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ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម ក្ ៀតណាម ររ តរិសាស្ត្រ កំណាព្យ សារលខិិត 
លិែិរអបអ សាទ ឆ្ន ាំងមី   បស់ 
ទោក ទោម គឹម ងុង 

ពិសពុលវលៃខិែែ  ០៧ មករា ជាថ្ងៃទវៀរណាមឈ្លៃ ន
ពាន ? 

អាទម កិរវ៉ា ក ណីនគ បាលទវៀរ
ណាមវយអនកកា ទរូ... 
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តក្ៅទំព្័រទី  ២  តក្ៅទំព្័រទី  ២ 

ក្ ៀតណាមហាមររួសារ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន 
 ដោយ កញ្ញា  សឺង មាលា 
 គ្រសួារ ដលាក ដៅ ដេន គ្រវូ
បានអាជ្ញា ធរដវៀរណាមហាមចូលដៅសួរ
សុខទុកខប្តីរប្ស់ខលួនដៅកនុងរុកយនួ ឋរិ
កនុងគ្សកុសាា យទង ដខរតមារគ់្រកូ ដែន
ែីកមពុជ្ញដគ្ោម ដគ្ោយពី ដលាក ដៅ   
ដេន គ្រវូបានគ្កមុនររបាលដវៀរណាម
ចាប្ខ់លួនោលពីថ្ងៃទី ១៧ ដខធនូ ឆ្ន ាំ 
២០១០ កនលងដៅដនេះ ដចាទពីប្ទអ្ាមីយួ 
ដែលប្កសកមមុយនិសតដវៀរណាមចារទុ់ក
ថាជ្ញោរ «ប្ាំផ្លល ញគ្ទពយសមបរតិ (រែឋ) និង
ប្ងកអ្សនតសុិខទីសាធារណៈ » ( Hủy 
hoại tài sản và Gây rối trật tự công 
công ) ។ 
 គ្ប្ភពពរម៌ានពីសាចញ់ារិ
រប្ស់ដលាក ដៅ ដេន ដៅគ្សុកសាា យ
ទង (Tri Tôn ) ដខរតមារគ់្រូក (An 
Giang) បានគ្បាប្ស់ារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ
ថា គ្ប្ពនធរប្ស់ដលាក ដៅ ដេន ដ ម្ េះ 
នាង ផនួ (Neang Phươn) មនិគ្រូវបាន
អាជ្ញា ធរដវៀរណាម ដៅភូមអិាងដ ើយ 
(An Lợi) ឃុាំរីឡាំង (Chi Lăng) គ្សុក
សាា យទង (Tri Tôn ) ដខរតមារគ់្រូក ឲ្យ
ចូលដៅសួរសុខទុកខប្តីរប្ស់ខលួន ដៅកនុង
រុកដ ើយ ។  
 ញារិរប្ស់ ដលាក ដៅ ដេន
ខាងដលើដែលសុាំមនិគ្បាប្ដ់ ម្ េះ បាន
និយាយយា៉ា ងដនេះ « គារ ់ [នាង ផនួ] 
មនិបានចូលដៅរុកដមើលប្តីគារដ់ទ ។ 
ដរ [អាជ្ញា ធរយួន] មនិឲ្យែឹងកដនលងឃុាំ
ឃាំង [ដលាក ដៅ ដេន] ដ ើយ » ។ 

 ដប្ើដយាងតាមលិខិរគ្ប្ោស

េូលក្ៅ្រួ្ខុទុកខររីក្ៅកនងុព្នធនាគារ 
ខួរ ៣ ឆ្ន ថំ្នោរផ្សាយររ្ ់ 
សារព្័ត៌មាន ថ្រព្នររ 

 វរតអ្ងគតាមមុញិ ខណឌ ែដកក  រារធានីភនាំដពញថ្ងៃទី ២៣ ដខធនូ ឆ្ន ាំ ២០០៩៖ 
ដលាក ដៅ ដេន ប្កា ញឯកសារដផសងៗទាកទ់ងនឹងដរឿងផ្លា ល់ខលួនរប្ស់គារដ់ែលគ្រវូ
បានអាជ្ញា ធរដវៀរណាម គ្សកុសាា យទង ដខរតមារគ់្រកូ រ ាំដលាភសិទធិដលើខលួនគារដ់ោយ
ោរដធាើទុកខបុ្កដមនញនិងោររបឹ្យកែីដករែូនតារប្ស់ខលួនោលដៅដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម ។ 
 ដគ្ោយពីគ្រវូបានរុលាោរគ្ប្ជ្ញរនយនួថ្នប្កសកុមមុយនិសតដវៀរណាមដចញ
ែីោចាប្ខ់លួន ដលាកបានដភៀសខលួនដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញដែើមបរីស់ដៅ ដរមនិគ្រវូបានអាជ្ញា  
ធរដខមរដធាើអ្រតសញ្ញា ណប្ណណ សញ្ញា រិដខមរឲ្យដ ើយ ដប្ើដទាេះបី្រែឋធមមនុញ្ា ថ្នគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ
បានអ្េះអាងថា ដខមរដៅដគ្ៅគ្ប្ដទស ឬ ដខមរដគ្ោម ដពល្នដរើងចូលែល់ទឹកែីដខមរ 
អាចបានទទលួសញ្ញា រិដខមរដោយសា័យគ្ប្វរតយិា៉ា ងណាកដ៏ោយ ។ ទីប្ាំផុរ ដលាកក៏
សដគ្មចចិរតដភៀសខលួនដៅសុាំសិទធិគ្រកដោនដៅគ្ប្ដទសថ្ងកនុងអ្ងគោរ UNHCR ។  

 ចាប្ត់ាាំងពីដធាើផសពាតាមគ្ប្ពន័ធ 
អិ្នដធើណិរ ោលពីថ្ងៃទី ០១ ដខមករា 
ឆ្ន ាំ ២០០៨ មកែល់ថ្ងៃទី ០១ ដខមករា 
ឆ្ន ាំ ២០១១ ដនេះ សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ
មានអាយុោល ៣ ឆ្ន ាំ ដេើយ ដរចាំដ េះ
ោរដបាេះពុមពជ្ញោដសរគ្ប្ចាាំសបាត េ៍ដៅ
គ្ពេះរាជ្ញណាចគ្កកមពុជ្ញវញិ ដទើប្ដរបាន
មយួឆ្ន ាំដទ ។ ោរផសពាផាយរប្ស់   សារ
ពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ ដនេះ កនុងដគាលប្ាំណង
ដចករ ាំដលកនូវែាំណឹងដផសងៗទាកទ់ងនឹង
រីវភាពរប្ស់ពលរែឋដខមរ ដែលកាំពុងរប្ស់
ដៅឯដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម ឬ ភារខាង
របងូថ្នគ្ប្ដទសដវៀរណាម សពាថ្ងៃ និង
ដៅរុាំវញិពិភពដលាក ដែើមបឲី្យរនរមួជ្ញរិ
ដខមរដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ និងដគ្ៅគ្ប្ដទស
បានគ្ជ្ញប្ជ្ញពរ័ម៌ាន ជ្ញពិដសស រឺចង់
ប្កា ញឲ្យមរិជ្ញរិនិងអ្នតរជ្ញរិបានគ្ជ្ញប្
ថា «ដខមរដគ្ោមជ្ញនរណា ?» ។ 
 ចាប្ត់ាាំងពីថ្ងៃទី ០១ ដខមករា 
ឆ្ន ាំ ២០០៨ ែល់ថ្ងៃទី ០១ ដខមករា ឆ្ន ាំ 
២០១០ សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ ដចញ
ផាយគ្ប្ចាាំសបាត េ៍ តាមគ្ប្ពន័ធអិ្នដធើ 
ណិរ បានចាំននួ ១០២ ដលខ និងចាប្ពី់
ថ្ងៃទី ០១ ដខមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ ែល់ថ្ងៃទី
០១ ដខមករាឆ្ន ាំ ២០១១ បានដបាេះពុមពជ្ញ 
ោដសរគ្ប្ចាាំសបាត េ៍ដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ
បានចាំននួ ១៩ ដលខ ដគ្ោយពី  សារ
ពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ បានទទលួអាជ្ញា  ប្ណ័ណ
ពីគ្កសួងពរ័ម៌ានដខមរោលពីថ្ងៃទី ១១ ដខ

មករា ឆ្ន ាំ ២០១០ កនលងដៅដនេះ ។ 
 រយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ កនលងមក 
គ្កុមបុ្រគលិកថ្ន សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ 
រប្ស់ដយើងខាុ ាំ បានគ្បឹ្ងដគ្ប្ងអ្ស់ពីកមាល ាំង
ោយចិរត មនិខាល ចោរដនឿយេរ ់សុទធដរ
ជ្ញអ្នកសម័គ្រចិរត ដធាើោរមនិរិរពីកថ្គ្ម
ដ ើយ   ដែើមបផីាយរូនដលាកអ្នកនូវ
ែាំណឹង និងពរ័ម៌ានដែលអាចដរឿទុកចិរត
បាន និងជ្ញពរ័ម៌ានដែលដលាកអ្នកគ្រូវ
ោរសតីអ្ាំពីរីវភាពរនជ្ញរិដែើមដខមរ ដែល
កាំពុងរស់ដៅដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម សពាថ្ងៃ
កនុងដនាេះរមួមាន ោរដរ ើសដអ្ើងពូរសាសន៍
ោររ ាំដលាភសិទធិមនុសស និងោរប្ាំបិ្ទសិទធិ
ដសរភីាពកនុងោរគ្ប្រិប្រកិគ្ពេះពុទធសាសនា
រប្ស់រនជ្ញរិដែើមដខមរដគ្ោម ពីសាំណាក់
អាជ្ញា ធរប្កសកុមមុយនិសតដវៀរណាម សពា
ថ្ងៃ ។ ដគ្ៅពីដនេះ សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ ក៏
បានដណនាាំឲ្យមរិតអ្នកអានបានគ្ជ្ញប្អ្ាំពី
ភូមសិាស្តសត           ថ្នដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម    
 



សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ២ 

ព្័ត៌មានជាតិ 

សារព្័ត៌មាន ថ្រព្នររ ៖ អភបិាល ្ងឺ យុ៉ឹង រតនា ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាេ់ ររីជា ក្រឿន 
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ច្បាបក់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បុះថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ ស្ហរដ្ឋអាកមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័្ពទ: (408) 550 5060  
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ចាប្ខ់លួន ២ ចាប្ដ់ផសងគាន ដែលបានដចញ
ដោយនររបាលដសុើប្អ្ដងករ គ្សុកសាា យ
ទង ( Cảnh Sát Điều Tra) ថ្នរោឋ ភ ិ 
បាលប្កសកុមមុយនិសតដវៀរណាម  រឺ មយួ
ចាប្ដ់ចញថ្ងៃទី ១៧ ដខធនូ ឆ្ន ាំ ២០១០  
សដគ្មចឃុាំខលួន ដលាក ដៅ ដេន (Châu 
Hên)  ពីថ្ងៃទី ១៧ ដខធនូ ែល់ថ្ងៃទី ២០ 
ដខធនូ និងលិខិរទី ២ សដគ្មចប្ដនែមោរ
ឃុាំខលួនរយៈដពល ៨៧ ថ្ងៃ ប្ដនែមដទៀរ ពី
ប្ទ «ប្ាំផលិចប្ាំផ្លល ញ ឬ មានដចរនាប្ាំផ្លល ញ
គ្ទពយសមបរិ(រែឋ) និងប្ងកអ្សនតសុិខទីសា
ធារណៈ» ដោយដយាងតាមមាគ្តា ១៤៣ 
និង មាគ្តា ២៤៥ ថ្នចាប្គ់្ពេមទណឌ
សាធារណរែឋសងគមនិយមដវៀរណាម ។ 
 សូមប្ញ្ញា កថ់ា ោរចាប្ខ់លួន 
ដលាក ដៅ ដេន ដនេះ ដធាើដ ើងដគ្ោយពី
ដលាក និងគ្ប្ពនធដលាកដ ម្ េះ នាង ផនួ 
បានដធាើមារុភូមនិិវរតពីទីគ្កុងបឹ្ងកក ់ គ្ប្ 
ដទសថ្ង ដៅោនគ់្សុកកាំដណើ រដៅភូមិ
អាងដ ើយ (An Lợi) ឃុាំចូវឡាំង (Châu 

Lăng) គ្សុកសាា រទង ដខរតមារគ់្រូក 
ដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម ោលពីថ្ងៃទី ១៨ ដខធនូ  
ឆ្ន ាំ ២០១០ ប្នាា ប្ពី់ដលាកគ្រូវបានអ្រគ
សនងោរសេគ្ប្ជ្ញជ្ញរិ ទទលួប្នាុករន
ដភៀសខលួន (HNHCR) គ្ប្ចាាំទីគ្កុងបឹ្ង
កក ់គ្ប្ដទសថ្ង ដធាើោរប្ែិដសធ  ឋានៈជ្ញ
រនដភៀសខលួន ។ ោរសដគ្មចចិរតដធាើមារិ
ភូមនិិវរតរប្ស់ ដលាក ដៅ ដេន ដនេះ គ្រូវ
បានគ្ប្ពនធរប្ស់ដលាកដ ម្ េះ នាង ផនួ 
អ្េះអាងថា មស្តនតីអ្ងគោរ UNHCR បាន
គ្បាប្ព់កួគារថ់ា គ្រួសារគារអ់ាចដធាើ
ែាំដណើ រគ្រ ប្ដ់ៅោនម់ារុភូមរិប្ស់ខលួន
វញិដោយសុវរែិភាពរឺអាជ្ញា ធរដវៀរណាម
មនិដធាើោរចាប្ខ់លូនដ ើយ ។ 
 ដលាក ដៅ ដេន ដកើរឆ្ន ាំ 
១៩៥៤ ដៅភូមអិាងដ ើយ ឃុាំចូវឡាំង  
គ្សុកសាា យទង ដខរតមារគ់្រូក  ដែលគ្រូវ
បានអាជ្ញា ធរដវៀរណាមចាប្ឃុ់ាំខលួនដនេះ 
និងបានដភៀសខលួនដៅគ្ប្ដទសថ្ងដនាេះ 
ដគ្ េះដលាកធាល ប្ប់ានែឹកនាាំគ្ប្ជ្ញពលរែឋ

ចាំននួគ្ប្ មាណ ៦០០ នាក ់ ដធាើបារុកមម
រវ៉ាយកែីធលីកសិកមមមកវញិ ោលពីឆ្ន ាំ 
២០០៧ រេូរែល់ឆ្ន ាំ ២០០៨ ដៅដែន
ែីកមពុជ្ញដគ្ោម ។  
 ោលពីថ្ងៃទី ០៨ ដខដមសា ឆ្ន ាំ
២០០៨ ដវលាដមា៉ា ង ៣ ភល ឺ កម៏ានករណី
ដបាកគ្គាប្ដ់ប្កដផសងចូលផាេះដលាក ប្ងកឲ្យ
គ្ប្ពនធរប្ស់គាររ់ងរប្សួ ដេើយដលាក 
ដៅ ដេន និងគ្ប្ពនធគារ ់ កប៏ានររដ់ៅ
គ្ប្ដទសថ្ង ដែើមបសុីាំសិទធិគ្រកដោនពីឧរដម
សនងោរអ្ងគោរសេគ្ប្ជ្ញជ្ញរិទទួល
ប្នាុករនដភៀសខលួន កប៏្៉ាុដនតគ្រូវឧរដមសនង
ោរអ្ងគោរសេគ្ប្ជ្ញជ្ញរិទទលួប្នាុក
រនដភៀស ខលួន គ្ប្ចាាំគ្កុងបាងកក បាន
ប្ែិដសធនដ៍ោយអ្េះអាងថា ពកួគារអ់ាច
គ្រ ប្ដ់ៅគ្ប្ដទសដវៀរណាមវញិដោយ
អាជ្ញា ធរដវៀរណាមនឹងមនិ ចាប្ឃុ់ាំខលួន
ពកួគារដ់នាេះដទ ៕   
  

ក្ ៀតណាមហាមររួសារ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន..... 

ដលាក ដៅ ដេន ដៅទីគ្កងុបឹ្ងកក ់គ្ប្ដទសថ្ង  
ោលពីថ្ងៃទី ២៥ ដខកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ ។  របូ្ងរ ថាច ់គ្បី្ជ្ញ ដរឿន / PN 

 ដោយមានោរដធាើអ្តាែ ធិប្ាយនូវចាំណុច
ដខរតនីមយួៗជ្ញដែើម ។ 
 សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ បាន
ចាប្ប់្ែិសនធិជ្ញរបូ្រាងដ ើងោលពីថ្ងៃទី 
០១ ដខមករា ឆ្ន ាំ ២០០៨ ដោយមានគ្ពេះ
ដររគ្ពេះរុណ សឺង យុងឹររនា ដៅវរតដខ
មររងស ី ទីគ្កុងសាេូដស រែឋោលីេាដនៀ 
សេរែឋអាដមរកិ ជ្ញចាងហាា ងោរផាយ 
និងគ្ពេះដររគ្ពេះរុណ ថាច ់ គ្បី្ជ្ញ ដរឿន
ដៅទីគ្កុងភនាំដពញ គ្ប្ដទសកមពុជ្ញ ជ្ញនិពនធ 
នាយក  គ្ពមទាាំងមានបុ្រគលិកមយួចាំននួ
ដទៀរដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ និងដៅកមពុជ្ញ

ដគ្ោមបានសម័គ្រចិរតរយួ ផងដែរ ។ ែល់
ថ្ងៃទី ០១ ដខមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ សារពរ័ ៌
មាន ថ្គ្ពនររ មាន ដលាក លី ឈូន ជ្ញ
អ្នកទទលួខុសគ្រូវដផនកចាប្ ់ កនុងោរសុាំ
ចាប្ដ់បាេះពុមពោដសរដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ
ដធាើជ្ញចាងហាា ង ។ 
  រយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ ថ្នោរផាយ
រប្ស់ដយើងកនលងមកដនេះ ដទាេះបី្មាន
ឧប្សរគខលេះ ដោយមានោររាំរាមកាំដេង
ដផនកសនតិសុខ ពីសាំណាករ់ោឋ ភបិាលដវៀរ
ណាម ដៅដលើគ្កុមោរកររប្ស់ដយើងកតី 
ដរដយើងដៅដរខាំគ្បឹ្ងពុេះ រ ដែើមបបី្នតោរ

ផាយជ្ញធមមតា ។ មយ៉ាងដទៀរ ោរផាយ
រប្ស់ សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ ករ៏ងម់និផុរ
ពីមានោរខាេះខារដផនកប្ដចេកដទស និងកាំ 
េុសឆ្គងដផសងៗ ដោយអ្ដចរនាមនិខាន 
ដ ើយ ។ ទុកជ្ញយា៉ា ងដនេះកតី ដយើងខាុ ាំគ្កុម
ោរផាយថ្ន សារពរ័ម៌ាន ថ្គ្ពនររ មាន
ដមាទនភាពខាល ាំងណាស់ ដែលបានប្ាំដរ ើ
ដលាកអ្នកនិងសងគមជ្ញរិដខមរ ជ្ញពិដសស
រឺជ្ញរិដខមរដគ្ោម ដែលកាំពុងដរឋរិដៅ
ដគ្ោមនឹមអាណានិរម ប្កសកុមមុយនិសត 
ថ្នគ្ប្ដទសសាធារណរែឋសងគមនិយមដវៀរ
ណាម សពាថ្ងៃ ។ អ្ាីដែលជ្ញដមាទនភាព 

និងកតីរកីរាយខាល ាំងជ្ញងដនេះដទៀរដនាេះ រឺ  
ដពលដែលដយើងបានែឹងថា សារពរ័ម៌ាន 
ថ្គ្ពនររ មានអ្នកនិយមចូលចិរតអាន
ដគ្ចើនដៅដលើដរេទាំពរ័ កែូ៏ចជ្ញោររយួ 
គាាំគ្ទអានតាមោដសរដែលបានដបាេះពុមព
ដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ ។ ដនេះដេើយរឺជ្ញ ន
រកា នែ់ធ៏ាំមយួសគ្មាប្ដ់លើកទឹកចិរត ែល់
គ្កុមោរករដយើងខាុ ាំ ដែើមបបី្នតផសពាផាយរ
ដៅមុខដទៀរ ។ ដយើងខាុ ាំដប្តជ្ញា ចិរតថា នឹង 
គ្បឹ្ងដគ្ប្ងអ្ស់ពីកមាល ាំងោយចិរតដែើមបបី្នត
ោរផាយកនុងឆ្ន ាំ ២០១១ ដនេះឲ្យោនដ់រ
គ្ប្ដសើរជ្ញងមុនដងមដទៀរ ។ 

 ឆ្ន ាំងមី ២០១១ ដនេះ ដយើងខាុ ាំ 
សូមគ្ប្សិទធិពរែល់មរិតអ្នកអាន ដៅគ្រប្់
ទិសទីបានរបួ្ដរដសចកតីសុខ ដសចកតី
ចដគ្មើន គ្រប្គ់្រប្ទិ់នទិវរាគ្រីកុាំបី្ខាន ជ្ញ
ពិដសសបានទទលួពុទធពរ ៤ គ្ប្ោរ រឺ
អាយុ វណណ ៈ សុខៈ ពលៈ កុាំបី្ដឃលៀងឃល រ 
ដ ើយដហាង ៕   

 សេរែឋអាដមរកិ ថ្ងៃទី ០១  
ដខមករា  ព.ស.២៥៥៤  រ.ស.២០១១  

រកុមោរផ្សាយថ្ន  
សារព្័ត៌មាន ថ្រព្នររ  

ខួរ ៣ ឆ្ន  ំថ្នោរផ្សាយ.... 

ោដសរ ថ្គ្ពនររ ោកល់កដ់ៅតាមរូប្ និង ដចកឥររិរថ្ងលែល់អ្នកអានដៅភនាំដពញោលពីឆ្ន ាំ ២០១០ ។   



សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៣ 

សារលខិិត 

សូមថាា យប្ងគាំគ្ពេះដងរានុដរែរៈ ជ្ញទី
សោក រៈែខ៏ពងខ់ពស់ ! 

សូមរគ្មាប្សួរប្ងប្អូនរមួជ្ញរិទាាំង
អ្ស់ ជ្ញទីគ្សឡញ់រាប្អ់ានយា៉ា ងគ្ជ្ញល
ដគ្ៅ ! 

កនុងឱោសចូលឆ្ន ាំងមី ឆ្ន ាំសាកល  
២០១១ ខាុ ាំគ្ពេះករណុា ខាុ ាំបាទ តាងនាម
សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម (KKF) និង
តាងនាមផ្លា ល់ខលួនផង សូមថាា យគ្ពេះពរ
រយ័ គ្ប្ដរនគ្ពេះដររគ្ពេះរុណគ្រប្អ់្ងគ 
និងរូនពរែល់ប្ងប្អូនរមួជ្ញរិ ទាាំងដៅ
កនុងនិងដគ្ៅគ្សុក ឲ្យមានសុខភាពលអ 
ប្ញ្ញា វងថ្វ រីវភាពសប្ាយ និងសមបរូ 
រងុដរឿង  គ្រប្ដ់ពលដវលា ។ 

ដឆ្លៀរឱោសដនេះ ខាុ ាំគ្ពេះករណុា ខាុ ាំ
បាទសូមដងលងនូវចាំណាប្អ់ារមមណ៍ ដោយ 
សដងខប្ ដែលទាកទិ់ននឹងវសនាកមពុជ្ញ
ដគ្ោម កនុងគ្ប្វរតិសាស្តសតដទើប្កនលងងមីៗដនេះ 
និងសូមប្កា ញ នូវដសចកតីសងឃមឹរប្ស់
ដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមដៅអ្នាររ ។ 

ឆ្ន ាំ ២០១០ កនលង ជ្ញខួប្ទី ៣៥ 
ដែលកមមុយនិសតយួន ចាប្ដ់ផតើមោនោ់ប្់
កមពុជ្ញដគ្ោម  ។ តាាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ រប្ប្
ោលមា៉ា ក(Karl Marx) និង េូ រី ម ិញ 
និយម បានចាប្ដ់ផតើមអ្នុវរតនដយាបាយ   
អ្ធននិយម ដែលរបឹ្អូ្សយកែីធលី សឹង
ដរទាាំងអ្ស់ពីគ្ប្ជ្ញពលរែឋ មកដធាើជ្ញកមម
សិទធិរប្ស់អ្នកោនអ់្ាំណាច ។ ជ្ញលទធ
ផល ដខមរដគ្ោមដែល ៩០% គ្ប្កប្រប្រ
កសិកមម គ្រូវធាល កក់នុងភាពគ្កកសរ ់ រេូរ
ែល់ មានខលេះស ូលក់្ មខលួនឯងដែើមប ី
ែូរយកដសបៀងអាហារចិញ្េ ឹមគ្កពេះ ។ ចាំ 
ដ េះគ្ពេះសងឃវញិ រោឋ ភបិាលប្កសកុមមុយ
និសតយួនបានចាប្ផ់សកឹយកដៅោករុ់ក 
និងដធាើទារណុកមមយា៉ា ងថ្គ្ពថ្ផស ។ រឯីគ្ប្ជ្ញ
ពលរែឋសលូរគ្រងដ់គ្ចើន នន់ាក ់ គ្រូវយួន
ដចាទថាមានរាំនិរប្េះដបារ  គ្ប្ឆ្ាំង 
ដេើយចាប្ច់ងវយែាំ រេូរែល់គ្ប្ហារ
រីវរិ ែូចករណី គ្ពេះដរររុណ រឹម រុក 
ដចើង ជ្ញដែើម ។ វសនាដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម 
ដពលដនាេះ បានធាល កចុ់េះកនុងភាពដមម ងងឹរ 
សឹងដរោចពូ់រដៅដេើយ ។ 

នាឆ្ន ាំប្នតប្នាា ប្ដ់គ្ោយពីដនាេះមក 
ដខមរដគ្ោមយា៉ា ងដគ្ចើន គ្រូវររដ់ចាលគ្សុក 
មកគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ ប្៉ាុដនតគាន ដៅដរមនិបាន
សុខ ែូចករណី ភកិខុ  ទឹម សាខន ដែល
គ្រូវយួនចាប្ពី់គ្ប្ដទសដខមរ យកដៅោក់
រុកដៅគ្ប្ដទសយួន ។ 

ដទាេះជ្ញយា៉ា ងដនេះោរប្៉ាុនប្៉ាងប្ស្តកក ប្
សាម ររីគ្រប្រ់បូ្ភាព កនុងដគាលប្ាំណងកាំ 
ចារពូ់រសាសនដ៍ខមរដគ្ោមរប្ស់យួន មនិ
បានសដគ្មចដទ ។  

សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម ដែល
មានមូលោឋ នដៅប្ណាត គ្ប្ដទសដសរ ី ជ្ញ
ដលើកែាំបូ្ងកនុងគ្ប្វរតិសាគ្សដខមរកមពុជ្ញ
ដគ្ោម បានែឹកនាាំោររស ូអ្េិងាដលើ
ឆ្កអ្នតរជ្ញរិ ។  កយថា ដខមរដគ្ោម មយួ
មា៉ា រ ់ដែលសូមបដីរយុវរនដខមរខលេះ មនិទាាំង
សាគ ល់ផង បានោល យដៅជ្ញរាំររូស ូមនិ
គ្រឹមដរសាំរាប្ដ់ខមរអ្នកជ្ញរិនិយម ប្៉ាុដនត
សគ្មាប្រ់នជ្ញរិដែើមអ្នតរជ្ញរិផងដទៀរ។ 
ចាំដ េះពកួដមដយៀកកុងហាណូយវញិ ស 
េពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម បានរ ាំឭកពួកដរនូវ

សុភាសិរដយៀកណាមមយួឃល  ែល៏ប ី
លាញដែលបានដចងថា ៖ 

“ររួអ្ស់សាំដណើ ច កណតូ ប្ទាររ់ដទេះ 
សាម នដរកណតូ ប្ែលួដប្រជ្ញរដទេះដផអៀង”  

(Nực cười châu chấu đá xe. 
Tưởng rằng châu chấu  ngã, ai ngờ 
xe nghiêng) 

ឧទាេរណ៍ប្កា ញយា៉ា ងចាស់នូវ
រយ័រាំនេះរប្ស់សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម 
ពីឆ្ន ាំដៅ រឺសមរែភាពរ ាំដោេះវរីរនដខមរ
ដគ្ោម ដែលយួនចាប្ឃុ់ាំឃាំងដៅឯកមពុ
ជ្ញដគ្ោម ឲ្យបានមកដភៀសខលួននដយា 
បាយកនុងប្សេិមគ្ប្ដទស មានគ្ពេះដររគ្ពេះ 
រុណ ទឹម សាខន,  យញ័ រនួ,   រឹម  
ដមឿន,   លី ហាា ង,   លី  ដសឿង  និង ថាច ់
ដធឿង ជ្ញដែើម ។ ដោយសារដេរុដនេះ 
នររបាលយួនមានោរខាល ចរដអ្ង មនិ
ហា នចាប្អ់្នកគ្ប្ឆ្ាំង តាមអ្ាំដពើចិរតដទៀរ 
ដេើយដប្រដៅដគ្ប្ើពិធីលួងដលាមដៅវញិ ។ 

 ឆ្ន ាំ ២០១១ ដេៀប្នឹងែល់ 
ដប្ើកវរគទសវរសរង៍មី  ដេើយនាាំមកនូវដសច

កតីសងឃមឹងមីសាំរាប្ដ់ខមរដគ្ោម ពីដគ្ េះ ៖ 
១/ រនជ្ញរិដខមរដគ្ោម ដែលមាន

សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមនាាំមុខបានលូរ 
លាស់ មានប្ទពិដសាធនគ៍្រប្គ់្គាន ់ដែើមប ី
គ្ប្ឈមមុខនឹងោររស ូយូរអ្ដងាង ជ្ញ
និរនតរ ៍តាមរគ្មូវោរគ្រប្ោ់លៈដទសៈ។ 

២/ ចរនតនដយាបាយអ្នតរជ្ញរិ 
ដែលបានដចងកនុង ដសចកតីគ្ប្ោសថ្នអ្ងគ
ោរសេគ្ប្ជ្ញជ្ញរិ សតីអ្ាំពីសិទធិរនជ្ញរិ
ដែើម គាាំគ្ទសិទធិមាេ ស់ទឹកែីជ្ញមររកទល់
នឹងរែឋអ្ាំណាចអាណានិរម ។ ១៤៧
គ្ប្ដទស រមួទាាំងសាធារណរែឋសងគម
និយមដយៀកណាម បានទទលួសាគ ល់
សិទធិពិដសសរប្ស់រនជ្ញរិ ដែលតាាំងទី
លាំដៅែាំបូ្ងដលើដែនែីណាមយួ (ែូចរន
ជ្ញរិដខមរដៅដៅកមពុជ្ញដគ្ោម) មុនដពល
ពកួអ្ដនាត គ្ប្ដវសនម៍កោនោ់ប្ ់ (ែូចរន
ជ្ញរិយួន)។  

៣/ នាសមយ័ោលដនេះ ដមែឹកនាាំ
យួនគាម នរាំដរ ើសដទ ដគ្ៅពីគ្រូវផតល់នូវសិទធិ
ជ្ញមាេ ស់ែីធលីឲ្យដខមរដគ្ោម ។ គារល់មមនឹង

យល់ថា គ្ប្ពន័ធមា៉ា សីុនគាប្សងករ ់ែូចជ្ញ
គ្កសួងប្៉ាូលិស  P 44 (ឬ A 44), P 38, 
និង P 39 មនិអាចប្ាំបាកស់ាម ររីរស ូ   
រប្ស់ពូរសាសនម៍យួ ដែលមានអ្រយិ
ធមជ៌្ញយូរលងប់ានដ ើយ ។ ដប្ើយួនចង់
បានសុខដសរ ី និងរកីចាំដរ ើន យួនគ្រូវដរ
ដគារព នូវដសចកតីសុខដសរ ី និងោររកី
ចគ្មុងចដគ្មើនរប្ស់ដខមរដគ្ោមដែរ ។ សិទធិ
ដខមរដគ្ោមវគ្សប្តាមតាមចាប្ ់ តាម
សីលធម ៌និងតាមលកខខណ័ឌ ធមមជ្ញរិ ។ 

ប្ងប្អូនមយួចាំននួរូច មានមនាិល
សងសយ័ថា ដរើោររស ូទាមទារសិទធិសា័យ
សាំដរច វសនារប្ស់ដខមរដគ្ោម នឹងកតី
សងឃមឹបានដជ្ញររយ័ឬដទ ? ចដមលើយ
យា៉ា ងខលីនិងគ្បាកែគ្ប្ជ្ញតាមដេរុផលរឺ 
“មាន”  រ ី ឯយូរ ឬ ឆ្ប្ ់ អាគ្ស័យដលើ
គ្ពេះដររគ្ពេះរុណគ្រប្អ់្ងគ និងប្ងប្អូនរមួ
ជ្ញរិទាាំងអ្ស់គាន  ។ គ្រងច់ាំណុចដនេះ សូម
ែកគ្សងក់ាំណាពយ រប្ស់សកមមរនមាន ក ់
ែូចរដៅ ៖ 

“គ្សឡញ់ដករដោេះពីែូនតា 
រាំដណលសាវតារពីយូរយា 
ឥ ូវែល់ដវនដខមរគ្រប្គ់ាន  
ប្នតទាមទាររងដ់របាន ។ ” 
ជ្ញទីប្ញ្េប្ ់ ខាុ ាំគ្ពេះករណុា ខាុ ាំបាទ 

សូមដងលងអ្ាំណររុណ យា៉ា ងគ្ជ្ញលដគ្ៅ 
ចាំដ េះោរគាាំគ្ទសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម 
ពីសាំណាកប់្ងប្អូនដខមរគ្រប្រ់ាំពូក ។ សូម
ដងលងអ្ាំណររុណផងដែរ ែល់អ្ងគោរោរ 
 រសិទធិមនុសស អ្ងគោរសារពរ័ម៌ាន និង 
រោឋ ភបិាលនានា ដែលមានសេរែឋអាដម
រកិនិងសភាអឺ្រ ៉ាបូ្ជ្ញដែើម ។ ោររាំនយួ   
សមាា រៈ សាម ររី និងមដធយបាយ រប្ស់
ដលាកអ្នក ប្ងប្អូន ដគ្ប្ៀប្បាននឺងអុ្កស ី
ដេសនដយាងែដងាើម  សគ្មាប្អ់ាយុរីវរិ 
ថ្នវសនាដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម ឲ្យបានដៅឋរិ 
ដងរចីរោល ។ 

ជក្ោ ខ្ខែរកមពុជាក្រោម  
ជាអមតៈ !                         

ោណាោ,ថ្ងៃទី ២៥  ដខធនូ ឆ្ន ាំ ២០១០    
   ក្ោ រ៉ឹម ងុង  

 អ្ធិប្រីសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម 

សារលខិិតអរអរសាទរឆ្ន ងំែី ររ្ ់ក្ោក ក្ោ រ៉ឹម ងុង អធិរតី ្ហព្័នធខ្ខែរកមពុជាក្រោម 

ដលាក ដតា រឹម ងុង អ្ធិប្រីសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម  ។  របូ្ងរ www.khmerland.net 

អ្រីរគ្ពេះសងឃដខមរដគ្ោមទាាំង ៥ អ្ងគដៅដខរតឃល ាំង និង គ្ពេះដររគ្ពេះរុណ ទឹម សាខន ដែលគ្រវូបានអាជ្ញា ធរដវៀរណាមចាប្ោ់ករុ់រោលពីឆ្ន ាំ ២០០៧ ដៅកមពុជ្ញដគ្ោម ។ 

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


សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៤ 

ព្័ត៌មានជាតិ 

ដោយ ថាច ់គ្បី្ជ្ញ ដរឿន 
ដលាកយាយ សឺង ធី ដងម ដកើរឆ្ន ាំ 

១៩១១ គ្រូវជ្ញប្អូនគ្សីដៅរប្ស់ប្ណឌិ រ    
សឺង ង៉ាុក ថាញ់ ដែលមានដែើមកាំដណើ រ 
ដៅភូមរិរីរដគ្ៅ គ្សុកកាំពងធ់ាំ ដខរតគ្ពេះ
គ្រ ាំង ដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម (ប្ចេុប្បននយួ
នៈ Ấp Kỳ La xã Hòa Thuận huyện 
Châu Thành tỉnh Trà Vinh) សពាថ្ងៃ
រស់ ដៅគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ បានទទលួមរណ
ភាពដេើយ កនុងរនាម នយុ ១០២ ឆ្ន ាំ ដៅ
ដវលាគ្ពឹកថ្ងៃ ទី ០២ ដខមករា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
កនលងដៅដនេះ ។ 

សពគ្រូវបានយកដៅែាំកល់ និង
ដរៀប្ ចាំដធាើពិធីបុ្ណយដៅតាមគ្ប្ថ្ពណីគ្ពេះ

ពុទធសា សនាដៅវរតសាំដរាងអ្ដណត រ ភូមិ
ដគ្ចស សកក រភ់នាំដពញងមី ខណឌ ដសនសុខ 
រារធានីភនាំដពញ ។  

សូមប្ញ្ញា កថ់ា ប្ណឌិ រ សឺង ង៉ាុក  
ថាញ់ (ភាសាអ្ងដ់រលសៈSon Ngoc 
Thanh , ភាសាយួនៈ Sơn Ngọc 
Thành) ដកើរឆ្ន ាំ ១៩០៨ សាល ប្ ់១៩៧៧ 
ដៅកនុងរុករីវ៉ា  (Chí Hòa) រប្ស់ប្កស
កុមមុយនិសតយួន ។ ជ្ញអ្រីរនាយករែឋម
គ្នីដខមរឆ្ន ាំ ១៩៤៥ និង ១៩៧២ ,ជ្ញអ្រីរ
គ្ប្ មុខចលនាដខមរដសរ ី និងកងកមាល ាំង
ពិដសសដខមរ និងជ្ញអ្នកបានប្ដងកើរសារ
ពរ័ម៌ានជ្ញភាសាដខមរ មុនែាំបូ្ងដៅកមពុជ្ញ
ដ ម្ េះ «នររវរត» នាឆ្ន ាំ ១៩៣៦ ៕  

រអូនរ្កី្ៅររ្រ់ណ្ឌិ ត ្ងឺ ង ុក ថាញ ់ទទួលមរណ្ភាព្កនងុរព្ះជនែ ១០២ ឆ្ន  ំ 

ដៅថ្ងៃអាទិរយ ទី ០២ ដខមករា  
កនលងដៅដនេះ សាខាសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញ
ដគ្ោមគ្ប្ចាាំទីគ្កុង ុងបិ្ច ថ្នរែឋោលីេា
ដនៀ ភារខាងរបងូសេរែឋអាដមរកិ បាន
ដប្ើកអ្ងគគ្ប្រុាំមយួ ដគ្ោមោរដរៀប្ចាំដ ើង 
ដោយអ្នកគ្សី ថាច ់ សូផ្លន គ្ប្ធាន
សាខា និងដលាកដកៀង រមណីអ្នុគ្ប្ធាន
សាខាសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមភារខាង
របងូ ថ្នរែឋោលីេា័ដនៀ ដែលមានសមា  
រិកនិងសមារិោចូលរមួយា៉ា ងដគ្ចើនកុេះករ 
ដគ្ោមអ្ធិប្រីភាពដលាកសឺងសដគ្មចអ្រគ 
នាយកពរ័ម៌ានសេពន័ធ ដែើមបដីធាើរបាយ
ោរណ៍ គ្ប្ចាាំឆ្ន ាំរប្ស់ខលួននិងពិដគ្គាេះ
ពិភាការុាំវញិដផនោរកនុងែាំ ដណើ រដឆ្ព េះដៅ 
យកសិទធិសដគ្មចវសនាខលួន ដោយខលួន 
ឯង ពីនឹមអាណានិរមយួនប្ចេុប្បនន រមួ
ទាាំងោរដបាេះដឆ្ន រដគ្រើសដរ ើសដមែឹកនាាំ ងមី 
សគ្មាប្អ់ាណរតិោលឆ្ន ាំ ២០១១ និង 
២០១២ គ្សប្តាមលកខន័តិកៈរប្ស់សេ 
ពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម ដែលគ្ប្ធានសាខា
សេពន័ធពីរឆ្ន ាំដបាេះដឆ្ន រមតង ។  

អ្នកគ្សី ថាច ់ សូផ្លន គ្ប្ធានសា 
ខាសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម ភារខាង
របងូថ្នរែឋោលីេា័ញា៉ា  បានដ ើងចាំណាប្ ់
អារមមណ៍អ្ាំពីសកមមភាពដផសងៗ ថ្នោរ 
វវិឌ្ឍនរ៍ប្ស់សេពន័ធដៅរាំប្ន ់ ោលីេា
ដនៀ ភារខាងរបងូ ដោយបានដោរសរ 

ដសើរ ចាំដ េះសមារិកោរប្ស់ខលួនជ្ញនិចេ
ោលដរងដរយកចិរតទុកោកគ់ាាំគ្ទចល 
នាសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម ដែលជ្ញអ្ងគ
ោរជ្ញរិរប្ស់ដខមរដគ្ោម ។ អ្នកគ្សី ថាច ់
សូផ្លន កប៏ានមានគ្ប្សាសនរ៍ាំរាប្ែល់
អ្ងគគ្ប្រុាំផងដែរថា ោលពីថ្ងៃទី ១១ និង 
១២ ដខធនូ ឆ្ន ាំ ២០១០ កនលងដៅងមីៗដនេះ
សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម បានដប្ើកអ្ងគ
សននិបារគ្ប្ចាាំឆ្ន ាំ ដៅទីគ្កុងអូ្ដ នែូ ថ្ន
រែឋផលរោី ដែើមបបុី្កសរបុ្លទធផលោរករ 

រប្ស់រណៈកមមោរនាយក, រណៈកមម
ោរកណាត ល,គ្ប្ធានសាខា, គ្ប្ធានរាំ 
ប្ន ់ , រាំណាងទាីប្ និងរាំណាងទីគ្កុងជ្ញ
ដែើម កនុងរយៈដពលមយួឆ្ន ាំ និងពិនិរយ 
ដ ើងវញិ នូវដផនោរែាំដណើ រដឆ្ព េះដៅយក
សិទធិសដគ្មចវសនាខលួន ដោយខលួនឯង 
ដៅដែនែីកមពុជ្ញដគ្ោម ។ 

ទាកទិ់ននឹងអ្ងគសននិបារគ្ប្ចាាំឆ្ន ាំ 
ដៅរែឋផលរោីដនាេះ ដលាក ដកៀង រមណី អ្នុ
គ្ប្ធានសាខា សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម 

ភារខាងរបងូ ថ្នរែឋោលីេា័រដនៀ ដែល
ដទើប្ដរគ្រ ប្ពី់ោរចូល រមួអ្ងគសននិបារ 
គ្ប្ចាាំឆ្ន ាំ ដៅទីគ្កុងអូ្ដ នែូ កនុងដពលងមីៗ
ដនេះ កប៏ាន ាំនាាំនូវរបាយោរណ៍ដផសងៗ 
និងដផនោរសគ្មាប្ឆ់្ន ាំ ២០១១ ថ្នសេ
ពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមរគ្មាប្ ែល់អ្ងគគ្ប្រុាំ
ដនាេះផងដែរ ។ 

ប្នាា ប្ពី់អ្ងគគ្ប្រុាំបានពិភាកា និង
សាត ប្នូ់វវរមិនជ្ញដគ្ចើនរបូ្ មានគ្ប្សាសន៍
អ្ាំពីលទធផលដជ្ញររយ័ និងោរវវិឌ្ឍន ៍

រប្ស់ សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមដនាេះរចួ
មក អ្ងគគ្ប្រុាំកប៏ានសដគ្មចដរៀប្ចាំដបាេះ
ដឆ្ន រដគ្រើសដរ ើស គ្ប្ធានសាខាសេពន័ធ
ដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមគ្ប្ចាាំទីគ្កុង ុងបិ្ច តាម 
ោរកណរ ់ ២ ឆ្ន ាំមតងរប្ស់សេពន័ធ ។ 
អ្ងគ គ្ប្រុាំបានដបាេះដឆ្ន រដគ្រើសដរ ើសដលាក 
ោញ់ ឃុរ ជ្ញគ្ប្ធានសាខា, ដលាក រយ័ 
បូ្រនិា ជ្ញអ្នុគ្ប្ធាន និងដលាក ថាញ់ ឆ្ន ់
ជ្ញអ្នុគ្ប្ធានទី ២ ថ្នសេពន័ធដខមរកមពុជ្ញ
ដគ្ោមគ្ប្ចាាំទីគ្កុង ុងបិ្ច ។ 

ដលាក ោញ ឃុរ គ្ប្ធានសាខា
សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម គ្ប្ចាាំទីគ្កុង
 ុង បិ្ច ដែលបានោរគាាំគ្ទពីអ្ងគគ្ប្រុាំ 
ដោយសាំដ ងដឆ្ន រភារដគ្ចើន បានគ្ប្ 
សាសនអ៍្ងារករែល់ទឹកចិរតប្ងប្អូន ទាាំង
អ្ស់គ្រូវដររយួ គាន  ដែើមបផីលគ្ប្ដយារន៍
សេពន័ធ ។  

ដលាក រយ័ បូ្រនិា មានដែើមកាំដណើ រ
នូវដខគ្រកាំពរ ដែលជ្ញប្ដ់ឆ្ន រជ្ញអ្នុគ្ប្ 
ធាន បា នមានគ្ប្សាសនដ៍រៀប្រាប្អ់្ាំពីគ្ប្ 
វរតិសដងខប្និងខិរខាំគ្បឹ្ងដគ្ប្ងែឹកនាាំសេ 
ពន័ធ ឱយបានសដគ្មចដជ្ញររយ័ែូចដោេះ  
ទីម៉ារខាងដកើរ ។ 

សូមប្ញ្ញា ករូ់នថា អ្ងគគ្ប្រុាំបាន
ចាប្ដ់ផតើមពីដមា៉ា ង ២ និង ៣០ នាទី លាៃ ច 
រេូរែល់ ដមា៉ា ង ០៥ និង ៣០ នាទី
រដសៀល ៕  VOKK 

សាខា្ហព្័នធខ្ខែរកមពុជាក្រោម ក្ៅទីរកុងឡងុរិេ ក្រើកអងគររជុំក្ប្តះក្ឆ្ន តក្រជើ្ក្មដ៉ឹកនាងំែី 

 

កិចេគ្ប្រុាំែាំណាចឆ់្ន ាំ ២០១០ រប្ស់សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម ោលពីថ្ងៃទី ១០ - ១១ និង ១២ ដខធនូ  ។ 

    ដលាកយាយ សឺង ធី ដងម ដកើរឆ្ន ាំ ១៩១១ សាល ប្ ់ថ្ងៃ ទី ០២ មករា ២០១១  ប្ណឌិ រ សឺង ង៉ាុក ថាញ់ 

 ិទយុ្ កំ្ឡងកមពុជាក្រោម ដចញផាយដរៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈដរេទាំពរ័ www.vokk.net 



សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៥ 

ព្័ត៌មានជាតិ 

ែូចប្ងប្អូនដខមរដគ្ោមទាាំងអ្ស់ 
បានែឹងគ្សាប្ដ់េើយថា រោឋ ភបិាលយួន
ដរងពយយាមអ្នុវរតនដយាបាយ គាប្
សងករ ់ សពាដប្ប្យា៉ា ងចាំដ េះដខមរដគ្ោម
ដយើង ទាាំងអ្ស់គាន  មានោគាប្សងករ់
ែល់ោររកា គ្ប្ថ្ពណី ទាំដនៀមទមាល ប្ដ់ខមរ
ដយើង បិ្ទមនិឱយដរៀនអ្កសរសាស្តសតជ្ញរិដខមរ 
ោររបឹ្អូ្សែីធលី សិទធិកនុងោរដធាើែាំដណើ រ ោរ
សាត ប្វ់ទិយ ុ និងដមើលទូរទសសន ៍ និងកិចេ
គ្ប្រិប្រតិគ្ពេះពុទធសាសនាដែលដយើងទាាំង
អ្ស់គាន  បានរកាែាំដណលដករែូនតា តាាំង
ពីរាប្ ់នឆ់្ន ាំមកដេើយ ។ល។ តាមោរផត
ល់ដយាប្ល់ពីអ្នករាំនាញោរដផនកសិទធិ
មនុសស ជ្ញអ្នកទទលួប្នាុកដធាើោររវ៉ាឱយ
ដយើងតាមផលូវចាប្ ់ រឺដយើងទាាំងអ្ស់គាន ជ្ញ
រនរងដគ្គាេះ ដនាេះឯង ជ្ញអ្នករាំនាញោរែ៏
សាំខានដ់គ្ េះដយើងែឹងដរឿងដគ្ចើនជ្ញងដរ។   

ែូដចនេះ ដែើមបជី្ញរបាយោរណ៍ ឱយ
ពិភពដលាកបានែឹងគ្រួរគ្ជ្ញប្ នូវសាែ ន
ោរណ៍ពិរជ្ញកដ់សតង ដែលកាំពុងដកើរ
មាន ដលើទឹកែីភូមគិ្សុក រប្ស់ដយើងទាាំង
អ្ស់គាន រឺទាមទារឱយមានោរចូលរមួយា៉ា ង
សកមម ពី ដយើងជ្ញដខមរដគ្ោមគ្រប្់ៗ របូ្ ។ 

សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមបាន
ដចញផាយនូវដប្ប្ប្ទមយួ សគ្មាប្ប់្ង
ប្អូនដែលបានវលិគ្រ ប្ពី់ ែាំដណើ រដៅ
ដលង គ្សុកកាំដណើ រវញិរយួ ប្ាំដពញ ។ 
ោរប្ាំដពញដប្ប្ប្ទដនេះ ជ្ញោរសាា ប្សាង់
ពីសាែ នភាពទដួៅដែលដគ្ប្គ្បួ្ល ខុស
សាែ នភាពដែើម ដោយសារោរប្ងខិរប្ងខាំ 
រប្ស់ពកួកុមមុយ    និសតយួន ។ ដែើមបរីយួ 
ោរ រែល់សុវរែិភាពរប្ស់ប្ងប្អូន សេ
ពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមសនយថា នឹងដងរកា
ោរផតល់ពរ័ម៌ានដនេះ ជ្ញឯកសារសមាៃ រ់

ជ្ញនិចេ ។ សូមរាំរាប្ប្ញ្ញា កថ់ា ប្ងប្អូន
មនិបាចយ់កគ្កោសដនេះដៅតាមខលួនដៅ
កមពុជ្ញដគ្ោមដទ រឺគ្គានដ់រដធាើោរករ់
សមាគ ល់ចងចាាំកនុងចិរត លុេះែល់វលិគ្រ
 ប្ម់កវញិសឹមប្ាំដពញ ដេើយដផាើ ឬ 
Email ឬ Fax មកអាស័យោឋ នែូចខាង
ដគ្ោមដនេះ៖ 

Khmer Kamuchea-Krom 
Federation 
P.O. Box 193 
Pennsauken , NJ08110 
Tel. 856-655-3838  
Fax.856-655-1503 
Email: info@khmerkrom.org 
ោរ្ទង់មតិកនងុដំក្ណ្ើ រ 

ទ្សនាកមពុជាក្រោម 
១.ដ ម្ េះ.................................. 

២.ទាំនាកទ់ាំនង.......................... 
៣-ដរើអ្នកបានដៅទសសនាកមពុជ្ញ

ដគ្ោមពីថ្ងៃណា?  
៤-ភូមណិាខលេះដែលអ្នកបានដៅ

ដឃើញ ? (សូមផតល់ដ ម្ េះភូមជិ្ញដខមរនិង
ជ្ញយួន ) 

៥-សូមរាយដ ម្ េះសមារិកគ្រួសារ
ដែលអ្នកបានដៅរបួ្ ដរើថ្ងៃដគ្ោយដយើង
អាចទាកទ់ងជ្ញមយួបានដែរឬដទ? 

៦-ដរើអ្នកបានដៅវរតដែរឬដទ ? ដរើ
វរតដនាេះមានលកខណៈយា៉ា ងែូចដមតច ? ដរើ
គ្ពេះសងឃបានប្ដគ្ងៀនភាសាដខមរឬដទ ? 
ដរើមានកមមវធីិវប្បធមដ៌ៅកនុងវរតដែរ ឬ ដទ 

៧-ដរើសកមមភាពគ្ពេះពុទធសាសនា
បានគ្រូវគ្ប្រិប្រតិកនុងសេរមដខមរដែរ ឬ 
ដទ?  

៨- សូមរាយដ ម្ េះសកមមរនដខមរ

ដគ្ោមដែលអ្នកបានរបួ្ ដរើថ្ងៃដគ្ោយ អ្នក
ដនាេះអាចចូលរមួោរករដែរឬដទ? 

៩-សកមមភាពរ ាំដលាភសិទធិមនុសស
ដែលអ្នកបានដឃើញដកើរមានចាស់ជ្ញង
ដរដៅកនុងភូមគិ្សុក?  

១០-ដរៀប្រាប្អ់្ាំពីរចនាសមពន័ធ ថ្ន
លកខណៈេិងាដែលដខមរដគ្ោម កាំពុងដរ
របួ្គ្ប្ទេះ ។ 

១១-ដរើដខមរដគ្ោមទាាំងអ្ស់គាន  ដៅ
អាចដចញចូលបានជ្ញមយួែីទឹកមររ៌ គ្ប្ 
ថ្ពណីរប្ស់ដរដែរឬដទ ?  

១២-  ដរើអ្នកចងប់្ដនែមដសចកតី
សដងករ ែល់សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម 
ដែើមបកិីចេដលើករដមកើង និងោរ រសទធិ
មនុសស ?  

សូមប្ាំដពញ ដេើយដផាើមក ជ្ញមយួ
មនុសសដែលអាចទាកទ់ងបាន ៕ 

ក្្េករីជូនដំណ្៉ឹ ងអំព្ីោរក្ធវើដំក្ណ្ើ រក្ៅទ្សនាខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 
 ដែើមបបីានគ្ជ្ញប្ពសីាែ នភាពសិទធមិនុសសដខមរដគ្ោមដៅដែនែកីមពុជ្ញដគ្ោម ឬ ភារខាងរបងូថ្នគ្ប្ដទសដវៀរណាម សពាថ្ងៃ មានោរធូរគ្សាយ ឬ ធៃនែ់ល់កគ្មរិណា ដែលជ្ញនចិេោលរនជ្ញរិ
ដែើមដខមរដៅកមពុជ្ញដគ្ោមជ្ញរនរងដគ្គាេះដោយោររ ាំដលាភសិទធពិសីាំណាករ់ោឋ ភបិាលប្កសកុមមុយនសិតដវៀរណាមដនាេះ  ដទើប្សេពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោម (KKF) ដែលមានទសីាន កោ់រដៅសេរែឋដមរកិ នងិជ្ញ
សមារកិថ្នអ្ងគោរគ្ប្ជ្ញជ្ញរនិងិគ្ប្ជ្ញរនគាម នរាំណាង (UNPO) បានដធាើគ្ប្ជ្ញមរមិយួដែលបានដចញផាយតាមរយៈដរេទាំពរ័ វទិយសុាំដ ងកមពុជ្ញដគ្ោម (www.vokk.net) រូនចាំដ េះប្ងប្អូនដខមរនងិ
ដខមរដគ្ោមដៅរុាំវញិពភិពដលាកដែលមានឱោសដធាើែាំដណើ រដៅសួរសុខទុកខសាចញ់ារដិៅគ្សុកកាំដណើ រឯដែនែកីមពុជ្ញដគ្ោម  បានដឃើញទែិឋភាពពរិថ្នោររស់ដៅរប្ស់ពលរែឋដខមរដគ្ោមយា៉ា ងណាដនាេះ   
កស៏េពន័ធដខមរកមពុជ្ញដគ្ោមបានសាំណូមែល់អ្នកែាំដណើ រទាាំងឡយរយួ ផតល់ជ្ញែាំណឹងមានខលមឹសារែូចខាងដគ្ោមដនេះ ៖ 

រុក្ខជាតិទ ាំងឡាយដុុះពេញព្េឹក្ា 
សព្រស់លាស់លូតថ្លា ព្រប់ពេលា 
ព ុះថ្នរព្សឡាញ់រាល់ទិន្នទិវា 
ប្បាក្ប្តប្ញែរនាមាេូជទុ ចរតិ  ។ 
បាំពាន្រ ាំពលាភជិុះជាន្់ឋាន្ទី 
ពសទើរសូន្យជន្មជីេរុីក្ខជាតិជិត 
េូជេលាិ ិ៏ប្ញែរសាមាន្យគ្មម ន្ព ុះរិត 
រតឹរួតមាច ស់សារិ៍េិតឥតខ្លា  ប្ព្ក្ង ។ 
វារេ័ទធេន្ធ័ជុ ាំរុ ាំព ើជាមាច ស់ 
ភ័ក្រក្តឃ្មឹក្ព្ាស់េុាំព ុះខ្លម ស់ពរឯង 
វាយឫក្សងកត់ពរៀបមាច ស់ក្ព្ក្ប្លង 
អាេូជប្ញែរប្ញងប្រងនឹ្ងសាា ប់ក្ថ្ៃណា ។ 

ព ុះមាន្រាំនិ្តព្វើេុតព្ែើញាួន្ 
ញុស ាប់ព្ាប់ពឃ្ាៀងក្បួន្ឲ្យពរាត  
រុក្ខជាតិទ ាំងឡាយក្នុងប្ដន្ក្រុណា 
ឲ្យប្ញែរព្ែើសង្ខខ ររស់ជារួយ  ។ 
ពព្ពាុះព ើសេវទីពភទសាូត ិតតជា 
រិន្នឹ្ក្សាម ន្ប្ញែរមារពាលរលួយ 
រស់េឹងសាសន្ិ៏ពរហាពរបងអួយ 
ជាតិមាច ស់ពក្ើតទុក្ខព្េួយអាប់សិរ ី ។ 
ក្ៃអស់រុក្ខជាតិញមីឃ្មម តព្េួតក្ដ 
សម័ព្រព្រប់ាយព្បល័យប្ញែរអព្បិយ 
កុ្ាំឲ្យជិុះជាន្ប់ាំបាត់សិរ ី
ឲ្យេូជប្ញែរក្សណិក្សយ័ពយើងមាន្សិទធិ ។ 

ពព្បៀបរក្សងគរប្ញមរយាំរាល់ក្ថ្ៃ 
ទឹក្ដីប្េងអនាា យពក្រាលេិត 
រត៌ក្ដូន្ាពញររាសុ រតិ 
ប្ញមរពព្ារមាច ស់ដីេិតយួន្ព្តួតព្ា ។ 
យួន្រស់ជិតប្ក្បរប្ញមរសុទធ ិតតជា 
បុក្រុក្ទុក្ខពេទនាព្រប់ពរហា  
រិន្ប្ព្ក្ងរប្អងមាច ស់ដីដូន្ា 
ក្ាំេូជយួន្ឫសា ិតតពោលពរសៀត ។ 
អាណិតប្ញមរពព្ារតស ូសិក្ា 
បញ្ចប់ថ្លន ក្់បរញិ្ញា ពព្ ើន្ពព្ពាងព្ពាត 
ពដើរបបីាំពរ ើប្ញមរនិ្ងប្ថ្ជាតិ 
ប្តយួន្ពព្បើលប ិពសនៀតប្ញមរគ្មម ន្ារ ។ 

បិទសិទធិសិក្ាអក្សរសាក្រសតប្ញមរ 
ឲ្យពរៀន្ប្ដរប្តប្ក្ប្ព្បេញិ្ញា សា 
បិទទ ាំងទាំពន្ៀរទមាា ប់ពញររា 
ពតើប្ញមរបដឹងន្រណាជួយព ុះព្សាយ? ។ 
ព នុះពៃើយសូរប្ញមរព្បុសព្សីទ ាំងអស់ 
ប្ញមរពព្ារ ក្ណាដ ល រស់ពព្ៅឯអាយ 
ពព្ាក្ព ើងព្សុុះគ្មន ឲ្យបាន្ព្របា់យ 
ទរទរនូ្េតក្រាសិទធិរក្េញិ  ។ 
េូជប្ញែររិន្ញុសេីពោរយួន្ព ើយ 
សូរប្ញមរកុ្ាំក្ពន្តើយបដឹងពយ ៀក្រិញ 
េីបទរ ាំពលាភសិទធិប្ញមរជុាំេញិ 
ពនាុះប្ញមរ្ុតពទពរនញរស់សុញសាន្ត ៕ 

កំណាព្យ                     ក្ោយ ថាេ់  ្កំ្ណ្រ ព្ិ្ព្ុល លលិព្ិ្ព្ុល លលិព្ិ្ព្ុល លលខិ្ខែរខ្ខែរខ្ខែរ   

យនួ ជ្ញជ្ញរិសាសនម៍យួដែលចូលចិរត្ ល ន នទឹកែីអ្នករិរខាងតាមរដប្ៀប្ដអ្ប្អ្ប្ ដពលបានដៅរីរដេើយដធាើទុកខបុ្កដមនញដលើមាេ ស់គ្សកុដគ្ប្ៀប្ែូចរកុខជ្ញរិដខារដរងដរាលមនុសសមាន ឲ្យរមាស់ដៅត គ្កហាយឥរគ្សានត ។ 



សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៦ 

ររ តរិសាស្ត្រ 

ដោយ ដោយ តាាំង សារា៉ាោ/RFA 
ោលប្រដិចេរផាយៈ 2011-01-07 
មនុសសមយួចាំននួចារទុ់កថា ថ្ងៃ ៧ 

មករា រឺជ្ញថ្ងៃចាប្ដ់ផដើមថ្នោរោកនឹ់មគ្រួរ
គ្តារប្ស់គ្ប្ដទសដវៀរណាម មកដលើគ្ប្ 
ដទសកមពុជ្ញ ។ 

គ្កុមអ្នកគ្សាវគ្ជ្ញវអ្ាំពីគ្ប្វរតិសាស្តសត
កមពុជ្ញមយួចាំននួ មានទសសនៈថា រោឋ ភិ
បាលកមពុជ្ញចាប្ពី់ថ្ងៃទី ៧ ដខមករា ឆ្ន ាំ
១៩៧៩ រេូរែល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ រឺជ្ញរោឋ ភិ
បាលខុសចាប្ ់ ដេើយរាល់សនធិសញ្ញា  ឬ
កិចេគ្ពមដគ្ពៀងទាាំងឡយណា ដែលដធាើ
ដ ើងរវងកមពុជ្ញ និងប្រដទសកនុងរយៈ
ដពលដនាេះ រឺជ្ញោរខុសចាប្ទ់ាាំងអ្ស់ ។ 

ដលាកប្ណឌិ រ ដៅ ម៉ាុង ថ្េ ដែល
ជ្ញអ្នកឃល ាំដមើល អ្ាំពីសាែ នោរណ៍រប្ស់ 
កមពុជ្ញ មានគ្ប្សាសនថ៍ារោឋ ភបិាលថ្ន
រប្ប្សាធារណរែឋគ្ប្ជ្ញមានិរកមពុជ្ញ កនុង
កាំ ុងទសវរសរទី៍ ៨០ គ្គានជ់្ញភារីមយួ
កនុងចាំដណាមភារីធាំៗ ចាំននួ ៤ ដៅ
ដគ្ោយរប្ប្ដខមរគ្កេម ។ ភារីទាាំងប្នួ
ដនាេះរមួមាន ភារីកមពុជ្ញគ្ប្ជ្ញធិប្ដរយយ
រប្ស់ដខមរគ្កេម ភារីរណសិរសរ ាំដោេះគ្ប្ជ្ញ
ជ្ញរិដខមររប្ស់សដមដច សឺន សាន ភារី
េ ាុន សីុន បិុ្ច រប្ស់គ្ពេះបាទ      
នដរារតម សីេនុ និងភារីរែឋកមពុជ្ញរប្ស់
ដលាក េ ុន ដសន ។ 

អ្រីរគ្ប្ធានចលនានិសសរិដែើមប ី
លទធិគ្ប្ជ្ញធិប្ដរយយ ដលាក អ្ ុ៊ុំ សាំអាន 
មានគ្ប្សាសនថ៍ា សនធិសញ្ញា ដែល    
កមពុជ្ញមានចុេះកិចេគ្ពមដគ្ពៀងជ្ញមយួដវៀរ
ណាម កនុងកាំ ុងោរគ្រប្គ់្រងរប្ស់ដវៀរ
ណាមោលពីទសវរសទី ៨០ ដនាេះ រមួ
មានសនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ១៩៨២ 
១៩៨៣ និងសនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ។ 

ដលាក អ្ ុ៊ុំ សាំអាន មានគ្ប្សាសន៍
ប្នតថា សនធសិញ្ញា ទាាំងដនេះបានដធាើឲ្យបារ់
ប្ងទឹ់កែីកមពុជ្ញរាប្ ់នរី់ ូដម៉ាគ្រគ្កឡ
ដៅគ្ប្ដទសដវៀរណាម។ 

សនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ សដីពីសនតិ
ភាពមរិតភាព និងកិចេសេគ្ប្រិប្រតិោររ
យៈដពល ២៥ ឆ្ន ាំ និងប្នតជ្ញសា័យគ្ប្វរតិរ
យៈដពល ១០ ឆ្ន ាំមដង ដែលចុេះកិចេគ្ពម
ដគ្ពៀងដៅថ្ងៃទី ១៨ ដខកុមាៈ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ 
រវងដលាក ដេង សាំរនិ គ្ប្ធានគ្កុម
គ្បឹ្កាគ្ប្ជ្ញមានិរកមពុជ្ញ ជ្ញមយួដលាក 
ផ្លាំ វ៉ា ន ់ ែុង (Pham Van Dong) 
នាយករែឋមស្តនតថី្នគ្ប្ដទសដវៀរណាម។ 

សនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ សដីពីរាំប្ន់
ទឹកគ្ប្វរតិសាស្តសត ដែលដធាើដ ើងដៅថ្ងៃទី៧ 
ដខកកកោ ឆ្ន ាំ ១៩៨២ រវងដលាក េ ុន 
ដសន រែឋមស្តនតគី្កសួងោរប្រដទសកមពុជ្ញ 
ជ្ញមយួដលាក ដងាៀង កឺថាច ់ (Nguyen 
Co Thach) រែឋមស្តនតីគ្កសួងោរប្រដទស

ដវៀរណាម ។ តាមរយៈសនធិសញ្ញា ដនេះ 
ភារីដវៀរណាមបានោរយ់កដែនសមុគ្ទ
រប្ស់កមពុជ្ញទាំេាំ ១ មុនឺរី ូដម៉ាគ្រោដរ ៉ា 
ដែើមបគី្រប្គ់្រងរមួគាន  ។ 

ចាំដណកសនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨៣ 
វញិ សដីពីដគាលោរណ៍ដែើមបដីោេះគ្សាយ
គ្ពាំដែន និងកិចេគ្ពមដគ្ពៀងសដីពីលកខនតិកៈ
គ្ពាំដែន ដែលប្ដងកើរដ ើងដៅថ្ងៃទី ២០ ដខ
កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៨៣ រវងដលាក េ ុន ដសន 
រែឋមស្តនតីគ្កសួងោរប្រដទសកមពុជ្ញ ជ្ញមយួ
ដលាក ដងាៀង កឺ ថាច ់ រែឋមស្តនតីគ្កសួងោរ
ប្រដទសដវៀរណាម ។ សនធិសញ្ញា ដនេះ ដធាើ
ដ ើងដែើមបរូីសគ្ពាំដែនងមីមយួដផសងដទៀរ 
រវងគ្ប្ដទសទាាំងពីរ ដោយមនិដផអកដលើ
ដផនទីដែលរមកល់ដៅកនុងអ្ងគោរសេគ្ប្ 
ជ្ញជ្ញរិ ដោយសដមដចគ្ពេះបាទ នដរារតម 
សីេនុ ជ្ញរោឋ ភបិាលថ្នរប្ប្រាជ្ញនិយម
កនុងឆ្ន ាំ ១៩៦៤ ដនាេះដ ើយ។ 

ឯកសាររប្ស់រណៈកមាម ធិោរគ្ពាំ
ដែនកមពុជ្ញ ដែលមានមូលោឋ នកនុងគ្ប្ 
ដទសបារា ាំង បានប្កា ញថា ដែើមបអី្នុវរតន៍
សនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨៣ ដនេះឲ្យមានគ្ប្ 
សិទធភាព ដលាក ចាន ់សីុ នាយករែឋមស្តនតី
កមពុជ្ញ នាែាំណាកោ់លដនាេះ បានដចញ
សារាចរមយួ ដៅថ្ងៃទី ០៩ ដខរុលា ឆ្ន ាំ
១៩៨៣ តាមោរចងប់ានរប្ស់រោឋ ភបិា
លដវៀរណាម ដែើមបបី្កគ ប្ែ់ល់អាជ្ញា ធរ
ដខមរ និងពលរែឋដខមរទាាំងអ្ស់ គ្រូវមាន
ករណីយកិចេរយួ សគ្មួលែល់គ្ប្ជ្ញរន
សីុវលិដវៀរណាមដែលរស់ដៅកមពុជ្ញ ។ 

ចាំដណកសនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ រឺ
ជ្ញសនធិសញ្ញា  សដីពីោរកាំណរគ់្ពាំដែន
ដគាក ដែលចុេះេរែដលខាដោយដលាក 
េ ុន ដសន រែឋមស្តនតីគ្កសួងោរប្រដទសកមពុ
ជ្ញ ជ្ញមយួដលាក ដងាៀង កឺថាច ់ រែឋមស្តនតី

គ្កសួងោរប្រដទសដវៀរណាម ដៅថ្ងៃទី
២៧ ដខធនូ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥។ 

ដៅថ្ងៃទី ១០ ដខរុលា ឆ្ន ាំ២០០៥ 
ដលាកនាយករែឋមស្តនតី េ ុន ដសន បានចុេះ
េរែដលខាជ្ញមយួដលាក ផ្លាំ វ៉ា ន ់ ថ្ខ 
(Phan Van Khai) នាយករែឋមស្តនតីថ្ន
គ្ប្ដទសដវៀរណាម កនុងទីគ្កុងហាណូយ 
(Ha Noi) ដែលជ្ញសនធិសញ្ញា ប្ដនែមដលើ
សនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ដែើមបឲី្យមានភាព
គ្សប្ចាប្ ់។ 

ដៅដខវចិេិោឆ្ន ាំ ២០០៥ ែដែល រែឋ 
សភា គ្ពឹទធសភា រប្ស់កមពុជ្ញបានអ្នុមរ័
ឲ្យសនធិសញ្ញា ប្ាំដពញប្ដនែមដនេះមានភាព
គ្សប្ចាប្ ់ ខណៈសមារិកថ្នគ្កុមគ្បឹ្កា
ឃល ាំដមើលកមពុជ្ញបានរវ៉ាថា សនធិសញ្ញា
ទាាំងដនាេះផាុយពីមាគ្តា ៥៥ ថ្នរែឋធមមនុញ្ា
ដខមរ និងផាុយពីកិចេគ្ពមដគ្ពៀងទីគ្កុងបា៉ា រសី 
ដែលដធាើឲ្យបារប់្ងទឹ់កែីកមពុជ្ញ ។ 

តាមរយៈោររវ៉ា ពីគ្កុមអ្នកឃល ាំ
ដមើលទាាំងដនេះ ដៅឆ្ន ាំ ២០០៥ ែដែល     
រោឋ ភបិាលរប្ស់ដលាក េ ុន ដសន បាន
ចាប្ខ់លួនដលាក រ ៉ាងុ ឈុន គ្ប្ធានគ្កុម
គ្បឹ្កាឃល ាំដមើលកមពុជ្ញោកព់នធនាគារថ្គ្ព
សរយៈដពលបី្ដខដេើយ រឯីសមារិកគ្កុម
គ្បឹ្កាដនេះ ដែលមានដលាក ដអ្ៀរ ចាន់
ណា ដលាក ដមនណារ ដលាក ជ្ញ មុននី 
និងដលាក សាយ បូ្រ ីសមារិកគ្កុមគ្បឹ្កា
ធមមនុញ្ា  បានររដ់រចខលួនដចញដៅដគ្ៅ
គ្ប្ដទសពីោរតាមចាប្រ់ប្ស់អាជ្ញា ធរ ។ 

គ្ប្ធានរណៈកមាម ធិោរគ្ពាំដែន 
កមពុជ្ញ ដែលមានមូលោឋ នកនុងគ្ប្ដទស
បារា ាំង ដលាក សា ន ដប្៉ាងដស មាន
គ្ប្សាសនថ៍ា តាមចាប្អ់្នតរជ្ញរិ រាល់
សនធិសញ្ញា ទាាំងឡយណាដែលដធាើដ ើង
ដគ្ោមោរគ្រួរគ្តារប្ស់ប្រដទស ឬដគ្ោម

ឥទធិពលថ្នគ្ប្ដទសណាមយួ ជ្ញសនធិ
សញ្ញា ខុសចាប្ ់។ 

ដខសប្នាា រគ់្ពាំដែនកមពុជ្ញ-ដវៀរណាម 
មានចមាៃ យ ១.២៧០ រី ូដម៉ាគ្រ លារ
សនធឹងពីដខរតររនរិរ ី ែល់ដខរតកាំពរ។ 
ចាំដណកគ្ពាំដែនសមុគ្ទរប្ស់កមពុជ្ញ មាន
ទាំេាំ ៩៥  នរី់ ូដម៉ាគ្រោដរ ៉ា ដែលលារ
សនធឹងពីដខរតកាំពរ ែល់ដខរតដោេះកុង។ 
ដលាក សា ន ដប្៉ាងដស មានគ្ប្សាសនថ៍ា 
កមពុជ្ញបានបារថ់្ផាសមុគ្ទរប្ស់ខលួនជ្ញង 
៣មុនឺរី ូដម៉ាគ្រោដរ ៉ា ចូលដៅកនុងគ្ប្ដទស
ដវៀរណាម ដែលជ្ញទាំេាំែធ៏ាំដនាេះ សឹងដសមើ
ទាំេាំថ្ផាគ្ប្ដទសដប្លេសកិ (Belgium) 
ទាាំងមូល ។ 

ដលាកប្នតថា ដោេះធាំៗ កនុងដែនស
មុគ្ទកមពុជ្ញដែលដវៀរណាមដលប្យក
តាាំងពីកាំ ុងឆ្ន ាំ ១៨០០ មានែូចជ្ញដោេះ
គ្រល់ ដេើយដគ្ោយមកគ្រូវបានប្ដូរដ ម្ េះ
ដៅជ្ញដោេះ េាូ កុក និងដោេះអាចមដ៍សេះ
គ្រូវបានដវៀរណាមដលប្យកកនុងឆ្ន ាំ ១៩ 
៥៧ ដេើយគ្រូវបានប្ដូរដៅជ្ញដោេះ ទូរូ ជ្ញ
ដ ម្ េះដវៀរណាម ។ 

គ្កុមអ្នកឃល ាំដមើល សាែ នោរណ៍    
នដយាបាយដៅកមពុជ្ញនិយាយថា រាល់
កិចេគ្ពមដគ្ពៀងទាាំងឡយ ដែលកមពុជ្ញ
ដរងដធាើដ ើង ជ្ញមយួគ្ប្ដទសរិរខាងជ្ញ 
ដរឿយៗដរសដងករដឃើញដែនែី និងសមបរតិ 
ធមមជ្ញរិរប្ស់កមពុជ្ញោនដ់រខារប្ង។់ 

ដលាក កឹម សុខា គ្ប្ធានរណ
ប្កសសិទធិមនុសស មានគ្ប្សាសនថ៍ា សនធិ
សញ្ញា ទាាំងឡយរវងកមពុជ្ញ-ដវៀរណាម 
ដគ្ោយថ្ងៃ ០៧ មករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ជ្ញសនធិ
សញ្ញា ដែលដធាើឲ្យខារគ្ប្ដយារនជ៍្ញរិជ្ញ
ដគ្ចើន ។ ដលាកប្នតថា ថ្ងៃ ៧ មករា ជ្ញ
គ្ពឹរតិោរណ៍មយួដែលពកួដខមរគ្កេមវយ

គ្ប្ហារែដណដើ មអ្ាំណាចគាន  ដេើយដៅ
ដគ្ោយថ្ងៃ ៧ មករា រឺជ្ញដរឿង ល្ ន ន
រប្ស់គ្ប្ដទសដវៀរណាម មកដលើគ្ប្ដទស
កមពុជ្ញ ដែលអ្នតរជ្ញរិដរបានែឹងឮគ្រប្់
គាន  ។ 

ដលាកនាយករែឋមស្តនតី េ ុន ដសន 
ោលពីថ្ងៃពុធ ទី ៥ ដខមករា បានគ្ពមាន
ជ្ញងមីដទៀរថា ោរដកងចាំដណញដផនកនដយា 
បាយណាមយួដលើរាំនរឆ្អឹង ្ម និង
ទឹកដភនករប្ស់គ្ប្ជ្ញពលរែឋដោយដធាើោរ
វយគ្ប្ហារថ្ងៃ ៧ មករា រឺជ្ញអ្ាំដពើអ្សីល
ធម ៌។ 

ដៅដគ្ោយរប្ប្វលពិឃែដែល
បានសមាល ប្ព់លរែឋដខមរសលូរគ្រងរិ់រ ២
លាននាក ់ ដេើយដគ្ៅពីសនធិសញ្ញា ខុស
ចាប្ទ់ាាំងឡយកនុងទសវរសឆ្ន ាំ ១៩៨០ 
ដែលដធាើឲ្យបារប់្ងទឹ់កែីដខមររាប្មុ់នឺរី ូ
ដម៉ាគ្រោដរ ៉ាដៅដវៀរណាមដនាេះ ទុកខដសាក
រប្ស់ពលរែឋដខមរដៅដរមានមនិដចេះចប្ ់។ 

ដៅដែើមទសវរស ១៩៨០ ែដែល    
រោឋ ភបិាលកមពុជ្ញ ដគ្ោមោរគ្រួរគ្តារប្ស់
ដវៀរណាម ដគ្ប្ើដគាលនដយាបាយ ក ៥ 
ដែលដកនពលរែឋដខមរ ពីទូទាាំងគ្ប្ដទស 
ចាប្ពី់អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ រេូរែល់ ៤៥ ឆ្ន ាំ 
ឲ្យចូលដៅោប្ថ់្គ្ពដៅតាមរាំប្នគ់្ពាំដែន
ដខមរ-ថ្ង ដែលដធាើឲ្យមនុសសជ្ញង ២ ដសន
នាក ់ បានប្ងរី់វរិ និងមនុសសរាប្មុ់នឺ
នាកដ់ទៀរ រប្សួពិោររេូរមកទល់សពា
ថ្ងៃដនេះ ។ គ្កុមអ្នកវភិារបានចារទុ់កគ្ពឹរតិ 
ោរណ៍ដនេះថាជ្ញរប្ប្វលពិឃែទី ២ 
ប្នាា ប្ពី់រប្ប្ដខមរគ្កេម ។ 

អ្រីរនាយករែឋមស្តនតីសមយ័សាធា 
រណរែឋគ្ប្ជ្ញមានិរកមពុជ្ញ ដលាក ដប្៉ាន 
សុវណណ  ដែលធាល ប្ជ់្ញប្រុ់កដៅគ្ប្ដទស  
ដវៀរណាមរយៈដពល ១០ ឆ្ន ាំ មានគ្ប្ 
សាសនថ៍ា ដផនោរ ក ៥ ជ្ញដផនោរ
ពិឃែប្ដនែម ។ 

មស្តនតីសាែ នទូរដវៀរណាមទាាំងដៅ
កនុងរែឋធានីវ៉ា សីុនដតាន សេរែឋអាដមរកិ 
និងកនុងគ្ប្ដទសកមពុជ្ញ មនិអាចដធាើអ្តាែ ធិ
ប្ាយបានដទចាំដ េះប្ញ្ញា សនធិសញ្ញា  និង
ោរដចាទគ្ប្ោនន់ានាថា ដវៀរណាមបាន
វរទីយកទឹកែីកមពុជ្ញរេូរមកែល់ឥ ូវ
ដនេះ ។ 

គ្កុមអ្នករវ៉ាអ្ាំពីប្ញ្ញា បូ្រណភាព
ទឹកែីនិយាយថា ដផនោររប្ស់ដវៀរណាម
កនុងោរដលប្គ្របាកទឹ់កែីកមពុជ្ញ ដៅដរ
ប្នតឥរឈប្ឈ់រតាមគ្រប្រ់បូ្ភាព។ ដៅរ
យៈដពលចុងដគ្ោយ មានដសចកដីរាយ
ោរណ៍ជ្ញដគ្ចើនអ្ាំពីពលរែឋដខមរដែលដរង
ដររអូញដរអរ និងបារមាអ្ាំពីោរបារប់្ងែី់ធលី 
ដគ្សចមាក ររប្ស់ខលួន ដែលសែិរដៅជ្ញប្គ់្ពាំ
ដែនដវៀរណាម ៕ 

 

០៧ មករា ជាថ្ងៃក្ ៀតណាមឈ្លល នពាន ? 

ពលរែឋដខមរអ្ប្អ្រសាទរថ្ងៃ ០៧ មករា កនុងសមយ័រែឋកមពុជ្ញដោយមានោរ រដមកើងឆ្យាលកខណ៍ ដមប្កសកុមមុយនិសត 
ទាាំង ៤ របូ្ រឺ  Karl Marx , Vladimir_Lenin ,Ho_Chi_Minh  និង  អាចារយ ដមៀន ។  

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
http://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Minh


សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៧ 

ក្ ៀតណាម 

ដោយ សឺង មាលា 
ដយាងតាមពរ័ម៌ាន BBC ដែល

បានដចញផាយោលពីថ្ងៃសុគ្កទី ០៧ 
ដខមករា កនលងដៅដនេះបានឲ្យែឹងថា ស 
េរែឋអាដមរកិ បានគ្ប្រិកមមចាំដ េះអ្រគរែឋ
ទូរដវៀរណាម គ្ប្ចាាំទីគ្កុង W a s 
hington សេរែឋអាដមរកិ អ្ាំពីករណី អ្នក
ោរទូរអាដមរោិាំងមាន កប់្ដគ្មើោរដៅសាែ ន
ទូរសេរែឋអាដមរកិដៅដវៀរណាម ទទលួ
រងោរគ្ប្តាយគ្ប្រប្ ់ អូ្សទាញ ផដួលដៅ
ែី ដេើយចាប្ោ់កក់នុងឡន ពីសាំណាក់
នររបាលដវៀរណាមោលពីថ្ងៃទី ០៥ ដខ
មករា កនលងដៅងមីៗដនេះ ។ 

អ្នកនាាំ កយថ្នគ្កសួងោរប្រដទស
សេរែឋអាដមរកិ បានមានគ្ប្សាសនថ៍ា 
ខលួនបានចូលដៅរួប្អ្រគរែឋទូរដវៀរណាម
គ្ប្ចាាំទីគ្កុង Washington ដែើមបដីធាើោរ
រវ៉ា ដៅនឹងករណីដែល  អ្នកោរទូរអាដមរ ិ
ោាំងមាន កប់្ដគ្មើោរដៅសាែ នទូរសេរែឋ
អាដមរកិដៅដវៀរណាម ទទលួរងោរគ្ប្ 
តាយគ្ប្រប្ ់ ពីសាំណាកន់ររបាលដវៀរ
ណាមយា៉ា ងកាំដរាលដនាេះ ។ 

សូមប្ញ្ញា កថ់ា ោលពីគ្ពឹកថ្ងៃទី 
0៥ ដខមករា ដេរុោរណ៍ដនេះបានដកើរ
ដ ើងកនុងដពល ដែលអ្នកោរទូរអាដមរកិ 
ោាំងពយយាមចងរ់បួ្ជ្ញមយួ នឹងសកមម
រនោរ រសិទធិមនុសសដវៀរណាម រឺអា  

ចារយគ្រិសតសាសនា ខាងនិោយោរូលិក 
ដលាក ដងាៀន វ៉ា ន ់លី (Nguyẽn Văn Lý) 
ខាងដគ្ៅផាេះរប្ស់គារន់ាទីគ្កុងដវ ៉ា (Huế) 
ភារកណាត ល ថ្នគ្ប្ដទសដវៀរណាម ។ 

អ្នករងដគ្គាេះរឺដលាក Christian 

Marchant  ជ្ញនាយដផនកខាងកិចេោរ
នដយាបាយគ្ប្ចាាំសាែ នទូរសេរែឋ អាដម
រកិដៅគ្ប្ដទសដវៀរណាម នាទីគ្កុងហា 
ណូយ ។ គ្កសួងោរប្រដទសសេរែឋអា
ដមរកិបានដធាើោររវ៉ាជ្ញផលូវោរតាមផលូវទូរ 
ដោយដលើកយកលកខខណឌ ថ្នអ្នុសញ្ញា
គ្កុងវដីយ៉ានណា (Vienna) សដីអ្ាំពីពិធីោរ
ោរទូរ ដែលថាគ្រប្រ់ោឋ ភបិាលទទលួ
ខុសគ្រូវ និងគ្ប្រិប្រតិតាមជ្ញោចខ់ារ 
ដែើមបធីានាសនតិសុខ និងសុវរែិភាពបុ្រគ 
លិកោរទូរ ។ 

អ្នកនាាំ កយគ្កសួងោរប្រដទសដវៀរ
ណាម អ្នកគ្សី ដងាៀន ដភឿង ក៉ា  (Nguyẽn 
Phương Nga) សនយថានឹងពិនិរយដមើល
ករណីដនេះ ដរថា មស្តនតីោរទូរនានាកម៏ាន
ភារកិចេដគារពចាប្គ់្ប្ដទសដែលដរសាន ក់
ដៅ និងប្ាំដពញោរករផងដែរ ។ 

ររួប្ញ្ញា កថ់ា បុ្ពារិរ ដងាៀន វ៉ា ន ់លី 
គ្រូវបានរុលាោរដវៀរណាម ោរដ់ទាស
ោកព់នធនាគាររយៈដពល ៨ ឆ្ន ាំ ោលពី
ឆ្ន ាំ២០០៧ ពីប្ទថាបានដឃសនា
គ្ប្ឆ្ាំងនឹងរោឋ ភបិាល ។ បុ្ពារិរ ដងាៀន  

វ៉ា នលី់ គ្រូវបានអាជ្ញា ធរបានដោេះដលងឲ្យ
ដៅដគ្ៅឃុាំប្ដណាដ េះអាសននរយៈដពល ១ 
ឆ្ន ាំ ដែើមបពីយបាលរាំងឺមហារកី ។ 

ោលពីដខធនូ កនលងដៅដនេះឯកអ្រគ 
រែឋទូរអាដមរកិគ្ប្ចាាំគ្កុងហាណូយ បាន
អ្េះអាងថា ដៅឆ្ន ាំ ២០១០ កនលងដៅដនេះ 
ដសរភីាពសារពរ័ម៌ាន គ្រូវបានអាជ្ញា ធរ    
ដវៀរណាមបានររឹប្នតឹងោនដ់រ ខាល ាំងដ ើង 
ដោយមានមនុសសរិរ ៤០ នាក ់ គ្រូវ
អាជ្ញា ធរចាប្ខ់លួន និងោរដ់ទាស ដោយ 
សារដរោរប្ដញ្េញមរិ ។ សភាអាដមរកិក៏
បានទាមទារផងដែរ ឲ្យរោឋ ភបិាលអាដម   
រកិប្ញ្េូ លគ្ប្ដទសដវៀរណាមកនុងប្ញ្ា ីដមម  
ថ្នគ្ប្ដទសរ ាំដលាភដលើសិទធិដសរភីាព ដផនក
រាំដនឿសាសនា ៕   

្ហរដឋអាក្មរកិតវ េំក្ពាះករណី្នររប្តលក្ ៀតណាមវយររហារក្លើអនកោរទូតររ្ខ់លួន 

ដលាក Christian Marchant  (ដឆ្ាង) នាយដផនកខាងកិចេោរនដយាបាយគ្ប្ចាាំសាែ នទូរ
សេរែឋអាដមរកិដៅគ្ប្ដទសដវៀរណាម  ។ www.vietnam.usembassy.gov  

ដលាក ដងាៀន វ៉ាន ់លី (Nguyẽn Văn Lý)  

មាន្មាព្ា ាប់ ប្ដលអនក្
ព្សុក្បាន្ប្ ងព យញាួន្ឯង រឺ 
“មាព្ាបួន្ ពោររួ ញាួន្ មាច ស់ជាប់
រុក្” ។ ពៃើយក្ិ៏មាន្ពរឿងក្ាំប្បាងរួយ 
ប្ដលប្តងដាំណាលតៗ គ្មន រក្ថ្ល៖ 
មាន្រនុ្សសញូ មាន ក្់មាន្បាំណង ង់ 
បាន្្ទុះរបស់អនក្ដិ៏ក្ទ ព្វើជា្ទុះរបស់
ញាួន្ ។ ពព្ាយេីរិត រូរព្វើប្្ន្ារ
ៃមត់ ត់ពៃើយ រនុ្សសញូ  ិតតពោរ
ពនាុះ ក្ិ៏បាន្ពេ សាំពាយព្វើដាំពណើ រ
ពៅដល់្ទុះប្ដលញាួន្ ង់បាន្ ពៃើយ 
ព្វើជាមាន្អាារៈពៃេៃត់រួ  ក្ិ៏
ព ើងពៅសាំេុះ ឱន្លាំពទន្រួរសរ 
ជារួយមាច ស់្ទុះ ពដើរបសុីាំសាន ក្់ពៅ
រួយយប់ប្សអក្ព ើងសឹរបន្តដាំពណើ រ 
។ មាច ស់្ទុះក្ិ៏ទទួល ព្េរឱយសាន ក្់ពៅ 
។ លុុះព្េឹក្ព ើងបុរសពនាុះ ក្ិ៏លា
មាច ស់្ទុះ ពៃើយពដើរសាំពៅពៅ្ទុះ
ពរឃុ្ាំ ក្់ពាក្យបតឹងថ្ល ជីដូន្-ជីា
ញាួន្រុន្នឹ្ងសាា ប់ពៅបាន្បន្សល់ទុក្
នូ្េ ពក្ររត៌ក្ជា្ទុះរួយញនងឱយ ប្ត
ញាួន្បាន្ពដើររក្យួរឆ្ន ាំរិន្ពឃ្ើញ
ពសាុះ ពទើបប្តរក្ដល់ភូរិពន្ុះក្ិ៏បាន្
ជួបពឃ្ើញ្ទុះព្តូេនឹ្ងភិន្ភារជីា
បាន្ប្្តផ្ត ាំពនាុះទ ាំងអស់ ។ ដូព នុះ

ញាួន្សុាំទរទរយក្្ទុះពនាុះេញិ ។ 
ពលាក្ពរឃុ្ាំក្ិ៏បាន្ពៅេិនិ្តយ រួ ក្ិ៏
សួរនា ាំមាច ស់អាំេីព្បេតតិរបស់្ទុះ ពនាុះ 
។ មាច ស់្ទុះបាន្ព្បប្ក្ក្  ់អៃង្ខក  
ថ្លរឺជា្ទុះប្ដលញាួន្បាន្ទទួលបន្ត
ពក្រេីឳេុក្ មាត យញាួន្រក្ ញាួន្ក្ិ៏បាន្
ពៅទីពនាុះជាយូររក្ពៃើយ ។ 
រនុ្សស ិតតពោរ ក្ិ៏ព្ាើយបញ្ញា ក្ភ់ាា រ 
ថ្លាលសាងសង់្ទុះពនាុះ ជីាញាួន្
បាន្រាប់ក្ត់ព្ាទុក្ទ ាំងអស់ នូ្េ ាំ 
នួ្ន្ពផ្ទ ង បាា ន្ រនូ្តរនាប និ្ង       
ជពណតើ រប្ដលព្វើេីព ើអវី ា ាំព្វើេី
ព ើអវី មាន្ប ុនាម ន្ា ាំាត រជញ្ញា ាំងជា
ព ើអវី ឯរនូ្តរនាបជាព ើអវី។មាច ស់
្ទុះបាន្ឮាពរៀបរាប់របស់បុរស ិតត
ពោរពៃើយ ក្ិ៏ពក្ើតក្តីពងឿង ្ៃល់
ព្សង្ខក្ ិតត ពព្ពាុះញាួន្រិន្ប្ដលបាន្ 
ោប់ភាឹក្នឹ្ក្ដល់ពរឿងពន្ុះពសាុះ ។ 
សាំណួរប្ដល ពរឃុ្ាំបាន្សួរេីពរឿង
្ទុះទ ាំងប ុនាម ន្ ពោរព្ាើយគ្មម ន្ញុស
បន្តិ ពសាុះ ដូ ជាជញ្ញា ាំងជាព ើ 
ព្តៀក្ឯាត រព្ាលជាព ើក្ពាុះមាន្ 
ក្ព្មាស់បីៃ ុន្ ។ រត់្ទុះជាព ើទល 
ឯជពណតើ រជា ព ើររីមាន្ាាំជាក្ 
ពាុះ ឯា ាំពព្ារបងអស់បាន្ព្តូេ

ផ្ា ស់ជាររីេញិ ។ ារេិតរឺពេល 
សាន ក្់ពៅពនាុះ បុរសពោរបាន្ពដើរ េិ
និ្តយពរើល្ទុះនិ្ងព្វើារក្ត ់ាំណាាំ
យ ងៃមត់ ត់រិន្ ឱយមាច ស់្ទុះដឹង។ 
ព យពរឃុ្ាំជាអនក្មាន្ព្បាជាែ រាក្់
ប្ដរ ឬក្ិ៏ព្តូេសាំណូក្ពោរ្ងរិន្ដឹង 
បាន្ាត់ក្តីឱយពោរពនាុះ នុះពៅ ។ 
ឯមាច ស់្ទុះព្តូេពដើរ ុុះព ញទ ាំង ុក្
ឈារ ។ 

ពរឿងដាំណាលពន្ុះ ព្វើឱយពយើង
នឹ្ក្ពឃ្ើញដល់ពរឿងេីរ ទ ាំងពៅក្រពុ
ជាពព្ារទ ាំងពៅក្រពុជា ។ ពៅ     
ក្រពុជាាលជាំនាន្់ទេ័ទីងយួន្ពលើក្ 
 ូលរក្បពងអើលេួក្ប្ញមរព្ក្ៃរឱយរត់ 
 ូលក្ព្េ ព្បជាេលរដឋប្ញមរមាន្ារ
ភ័ន្ភា ាំងជាខ្លា ាំង ព យពឃ្ើញទេ័
យួន្ព្វើដាំពណើ រដល់ទីណា សាគ ល់ទី
ា ាំងពនាុះទ ាំងអស់ ា ាំងេីភូរិ ឋ ន្
ពព្ជាុះព្ជលងដងអូរ សូរបបី្តកូ្ន្ព្ត 
ពា ាំង ទឹក្តូ រួយក្ិ៏យួន្ដឹងក្ប្ន្ាង
ប្ដរ។ រឺពេលពនាុះទេ័យួន្រិន្ប្ដល
ព្តូេារប្ញមរជាអនក្នា ា្ំ ាូ េ ពទមាន្ប្ត
យួន្នា ា្ំ ាូ េប្ញមរពៅេញិ ពនាុះពបើរិត

ព្តឹរឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ្ង ។  ាំប្ណក្រក្
ដល់ឥ ូេ ប្ដលសាា ន្ារណិ៏ េេិឌ្ឍន្ ៍
ប្ព្បព្បួលសព្រួលឱយយួន្ជារៃូត
យ ងពន្ុះពទៀតរិន្ដឹងថ្ល ក្ថ្ៃពព្ាយ 
វាសនាប្ញមរនឹ្ងពៅជាយ ងណាប្ដរ
ពទ ។  ាំប្ណក្ពៅក្រពុជាពព្ារេញិ 
ប្ញមរជាមាច ស់ព្បពទសមាន្ារ ឺ ុក្
ោប់និ្យយប្លងព ញពៅពៃើយ 
រិន្ញុសេី មាច ស់្ទុះប្ដល ព្តូេពរឃុ្ាំ
គ្មម ន្ញួរបងវិល្ទុះក្ាំេុងរស់ពៅពៅឱយ
ពោរពៅេញិពនាុះពទ ។ ារប្ដលបា 
រា ាំងបាន្ ព្បរល់ទឹក្ដីក្រពុជាពព្ារ
ពៅឱយយួន្រឺជាពរឿងអយុតតិ្រៃួ៌ស
េស័ិយនឹ្ងទទួលបាន្ ។ ពៅ ឆ្ន ាំ 
១៨៨៨ ពបើពលើក្យក្ប្ត ាំនួ្ន្ព្បជា
េលរដឋប្ញមរនិ្ងយួន្ារពញតតញាុះ រក្
ព្វើារពព្បៀបព្ៀបារសាិតិរបស់បា 
រា ាំង រឺ ពញតតព្ក្រួន្ស មាន្យួន្ 
៩.២០០ នាក្ ់ ឯប្ញមរមាន្រៃូតដល់ 
១៨.០៨០ នាក្ ់រឺប្ញមរពព្ ើន្ជាងយួន្
រួយជាេីរ។ ពញតតព្េុះព្តពា ាំង មាន្
យួន្ ៤៦.៣១២ នាក្ ់ ឯប្ញមរមាន្
រៃូតដល់៥១.០៥៥ នាក្។់ ពៃើយ

រក្ទល់ពេលពន្ុះ ារប្ដល ាំនួ្ន្
ព្បជា េលរដឋយួន្មាន្ពព្ ើន្ជាង
ប្ញមរពនាុះរិន្រួរឱយ្ៃល់ពទពព្ពាុះយួន្ 
មាន្ប្្ន្ារ ាស់លាស់ រិន្ញុសេី
ពោរប្ដល ង់បាន្្ទុះពរ ពៃើយក្ិ៏
ពលើក្គ្មន សព្រុក្រក្ឱយពព្ ើន្ពលើស
មាច ស់្ទុះ ពនាុះពទ។ ក្នុងពេលប្ដល 
 ាំនួ្ន្េលរដឋយួន្ ប្ដលពក្ើន្ព ើង
ពៅក្រពុជាពព្ារ  ាំនួ្ន្ប្ញមរពព្ារ
មាច ស់ព្បពទសប្ដលមាន្ជាងព្បា ាំបី
លាន្នាក្ ់ ព្តូេយួន្បាំព្បួញរក្ព្តឹរ
ប្តជាងរួយ លាន្នាក្ប់ ុពណាណ ុះ 
ពព្ពាុះយួន្មាន្ន្ពយបាយព្វើយួនូ្
បនី្យក្រមប្ញមរពព្ារ ឱយរលាយេូជ 
ពៅជាយួន្ ។ រឯីពៅក្រពុជាឯពណាុះ
េញិ  ាំនួ្ន្ព្បជាេលរដឋប្ញមរ ព្សាប់
បាន្ពក្ើន្ព ើង ពលឿន្ញុស ្រមា 
ពព្ពាុះយួន្មាន្ន្ពយបាយ ប្ក្ាង
ពភទយួន្ឱយពៅជាប្ញមរេញិ ្ទុយេី
ពៅ ក្រពុជាពព្ារ ។ ពរឿងអាថ្៌ក្ាំបា ាំង
ពនាុះ រឺប្ញមរសាា ប់អស់ប ុន្នាម ន្នាក្់
ពៅជាំនាន្់ប ុលេតគ្មម ន្ អនក្ណាដឹង 

ទ្សនៈ សារព្័ត៌មាន ថ្រព្នររ រតីធំរតប្តក់្ុរីតីតូេរតីធំរតប្តក់្ុរីតីតូេ??  

តក្ៅទំព្័រទី  ៨ 



សារព្័ត៌មានសារព្័ត៌មាន  ថ្រព្នររថ្រព្នររ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្  ខែបុស្ស ឆ្ន ាំខាល កោស័្ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា  គ. ស្. ២០១១ ៨ 

ខ្្វងយលព់្ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំព្ី ទីរកុងថ្រព្នររ ឬ ទីរកុង ហូ ជី មុិញ 

ដោយ ថាច ់គ្បី្ជ្ញ ដរឿន 
ទីតាាំងភូមសិាស្តសតៈ 
ទីគ្កុងថ្គ្ពនររ ឋរិដៅចាំកណាត ល

ដប្េះែូងថ្នរាំប្នទ់ាាំងពីររឺ រាំប្នវ់ល
ទាំនាប្ (Tây Nam Bộ )  និងរាំប្នែូ់ន
ថ្ណ ( Đông Nam Bộ) រប្ស់ដែនែី 
កមពុជ្ញដគ្ោម និងមានទីតាាំងខាងដរើង
ជ្ញប្នឹ់ង ដខរតទលួតាដមាក (Thủ Dầu 
Một  ) ប្ចេុប្បននជ្ញ ដខរតបិ្នដភឿក (Bình 
Phước) , យព័យជ្ញប្នឹ់ងដខរតដរាងែាំរ ី
(Tây Ninh)  ,ខាងដកើរ និង ឦសាន 
ជ្ញប្នឹ់ងដខរតែូនថ្ណ ( Đồng Nai) , 
អាដរនយជ្ញប្នឹ់ងដខរតអូ្រោប្ ់ ( Bà Rịa 
- Vũng Tàu ) , ខាងលិច និងទិសនិររី 
ជ្ញប្នឹ់ងដខរតកាំពងដ់គា (Long An)  និង 
ដខរតដម-ស (Tiền Giang) ។ ពីទីគ្កុង
ថ្គ្ពនររ ដៅទីគ្កុងហាណូយភារខាង
ដរើងថ្នគ្ប្ដទសដវៀរណាម មានចមាៃ យ
គ្ប្មាណ ១.៧៣០ រី ូដម៉ាគ្រ និង
ចមាៃ យ ៥០ រី ូដម៉ាគ្រ ដៅសមុគ្ទចិន
ខាងរបងូ (South China Sea) ។ 
ចាំដ េះអាសីុអាដរនយ ៍ ទីគ្កុងថ្គ្ពនររ ជ្ញ
ចាំណុចរមួថ្នផលូ វរមនារមនែ៍ស៏ាំខាន ់រមួ
មាន ផលូវដគាក ផលូវទឹក និងផលួវអាោសរ

ភាា ប្នឹ់ងដខរតនានាដៅកនុងរាំប្ន ់ និងជ្ញ
គ្ចកអ្នតរជ្ញរិផងដែរ ។    

អំព្ីក្ឈ្លែ ះ 
ភាសាដខមរៈ 
 កយ «ថ្គ្ពនររ» ដប្ើដយាងតាម

វចនានុគ្កមដខមររប្ស់ សដមតចគ្ពេះសងឃ  
រារ រនួ ណារ (ដជ្ញរញ្ញា ដណា) ដែល

បានដបាេះពុមព ដោយវទិយសាែ នពុទធសាស 
នប្ណឌិ រយ បានប្ញ្ញា កថ់ា ៖    

ថ្គ្ពនររ  ( ន. )  ដ ម្ េះគ្កុងជ្ញទីគ្ប្ 
រុាំកិចេោរ ថ្នរែឋោរធាំដៅកនុងដែនកមពុជ្ញ
ដគ្ោម ។ 

ែូចដនេះ  កយថា «ថ្គ្ពនររ» ដយើង
អាចោរដ់ចញជ្ញពីរសពា រឺ «ថ្គ្ព» និង 

«នររ» ។ ប្ណាត សពាទាាំងពីរដនេះ សពា
នីមយួៗ ដប្ើដយាងតាមវចនានុគ្កមខាង
ដលើែដែល មានអ្រែនយ័ថា ៖ 

ថ្គ្ព  ( ន. )  គ្ប្ដទស ឬទីែីដែល
មានរកុខជ្ញរិ, លតាជ្ញរិ, រិណជ្ញរិ ែុេះ
ដែរោស គ្ទុប្គ្ទុល : ថ្គ្ពរូច, ថ្គ្ពធាំ ។ 
ថ្គ្ពរនាម ថ្គ្ពកនុងបឹ្ង ឬកនុងទីដែលមាន

ទឹកលិចគ្តាាំដៅយូរ ។ ថ្គ្ពរដបាេះ ថ្គ្ព
ដែលមានដែើមដឈើរដបាេះៗ ។ ថ្គ្ពរ ាំដលាង 
ថ្គ្ពដគ្សាងកនុងទាំនាប្ ។ ថ្គ្ពដគ្សាង ថ្គ្ព
កនុងទីខពស់ ដែលមានដែើមដឈើខពស់
ដគ្សាងៗ ។ ថ្គ្ពេ័រថ្គ្ពដហាង ថ្គ្ពធាំ
ដែលឆ្ៃ យោចគ់្សយាល អ្ាំពីគ្សុកភូម ិ
ររួដសាើប្ររួដសប ើម ដគ្ េះដរងមានសគ្រូវ
ចាាំដប្ៀរដប្ៀន ។ល។ (ម. ព. ជ្ញាំ, ដញៀរ
សារ, ថ្ផស ផង) ។  

( រុ. )  ដែលដកើរ, ដែលមានដៅ
កនុងថ្គ្ព : សរាថ្គ្ព, គ្កបី្ថ្គ្ព, ដគាថ្គ្ព, ដឆ្ក
ថ្គ្ព, មានថ់្គ្ព...; មនុសសថ្គ្ព...។ ព. គ្ប្. ថ្គ្ព
ៗ ដែលមានដប្ប្ប្ទឬសណាដ ប្ធ់ាន ប្់
ឆ្គងៗ, ដឆ្ាងៗ : ឫកថ្គ្ពៗ, សមដថី្គ្ពៗ, 
និយាយថ្គ្ពៗ ។ នាាំឲ្យថ្គ្ពរាំនិរ នាាំឲ្យ
ដទើសរាំនិរ, ឲ្យចដងអៀររាំនិរ ។ល។ 

នររ   ន-រ   សាំ . បា.  ( ន. )  បុ្រ,ី 
គ្កុង : អ្នកនររ រឺអ្នកគ្កុង ។ 

សរបុ្មក  កយ « ថ្គ្ពនររ» មាន
នយ័ថា «នររ , គ្ប្ដទស ឬ ទីែីដែល
មានថ្គ្ព» ឬ « នររដែលមានមានរកុខ
ជ្ញរិ, លតាជ្ញរិ, រិណជ្ញរិ ែុេះ
ដែរោស គ្ទុប្គ្ទុល » ។ 

(ដៅមានរដលខដគ្ោយ) 

 
 ាស់ពទ ។ រឺយួន្ប្ដលបាន្

ឱយតួពលញ ១ លាន្ ៧ ប្សន្ ពៃើយ
មាន្ប្តយួន្ពទ ពទើបដឹ េី ាំនួ្ន្េិត
ព្បាក្ដ ។ រឯី ាំនួ្ន្េួក្យួន្ប្ដល
 ូលរក្ពៅព្សុប្ញមរជាំនួ្ស អនក្សាា ប់ 
ក្ិ៏មាន្ប្តយួន្ប្ដរពទើបដឹង ។ ប ុប្ន្ត
មាន្ពរឿងរួយ ប្ដលហាក្់ពៅប្ត
 ាស់លាស់ដប្ដល រឺពោរប្ដលបន្ាាំ 
ញាួន្រក្ព្វើមាច ស់្ទុះ រិន្ព្បាក្ដជា
ពៅ្ទុះពនាុះបាន្សុញព្សួលពទ ។ 

រា ង ពព្ពាុះជាតិប្ញមរនិ្ងយួន្
មាន្លក្ខណៈ ព្បក្េណីញុសគ្មន ព្ស 
 ុះ លាយរិន្ ូលគ្មន ពទ ។ ពៅ    

ក្រពុជាពព្ារយួន្ បាន្ជួលប្ញមរមាន ក្់
ពឈាម ុះ ពសុើង សុង ពសុើង ឱយពដើរ
ពឃ្មសនាឱយប្ញមរពព្ារ ព ុះរួបរួរ
សាររគីជារួយយួន្ ពៃើយឱយយក្
សៃេ័ន្ធប្ញមរក្រពុជាពព្ារជាសព្តេូ ។ 
ប ុប្ន្តពបើ ារពយើងដឹង ា ាំងេី ពសុើង 
សុង ពសុើង ញាំពដើរពឃ្មសនារក្ ដូ 
ជាជួយឱយប្ញមរពព្ារប្ដល រិន្ទន្់
បាន្ដឹងឮ េីសៃេ័ន្ធប្ញមរក្រពុជា
ពព្ារ ាន្ប់្តបាន្ដឹងបាន្សាគ ល់ ។ 
រឺពបសក្ក្រមរបស់ពសុើង សុង ពសុើង 
បាន្រួរ ាំប្ណក្ក្នុងារ ជួយពលើក្
ក្ាំេស់សាម រតីប្ញមរពព្ារឱយ ដឹងញាួន្ថ្ល 
ឥ ូេពន្ុះ មាន្អងគារសៃេ័ន្ធប្ញមរ
ក្រពុជាពព្ារជាឳេុក្មាត យ ព ញរុញ

ារពាររិន្ឱយយួន្ពរើល ង្ខយពរើល
ពថ្លក្រ ាំពលាភសិទធិពសរភីាេ ដូ រុន្
បាន្ពទៀតពទ ។ ប្លបងន្ពយបាយ
ប្ដលយួន្ យក្សាឹក្ពាន តញចបស់ករ
ពាន ត វាបាន្ាា យពៅជាាាំបិត ិត
ដងឯងពៅេញិ ។ ដូព នុះេីព្តឹរពេល
ពន្ុះពៅ យួន្ពព្បើពសនៀតណាក្ិ៏ព យ 
ក្ិ៏បិទញទបព់រឿងប្ញមរពព្ារ ប្លងជិត 
ពៃើយ ។ 

រឯីពរឿងព្ទឹសតី ប្ដលយួន្ា ាំង
ញាួន្ជាព្តី្ាំខ្ល ាំព្តបាក្់ព្តីតូ ពនាុះរិន្ 
យូរពទរង់ប្តមាន្ព្តីប្ដល្ាំជាងញាួន្
ពទៀតខ្ល ាំញាួន្សីុពរ រិន្្ុតព ើយ ។ 
ារពជើងពលញថ្ល ព្តីពនាុះព្បប្ៃល
ជារក្េីសរុព្ទទិសខ្លងពជើង ៕ 

តព្ីទំព្រ័ទី ៧ 

 ថ្រព្នររ ជ្ញទគី្កងុែស៏ាំខាន ់ នងិជ្ញទគី្ប្រុាំកចិេោរថ្នរែឋោរធាំដៅកនុងដែនកមពុជ្ញដគ្ោម នងិជ្ញអ្ររីកាំពងដ់ផ ណិរាកមមែស៏ាំខានម់យួថ្នអាណាចគ្កដខមរមនុដពលរនជ្ញរិ
យួនដភៀសខលួនមករស់ដៅកនុងអ្ាំ ុងសរវរសរទ៍ ី១៧ ។ ដគ្ោយដពល ដសតចដខមរ  គ្ពេះបាទ រយ័ ដរោឋ  ទ ី២ (១៥៧៣–១៦២៧) បានដរៀប្អ្ភដិសកជ្ញមយួសនាំដសតចយួនមក ថ្គ្ពនររ គ្រវូ
បានរនជ្ញរយួិនដៅថា ដខរតយា៉ា ឌ្និ ( Gia Định Thành) នាឆ្ន ាំ ១៧៩០ តាមដសតចដ ម្ េះ ដងាៀង អាញ់ (Nguyễn Ánh) ។ ដគ្ោយដពលបារា ាំងោនោ់ប្ប់ានទគី្កងុថ្គ្ពនររ នាឆ្ន ាំ 
១៨៥៩ ដៅថ្ងៃទ ី១៥ ដខមនីា  ឆ្ន ាំ ១៨៧៤ គ្ប្ធានាធបិ្របីារា ាំងដ ម្ េះ Jules Grévy  បានដចញប្ទប្ញ្ញា មយួកនុងោរប្ដងកើរ ថ្គ្ពនររ ដៅជ្ញទគី្កងុសាយេគន (Thành Phố Sài 
Gòn) ។ កនុងសមយ័អាណានរិមនយិមបារា ាំង ថ្គ្ពនររ ជ្ញមរឈមណឌ លែស៏ាំខាន ់មនិគ្រមឹដរ ណិរាកមមដទ  វដងមទាាំងជ្ញមរឈមណឌ លរែឋបាល  វប្បធម ៌នងិ អ្ប្រ់ ាំ ទូទាាំងសេពន័ធ
ឥណឌូ ចនិ នងិគ្រវូបានដរចារទុ់កថាជ្ញ «ទគី្កងុបា៉ា រសិថ្នប្ ៌ូគ្ប្ដទស» (Paris in the Orient) ។ ដគ្ោយពរីប្ប្សាធារណរែឋដវៀរណាមដែលមានសេរែឋអាដមរកិគាាំគ្ទគ្រវូបានែលួ
រលាំនាថ្ងៃទ ី៣០ ដខដមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ទគី្កងុថ្គ្ពនររ គ្រវូបានប្កសកុមមុយនសិតដវៀរណាម ប្តូរដ ម្ េះជ្ញភាសាយួនថា ទគី្កងុេូរមីុញិ (Thành phố Hồ Chí Minh) ដែើមបរី ាំឮកែល់
ដ ម្ េះដមែកឹនាាំប្កសកុមមុយនសិតយួន េូ រ ីមុញិ ។ ប្ចេុប្បនន ថ្គ្ពនររ ជ្ញទគី្កងុដែលមានគ្ប្ជ្ញរនរស់ដៅដគ្ចើនជ្ញងដរ នងិជ្ញមរឈមណឌ លដសែឋកចិេ  វប្បធម ៌ នងិអ្ប្រ់ ាំ ែស៏ាំខានរ់ប្ស់
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