍ (Doug 
las A. Phillips) សរពសរពសៀវពៅមួយ
កាលោកច់ណំងពជើងថា "ពវៀរោម" 
ពបាះពុមភផាយតាំងពីឆ្នប  ំ ២០០៦ មក 
បានឲ្រដឹងបខ្នទមថា ខ្ដនដីកមភុជាពលោម 
ឬ Mekong Delta ជារំបនសំ់ខ្លន់
មួយកបុងចំពោមរំបនសំ់ខ្លន់ៗ ទាំងបី
របស់លបពេស ពវៀរោមបចចុបផនប   ។ 
ពវៀរោមពៅកមភុជាពលោម ឬ Me-
kong Delta ថា រំបន ់ោំ បូ (Nam 
B o )  ពលោះជារំបនខ់្ដលឋរិពៅខ្ផបក
ខ្លងរផងូថនលបពេសពវៀរោម ។ 
ពោក ដូោវ ស ពអ. េឝលីីបស៍ 

បញ្ញជ កថ់ា កមភុជាពលោម ឬ ោមបូ   
ជាពរាងចលកផលិរពសដឌកិចចជារសិលម្នប់
ពវៀរោម   ខ្ដលរាបសិ់បឆ្នប មំកពនះ
កមភុជាពលោមខ្រងផថល់ពភា លេពរ ខ្ដល
ម្ននរថមវពសយើនឹងោកក់ោថ ល ថនធ្ន 
ធានរបស់លបជាជារពិវៀរោម     ទាំង 
មូល ។ លកងុថលពន រ ខ្ដលពវៀរោម
ពៅថា លកុងថសេគន ឬេូជមីញិ ឋរិ
ពៅកបុងខ្ដនដីកមភុជាពលោម ឬ ោមបូ 
ម្ននដីកសិកមយខ្ដលលបកបពៅពោយជី
ជារលិអោស់  ។ ពលៅពដីំោំលសូវ 
កមភុជាពលោមម្ននោំដោំំកសិកមយ ជា
ពលចើនមុខ្ពេៀរ ខ្ដលពវៀរោមបាននាំ
ពចញពៅលកព់ៅឯបរពេសខ្ដរ ។ 
បុរសខ្ខ្យរពលោមម្នប កសូ់មជលម្នប

ពឈាយ ះជាអកសរោរ ់  ឺ ដ.រ ពោកកំពុង
រស់ពៅកបុងពខ្រថលកមួនស ខ្ដលពវៀរោ
មពៅថា រ៉ាចយ៉់៉ ពៅឯខ្ដនដីកមភុជា
ពលោម ម្ននលបសាសនឲ៍្រវេិរអុាសីុពសរ ី
ដឹងបខ្នទមអំពដីំោំកសិកមយកលមរិ ល  ួ
សារខ្ដលលបជាពលរដឌខ្ខ្យរពលោមោពំៅ
កមភុជាពលោម ។ 
ពោក ដ.រ បានបញ្ញជ កថ់ា ៖ «ោំ

ម្ននោំដោំំដូចជាលតាវ ថសភ លមះអីជា
ពដើម។ ចម្នា រម្ននលរឹម ១េិកតា ពលោម 
១េិកតា ម្ននពដើមពមៀន ពដើមលកូច អមភរ 
ខ្រ លយុររិចពេ ភា ពលចើនោធុំ្ពរនពលចើន។ 
ពខ្រថលពះលរោំងបានោំពលចើន ឺអំពៅ»។ 
ពសៀវពៅរបស់អបកនិពនន ដូោវ ស 

ពអ. េឝលីីបស៍ បានឲ្រដឹងថា ដំោំ
កសិកមយជាពលចើនលបពភេពេៀរខ្ដលម្នន
ោពំៅកមភុជាពលោម  រឺមួម្ននពោរ ស
ខ្ណថ កពសៀង ោពេឝ ខ្រ ដូង ពលមច និង
ពៅសូ៊ ។ កសិករកម៏្ននចិញ្ច ឹមសរឝខ្ដរ 
ដូចជាម្នន ់ ទា លជកូ ពគ្ន លកបី និង
ចិញ្ច ឹមលរជីាពដើម ។ 
ពោក លរឹង ម៉្ននរ់និ នាយកខ្ផន 

ោរថនសេពន័នខ្ខ្យរកមភុជាពលោម ម្នន
ពដើមកំពណើ រ ពៅឯខ្ដនដីកមភុជាពលោម
ខ្ដរ ខ្រសពឝថៃងរស់ពៅកបុងេីលកុងេឝីោ
ពឌលពេឝៀ រដឌផិនសីុលពវញ៉ា សេរដឌអា
ពមរកិ ម្ននលបសាសនថ៍ា ពៅពខ្រថឃ្លវ ំង
ជាលសុកកំពណើ ររបស់ពោក ខ្ដលសពឝ
ថៃងពវៀរោមពៅថា សុកលតាងំ សំបូរ
ខ្លវ ំង ឺបង្ហគ រ ។ 
ពោក លរងឹ ម៉្ននរ់និ បានឲ្រដឹងថា 

៖ «លរខី្លងេឹកសាបេបឹង វាល បធ់្នល់រី

ពលចើនខ្ដរ។ ខ្រសពឝថៃងពលចើនបំផុរេបឹង 
បង្ហគ រៗធ្ំៗប៉ុនៗពមពជើង។ សំបូរបង្ហគ រ
ោស់ បង្ហគ ររាបោ់នព់តាន។ របំនខ់្ញុ ំ
លសុក ញួរពនាះ សពឝថៃងព ឈបព់ធ្ឝើខ្លស 
ពេើយព ចិញ្ច ឹមបង្ហគ រេបឹងវញិ។ ខ្ញុពំៅ
ពលជាយញ ពខ្រថឃ្លវ ងំ ខ្រឥ ូវេបឹងពខ្រថ
ឃ្លវ ំង ខ្រពីមុនមក ឺជាពខ្រថពោវ វ»។ 
ពលរដឌខ្ខ្យរពលោមម្នប កព់េៀរ សពឝថៃង

រស់ពៅកបុងពខ្រថឃ្លវ ំងពនាះខ្ដរ ម្ននលប 
សាសនឲ៍្រវេិរអុាសីុពសរដីឹងបខ្នទម ថា 
ពខ្រថឃ្លវ ំងកសំ៏បូរពលចើនខ្ដរនូវលររីស់៉ ឬលរី
ផធក ់ ៖ «លរ ី ខ្ដលសំបូរជាងព  លឺររីស់៉ 
ខ្ដលពយើងពៅថា លរផីធកព់នាះ  សំឺបូរ
ពលខ្១»។ 
ចំខ្ណកពៅកបុងខ្ដនេឹកថលប ឬស

មុលេវញិ ដូចជាពៅពោះលរល់ ខ្ដលពវៀរ
ោមពៅថា ពោះភូកឝុក ខ្ដលជាខ្ដនដី
កមភុជាពលោមខ្ដរពនាះ សំបូរលរនីិងសរឝ
សមុលេ រមួម្ននលបពភេលរីពិពសសមោង៉
ខ្ដលពវៀរោមចលម្នញ់រាបោ់នព់តាន
ជាមួយ នឹងកំពឹសពដើមផពីធ្ឝើជាេឹកលរមី្នន
រសជារឈិងុយឆ្នង ញ់ លកព់ចញពៅបរ 
ពេសកបុងមួយឆ្នប ំៗ បានរាបោ់នលីលរ។ 
កមភុជាពលោមម្ននេំេជំិរពសយើនឹង

ោកក់ោថ លថនដីលបពេសកមភុជាសពឝថៃង 
ជាខ្ដនដីខ្លងពកើររបស់លបពេសកមភុជា 
ប៉ុខ្នថលរូវបានអាោនិ មបារាងំលប ល់
ឲ្រពវៀរោមោនោ់បជ់ាផវូវោរ ពោយ
ោកប់ញ្ជូ លពៅជាខ្ដនដីភា ខ្លងរផងូ
របស់លបពេសពវៀរោម តាងំពីោកក់
ោថ លឆ្នប ១ំ៩៤៩មកដល់បចចុបផនប ៕ 

(ពៅម្ននរពលខ្ពលោយ) 

្នធាន្មែជាត្ិក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 
 ពដើមផឲី្រពលរដឌខ្ខ្យរមយួចំនួនពៅកមភុជាខ្ដលគ្នយ នលេនភាពសាថ ប ់ឬ ពមើលនូវអរទបេពនះតាមរយៈលបពន័ន Internet ពនាះ  សារពរ័ម៌្នន ព្រៃនគរ នឹងពធ្ឝើោរផាយបនថអរទ
បេ « នាទី្យខ្មែរកមពុជាក្រោម » ពីវេិរអុាសីុពសរ ី(RFA) ខ្ដលបានពរៀបចំព ើងពោយអបកលសី ក្មឿង ទុ្យម  ។ អរទបេពនះ សារពរ័ម៌្នន ព្រៃនគរ នឹង ភាជ បម់កជាមយួនូវរបូ
ភាពជាភស័ថុតាងសថីពីអរថសញ្ញដ ណរបស់ជនជារិខ្ខ្យរពៅខ្ដនដីកមភុជាពលោម ពេៀរផង ។ សូមបញ្ញជ កថ់ា ពបើសិនជាពោកអបក ចងដឹ់ង ចងយ់ល់ អំពីពរឿងរ៉ាវ ថនខ្ដនដីកមភុជាពលោម 
សូមអពញ្ជ ើញពបើកសាថ ប ់ « នាទី្យខ្មែរកមពុជាក្រោម » ខ្ដលផាយពោយវេិរអុាសីុពសរពីរៀងរាល់រាលរីថៃងអាេិររ ។  ខ្រពបើពោកអបកខ្កខ្លនមនិបានសាថ បដំ់ណឹងពនះ តាមវេិរ ុ 
ពេើយម្ននលេនភាពពលបើលបាស់លបពន័ន Internet ពនាះ សូមចុចចូលព េេំពរ័របស់វេិរអុាសីុពសរខី្ដលម្ននអាសយោឌ ន www.rfa.org/khmer ពោកអបកកអ៏ាចអាននិងសាថ បក់មយវធីិ្
ពនះបានផងខ្ដរ ។       

សារមនធរីជនជារខិ្ខ្យរ ពៅពខ្រថឃ្លវ ងំ ខ្ដនដីកមភុជាពលោម 

លពះវហិារវរថសំពរាងឯក េរីមួពខ្រថលពះលរោងំ ។ វរថពនះកពកើរ  . ស. ៦៤២ 



សារៃ័ត្៌មានសារៃ័ត្៌មាន  ព្រៃនគរព្រៃនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៦ កកើត្ ខែកេត្ត្ ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២១ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលៃ់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំៃីក្មត្រទ្យឹកក្មែ  ឬ ក្មត្រោម៉ាវ 

( រពីពលខ្មុន ) 
ពោយ ថាច ់លបជីា ព ឿន 
េតីាងំភូមសិាន្តសថ : 
ពខ្រថេកឹព យ្  ម្ននេតីាំងលពំលបេល់

េិសខ្លងពជើង ជាបន់ឹងពខ្រថលកមួនស 
( Kiên Giang ) ខ្លងពកើរជាបន់ឹងពខ្រថ
ពលោវ ( Bạc Liêu ) និងឈូងស
មុលេចនិ ខ្លងរផងូជាបន់ងឹឈូងសមុលេ
ចិន និងខ្លងលិចជាបឈូ់ងសមុលេថៃ ។ 
ពខ្រថេកឹព យ្  ម្ននផីធដ ី ៥.២១១ 

 ី ូខ្មល៉រោពរ ៉។ 
រោន បាលភូមសិាន្តសថៈ 
ពខ្រថេកឹព យ្ សពឝថៃង លរូវបានរបប

កុមយុយនិសថពវៀរោម ខ្បងខ្ចកពចញជា 
 ១ េីលកុង  
 ៨ លសកុ  
 ៩៧ ខ្ណ័ឍ  សង្ហា រ ់ ឃុំ កបុងពនាះ

ខ្ចកជា ៨ សង្ហា រ ់ ៨ េរីមួលសុក និង 
៨១ ឃុំ ។ 
លបជាជនៈ 
ពខ្រថេកឹព យ្  ម្ននលបជាជនសរបុ 

១.១៦៥. ៨៧៦ នាក ់។ 
លបជាជនរស់ពៅរបំនេ់លីបជុំជន

ម្នន ២២០. ៦៥០ នាក ់ ពៅតាម
ជនបេម្នន ៩៤៥ .២ ២២៦ នាក ់។ 
លបវរិថសពងខប : 
សិោចារកឹពៅលបាសាេលបាំខ្លឝង 

(Năm Căn) ពៅពខ្រថេឹកព យ្  ខ្ដលបាន

ចារព ើង ពោយលពះរាជកុម្នរ ុណវរ ័យន 
កបុងសរវរសនេ៍ ី៦ ថនល ឹសថសករាជពរៀប 
រាបអ់ំពលីបវរិថរបស់លេងផ់្ទធ ល់ ។  លពះរាជ
កុម្នរ ឬ ផ្ទន ់តាង ពចង ពបើសរពសរ ជា
ភាសាចិនជាលពះរាជបុរថ របស់លពះនាង
កុលលបភាវរ ី  និងពោណិឍ នរជយ័វរ យន័ 
ខ្ដលបានពសាយេវីងគរ ពៅឆ្នំប  ៥១៤ 
ថនល ឹសថសការាជ ។ 
លពះអងគជាលពះរាជបុរថ ថនលពះមហា

កសលរខ្ដលជាលពះចន័ធ ថនរាជវងសពោណិឍ
នរ លពះអងគបានលររួលតាោនោ់បរ់ំបន់
មួយខ្ដលបីតារបស់លេង ់ បានកសាង

ពៅពលើេេីឹកភក ់ ពៅលសកុេកឹព យ្  ពខ្រថ 
ខ្លពកឫសស ីកមភុជាពលោម ។ 
លសុកេឹកព យ្  សពឝថៃងបានោវ យជា 

ពខ្រថមយួម្ននពឈាយ ះេឹកព យ្  យួនពៅ 
ោម៉្នវ ( Cà Mau ) ។ ពឈាយ ះថា េឹក
ព យ្  ពលោះពលជាយេឹកព យ្ លបជុពំោយដង
សឹធង និងខ្លពកជាពលចើនខ្ដលេឹកថនដង 
សឹធងខ្លពកទាំងពនះ  ឺេឹកពៅពលជាយ 
ខ្ដលសិទរចពនាវ ះសឹធងបាយហាប ់ និង 
ោំកិន ម្ននពណ៌ព យ្   ។ 
មួយវញិពេៀរោករថា ពលជាយេឹក

ព យ្   ម្ននពដើមកំពណើ រកបុងសមយ័លពះ 
បាេសូរយិ៉វរ ័យនេ ី២ ពេើយរបំនព់នះ ពបើ
តាមពសៀវពៅសរពសរពោយថដ របស់
លពះពរជលពះ ុណ ថាច ់ ប៉ាង បាន
ពនរល់ថា លពះមហាកសលរសូរយិ៉វរ ័យនេ ី
២ បានចារត់ាងំឲ្រពញ្ញដ ពរពជាពៅលសុក 
បាសាក ់ ពដើមផបីំពពញពបសកកមយលរួរ 
លតាពឆបរសមុលេខ្លងរផងូ ។ ពញ្ញដ ពរពជា 
បានលបមូលអបកលសកុពៅ ពលជាយេកឹព យ្
ពៅកខ្នវងខ្ដលលពះអងគម្នច ស់ខ្ខ្យរមយួអងគ 
និងលពះអងគម្នច ស់កសលរោីវបានបពងើារ 
ពៅរាជធានមីួយរបស់លពះអងគ ។ លពះអងគ
បានលបទានពឈាយ ះថាពលជាយខ្ខ្យរ។ ោករ 
ថាពលជាយខ្ខ្យរបានោវ យពៅជាលជុងខ្ខ្យរ។ 

 លជុងខ្ខ្យរ សពឝថៃង ជាភូមសិាទ នលប 
មូលផឋុថំនជនជារិពដើមខ្ខ្យរពៅខ្ដនកមភុជា 
ពលោម និងម្ននវរថមយួពឈាយ ះថា វរថ 
លជុងខ្ខ្យរ ។ 
ពោកតា តាំង ពេើស ខ្ដលគ្នរ់

ពេើបខ្រអនិចចធ្មយកបុងជនាយ យុ ៩២ ឆ្នប  ំ

ោលពឆី្នប  ំ ២០០៥ នងិ ពោកយ៉យ 
តាំង រូយ លិន បានអនចិចធ្មយោល ពី
ឆ្នប  ំ ២០០៩ កបុងជនាយ យុ ៧៩ ឆ្នប  ំ លពឹទាន
ចាររទាំងពីរពនះ ម្ននលសកុកំពណើ រពៅ
លសុកភូមរិាជ ុយ (រាជលរកូល) ឃុំវាល
លសីលសពោះ លសកុលពះបាេជានេុ់ក 
( Trần Văn Thời ) ថនពខ្រថេកឹព យ្ និង
ចាស់េុជំាពលចើនពេៀរបានឲ្រដឹងថា មុន
សន្តង្ហគ មពោកេ ី ១ ( សលង្ហគ មពោក 
ពលើកេី ២ ឆ្នប  ំ១៩៤៥ )  ឺមុនោរោប ់   
សម្នវ បខ់្ខ្យរពោយរបបយួនពយៀកមញិ ។ 
រំបនព់លជាយខ្ខ្យរ ឬ ពលជាយេឹកព យ្  )  ឺ
ម្ននសុេនខ្រជនជារពិដើមខ្ខ្យរពលោម រស់
ពៅ ។ ខ្ខ្យរពលោមទាំងពនះភា ពលចើនបាន
ចំោកលសុក    ម្ននពលីសកុលពះលរោំង 
(Trà Vinh) មករស់ពៅ ។ ខ្ខ្យរពលោម
ទាំងពនះម្ននជវីភាពធូ្រធារោស់ កបុង 
មួយល ួសារៗម្ននដីខ្លសរាបរ់យេរិតា 
ម្ននផធះ ពកផឿង ជញ្ញជ ំងោឋ រ សសរផចិរ
សាយ ចធ់្ំៗ  សរឝលក បីរាបសិ់បនឹម ។ ឯ
ជនជារិយនួនិងចិនម្ននមករស់ ពៅ
ោយ ំរចិរួចជនយួនទាំងពនះមយួ
ចំនួនមកសីុឈបួលខ្ខ្យរពលោមនិងបានសំុ
េិញ សំុខ្ចកខ្លសចោំររបស់ខ្ខ្យរពលោម
តាំងជាលំពៅជាបពណើឋ រៗ ។ 
ពលោយោរោបស់ម្នវ បខ់្ខ្យរពៅឆ្នំប

១៩៤៥ ជនជារយិួនបានមករស់ពៅ
ពលចើនព ើងៗ ជាលំោបព់ៅពខ្រថេកឹព យ្  
។ ពួកជនជារយិួនមកតាងំេលំីពៅ 
ពលោយឆ្នំប  ១៩៤៥ សុេនខ្រជាខ្ខ្សលស
ោយនឹងលកុមយួនពយៀកមញិ (Việ t 
Minh) ពួកព ចូលមកេលនាធ ន ោនោ់ប់
ដី ខ្លសចោំរខ្ខ្យរពលោម ពោយលសស់ៗ ។ 
ឯជនជារិពដើមខ្ខ្យរពលោម ខ្ដល

បានរចួខ្វួន ពីោរោបស់ម្នវ បរ់បស់យួន
ពយៀកមញិពនាះ  ភឺា  ពលចើនបានរចួខ្វួន
ពោយោរររព់ ចពៅលបមូលផឋុគំ្នប លរងម់ឋុ ំ
លសុកយ៉៉រ៉ាយ លសុកេូផុង ថនពខ្រថពល
ោវ និងេួសពៅពៅរំបនខ់្ដលម្នន
ខ្ខ្យរពលោមរស់ ពៅពលចើន ឯពខ្រថឃ្លំវ ងជា
ពលចើនពេៀរផង ។ 
បនាធ បព់ីោរោបស់ម្នវ មប់ានផុរ

រលរព់ៅខ្ខ្យរពលោម បានវលិមករស់ពៅ
កបុងភូមសិាទ នរបស់ខ្វួនវញិ ម្ននរចិរួច
ោស់ ពលោះពួកគ្នរព់ៅខ្រដកជ់ាប ់
ោរភយ័ខ្លវ ចរអាអំពពើោបស់ម្នវ បព់ីរបប
យួនពយៀកមញិ ។ 

ោរខ្កខ្លបពឈាយ ះពខ្រថ : 
កបុងសមយ័ពសថចយួនពឈាយ ះ យ៉៉

 ុង (Gia Long ) មញិ ម៉្នង (Minh 
Mạng ) ១៨០៨ េឹកព យ្ លរូវបានរបប
ពនះចារជ់ាលសុកមយួពៅថា លសកុ ុង 
ពសៀង (Long Xuyên ) សិទរកបុងពខ្រថ
ោម ( Hà Tiên )  ។ 
ឆ្នំប  ១៨៨២  រំបនេ់ឹកព យ្  និងរ ំ

បនព់លោវ លរូវបានចារជ់ាពខ្រថមួយ
ម្ននពឈាយ ះថាពខ្រថពលោវ ( B ạ c 
Liêu ) ។ 
ឆ្នំប  ១៩៥៦ - ១៩៧៥ របបសា 

ធារណរដឌពវៀរោម រំបនេ់ឹកព យ្ លរូវ
បានចារជ់ាពខ្រថមួយពឈាយ ះថា អាង
ពសឝៀង (An Xuyên ) រឯីលបជុំជនេកឹព យ្  
លរូវបានោកព់ឈាយ ះថា ោឝ ង ុង ។ 
ពីខ្ខ្កុមមៈ ឆ្នប  ំ ១៩៧៦ ដល់ ឆ្នប  ំ

១៩៩៦ កបុងរបបយនួកុមយុយនិសឋ ពខ្រថ
អាងពសឝៀង ( An Xuyên ) និងខ្ផបកមួយ
ពេៀររបស់ពខ្រថពលោវ លរូវបានរមួ
បញ្ចូ លជាពខ្រថមួយខ្ដលម្ននពឈាយ ះជា
ភាសាយួនថាមញិហាយ ។ 
ឆ្នំប  ១៩៩៧ ពខ្រថមញិហាយ 

(Minh Hải) លរូវ បានខ្ចកជា ២ ពខ្រថ
វញិដខ្ដល ឺ៖  

ពខ្រថពលោវ ( Bạc Liêu ) 
ពខ្រថេកឹព យ្  ( Cà Mau ) 
 តាមពសចកីឋសពលមចរបស់សម្នជ

ពលើកេ ី IX នាសមយ័លបជុេំី ១០ ោល
ពីថៃងេី ០៦ ខ្ខ្វចិឆិោ ឆ្នំប  ១៩៩៦ ថនរោឌ
ភបិាលបកសកុមយុយនសិថពវៀរោម ខ្ដល
កបុងពពលពនាះ ពខ្រថេឹកព យ្ ម្ននលសុក
ទាំងអស់ចនំួន ៦ ។  
វរថពៅពខ្រថេកឹព យ្ ម្នន ៧  ៈឺ 
១.វរថសិរមីងគល  
២.វរថលជុងខ្ខ្យរ 
៣.វងសលសងល់កបីពឃវៀច  
៤.សិរវីងាបុបាព រាម   
៥.មុនីវងាបុបាព រាម (េឹកព យ្  ) 
៦.រាជ ូយ (រាជលរកូល ) 
៧.សតាទ បូជនយី៉រាម(ញ៉ាថមៃីយ) ៕ 
 
ឯកសារពយ៉ង៖ 
www.wikipedia.org 

(ពៅម្ននរពលខ្ពលោយ) 

 ពលោវ ជាពខ្រថខ្ខ្យរមយួពៅខ្ដនដីកមភុជាពលោម ឬជាខ្ដនដីមយួភា ថនអាោចលកន រភប ំ  បចចុបផនបភា ខ្លងរផងូថនលបពេសពវៀរោម ។  សមយ័ពសថចយួនពឈាយ ះ យ៉៉
 ុង  និង មុញិ ម៉្នង  េឹកព យ្  យួនពៅថា  ុងពសឝៀង (Long Xuyen )  ឺជាលសុកមយួថនពខ្រថោម  (Ha Tien) ដល់ឆ្នប  ំ១៨៨២ រំបនេឹ់កព យ្  និង ពលោវ រមួចូលគ្នប ខ្រមយួលរូវ
បានចារេុ់កជាពខ្រថមយួពៅថា ពខ្រថពលោវ  មកដល់របបសាធារណរដឌពវៀរោមពីឆ្នំប  ១៩៥៦ - ១៩៧៥ រំបនេឹ់កព យ្ លរូវបានចារជ់ាពខ្រថមយួពឈាយ ះថា អាងពសឝៀង ( An 
Xuyên ) តាមភាសាយួន និងមកដល់ឆ្នប  ំ១៩៧៦ ដល់ឆ្នប  ំ១៩៩៦ កបុងរបបកុមយុយនិសឋពវៀរោម ពខ្រថអាងពសឝៀង ( An Xuyên ) និងខ្ផបកមយួពេៀររបស់ពខ្រថពសោវ លរូវបាន
រមួបញ្ចូលជាពខ្រថមយួខ្ដលម្ននពឈាយ ះជាភាសាយួនថា មញិហាយ ( Minh Hải ) ។ ចាបពី់ឆ្នំប  ១៩៩៧ ពខ្រថមញិហាយ (Minh Hải) លរូវបានខ្ចកជា ២ ពខ្រថវញិដខ្ដល ឺពខ្រថ
ពលោវ ( Bạc Liêu )និង ពខ្រថេឹកព យ្  ( Cà Mau ) ។ បចចុបផនប ពខ្រថេឹកព យ្  ម្ននេីរមួពខ្រថមយួពឈាយ ះថា េីរមួពខ្រថេឹកព យ្  និងម្ននថផធដីសរបុ ៥.២១១  ី ូខ្មល៉រោពរ ៉។ 

លពះវហិារវរថ មុនវីងាបុបាព រាម ពខ្រថពលោវ ខ្ដនដីកមភុជាពលោម ។ 

ខ្ផនេពីខ្រថេកឹព យ្  នងិខ្ផនេបីង្ហា ញពពីខ្រថេកឹព យ្ , ខ្ដនដកីមភុជាពលោម, លបពេសកមភុជា 
នងិ លបពេសពវៀរោម បចចុបផនប ។ ខ្ដនដីកមភុជាពលោមម្ននថផធដេីេំ ំ ៦៨.៩៦៥   ូី 
ខ្មល៉រលកោ ។ ពខ្រថេកឹព យ្ ម្ននថផធដេីេំំ ៥.២១០,៥   ូី ខ្មល៉រលកោ ។  


