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ភូមិសាស្តសាកមពុជាចរោម ចវៀត្ណាម អនារជាត្ ិសារព័ត្៌មាន សារលខិិត្ 

លិែិរចំហរបស់លោក សឺង 
សលរមច នាយកការយិាល័យ 

ព័រ៌មានអនតរជារិនិយាយអំពីការ
ការ់លោសសកមមជនលទធិររ 

ជំនួបលៅទីរកុង Montréal ល ើមបី
ជួយ ស្ថា បនា Haïti ងមី  

HRW:លវៀរណាមបង្រ្កា បរកុមអាក
ររជាធិបលរយយមុនលពល 

អំពីលែរតឃ្លល ងំ ឬ លែរតសុករាងំ 
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ដោយ កញ្ញដ  ថាច ់ធារ ី 
ភបដំពញ៖ រពះសងឃខ្មមរដរោមមួយ

អងគនិមនថពកីមពុជាដៅរសកុកំដ ើ ត ដៅ
ខ្ដនដីកមពុជាដរោម ឬ ភាគខាងតផងូនន
របដេសដវៀរណាម ដដើមផសួីរសុមេុកខ
ដោម រតវូបានអាជាញ ធរដវៀតណាមដោះ
ដៅដៅសួរចដមលើយ ។ 
រពះសងឃខ្មមរដរោមមួយអងគសូម

មនិបដចចញរពះនាម រតវូបានអាជាញ ធរ  
ដវៀតណាមរសុកថ្កូវ ននដមតថរពះរតពាំង 
ដោះដៅដៅសួរចដមលើយម ៈខ្ដលរពះ
អងគបាននិមនថដៅពីេរីកងុភបដំពញ ដដើមផ ី
សួរសុមេុកខរពះដៅអធោិរកបុងវតថ និង
ោតិដោមរបស់រពះអងគ ដៅឯរសុកក ំ
ដ ើ ត ។ 

រពះសងឃខ្ដលមានរពះជនម ៣០ 
វសាខាងដលើ បានមានពុេនដីោរបាប់
ោលពរីពកឹមុញិថា   រពះអងគរតវូបាន
នគរបាលដវៀតណាមថាប ក់ដ់មតថចនំួន ១ 
ឡាន ចុះមកដល់វតថរបស់រពះអងគម ៈ
ខ្ដលរពះអងគ បាននិមនថដៅដល់វតថកំ 
ដ ើ តបាន ១ នថ្ង ដោយមានលិមតិឆលង 
ខ្ដនសញ្ញជ តិខ្មមរ និងោរផថល់េោិឌ ោរ  
មរនីថអនថរអដនាថ បដវសនរ៍ពខំ្ដនខ្មមរ ដវៀត
ណាមរតឹមរតវូ ។ 
រពះសងឃខាងដលើមានពុេនដោីថា៖ 

«នគរបាលដគមកសួរអាត្មម ភាព មួយ
ឡាន» ។   
រពះអងគបានមានពុេនដីោបនថដេៀត

ថា ដរោយពីនគរបាលថាប កដ់មតថមកវតថ

សួរចដមលើយរពះអងគ កនលងមយួ នថ្ងកដ៏ល់
ដវនថាប កឃុ់ំវញិ ដោយពកួដគបាននិមនថ
រពះអងគដៅសួរសំនួរដផេងៗទាកេ់ងនងឹ
ោររស់ដៅៗ កបុងរបដេសកមពុជារបស់
រពះអងគ រចួកសំុ៏យកលិមតិឆលងខ្ដន ឬ 
Passport របស់រពះអងគយកដៅពនិិតយ 
អស់មយួរយៈ ដពលដេើបសងមកវញិ ។ 
រពះអងគបានមានពុេនដីោរបាបព់ី

សកមមភាពខ្ដលដវៀតណាមសួរចដមលើយ
រពះអងគយ៉៉ងដនះ ៖«ជួបប៉ូលិសឃុំ កបុង
ដនាះ មានដរចើន ខ្តកបុងបនធបដ់នាះឲ្យមាន
[ប៉ូលិស] ខ្តពីរនាកដ់េ ។ ដ ើយដពល
និមនថដៅដល់ ប៉ូលិសដៅកបុង បងឹមលះ
ដចះខ្មមរ មលះអតដ់េ   ប៉ុខ្នថដគសួរយនួ ត្មម
និយ៉យភាសាខ្មមរ ដពលដនាះ ដគដៅ

ខ្មមរមាប កម់កបកខ្រប ។ ដល់សួរមយួរស 
បកដ់ៅ ដគឲ្យអបកដផេងមកសួរវញិ ។ ដគ
សួរថា ដតើដយើងមក [ភបដំពញ] ដធវើអុ ី 
ដ ើយដៅឯ បុង [កមពុជា] ដៅឯណា»។ 
ដយ៉ងត្មមេិោឌ ោររបស់រពះសងឃ

ខាងដលើបាននមិនថចូលដៅកមពុជាដរោម
នថ្ងេ ី ០៥ ខ្មមករា នឹងរតូវផុតក ំត់
ដៅនថ្ងេី ០៥ ខ្មកុមភៈខាងមុមដនះ ។ 
សពវនថ្ង រពះអងគកពុំងគងដ់ៅកបុងវតថក ំ
ដ ើ តរបស់រពះអងគមួយ ដៅកបុងដមតថរពះ
រតពាងំ ។ 
រពះសងឃខ្មមរដរោមគងដ់ៅរបដេស

កមពុជា ជាដរឿយៗដពលរតឡបដ់ៅរសុក
កំដ ើ តសួរសុមេុកខោតដិោមដៅខ្ដន 
ដីកមពុជាដរោម រតូវបានដគដឹងថា រពះ

អងគរតវូបានអាជាញ ធរដវៀតណាមដៅត្មម
មូលោឌ នពថីាប កឃុ់ំដល់ដមតថ មកដល់េី
កខ្នលង និង និមនថដៅោរយិ៉ល័យនគរ 
បាលដដើមផសួីរចដមលើយ នងិដធវើោរគំរាម
កំខ្ ង ខ្ដលដធវើឲ្យរពះសងឃខ្មមរដរោម
ទាំងដនាះមានោរភតិភយ័ ដពលរតឡប់
ដៅរសុកដលងមថងៗ ។ 
ទាកេ់និដរឿងដនះ ដយើងមញុ ំដៅមនិ

ទានសំុ់ដសចកថដីឆលើយបំភលពឺីមន្តនថីសាទ នេូត
ដវៀតណាម របចាេំីរកុងភបដំពញបានដៅ
ដឡើយដេ ដោយដលមេូរស័ពធមនិអាច
ទាកេ់ងបាន ៕ 
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ខ្របសរមលួដោយ ថាច ់សុធា 
ដតើរោឌ ភបិាលធានាថា ោរសដរមច

ចិតថអំពោីរផឋល់សញ្ញជ តូបនីយកមមកដូ៏ច 
ជាោរផឋល់សញ្ញជ តិឲ្យដល់របជាពលរដឌ
ខ្ដលដធវើដឡើង ដោយមានលកខ ៈសម
រសបដៅេូទាងំរបដេសដនាះ មានោរ
អនុដោមដៅត្មមចាបជ់ាតខិ្ដរ ឬ ដេ ? 
សូមដធវើោរពនយល់របសិនដបើខ្មមរដរោម ពុំ
ទានស់ដរមចឲ្យេេលួបាន នូវអតថសញ្ញដ  
 ប ័ត សញ្ញជ តិខ្មមរដនាះ ដតើពកួដគអាច
សទិតដៅដរោមោរោរពារ ននចាបជ់ន
ដភៀសមលួន ឬ កម៏ានោរេេួលសាគ ល់
ដោយចាបជ់ាតិដផេងៗដេៀត បានខ្ដរ
ឬដេ? (CERD/C/KHM/13,paras.48 
and 96) 
ោរដចញផាយនូវដសចកឋសីនបោិឌ ន

សរបុ ខ្ដលដធវើដឡើងដោយគ ៈកមាម ធិ
ោរពីមុនដនាះ ។ ដូដចបះសូមបង្ហា ញនូវ
វធិានោរជាកោ់ក ់ ខ្ដលបានអនុវតថ
ដោយគ បកេោនអ់ណំាចដដើមផធីានា
នូវោរោរពារឲ្យមានភាពដសមើគ្នប  និង
ដដើមផឈីានដៅរកមូលោឌ ន ននសិេនិ
មនុសេរមួមាន (ោរអបរ់ ំជីវភាព ននោរ
រស់ដៅ និងោរខ្ថ្រកាសុមភាព ) ដៅ
ដល់របជាជនទាំងអស់ ខ្ដលសទិតដៅ
ដរោមយុត្មថ ធោិរននរបដេសកមពុជា កបុង 
ដនាះមានរកុមជនជាតភិាគតិច ដូចជា 
ខ្មមរកមពុជាដរោម និង ជនជាតយិួនជា
ដដើម (CERD/C/KHM/13, paras.44-
51) ។ 
ម ៈខ្ដលសមាជកិខ្មមរជនជាតិ

ខ្មមរដរោមមយួចំននួ នងិរកមុជនជាតិ
យួន មនិបានេេលួនូវអតថសញ្ញដ     
ប ័ត ជាសញ្ញជ តខិ្មមរដនាះ ថាដតើមូលោឌ ន
ននសិេនិរបស់ពកួដគដនាះ រតូវបានធានា
រតងណ់ា ?  ។ 

សូមផឋល់ពត័ម៌ានបខ្នទម ដៅជ ំ
ហានននោរអនុវតថកបុងោរធានាថាដកមងៗ
ទាំងអស់មនិថារកុមជនជាតិដដើម ឬ 
កុលសមពន័នដេ មានសិេនិេេួលោរអបរ់ ំ
ដសមើៗគ្នប  ជាពិដសសដេៀតដនាះ សូម
ពនយល់ថា ដតើគ បកេោនអ់ណំាច
ដោះរសាយយ៉៉ងណា ចំដពាះដកមងៗខ្មមរ

ដរោមខ្ដលបានរស់ដៅកបុងដមតថទាងំរបាំ
មាន រកងុភបដំពញ ត្មខ្កវ កណាឋ ល រពះ
សី នុ និងដោះកុង ខ្ដលមនិអាចចូល
សាោបាន ពីដរពាះរគួសាររបស់ពកួដគ
រកីរក និងមវះខាតឯកសាររសបចាប់
ខ្ដលអាចចូលដរៀនបានដនាះ? (CERD/
C/KHM/13,paras.153-156) ។ 
ដតើគដំរាងោរអវមីលះខ្ដលរតវូបានដគ

យកដៅអនុវតថ ដដើមផរីបយុេនរបឆាងំនូវ

សកមមភាព ខ្ដលដរបើអំដពើ ិងារបឆាងំ
ដៅនងិសមាជកិ ននរកុមជនជាតិភាគ
តិច ដ ើយដដើមផធីានាថា ដៅដពលមាន
សកមមភាពខ្បបដនះដកើតដឡើង ជានិចច
ោលរតូវបានដសុើបអដងកតនងិនាយំកដៅ
ោតដ់ទាសយ៉៉ងឲ្យមានរបសិេនិភាពនងិ
ឆាបរ់ ័ស ? ជាពដិសសគ ៈកមាម ធិ
ោរបារមភអំពីរបាយោរ ៍ខ្ដលទាកេ់ង
ដៅនងឹោរដធវើបាតុកមម ដោយរពះសងឃ

ខ្មមរដរោមដកើតដឡើងោលពីឆាប  ំ ២០០៧
ដនាះ ។ សូមបង្ហា ញរបាបថ់ាដតើោរដសុើប
អដងកតមួយរតវូបានអនុវតថនដ៍ ើយ ឬដៅ
ចំដពាះឃាតកមម ដៅដលើរពះសងឃខ្មមរ
ដរោម រពះនាម អ៊ាង សុម ដធឿន ដនាះ
ដ ើយសួរថា ដតើឧរកិដឌជនរតូវបានដគនាំ
យកដៅោតដ់ទាសដ ើយឬដៅ ? ដដើមផ ី
រកយុតថិធមជូ៌នជនរងដរគ្នះដនាះ ។ 
ដោយដយ៉ងត្មមសមឋអីះអាង

របស់រោឌ ភបិាលថា ខ្មមរដរោមទាំងអស់
គឺជារបជាពលរដឌខ្មមរ ដូដចបះសូមពនយល់
ថាដតើមូលោឌ នរសបចាបណ់ាមយួខ្ដល
រពះសងឃខ្មមរដរោមរពះនាម េឹម សាមន 
ខ្ដលោនអ់តថសញ្ញដ  ប ័ត សញ្ញជ តិ 
ខ្មមរ ដ ើយបានត្មំងេលំីដៅកបុងរបដេស
កមពុជាចាបព់ីឆាប ១ំ៩៧៩ មកដម៉លះ ដ តុអវី
រពះអងគរតូវបានដគដធវើនីរដេសមលួនដៅឲ្យ
របដេសដវៀតណាមោលពនីថ្ងេ ី ៣០ ខ្ម
មថុិ្នា ឆាប  ំ២០០៧ ដ ើយដៅេីដនាះរពះ
អងគរតវូបានដវៀតណាមោតដ់ទាស ោក់
ពនននាគ្នរអស់រយៈដពលមយួឆាប  ំ។         
ដៅកបុងរបាយោរ ៍របស់មលួន

គ បកេោនអ់ំណាចបញ្ញជ កថ់ា រោឌ ភិ
បាលកពុំងខ្តដលើកេឹកចតិថឲ្យមានដសច 
កឋីសដនាឋ សកបុងចំដណាមជនខ្ដលរស់ដៅ
ជាងចនិន្តនថយក៍បុងរបដេសកមពុជា ។ សូម
ផឋល់ឧទា រ ៍បខ្នទម ចំដពាះវធិានោរ
ចាស់ោស់ ដដើមផដីធវើឲ្យមានោររសុះ
រសួលរវាងរកមុកុលសមពន័នមុសៗគ្នប  និង
បដងកើននូវកំរតិយល់ដឹងនិងោរោរពាររប
វតថសិាន្តសថរពមទាំងវបផធមរ៌បស់រកមុជន
ជាតិភាគតចិដូចជា ចាម ខ្មមរដរោម និង
រកុមជនជាតដិដើម ។ (CERD/C/KHM/ 
13,paras.55-56 and 171-175) ។ 
ទាកេ់និដរឿងដនះ ដយើងដៅពុំទាន់

សំុោរដធវើដសចកថីអត្មទ ធបិាយពីមន្តនថរីោឌ
ភបីាលខ្មមរបានដៅដឡើយដេ ។ តណំាង
រោឌ ភបិាលកមពុជា នងឹដឡើងបភំលដឺរឿងដនះ
យ៉៉ងណាដនាះ ដយើងនឹងដធវើដសចកថីរាយ
ោរ ៍ដលើកដរោយ ។ 
សូមបញ្ញជ កថ់ា របដេសទាំង ១៣

ខ្ដលរតូវបានគ ៈកមមោរ លុបបំបាត់
ោរដរ ើសដអើងពូជសាសនន៍នោរយិ៉ល័យ
ឧតថមសបងោរ អងគោរស របជាជាតិ
េេួលបនធុកខ្ផបកសិេនមិនុសេ ដៅដឡើង
បំភលជុឺំវញិបញ្ញា ដរ ើសដអើងពូជសាសន ៍ ដៅ
កបុងរបដេសនមីួយៗដនាះរមួមានរបដេស 
កមពុជា  អាខ្មនេណីា  ខ្មមម៉ារនូ ខាេី
ម៉ាឡា ជប៉ុន ប៉ាោឆាសាទ ន ម៉ូណាកូ            
នីឌឺខ្ឡន ប៉ាណាម៉ា នអខ្ឡន និង
សាធារ រដឌ សលូហាវ គី ៕  

CERD នឹងសរួរដ្ឋា ភបិ្តលខ្ខែរជុំវញិោរចរ ើសចអើងពូជសាសន៍ជនជាត្ិខ្ខែរចរោមចៅកមពជុា 
 ដៅខ្មកុមភៈនិងខ្មមនីា ពីរសបាថ  ៍ខាងមមុដនះ ត្មមកមមវធីិដរគ្នងេុក គ ៈកមមោរលុបបំបាតោ់រដរ ើសដអើងពូជសាសនន៍នោររយិ៉ល័យឧតថមសបងោរអងគោរស របជាជាតិ
េេួលបនធុកសិេនមិនុសេ ខ្ដលមានេីចាតោ់រដៅេីរកងុដ េ ើខ្ វ របដេសសវិស និងដបើកកិចចរបជំុរបចាឆំាប រំបស់មលូនខ្ដលនឹងដផថើមដឡើងដៅនថ្ងេីចាបពី់នថ្ងេី ១៥ ខ្មកុមភៈរ ូតដល់នថ្ងេី 
១២ មនិា ឆាប  ំ២០១០  ខាងមមុដនះ ។  ដៅកបុងកិចចរបជំុដនាះ កមពុជាកជ៏ារបដេសជាសមាជិកននរបដេសមយួកបុងចំដណាមរបដេសទាងំ ១៣ ខ្ដលរតវូនឹងដឡើងដៅបំភលដឺៅកបុងអងគោរ
ស របជាជាតិដនាះផងខ្ដរ  ។ ដៅកបុងដសចកថរីាយោរ ៍មាន ៣៥ េំពរ័របស់របដេសកមពុជាខ្ដលបានដចញផាយដៅដលើដគ េំពរ័ោររយិ៉ល័យឧតថមសបងោរអងគោរស របជា
ជាតិេេួលបនធុកសិេនិមនុសេ (UNOHCHR) មានសំ ួរចំនួន ២៣ ខ្ដលអងគោរស របជាជាតិរតវូសួរដៅតំណាងរោឌ ភបិាលខ្មមរ ដ ើយដៅកបុងសំ ួរទាងំអស់ដនាះកម៏ានសំ ួរ
ទាកេ់ងនិងបញ្ញា ខ្មមរដរោមផងខ្ដរ ។ ខាងដរោមដនះជាសំនួរមយួចំនួនទាកេ់ងនឹងបញ្ញា ខ្មមរដរោម ខ្ដល CERD នឹងសួរដៅរោឌ ភបិាលខ្មមរដពលដឡើងដៅបំភលដឺៅកបុង អងគោរស 
របជាជាតិរយៈដពលពីរនថ្ង គឺនថ្ងេី ១៨ និង ១៩ ខ្មកុមភៈខាងមមុដនះ ។ 

មុមវតថឧ ត ដោម េីរកងុភបដំពញ នថ្ងេី ២០ ខ្មដមសា ឆាប  ំ២០០៧៖រពះសងឃខ្មមរដរោមរតវូបានវាយខ្បករពះដកស ម ៈខ្ដលដខ្ងា
កផនួដចញពមុីមរពះបរមរាជវាងំដៅោនស់ាទ នេូតស រដឌអាដមរកិដៅខ្កផរម ិយោឌ នវតថភប ំដដើមផោីកោ់តសិថីពោីររដំោភសិេនិ
មនុសេដលើជនជាតខិ្មមរដរោមពសំីណាកអ់ាជាញ ធរដវៀតណាមដៅកមពុជាដរោម ឬ ភាគខាងតផងូននរបដេសដវៀតណាម ។ 

អតតីរពះដៅអធោិរវតថភបឌំនិខាងដជើង ននដមតថត្មខ្កវ  េមឹ សាមន រតវួបានអាជាញ ធរចាបប់ចជូ នឲ្យតុោោរដវៀតណាមោតដ់ទាស     
ពបីេបខំ្បកបបំាកម់តិថភាពដវៀតណាមកមពុជា ោលពនីថ្ងេី ៣០ ខ្មមថុិ្នា ឆាប  ំ២០០៧ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ៤ ᧬ ៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ២៧ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៣ 

សារលខិិត្ 

 ដោក ជយ័ មងគល រគបូដរងៀនអកេរខ្មមរ និងជារបធានសមាគមភាសានិងវបផធមខ៌្មមរសុរនិធដៅដមតថសុរនិធ ននរបដេសនថ្ បានេេួលថ្វោិ ចំនួន ៦០០ ដុោល រស រដឌអាដមរកិ 
ពីសបផរុសជនខ្មមរដៅដរៅរបដេសត្មមរយៈ សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ។ ខាងដរោមដនះ គឺជាមលឹមដដើមទាងំរសងុននដសចកថលិីមិតខ្ដលដោក ជយ័ មងគល ដផញើចំដពាះ ចាង ហាវ ង សារ
ពត័ម៌ាន នរពនគរ ដដើមផខី្ថ្លងអំ រគុ  ដល់សបផរុសជន ។  

សូមរោបថាវ យបងគំរពះដតជគុ 
សឺង យុងឹរតនា វតថដមមររងេ ី។ 
សូមដគ្នរពដោក អ៊ុ ំ សុភព័វ ជាេី

ដគ្នរព ។ 
សូមដគ្នរពចំដពាះដោក ដោករសី 

និងបងបអូនជនរមួជាតិខ្មមរ ដៅេរីកុង
សាន ូដ េ រដឌោលី វ័រោ៉ ស រដឌ
អាដមរកិ ខ្ដលបានបរចិាច គលុយចំនួន 
៦០០ ដូោល រត្មមរយៈដោករគូ អ៊ុក សុ
ភព័វ ។ 
ោលពនីថ្ងេី ០៥ មញុបំានេេួល

លុយបរចិាច គជយួ ដល់ កមមវធិីអកខរកមម 
អកេរសាន្តសថខ្មមរ ដៅដមតថសុរនិធ ខ្ដលជា
អតីតដមតថម ឍ ខ្មមរដយើង វភិាគទាន

ខ្ដលបងបអូនខ្មមរត្មមរយៈដោក  អ៊ុក 
សុភព័វ និងរពះដតជគុ  សឺងយុឹងរតនា 
ដ ើយដោកទាំងពីរ បានជយួ កមមវធិី
របស់មញុ ំជា ូរខ្ រកនលងមក ។ មញុរំពះ
ករណុាសូមអររពះគុ  នងិអរគុ 
អស់ពដីួងចតិថ ពិដសសដោកអ៊ុំ អ៊ុក សុ
ភព័វ ខ្ដលមតិមំចណំាយដពលដវោនរ
លុយពបីងបអូនខ្មមរដយើង។ បុ យកុសល
ដនះ មញុគំ្នម នអវនីិងអាចសងបានដឡើយ 
ដរៅពីោរមិតមំរកា និងផេពវផាយឲ្យ
របជាជនខ្មមរដយើងដចះរសឡាញ់ភាសា
និងវបផធមដ៌ដើមផងមលួនខ្ដលជាវបផធម៌
ខ្មមរ ។ មញុ ំរពះករណុា និងមញុ ំបាេ សូម
ជរមាបជូនខ្ផនោរ សរមាបោ់រង្ហររដូវ

របាំងដូចតដៅ ។ 
១. សរមាបេ់ិញដសៀវដៅដរៀនអាន

ចំនួន ២០០ កាល ពីភបដំពញសរមាប់
បង្ហា តប់ដរងៀនកូនដននដៅរដូវរបាងំដនះ 
ខ្ដលមួយកាលតនមល  ១,៨ ដូោល រ ។ 
រមួតនមលដកឹជចជូ នពភីបដំពញ មកដល់អូរ
សាម ច ់ ដមតថឧតថរមានជយ័ ចំនួនលុយ
សរបុ ៤០០ដូោល រ . 
២. សរមាបោ់ថ រដមៀនសរដសរដធវើពី

ដឈើចនំួន ២០ផ្ទធ ងំ សរមាបឲ់្យកូនដនន
សរដសរ និងសរមាបេុ់កដរបើកបុងោរង្ហរ
បង្ហា ត ់ បដរងៀនរបស់សមាគម។ លុយ
ខ្ដលរតូវដរបើ ១០០ដូោល រ។ 
៣. សរមាបថ់ាវ យដោករគូសុផ្ទរនិធ 

និងសរមាបោ់របកខ្របដសៀវដៅវបផធម៌
ខ្មមរសុរនិធចំននួ ៥០ ដូោល រ ។ 
៤. លុយដៅសល់ ៥០ ដូោល រ មញុ ំ

រពះករណុា សូមេុកសរមាបោ់រង្ហរ
សមាគមដផេងដេៀត ។ 
សរមាបោ់របង្ហា តប់ដរងៀនកូនដនន 

ជាមដធាបាយដល៏អរបដសើរមួយ ដរពាះ
កូនដននភាគដរចើននិងបសួដរៀនធមអ៌ារយ
ដៅដពលខ្ដលវ៉ាកង ។ ដ ើយដយើងអាច
មានលេនភាពដធវើបានដរចើនវតថ ដបើសិន
ដយើងមានរគូរគបរ់គ្នន ់ គដំរាងបំបសួកូន
ដនន និងរបរពឹតថដៅដៅវតថសាវ យ ខ្ដល
មានចមាង យ ២០ គីឡូខ្មរ៉តពេីីរមួដមតថ 
សុរនិធ ។ 

សូមរោបថាវ យបងគំ នងិសូមអររពះ
គុ  និងអរគុ ពីចិតថដសាម ះសម័រគ ពីមញុ ំ
បាេ ជយ័ មងគល ខ្ដលសពវនថ្ងបាន
មិតមំរគបខ់្បបយ៉៉ង ដដើមផកុីំឲ្យបាតប់ង់
ភាសាខ្មមរពីេកឹដីដយើង ។ សូមអរគុ 
ដោក អ៊ុ ំ អ៊ុក សុភព័វ ពចីិតថដដ៏សាម ះសម័រគ 
ខ្ដលដោកអ៊ុបំានជយួ គ្នំរេដល់កមមវធិី
ភាសាខ្មមរ ដៅដមតថសុរនិធ រាបទ់ាំងដលើក
ដនះជាដលើកេី ៣ ដ ើយត្មមរយៈរពះ
ដតជគុ  សឺង យុងឹរតនា ។ មញុ ំគ្នម នពរ
ជយ័ ដ ើយអតហ៊់ានឲ្យពរជយ័ដោករគូ
ដេដរៅពោីរមិតមដំធវើរគបខ់្បបរគបយ៉់៉ង 
ដដើមផភីាសានងិវបផធមរ៌បស់ដយើង ៕ 

   

លខិិត្េហំរបសច់ោក សងឺ សចរមេ នាយកោរយិាលយ័ព័ត្៌មានសហព័នធខ្ខែរកមពជុាចរោម 

មានមតិមលះ បានរះិគនច់ដំពាះោរ
ផាយរបស់ សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ចំ 
ដពាះចំ ុចននោរផាយខ្ដលដូចជាមនិ
រតូវេិសដៅទាំងរសុង ននដគ្នលោរ ៍ 
ស ពន័នខ្មមរកមពុជាដរោម ។ ទាកេ់ង
ដល់ដរឿងដនះមញុ ំរពះករណុា មញុ ំសូមរឭំកថា 
ដៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា ោលពី
សមយ័មុន រកសួងខ្ដលមានដឈាម ះថា
ជា រកសួងពត័ម៌ាននាដពលដនះ ធាល ប់
មាន ដឈាម ះជា រកសួងដឃាសនាោរ ។ 
ពាកយថារកសួងដឃាសនាោរបាន

បញ្ញជ កជ់ាដរសច អំពីមុមនាេរីបស់រក 
សួងដនះ គឺដធវើោរដឃារសនាបចចុ ះ
បចចូ លអបកសាថ ប ់ ឲ្យេេលួយល់អំពី
ដគ្នលនដយ៉បាយរបស់រោឌ ភបិាល កបុង
ោរង្ហរដផេងៗរបស់មលួន ពីដរពាះសាទ ន
ភាពនដយ៉បាយខ្មមរ ជាេូដៅនាដពល
ដនាះ ខ្ដលបថូរពីរបបអាណានិគមបារាងំ
មករបបដផេងៗ ជាបនថបនាធ បដ់ធវើឲ្យរបជា
ពលរដឌោថ បស់ាទ នោរ ៍មនិទាន ់ ឬមនិ
សូវចាស់ោស់ ។ ខ្តដរោយមក ពិត
ខ្មនខ្តរកសួងដនាះ ដៅខ្តដដើរតជួាោរ
ដឃាសនាមតិមហាជនដៅដឡើយ ខ្តោរ
បថូរដឈាម ះមកជារកសួងពត័ម៌ាន ដឃើញ
ថា ជាោរបង្ហា ញេសេនៈេូលំេូោយ
មួយកបុងនយ័ថា ពត័ម៌ានខ្ដលផាយ
ដចញទាំងប៉ុនាម នគឺជា ពត័ម៌ាន ឯោរ 
ខ្ដលពិតឬមនិពិត គរួដជឿ ឬមនិគួរដជឿ វា

សទិតដៅដលើអបកខ្ដលសាថ ប ់ ឮដឹងដ ើយ
ពិចារណា ។ ដដើមផរីកាតនមលរបស់សារ
ពត័ម៌ាន សារពត័ម៌ាន នរពនគរ កម៏ានតួ
នាេីមនិមុសពីដនះខ្ដរគឺដរៅខ្តពីដ ឹំង
ទាំងឡាយ ដទាះជាទាកេ់ងដល់សកមម 
ភាពរបស់ស ពន័ឌខ្មមរកមពុជាដរោម កបុង
ដំដ ើ រដៅរក ោរសដរមចវាសនាមលួន
ដោយមលួនឯង កម៏ានដ ឹំងដផេងៗ
កំពុងដកើតមានដឡើង ដៅដលើមាតុភូម ិ 
កមពុជាដរោម ទាកេ់ងជាមួយរោឌ ភបិាល
កុមមុយនិសថដវៀតណាម ខ្ដលកំពុងខ្ត
រតួតរត្មដលើខ្មមរដរោម ដ ឹំងពរីបដេស
កមពុជា ដៅរបដេសនថ្ និងដៅជុំវញិ
ពិភពដោកជាដដើមផងខ្ដរ ។ 
ដៅកបុងោលសមយ័វេិាសាន្តសថ 

ខ្ដលរបជាពលរដឌដយើងមានមដធាបាយ
ដរចើនកបុងោរត្មមោនសាទ នោរ ៍នានា 
ោរដឃាសនាមនិពតិ របាកដជាមនិអាច
បំភានម់តិមហាជនបានដឡើយ ។ ដបើ
ត្មមោរសដងកត  ចំដពាះពត័ម៌ានទាំង 
ឡាយ ខ្ដលទាកេ់ងចំដពាះរោឌ ភបិាល
ដវៀតណាម ខ្ដលជាអបករតួតរត្មដលើវាស 
នាខ្មមរដរោម គឺដគផាយខ្តអវីៗ ខ្ដលជា
គុ សមផតថិរបស់រោឌ ភបិាល ។ ឯធាតុ
ពិតននផលវបិាកដកើតដចញពីេដងវើរបស់
ដវៀតណាម ខ្ដលមានចិតថជាដេវេតថមាត់
ជាដេវាត្មដនះ ខ្មមរដរោមទាំងឡាយគួរ
ខ្តបានដឹងយល់រគបគ់្នប  ដ ើយថា ជា

របវតថសិាន្តសថត្មំងពីដូនត្ម េួតលួតោ 
មក យនួមនិខ្ដលមានប ំងលអចំដពាះ
ខ្មមរដយើងដល់មថងណាដឡើយ មនិថា ជា
ខ្មមរដលើខ្មមរកណាថ លឬខ្មមរដរោម ។ ោល
ពួកយនួពរងីកោរឈាល នពានរបស់មលួន 
ចូលរបដេសកមពុជានាឆាប  ំ១៩៧៩ ចាស់
េំុខ្មមរខ្ដលបាន ឆលងោតន់ដយ៉បាយ
ឆាកដោខ នបំភានច់ិតថពីសមយ័មួយដៅ
សមយ័មួយបានរលឹំកខ្មមរជនំានដ់រោយ
ថា ដបើយនួចូលមកដ ើយវាដធវើបាបចាប់
ចង សងកតស់ងកិនខ្មមរ ដនាះករ៏ាបថ់ាជា
ដសាកនាដកមមដខាល ចផាមួយដ ើយ ខ្តក៏
សូមកុភំយ័ដពកខ្ដរ ដរពាះពកួវាមនិអាច
ដៅយូរបានដេ ។ ខ្តដបើវាមកដរៀបចំសុវតទិ
ភាពឲ្យខ្មមរដរចៀងរាដំោតដលងសបាយ 
ដនាះ គជឺាដរគ្នះធំរបស់ជាតិខ្មមរដយើង
ដ ើយ ។ ដពលយួនអនុវតថនដយ៉បាយ
ដរចៀងរាបុំ យសកកចិាកធ់ារដ ៀរ ូរដៅ
រសុកខ្មមរបានដជាគជយ័សាទ នពរដ ើយ 
ពួកវាកវ៏លិរតឡបយ់កនដយ៉បាយ ដៅថ
សីុរាករ់តជាកសីុ់ដរៅ ដនះដៅអនុវតថដៅ
កមពុជាដរោមវញិ ។ ប៉ុខ្នថដយើងដៅខ្ត
សងឃមឹថា ខ្មមរដរោមខ្ដលជាអបកបាន
ឆលងោតរ់បវតថឈិចឺាបដ់ខាល ចផាជាសាប នដ
យួន នឹងមនិដភលចមលួនដដកលកដ់ោយពិ
ដរាះ នឹងចដរមៀងខ្ដលបដំពរោនឮ់ដចញ
ពីមាតយ់កេអាសូរោយ របកបដោយ
ចងកូមមុតរសួចដិតោមជាប ់ ដោយត ំ

 កដ់ោ ិតជាតិខ្មមរដៅថ្មី ដសើម
រក មរចាលដអអ ដនាះខ្ដរ ។ 
រពះពុេនអងគដោកបានបនេល់ជា

ពុដទាន វាេដូដចបះថា «ដទាះជាពាកយសំដី
ខ្ដលអបកបាន អានកបុងកផនួគមពរីដោី ឬ
បានឮ ដគនយិ៉យដណំាលតគ្នប មក ឬ
ជាពាកយសមថរីបស់មាត្មអបក ឬ រគូបា 
ធាយរបស់អបក ដ ើយសូមផជីាឱវាេ
សខ្មឋងរបស់តថាគតកថី សូមអបកកុអំាល
ដជឿដឡើយ លុះរត្មខ្តអបកបានពិចារណា
ឲ្យយល់ សមរសមត្មមសតិបញ្ញដ គិត
យល់របស់មលួនអបកផ្ទធ ល់សិន»។  
ដឆលៀតឪោសដនះ កបុងនាមជានាយ 

កោរយិ៉ល័យពត័ម៌ាន របស់ស ពន័ឌ
ខ្មមរកមពុជាដរោម មញុ ំរពះករណុា មញុ ំបាេ
សូមដធវើគ្នរវកចិចដគ្នរពដឹងរពះគុ  ដឹង
គុ  ចដំពាះរពះសងឃ នងិដោក ដោក
រសី អបកនាង កញ្ញដ ទាំងអស់ ជាបុគគលិក
សម័រគចិតថរបស់នាយកោឌ នពត័ម៌ាន នន
ស ពន័ឌខ្មមរកមពុជាដរោម ខ្ដលកំពុង
បំដពញដបសកកមម ដៅរគបរ់ជងុដរជាយ 
ននពិភពដោក របកបដោយវរិភាពនិង
ោរលះបងម់ពស់បំផុត ឈរដលើសាម រតី
ជាតិ ជាកុលបុរតកុលធីត្មខ្មមរដដ៏ឆបើមកបុង
េំពរ័របវតថិសាន្តសថ ននោរតសូ៊សវិតសាវ ញ 
ឥតរាថ្យរបស់ដយើងជាខ្មមរដរោម ។ មញុ ំ
រពះករណុា មញុ ំបាេយល់យ៉៉ងចាស់ 
ោស់ អំពោីរង្ហរ ដលំ៏បាកទាំងឡាយ 

ត្មំងពបីញ្ញា ថ្វោិោរផគតផ់គងជ់វីភាព និង
សុវតទភិាពផ្ទធ ល់មលួន រគបោ់រយិ៉ល័យ
េេួលមុសរតូវ មានខ្ផបក សារពត័ម៌ាន
នរពនគរ វេិយសុដមលងខ្មមរដរោម រពតឹថិបតថិ
ខ្មមរដរោម ខ្ផបក រសាវរជាវ ខ្ផបកនិពនន 
និងដគ េពំរ័ជាដដើម ។ល។ កបុងដំដ ើ រ
ដបសកកមមយកពត័ម៌ាន នងិោរចាត ់
ខ្ចងផាយ ខ្ចកជូនដល់ជនរមួជាត ិ
ខ្ដលដរសកឃាល នចងដ់ងឹអំពភីព័វវាសនា
របជាជាតដិយើងនាដពលដនះ កដូ៏ចជា
ដពលអនាគត ។ 
សូមរពះសងឃ ដោករសី ដោក 

អបក នាង កញ្ញដ  រពះដមត្មថ  និងដមត្មថ បនថ
ោរង្ហរដន៏ថ្លថាល លអរបនពរបស់ដយើងតដៅ
ដេៀត ដនះគជឺា ជដរមើសរតមឹរតវូខ្តមួយ
គតក់បុងនាមជាកូនខ្មមរដរោមមាច ស់េឹកដី
ដអ៏ភព័វខ្ដលរតូវដរ ើបរមះ ពដីង្ហគ បឃាប ង
ដខាប ះរបស់ដវៀតណាម ខ្ដលកំពុងជះិជាន់
ោំញីដលើចាបអ់នថរជាតិ សថីពីជនជាតិ
ដដើមកដំ ើ តមាច ស់េកឹដី ។ 
សូមរពះសងឃ ដោករសី ដោក 

អបកនាង កញ្ញដ  រពះដមត្មថ  ដមត្មថ េេួល
ដសចកថីដគ្នរព កតថចដូ ត្មធម ៌ នងិរស 
ឡាញ់រាបអ់ាន ដរ៏ជាលដរៅមពងម់ពស់
បំផុត ពមីញុ ំរពះករណុា-មញុ ំ ៕ 
 

ដោក សឺង សដរមច នាយោរយិ៉ល័យពត័ម៌ានននស ពន័នខ្មមរកមពុជាដរោម បានដចញលិមិតចំ មយួចាបចុ់ះនថ្ងេី ១២ ខ្មមករា ឆាប  ំ២០១០ សថីពីកិចចោរមយួចំនួនកបុងវស័ិយ
ពត័ម៌ានរបស់ស ពន័នខ្មមរកមពុជាដរោម  កបុងដនាះ ដោក កប៏ានដផ្ទថ តោរយកចិតថេុកោកដ់លើោរផាយរបស់សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ផងខ្ដរ ដោយដោកជួយ បំភលដឺល់មតិថអបកអានមលះ
ខ្ដលបានរះិគន ់សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ថា ដធវើោរផេពវផាយមុសេិសដៅរបស់ស ពន័នខ្មមរកមពុជាដរោមរបស់ដោក ។ កបុងលិមិតដនះដខ្ដល ដោក សឺង សដរមច បានសរដសរថា 
ដដើមផរីកាតនមលពត័ម៌ាន  អវីៗខ្ដល សារពត័ម៌ាន នរពនគរ ដធវើោរផេពវផាយដនាះរគ្ននខ់្តជាដំ ឹង   មនិខ្មនោរដឃាសនាដឡើយ ។ ខាងដរោមដនះ គឺជាដសចកថីដដើមទាងំរសងុននលិមិត
របស់ដោក សឺង សដរមច ។ 

សមាគមភាសានិងវបបធម៌ខ្ខែរសរុនិទទទួលងវោិសបបរុសជនតាមរយៈ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ៤ ᧬ ៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ២៧ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៤ 

សារព័ត្៌មាន 

ព័ត្៌មានអនារជាត្និិយាយអំពោីរោត្់ចោសសកមែជនលទធិរបជាធិបចត្យយចៅចវៀត្ណាម 

ខ្របសរមលួដោយ  លីវ យង ់នួ 
ដរោយដពលរតូវឃុឃំាំង អស់ជា

ដរចើនខ្ម េីបំផុតដវៀតណាមបានោត់
ដទាសនូវសកមមជនទាំងឡាយ ដូចជា 
ដឡ កុង ឌិញ  ដោក ដឡ ថាងំ ឡុង 
ដោក រតងឹ  វិន យវី ថុ្ក និង ដោក 
ដងវៀង ដតៀង រតុង ពបីេ «ចលនាដដើមផ ី 
ផថួលរលំំរោឌ ភបិាល» ត្មមមារត្ម េី ៧៩ 
ននចាបរ់ព មេ ឍ  ។ 
ោរដចាេដទាសដនះ មានកំរតិទាប

បំផុត គរឺតវូជាបគុ់ក ១២ ឆាប  ំមពស់បំផុត
គឺរតវូរបហាជវីតិ ។ 
ដោយខ្ឡកដោក ដឡ ថាងំ ឡុង

រតូវបានោតដ់ទាសត្មមមេី ២ មារត្មេី
៧៩ ននចាបរ់ព មេ ឍ  របឈមនងឹោរ
េេួលដទាសជាបគុ់ក ១៥ ឆាប  ំ។ 

REUTERS 
េីភាប កង់្ហរពត័ម៌ានដនះបានបញ្ញជ ក់

ថា ោរោតក់ថីដនះបានដធវើឲ្យមានោរចាប់
អារមម ៍ពបីរដេស ពីដរពាះកបុងចំដណាម
ជនជាបដ់ចាេដនាះ មានដោក ដឡ កុង 
ឌិញ  នងិ ដោក ដងវៀង ដតៀង រតុង ។ 
ដមធាវ ី ដឡ កុង ឌញិ ធាល បប់ាន

ោរពារកថឲី្យអបកចលនារបជាធិបដតយយ
និងធាល បប់ានោរពារកថីឲ្យរកមុ ុ៊នផលិត
នាំដចញនូវជលផល ។ ឯដោក ដងវៀង 
ដតៀង រតុង កធ៏ាល បប់ានជបួដោករបធា 
នាធិបតីអាដមរកិ គឺ ដោក  George W 
Bush កដូ៏ចជានាយករដឌមន្តនថោីណាោ
គឺដោក Stephen Harper ។ 
ពត័ម៌ានដនះ បានជូនដ ឹំងថា 

ោរផាយបនថផ្ទធ ល់របស់េូរេសេនB៍BC 
World ជូនដំ ឹងពោីរោតដ់ទាសរតូវ
បានោតផ់្ទថ ចដ់ៅដវៀតណាម ។ 
ឯកអគគរាជេូតោលណាម៉ាក់

ដោក Peter Lysholt និយ៉យនងឹអបក
ពត័ម៌ានថា  ដោក «មានោរបារមភយ៉៉ង
ខាល ំងអពំីោរោតក់ថីទាងំអស់ដនះ»។ 
ដោកគឺជាអបកដៅកបុងចដំណាមអបក

េំនាកេ់ំនងបរដេសដត៏ចិតួច ខ្ដលបាន
អនុញ្ញដ តឲ្យត្មមោនោរោតក់ថី ត្មម
កចចកេូ់រេសេនោ៍ក ់ ដៅឯបនធបោ់ច់
ដោយខ្ឡកពបីនធបោ់តក់ថី  ។ 
ដោក បានមានរបសាសនប៍នថ

ដេៀតថា៖ «ដយើងមញុ ំនងឹជរមុញឲ្យរោឌ ភិ
បាលដវៀតណាមដោះខ្លង អបកទាងំបួន 
ដនាះ» ។  
ឯកអគគរាជេូតអាដមរកិ ដៅេរីកុង

នរពនគរ ដោក Kenneth Fairfax 
និយ៉យថា «អាដមរកិមានោររពួយបារមភ
យ៉៉ងខាល ំង” អំពោីរចាបន់ិងោតដ់ទាស

អបកខ្ដលរគ្ននខ់្តអនុវតថសិេនិបដចចញមតិ
និងអពំាវនាវ ឲ្យមានោរដោះខ្លងជា
បនាធ នដ់ោយឥតលកខម ឍ » ។ 

AP 
េីភាប កង់្ហរពត័ម៌ាន AP បានរាយ

ោរ ៍នថ្ងដនះថា អបកខ្ដលនាដំចញោត់
ដទាសមុនដគ គឺ ដោក Le Cong Dinh  
អបកខ្ដលបានេេួលសាគ ល់ថា មលួនបាន
របរពឹតថមុសនងឹមារត្មេ ី ៧៩ ននចាប់
រព មេ ឍ  ម ៈខ្ដលមលួនបានចូលជា
សមាជកិននគ បកេរបជាធបិដតយយ ។ 
ដោក Dinh បាននយិ៉យថា េិស 

ដៅបកេរបស់ដោក គឺទាមទារឲ្យមាន
នដយ៉បាយដសរ ី ត្មមខ្បបព ុបកេនិង
ឲ្យមានរដឌដវៀតណាមថ្មីមយួ ។ 
ដោក Dinh បាននយិ៉យថា៖  

«ម ៈខ្ដលមញុ ំដរៀនដៅដរៅរបដេស មញុ ំ
បានេេួលនូវឥេនិពលនដយ៉ បាយបសចឹ
មរបដេសអំពលីេនិរបជាធិបដតយយ  ដសរ ី
ភាព នងិសិេនិមនុសេ »។ 
ត្មម AP ដោក Dinh បាន

និយ៉យថា មលួនបានេេលួនូវឯកសារ
សថីពីរដឌធមមនុចដថ្មីមយួពីដមដឹកនាំគ 
បកេរបជាធិបដតយយដវៀតណាម នងិបាន
ចូលរមួវគគសិកាមយួរយៈដពល ៣ នថ្ង
ដៅរបដេសនថ្ ដរោមោរដរៀបចរំបស់
គ បកេដវៀតណាមមយួដឈាម ះដវៀតតឹង 
(Việt Tân) អំពោីរផ្ទល ស់បថូរនដយ៉បាយ
ដោយសនថវិធិ ី។ 
អបកេីពរីខ្ដលនាំដចញោតដ់ទាសគឺ 

ដោក Nguyen Tien Trung     ខ្ដល
បានេេួលសាគ ល់ថា មលួនបានចូលជា
សមាជកិ គ បកេរបជាធិបដតយយដវៀត 

ណាម និងបានបដងកើតរកុមយុវជនរបជា
ធិបដតយយ ខ្តមលួនបានសារភាពថា មលួន
មានោរដសាកសាថ យ ខ្ដលបានដធវើដរឿង
ដនះ ។ 
ដោក Trung បាននយិ៉យថា៖ 

«សកមមភាពរបស់មញុ ំ បានរបរពឹតថដលមើស
ដៅដលើរដឌនុចដ ននរបដេសដវៀតណាម  មញុ ំ
ដសាកសាថ យចដំពាះកំ ុសដនះ» ។ 
អបកខ្ដលនាំដចញោតដ់ទាសេីបី គឺ

ដោក Lê Thăng Long ជាអបកខ្ដល
បានបដិដសធក ុំសរបស់មលួន ចំដពាះ
មុមតុោោរ ។  
រដឌោររកងុហា ូយបានចាតេុ់ក 

គ បកេដវៀតតឹង ននជនជាតយិួនដសរ ី
ដៅដរៅរបដេសថា ជារកុមដភរវកមម ខ្ត
ភាប កង់្ហរស រដឌស រដឌអាដមរកិ ដឆលើយ
ថាោរដចាេរបោនរ់បស់រោឌ ភបិាលដវៀត 
ណាម គឺគ្នម នភសថត្មងនិងគ្នម នដ តុ
ផល ។ 
ដោក រតឹង  វិន យវី ថុ្ក េេួល

សាគ ល់ថា មលួនបានបដងកើតនូវរកុមរសាវ 
រជាវមួយដៅថា រកុមរសាវរជាវចឹង 
(Nhóm Nghiên cứu Chấn) ។ 
រកុមដនះ ខ្ដលរកសួងរតួតពិនតិយដវៀត
ណាមនិយ៉យថា ចងដ់ធវើឲ្យជះឥេនិពល
អារកកដ់ៅដលើរោឌ ភបិាល។ ប៉ុខ្នថ ដោក 
Thuc និយ៉យថា រកមុដនះធមមត្មរគ្នន់
ខ្តដធវើោររសាវរជាវ និងដលើកដឡើងនូវ
សំ ូមពរអំពដីគ្នលនដយ៉បាយ ឲ្យអបក
ដឹកនាដំវៀតណាម ។ 
ដរោយដពលតុោោោតក់ថ ី បាន

បចចបដ់ៅដពលរដសៀលនថ្ងេី ២១ មករា  
AP បានដករសងស់មថ ី ដោក Ken 

neth Fairfax ឯកអគគរាជេូតអាដមរកិ 
ថា ដោកមានោរដសាកសាថ យចំដពាះ
សាលរកមមួយដនះ ។ 
ដោក Ken neth Fairfax បាន

មានរបសាសនថ៍ា៖ «ដយើងមញុ ំចងរ់ឭំក
ដឡើងនូវោរបារមភ អពំីបញ្ញា ដវៀតណាម
ចាបឃុ់ំ និងោតដ់ទាសអបកទាំងដនះ 
រគ្ននខ់្តពកួដគសខ្មថងនូវគនំិត ដោយ
សនថិភាព ដបើដទាះបមីានោរពាកព់ន័នដរឿង
នដយ៉បាយ ឬ មនិមានកថី កដ៏ោយ » ។ 

DPA 
បណាថ ញពត័ម័ានអាឡាមង៉ DPA 

បានកតស់មាគ ល់ោរថា ោរខ្ដលដោក
ដឡ ថាងំ ឡុង នយិ៉យជាមយួនឹងតុោ
ោថា ដោកបានសរដសរនូវពាកយេេួល
ដទាសនិងសំុដលើកខ្លងដទាសោលពខី្ម
មថុិ្នា ឆាប ដំៅមញិដនាះ គដឺោយដោក
រតូវ «កងកមាល ងំសនថិសុមដវៀតណាម
សមលុតសាម រត»ី ។ 
ត្មមបណាថ ញពត័ម័ានអាឡាមង៉់

DPA ដនះដខ្ដល អបកយកពត័ម៌ាន
ខ្ដលចូលដមើលោរោតក់ថីដនះ មនិរតូវ
បានអនុញ្ញដ តឲ្យដរបើម៉ាសីុនថ្តសដមលងឬ
ថ្តរបូ ដ ើយដៅរាល់ដពលខ្ដលដោក
ដឡ ថាំង ឡុង ដរបើសមថខីាល ំងៗដដើមផបីថឹង
ដល់ប៉ូលិស  គឺរបពន័នសំដឡងដមរ៉កូដៅ
កបុងបនធបរ់បស់អបកោខ្សត និងរកុមត ំ
ណាងបរដេសរតូវដធវើឲ្យរខំាន ។ 
អបកេនំាកេ់នំងបរដេសមាប កសូ់ម

មនិបដចចញដឈាម ះនិយ៉យថា៖«ចំ ុច
គនលឹះរបស់ពួកមញុ ំ គឺបញ្ញា ទាំងឡាយដនះ 
[សកមមភាពរបស់អបកជាបដ់ចាេ]មនិខ្មន
ជាដរឿងមុសចាប»់ ដេ ។ 

វេិយអូុន្តសាថ លី ABC 
សាន្តសាថ ចារយ Carl Thayer អបក

ជំនាញពីដវៀតណាម មានរបសាសន៍
របាបវ់េិយអូុន្តសាថ លីថា ជនជាបដ់ចាេទាំង 
៤ នាកប់ាននាំឲ្យចលនារបជាធបិដតយយ
ឈានដឡើងខ្ថ្មមយួជហំាន ដពលខ្ដល
មលួនបានបដងកើតគ បកេរបជាធិបដតយយ
ដវៀតណាម ។ 
ដោកបាននយិ៉យបនថដេៀតថា ៖ 

«ពួកដគ បានបដងកើតសន្តង្ហគ មយុេនសាន្តសថ 
និងសន្តង្ហគ មសិលផសាន្តសថ នដយ៉បាយ
សនថិភាព ដដើមផរីបណំាងរបខ្ជងជាមួយ
បកេកុមមុយនិសថដវៀតណាម ម ៈខ្ដល
ពិភពដោកមានវបិតិថដសដឌកចិច និងរសប
ដពលខ្ដលដវៀតណាម កំពុងខ្តមានោរ
ខ្មវងគនំិតគ្នប រវាងកមាម ភបិាល កបុងបកេ
កុមមុយនិសថ ខ្ដលពួកដគមានកថសីងឃមឹថា 
នឹងមានោរគ្នរំេពរីកុមអបករបឆាងំ ទាំង
ដៅកបុងនិងដរៅរបដេស ។ 
ដវជជប ឍិ ត ដងវៀង ដោ ថាញ់ ផុង

(Nguyễn Đỗ Thanh Phong ) តំ 
ណាងឲ្យបកេដវៀតតឹង (Việt Tân) ដៅ
របដេសអូន្តសាថ លី (Australia) បាន
និយ៉យថា សាលរកមដនះមនិមានយុតិថ 
ធមដ៌ឡើយ ។ 
សាន្តសាថ ចារយ Thayer បានមាន

របសាសនថ៍ា «ដៅកបុងអតីតោល អបក
ខ្ដលធាល បម់ានសិេនិដសរភីាព ឬកធ៏ាល ប់
បានតខំ្ ងធកំបុងបកេ កប៏ានយកច ំ
ដ ញពីមហាសនបបិាត និងឯកសារ
ដគ្នលនដយ៉បាយ ដដើមផជីរមញុឲ្យោរ 
កសាងសងគមដឡើងវញិ ដ ើយអបកខ្ដល
មានននិាប ោរនដយ៉បាយដផេងៗនិងមាន
សកមមភាពននលេនិរបជាធិបដតយយដរៅពី
បកេ កប៏ានទាញយកឱោសដនាះ ដដើមផ ី
បថូរដយ៉បល់ និងជួយ ដលើកសធួយកបុងោរ
ផ្ទល ស់បថូរសងគមផងខ្ដរ» ៕ BBC 

 ដរោយពីតុោោររបជាជនដវៀតណាមននេីរកងុហា ូយ និង នរពនគរ បានោរោតដ់ទាសសកមមជនរបជាធិបដតយយដវៀតណាមទាងំ ៧ របូចាបពី់នថ្ងេី ១៨ ដល់ ២១ ខ្មមករា 
បានដធវើឲ្យអនថរជាតិរះិគនរ់ោឌ ភបិាលដវៀតណាមយ៉៉ងខាល ងំ ខ្ដលដធវើឲ្យោខ្សតដវៀតណាមកបុងរសកុនិងបរដេសបាននាគំ្នប ដធវើោរផេពវផាយពីដំ ឹងដនះយ៉៉ងដៅថ គគុក ដទាះបីមានោរ
ោកប់ាងំពីរោឌ ភបិាលដវៀតណាមយ៉៉ងណាកដ៏ោយ ។ ដំ ឹងដនះ រតវូបានដលចឮមយួរដំពចដល់មនុសេេូទាងំសកលដោកត្មមរយៈ REUTERS   AP  DPA  និង BBC ។ 

ពីដឆវងដៅសាថ ំ៖Tran Huynh Duy Thuc, Nguyen Tien Trung, Le Thang Long នងិ Le Cong Dinh សកមមជនលេនរិបជាធបិ
ដតយយជនជាតយិនួទាងំ ៤ របូរតវូបានតុោោរដវៀតណាមោតដ់ទាសព ី៥ ដៅ ១៦ ឆាប  ំ

ពបីេផថួលរលំំរោឌ ភបិាល ត្មមមារត្ម ៧៩ ននចាបរ់ព មេ ឍ  ។ AFP 

ដោក ដឡ កុង ឌនិ ដៅកបុងតុោោរ   
េីរកងុនរពនគរ ននរោឌ ភបិាលដវៀត     

ណាម នថ្ងេ ី២០ មករា ២០១០ ។ AFP 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ៤ ᧬ ៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ២៧ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៥ 

ចវៀត្ណាម 

ដោយ កូនខ្មមរ 
រោឌ ភបិាលដវៀតណាម បដងកើនោរ  

បន្តង្ហក បដៅដលើរកមុសកមមជនលេនិរបជា
ធិបដតយយ មុនដពលដបើកមហាសនបិបាត
បកេដលើកេី ១១ ។ ដនាះគជឺាដសចកថី
ដថាក លដទាស របស់អងគោរឃាល ដំមើលសិេនិ
មនុសេ (Human Rights Watch) 
បានដចញដសចកថីរបោសមយួ ចុះនថ្ងេ ី
២១ ខ្មមករា ដរោយពីមលួនបានដចញ 
ដសចកថីរបោសមួយសថីពសីាទ នភាពសិេនិ
មនុសេ ២០១០ រចួមក ។ 
របាយោរ ៍ ខ្ដលមានករមាស់ 

៦១២ េពំរ័ បានោកច់ំ ងដជើងថា     
«World Report 2010» គជឺារបាយ
ោរ ៍ខ្ដលវាយតនមល នងិដសុើបអដងកត
យ៉៉ងលមអតិ ដៅដលើសាទ នភាពសិេនិ
មនុសេដៅត្មមបណាថ របដេសចនំួន ៩០
កបុងសកលដោក ។ 
ដៅកបុងរបាយោរ ៍ដនះ  បាន

ព ៌នាដៅដលើបណាថ របដេសខ្ដលបាន
ដធវើោររដំោភសិេនមិនុសេយ៉៉ងខាល ំងោល ពី
សំណាករ់ោឌ ភបិាល ននរបដេសនីមយួៗ
មានដូចជា របដេសសូ៊ដង ់ ចនិ រសុេ ី  
អ វហាវ នសិថង ់ ដអៀរង៉ ់ គុយបា ។ េនធឹម 
នឹងដនះ ដគសដងកតដឃើញកបុងរបាយ
ោរ ៍បានដរៀបរាបដ់ល់ របដេសមួយ
ចំនួន ខ្ដលដៅកបុងតំបនអ់ាសីុអាដគបយ៍
ផងខ្ដរ មានដូចជារបដេសភូមានិងដវៀត
ណាម ។  
សរមាបដ់វៀតណាមវញិ របាយ

ោរ ៍បានរះិគនថ់ា   រោឌ ភបិាលដវៀត

ណាមបាន និងកំពុងបនថោរចាបឃុ់ំ
ឃាំងសកមមជនរបជាធិបដតយយ រកមុអបក
សរដសរបលក ់(Blogger) រកមុអបកតវ៉ាដរឿង
ដីធលី និងសមាជិករបស់រកមុសាសនា 
ខ្ដលមនិទានផ់ថល់សិេនិពរីដឌអណំាចកបុង 
ោរសាងសង់រ់ពះវហិារ ។ 

 ដោក Brad Adams នា 
យកេេួលបនធុកឃាល ំដមើលកិចចោរ សិេនិ
មនុសេ របចាំតបំនអ់ាសីុ បាននយិ៉យ
ថា រោឌ ភបិាលដវៀតណាមហាកដូ់ចចង់

សខ្មថងរេិនបិង្ហា ញឥេនិពល ននោររដំោភ
សិេនិរបស់មលួន ឲ្យដូចរបដេសមួយចំនួន
ដៅអាសីុ ដដើមផដីឆលើយតបដៅនងឹរកមុអបក
រះិគនដ់ោយសនថិវធិី ។ 
អងគោរឃាល ដំមើលសិេនិមនុសេ ដៅ

ខ្តមានោររពយួបារមភយ៉៉ងខាល ំង ម ៈ
ខ្ដលចណំាតោ់ររបស់ រកុងហា ូយ 
ដៅខ្តបនថយុេននាោររតឹបនថងឹសំដឡង
រកុមអបករះិគនរ់ោឌ ភបិាលដោយសនថវិធិ។ី 
របោរដនះ បញ្ញជ កថ់ា រកុងហា ូយ

បានមតិមោំរពារ ដដើមផរីបឆាងំនូវរាល់
ោររបឈមទាងំឡាយណាខ្ដលបងកឲ្យ 
មានផលបះ៉ពាល់ដល់បកេកុមមុនិសថខ្ត
មួយគតក់បុងរបដេសដវៀតណាម ។ 
ដយ៉ងត្មមរបាយោរ ៍របចាំឆាប ំ

ដនះបានសងកតធ់ងនដ់េៀតថា សកមមជន
នដយ៉បាយ និងសមាជិកននរកុមសាស 
នារាបរ់យនាកប់ានកពុំងខ្តជាបគុ់កកបុង
របដេសដវៀតណាម និងមានករ ី
បន្តង្ហក ប ដៅដលើជនជាតិខ្មមរដរោមកបុង

ោរតវ៉ាពីបញ្ញា ដធីលីដៅកមពុជាដរោម ឬ 
ដៅតបំនភូ់មភិាគខាងតផងូ ននរបដេស
ដវៀតណាម រពមទាំងករ ីខ្ដលអជាញ ធរ 
មូលោឌ នចុះរបឹអូសយកដីធលី របស់រកុម
អបករបតិបតថិសាសនារគះឹកដូ៏ចជាករ ី 
ននោរបដ ថ ញរពះភកិខុសងឃ ដចញពីអា 
រាមឡាងនម ៉ (Lang Mai) ខ្ដលឋតិ
ដរោមោររគបរ់គង របស់រពះមហាដថ្រ   
ថ្ិត ញឹុក ហាញ់ ។  
របាយោរ ៍ដខ្ដលបានបញ្ញជ ក់

ដេៀតថា ោលពឆីាប ដំៅ យ៉៉ងដហាច
ណាស់កម៏ានដល់ដៅ ២០ ករ ីរតូវ
បានតុោោដវៀតណាមោតដ់ទាស ឲ្យ
ជាបគុ់ក ករ ីទាំងដនាះ មានោរជាប់
ពាកព់ន័ន ដៅនឹងរកុមអបករបជាធបិដតយយ 
រកុមអបកមានេសេនៈផធុយ ដ ើយជាញឹក
ោបរ់កុមដនះ ខ្តងរងោរដចាេរបោនព់ ី
បេបងកឲ្យមានអសនថសុិមជាតិ ឬោរ
ប៉ុនបង៉ផថួលរលំំរោឌ ភបិាល ជាដដើម ។ 
អងគោរឃាល ដំមើលសិេនិមនុសេ ក៏

ចាបអ់ារមម ៍ផងខ្ដរ ចដំពាះោរោត់
ដទាសសកមមជនរបជាធបិដតយយ ៤ របូ
រមួមានដោក ដមធាវ ីដឡ កុង ឌញិ (Le 
Cong Dinh) វសិវករពត័ម៌ានវេិា ដងវៀ៉ង 
ដតៀង រតងុ (Nguyen Tuyen Trung) 
ពា ិជករ  វិញ យី ថុ្ក (Huynh 
Duy Thuc) និង ដឡ ថាំង ឡុង (Le 
Thang Long) រកមុដនះ រតូវបានតុោ 
ោរផថនាធ ដទាសឲ្យជាបឃុ់ំឃាងំោល ពី
សបាថ  ៍មុនដនះ ៕  

HRW:ចវៀត្ណាមបស្តកា បរកុមអនករបជាធិបចត្យយមុនចពលចបើកមហាសននបិ្តត្បកស 
រោឌ ភបិាលននរបដេសដវៀតណាមបាននិងកំពុងខ្តបដងកើនឥេនិពលរបស់មលួនកបុងោរបន្តង្ហក បដលើសកមមជនរបជាធិបដតយយ ម ៈខ្ដលមហាសនបបិាតបកេដលើកេី ១១ ដរតៀមនឹងដរៀបចំ

ដឡើងនាដពលខាងមមុដនះ  ។ ដនះគឺជាដសចកថីដថាក លដទាសរបស់អងគោរឃាល ដំមើលសិេនិមនុសេ ដរោយពីដវៀតណាមបានចាបស់កមមជនរបជាធិបដតយយ ៧ នាកក់បុងមយួសបាថ  ៍ ។ 

ដោក Brad Adams នាយកេេលួបនធុកឃាល ដំមើលកចិចោរសិេនមិនុសេរបចាតំបំនអ់ាសីុ ។ AFP/Saeed Khan  

ចវៀត្ណាម៖ អនារជាត្«ិគ្មែ នសភុវិនិេឆយ័»ចលើចរឿងកាីសកមែជនរបជាធបិចត្យយ 

ខ្របសរមលួ ថាច ់ជដំរឿន 
កបុងដសចកថខី្ថ្លងោរ ៍មួយដចញ

នថ្ងេ ី២២ ខ្មមករា កនលងដៅដនះ រកសួង
ោរបរដេសដវៀតណាម តុោោរោត់
ដទាស សកមមជនរបជាធបិដតយយទាំង
ដនាះ គឺសមដ តុសមផល រតវូត្មម
ចាបន់នរបដេសដវៀតណាម នងិសម
ជាមួយនឹងកតិកសញ្ញដ អនថរជាតផិង ។ 
ដោករសី ដងវៀង ដផឿង ង៉្ហ 

(Nguyen Phuong Nga) អបកនាពំាកយ
រកសួងោរបរដេស   ដវៀតណាមបាន
និយ៉យថា៖ «ដវៀតណាមគឺជារបដេស
នីតិរដឌ ។ ដវៀតណាមោតដ់ទាសចំដពាះ
ខ្តសកមមភាព ខ្ដលរបរពឹតថដលមើសនឹង
ចាប ់ រដំោភដលើសនថសុិមជាតិ  ដដើមផ ី
ោរពារឲ្យមានមានភាពសុរកិដឌននចាប ់ 
ដដើមផោីរពាររបដយ៉ជនស៍ងគមរមួគសឺនថិ
ភាពនងិោរអភវិឌណន»៍។ 

ដោករសី ដងវៀង ដផឿង ង៉្ហ បាន
មានរបសាសនប៍នថដេៀតថា៖«តំណាង

របដេសអងដ់គលស ស រដឌអាដមរកិ និង 
សភាអុរឺបុ ខ្ដលបានចាបអ់ារមម ៍ដនាះ 

គឺ«មវះសុភវនិចិឆយ័»អំពីបញ្ញា ដនះ និង
បានលូកនដចូលកិចចោរនផធកបុងរបស់ដវៀត
ណាម»។  
ោលពនីថ្ងេី ២០ ខ្មមករា កនលង

ដៅដនះ ដោក រតងឹ  វនិ យី ថុ្ក អាយុ 
៤៣ ឆាប  ំ រតវូតុោោរដវៀតណាមោត់
ដទាសឲ្យជាបគុ់ក ១៦ ឆាប  ំ  អបកសរដសរ 
Blog ដងវៀង ដតៀង រតុង អាយុ ២៦ ឆាប  ំ
ជាបគុ់ក ៧ ឆាប  ំ  ដមធាវោីរពារសិេនិ
មនុសេ ដឡ កុង ឌិន  អាយុ ៤១ ជាប់
និងដោក ដឡ ថាំង ឡុង អាយុ ៤២ ឆាប ំ
មាប ក់ៗ ជាបគុ់ក ៥ ឆាប  ំ។  
សាលរកមមួយដនះបានដធវើឲ្យមាន

របតិកមមយ៉៉ងខាល ំងពអីងគោរសិេនិមនុសេ
អនថរជាតនិានា សភាអុឺរបុ មន្តនថីអគគរដឌ
េូតស រដឌអាដមរកិរបចាំដវៀតណាមនងិ
រដឌមន្តនថីននោរបរដេសអងដ់គលស ។ 
កបុងម ៈដនាះខ្ដរ ោលពនីថ្ងដៅរ ៍

េី ២៣ សបាថ  ៍កនលងដៅដនះ រកមុអបក
សដងកតោរ ៍ តណំាងរកមុដមធាវអីនថរ 
ជាតិ រតូវបានរារាងំមនិឲ្យចូលរមួកបុងោរ
ោរោតក់ថ ី ននតុោោររបជាជនបកេ
កុមមុយនិសថដវៀតណាមមយួដនះ ។ 
ោលពនីថ្ងដៅរដ៍ខ្ដល វេិាសាទ ន

សិេនិមនុសេ ននរកមុដមធាវអីនថរជាត ិ
(IBA) បាននយិ៉យថា ភាប កង់្ហរពរីរបូ
ខ្ដលវេិាសាទ នមយួដនះបានបចជូ នដៅេី
រកុងនរពនគរ ដដើមផដីសុើបអដងកតោរោតក់ថី
ដនះ ោលពីនថ្ងពុធេ ី២០ សបាថ  ៍កនលង
ដៅដនះ មនិរតូវបានដគអនុញ្ញដ តឲ្យចូល
កបុងបនធបោ់តក់ថដីឡើយ  ដទាះបីកចិចអនថរា 
គមនព៍រីកសួងោរបរដេសយ៉៉ងណាក៏
ដោយ ៕ AFP និង Vietnam 

Ministry of Foreign Affairs  

ដោករសី Nguyễn Phương Nga អបកនាពំាកយរកោរបរដេសដវៀតណាម 
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ចវៀត្ណាម 

ខ្របសរមលួដោយ គមឹ សានថយូ 
យុវជន ដងវៀង អាយកវឹក (Nguyễn 

Ái Quốc) បានចាកដចញពីដវៀតណាម 
ដៅោនរ់បដេសបារាងំ ោលពអីាយុ 
២១ ឆាប  ំ ដ ើយបនាធ បព់ីដនាះកប៏ានដដើរ
រគបេ់កីខ្នលងដធវើរគបក់ចិចោរ ដ ើយក៏
បានអានរគបរ់បដភេឯកសារទាងំឡាយ 
ដដើមផខី្សវងយល់នូវរបភពននលេនិរបជាធិ
បដតយយភូមភិាគខាងលិច ។ 
ដងវៀង អាយ កវឹក រតូវោរសិេនិបដងកើត

សមាគម បដងកើតបកេ ដ ើយរតវូោរឯក
រាជយ ដសរភីាពផថល់ឲ្យជនជាតិយួន ។ 
ដងវៀង អាយ កវឹក (Nguyễn Ái 

Quốc)  បានធលងដៅស រដឌអាដមរកិ
ោលពអីាយុ ២២ ឆាប  ំ ធលងដៅរបដេស
អងដ់គលសអាយុ ២៣ ឆាប  ំ ដ ើយបានរស់
ដៅកបុងរបដេសអងដ់គលស អាដមរកិ និង
បារាងំ គជឺារបដេសខ្ដលមានលេនរិបជា
ធិបដតយយមុនដំបូងបងអស់ ដៅដលើពិភព
ដោក ខ្តដោកហាកដូ់ចជាមនិបាន   
េេួលគំនិតអវីពរីបដេសដជឿនដលឿនខាង 
ដលើដឡើយ ។ 
ជីវតិដរៀបអាពា ៍ពពិា ៍៖ 
ដោយខ្ឡកសថីពីជីវតិផ្ទធ ល់មលួន និង

រគួសាររបស់ ដងវៀង អាយ កវឹក វញិ បង
រសីរបស់ដោក គជឺាទាហានកបុងជួរទា 
ហានបារាងំ ចំខ្ កបងរបសុគ្នតវ់ញិ
ដធវើជារគទូាយដៅកបុងរសុក ។ 
អាយុ ៣៣ ឆាប  ំ ដងវៀង អាយ កវឹក 

បានដៅោន ់Moscow ជាេីរកុងដធ៏ំនន
របដេសរសុេុ ី ខ្ដលរបោនរ់បបកុមមុយ
និសថ  ដរោយពីដដំ ើ ររបស់ដោកដៅ
ស រដឌអាដមរកិ បារាងំ អងដ់គលស កបុង
នយ័អវី ខ្ដលបកេកុមមុយនសិថដវៀតណាម 
បចចុបផនប ចាតេុ់កថា ជាដដំ ើ រ«ខ្សវងរក
មាគ៌្នសដន្តង្ហគ ះជាត»ិ  មនិបានសដរមច
ដនាះ ។  
អាយុ ៣៦ ឆាប  ំ ដងវៀង អាយ កវឹក  

បានដរៀបោររបពនន ជាជនជាតិចនិមាប ក់
ដឈាម ះ ត្មងំ ស៊ាវ ដមង៉ (Tăng Tuyết 
Minh) ខ្ដលនាងមានអាយុដកមងជាង
ដោក ១៥ ឆាប  ំ។ 
ខ្តថាេីបំផុត ដងវៀង អាយ កវកឹ រតូវ

ឃាល តចាកពរីបពនន ខ្ដលដេើបខ្តដរៀបោរ
ថ្មីៗេុកឲ្យនាងដៅដមម៉ាយមួយជីវតិ ។ 
រដឌធមមនុញ៖ 
អាយុ ៤១ ឆាប  ំ ដងវៀង អាយ កវឹក 

រតូវបានចាបម់លួនដៅ ុងកុង  ខ្ដល ុង
កុងដពលដនាះឋតិកបុងច ុំះអងដ់គលស ។ 
ដពលដនាះ ដងវៀង អាយ កវឹក កប៏ាន

បថូរដឈាម ះមកជា  ូ ជី មញិ (Ho Chi 

Minh) វញិ ម ៈខ្ដលមលួនរតវូបានចាប់
មលួនដៅរបដេសចិន ។ 
ដពលបានចូលរសុក  ូ ជី មញិ 

បានបដងកើតរោឌ ភបិាលមយួដឈាម ះសាធា 
រ រដឌរបជាធបិដតយយដវៀតណាម កបុងឆាប ំ
១៩៤៥ ដពលមលួនមានអាយុ ៥៥ ឆាប  ំ។ 
 ូ ជី មញិ កជ៏ាមនុសេខ្ដលដៅពី

ដរោយមបងសមពន័នរោឌ ភបិាល (Chính 
Phủ Liên Hiệp ) មួយននជនជាតិយួន
មួយកបុងឆាប  ំ ១៩៤៦ ខ្ដរ ខ្ដលកបុងដនាះ 
រដឌមន្តនថីយនួទាងំ ៤ របូមកពគី បកេ
ដវៀតណាមទាងំ ៤ ដផេងពគី្នប  គឺ  គ 
បកេដវៀតមញិ (Việt Minh)  ដវៀតោច
(Việt Cách) ដវៀតកវឹក (Việt Quốc) 
និង យុឹងចូវ (Dân chủ) ។ កបុងរោឌ ភ ិ 
បាលមយួដនះ មានរដឌមន្តនថពីីររបូននរក 

សួងោរោរពារជាតិ នងិរកសួងមហា 
នផធជាមនុសេឥតមានបកេ ។ 
ដពលរោឌ ភបិាលបដងកើតដឡើង ដៅ

ចុងឆាប  ំ ១៩៤៦ មានរដឌមន្តនថីរកសួងោរ 
ពារជាតិ គដឺោក យ ៉ ដងវៀង យ៉៉ប (Võ 
Nguyễn Giáp ) ជាមនុសេមកពគី 
បកេដវៀតមញិ (Việt Minh) រកសួង
មហានផធគដឺោក  វិន ថុ្ក ខាង 
(Huỳnh Thúc Kháng) ជាមនុសេដៅ
ដរៅបកេទាំង ៤ ខាងដលើ ។ 
រដឌធមមនុញមួយបានចងរកងដឡើង

ដៅកបុងរបបោរដមដឹកនាំ ដោក  ូ ជ ី
មញិ កបុងឆាប  ំ១៩៤៦ មាន ៧ មារត្មនិង 
៧០ របោរ ករ៏តូវបានអបកជនំាញចាប ់
ដៅរបដេសដវៀតណាមចាតេុ់កថា ជា 
«រដឌធមមនុចដលេិនរបជាធិបដតយយ មនិ

អនជ់ាងរដឌធមមនុចដ  របស់របដេសនានា
ដៅកបុងពិភពដោក»   ដឡើយ ។ ដទាះបី
រដឌធមមនុចដ ដនះ មនិខ្ដលបានរបោស 
និងអនុវតថយ៉៉ងណាកដ៏ោយ ដោយដវៀត
ណាមមានសន្តង្ហគ មទាំងពរីដលើកមុនឆាប  ំ
១៩៧៥ ដនាះ ។  
ោលពឆីាប  ំ ១៩៤៦ ដរៅពីសិេន ិ    

បដងកើតបកេគមឺានសិេនិមយួដៅកបុងមារត្ម 
េី១០ននចាបរ់ដឌធមមនុញឆាប ១ំ៩៤៦បាន 
ចារថា៖ «របជាពលរដឌដវៀតណាម មាន
សិេនិកបុងោរបដចចញមតិ ដសរភីាពដបាះ
ពុមពផាយពត៌ម៌ាន ដសរភីាពបដងកើតរកុម
និងោរជួបជុំគ្នប  ដសរភីាពកបុងោររស់ដៅ 
និងដសរភីាពកបុងោរដដើរដ ើរទាំងកបុងនងិ  
ដរៅរបដេស» ។ 
 ូ ជី មញិ  ធាល បប់ាននយិ៉យថា៖ 

«មញុ ំមានខ្តបកេមយួប៉ុដណាត ះ  គឺបកេដវៀត
ណាម »  ។ 
មតក៌សាសន៖៍ 
េីបំផុតននជីវតិ  ូ ជី មញិ កបុង

អំឡុង ឆាប  ំ ៧៨-៧៩ ដមដកឹនាកុំមមុយ
និសថដវៀតណាម ដៅខ្តបង្ហា ញពគីំនិត
របស់មលួនដៅអនាគត មុនដពលមលួនសាល ប់
ត្មមរយៈមតក៌សាសនម៍យួ ខ្ដលបាន
សរដសរដោយនដ ដ ើយរតូវបានបកេ
កុមមុយនិសថដវៀតណាម ខ្កដឡើងវញិកបុង
ឆាប  ំ ១៩៦៨ និងបានដបាះពុមពផាយជា
សាធារ ៈ ថា «មញុ ំសំ ូមពរថា [ដពល

មញុ ំសាល ប]់ សាកសពមញុ ំ រតូវដធវើោរដុត ! 
បានដសចកីថថា ដធវើពធិីឈាបនកិចច ( Tôi  
yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức 
là "hỏa táng" ។ 
កបុងមតក៌សាសនដ៍ខ្ដលបានបនថ

ដេៀតថា៖ «មញុ ំសងឃមឹថា ោរដុតសព
ខ្បបដនះ កបុងដពលអនាគតនឹងរតវូបាន
ផាពវផាយសាធារ ៈ ដូដចបះដ ើយោរ
រស់ដៅននរបជាជនកម៏ានអនាមយ័ និង 
បរសិាទ នលអដេៀត ជាងពដិសសបានោត់
បនទយនូវដខី្រសចោំរ [សរមាបក់ប]់ ។ 
ខ្តដបើដយើងមានអគគសីនដីេៀត វារតឹខ្តរប 
ដសើរ  គឺដធវើោរដុតដោយអគគសីន»ី ។ 

«អដឌិធាតុ រតវូខ្តខ្ចកដចញជា ៣
ចំខ្ ក  ដ ើយោកចូ់លដៅរបអប ់ ។ 
មួយរបអបេុ់ក ដៅភូមភិាគខាងដជើង 
(Miền Bắc) [ហា ូយ] មួយរបអប់
េុកដៅភូមភិាគខាងកណាថ ល (Miền 
Trung) [ចមា]៉ និងមួយរបអបដ់េៀត 
រតូវខ្តេុកដៅភូមភិាគខាងតផងូ (Miền 
Nam) [កមពុជាដរោម] » ។ 

«របជាពលរដឌរគបភូ់មភិាគ គួរខ្ត
ដរជើសយកដំបូកមយួដដើមផកីបរ់បអបអ់ដឌិ
ធាតុដនាះ ដ ើយដៅដលើដំបូកដនាះមនិគួរ
មានផ្ទធ ងំថ្មចមាល កអ់ីវដេ គគឺួរខ្តសងនូ់វ
កូនផធះមួយសាមចដ  េូលំេូោយ មាំ
មួន ដ ើយនឹងឲ្យបានរតជាករ់តជំដដើមផ ី
ង្ហយរសលួដល់អបក ខ្ដលដៅដគ្នរពផបូរ
ដនាះ បានសរមាកោ់យ លំខ្ លមលួន
ផង» ។ 

«កគ៏ួរខ្តមានគដរមាងោរ ៍ ោំ
ដដើមដឈើដៅដលើដបូំក និងជុវំញិដំបូក
ដនាះ គឺនរណាមាប កប់ានមកសួរសុមេុកខ
នូវផបូរដនះ រតូវខ្តយកកូនដឈើ មាប កម់ួយ
ដដើមៗមកោដំៅេដីនះ ដដើមផេុីកជាអនុ
សាវរយី ៍ដ ើយដរចើននថ្ងដៅដដើមដឈើនឹង
ោល យដៅជានរពកដូ៏ចរម ីយោឌ នឬេិដឌ 
ភាពមយួសរមាបខ់្កកមានថមថងមាថ ល ។ 
កខ្នលងដនះដសាត គួរខ្តរបគល់ឲ្យអបក
មានវយ័ចណំាស់បនថចិជយួ ខ្ថ្រកា»៕ 
ដៅដរៅរបដេស  ូ ជី មញិ រតូវ

បានដគសាគ ល់ត្មមរយៈោរដចាេជាសំនួរ
ជុំវញិរបវតថិរបស់គ្នតម់និដចះចប ់ ដៅកបុង
ស គមនជ៍នជាតិយនួ ។ 
ថ្មីៗដនះភាពយនថឯកសារមយួបាន

ផលិតដឡើង ដោយរកុមជនជាតិយនួដៅ
ដរៅរបដេស មានច ំងដជើងថា «របវតថិ
ពតិរបស់ ូជមីញិ» ខ្ដលមានមលឹមសារ
លមអតិសថីពរីបវតថិរបស់ ូជីមញិ៕BBC 

ោររកាសាកសព ហូ ជី មញិ គជឺាោរបំពានបណាា េំងុចរោយរបសច់មបកសកមុែុយនសិាចវៀត្ណាម? 
 មនុដពល  ូ ជី មញិ បានសាល បដ់ៅ គ្នតប់ានផ្ទថ ថំា ឲ្យដុតសាកសពរបស់មលួន ដ ើយដវចកចចបអ់ដឌធិាតុជា ៣ កចចប ់កបក់បុងផបូរដៅកបុងភមូភិាគទាងំ ៣ ននរបដេសដវៀតណាម  
ខ្តបចចុបផនប កមាម ភបិាលបកេកុមមុយនិសថដវៀតណាមមនិបានអនុវតថត្មមដឡើយ ។ សាកសព  ូ ជី មញិ រតវូបានរកាេុកដៅកបុងកចចកត់មកល់េុកដៅកបុងផបូរមយួដៅរដឌធានី ហា ូយ 
ភាគខាងដជើងននរបដេសដវៀតណាម ។ 

 ូ ជ ីមញិ ដមដកឹនាបំកេកុមមុយនសិថដវៀតណាម សាល បដ់ៅកូនដៅដធវើមុសពាកយបណាថ ំ ?  

សាកសព  ូ ជី មញិ ខ្ដលដគត្មងំេុកដៅហា ូយ ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ៤ ᧬ ៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ២៧ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៧ 

អនារជាត្ ិ

ជំនួបចៅទីរកុង Montréal ចដើមបជីយួ សាា បនា Haïti ងែី 
 ដៅនថ្ងចនធដនះដៅេីរកុងMonteréal របដេសមតិថរបស់ដោះន េីបាននាគំ្នប ដរៀបចំឲ្យមានជំនួបមយួដដើមផ ីពិភាកាពីជំនួយចាបំាចប់នាធ នខ់្ដលរតូវផថល់ឲ្យរបដេសន េីខ្ដល
បាន រងដរគ្នះយ៉៉ងធងនធ់ងរដោយោររចជួយខ្ផនដី ដ ើយនិងអំពីកមមវធីិសាងសងស់ាទ បនាន េីដឡើងវញិ ។  

ដៅនថ្ងចនធដនះដៅេីរកុង Monter 
éal របដេសមតិថរបស់ដោះន េបីាននាំ
គ្នប ដរៀបចឲំ្យមានជំនួបមួយដដើមផពីភិាកា
ពីជំនយួចាំបាចប់នាធ នខ់្ដលរតូវផថល់ឲ្យ
របដេសន េខី្ដលបាន រងដរគ្នះយ៉៉ង
ធងនធ់ងរដោយោររចជួ យខ្ផនដ ី ដ ើយនិង
អំពកីមមវធិសីាងសងស់ាទ បនាន េដីឡើង 
វញិ ។ 
របដេសអបកដរៀបចឲំ្យមានជំនួបដៅ

េីរកុងM o n t r é a lដដើមផជីួយ សាទ បនា
Haïti ថ្មី ដៅ នថ្ងចនធដនះ ចងក់ំ តឲ់្យ
បាននូវ ”េីកខ្នលង” និង ”នថ្ង” សរមាប់
សនបិសីេននរបដេស ផថល់ជំនួយខ្ដល
រតូវដរៀបចឲំ្យមានដៅប៉ុនាម នសបាថ  ៍ខាង
មុមដនះ ។ កប៏៉ុខ្នថដគដៅពំុទានដ់ឹងថាដៅ
េីកខ្នលង ឬដៅដពលណាពិតរបាកដដៅ 
ដឡើយ។ ដនះដបើដយ៉ងត្មមរបមុមោរេូត
ននរបដេសោណាោ ។ 
ចំខ្ កឯនាយក រដឌមន្តនថនី េី

ដោក Jean-Max Belleriveខ្ដលនឹង
រតូវចូលរមួរបជុជំាមួយដោករសីរបមុម
ោរេូតអាដមរកិ Hillary Clinton ដោក
របមុមោរេូតបារាងំ B e r n a r d 
K o u c h n e r  និងអបកតំណាងមកពី
របដេសដអសាញ៉ របដេសជប៉ុន និង
របដេសអាដមរកិឡាេនី មួយចំនួនដេៀត 
បានខ្ថ្លងឲ្យដឹងថា     កមមវធិសីាងសង ់ 
សាទ បនាន េដីឡើងវញិរតូវខ្តបដងកើត ឲ្យ
ដចញជារបដេសន េថី្មមីួយ ខ្ដលមាន
លកខ ៈមុសខ្បលកពីន េីចាស់ ។ 
ជំនួបដៅេីរកងុ Montréal ដនះដធវើ

ដឡើងដដើមផសី ោរជាមួយ រោឌ ភបិាល
ន េ ី ដដើមផកីំ តឲ់្យដឹងពអីាេិភាព
គនលឹះសរមាបខ់្ផនោរសកមមភាព ។ ដៅ
រពឹកនថ្ងចនធដនះ របដេសចូលរមួខ្ដលកបុង
ដនាះមាន  ស រដឌអាដមរកិ របដេស
បារាងំ របដេសដអសាញ៉ ដរបសីុល អងគ
ោរស របជាជាត ិ និងអងគោរននរដឌអា

ដមរកិនឹងរតូវដធវើោរដរបៀបផធឹម ពីកំ ត ់
ដ តុ របស់ដគដដើមផដីរៀបចឲំ្យដងឹពីតុលា 
ោរននសាទ នភាពពិតរបាកដ ។ គរួកត់
សមាគ ល់ថា ោររចជួ យខ្ផនដីដៅន េី
ដៅដពលថ្មីៗកនលងដៅដនះបានបណាថ ល
ឲ្យមាន មនុសេសាល បរ់បមា  ១៥០ 
០០០ នាកន់ិងរបជាជនរបមា  ១
ោននាកគ់្នម នេីជរមក គ្នម នេឹកសាអ ត
និងអាហារបរដិភាគ ដទាះបជីាមានជំនួយ
អនថរជាតយ៉ិ៉ងដរចើនសននឹកសនាន ប ់   ក ៏  
ដោយ ។ 
អាេិភាពចមផងកបុងោរសាងសង់

សាទ បនាន េដីឡើងវញិ មានទាងអស់
របាំមយួ៖ 
េ១ី-វស័ិយអភិបាលកិចចៈ 
ដគរតូវដរៀបចដំធវើឲ្យ”រដឌន េ”ីឋតិដៅ

កបុងមជឈម ឍ លននដសចកថសីដរមចចិតថ
សំខាន់ៗ  ។ 
មុនោររចជួ យខ្ផនដ ី របដេសន េី

ឋតិដៅដរោមោររគបរ់គងរបស់អងគោរ
ស របជាជាត ិ ដរោយពបីានសាគ ល់
របបរគបរ់គង ដខ៏្សនពុករលួយរបស់
របធានាធិបត ី jean-Bertrand Aris-
t ide ខ្ដលបានបនេល់េុកឲ្យរបដេស
ន េនូីវសាទ នភាពដសដឌកិចចនិង សងគម
យ៉៉ងខ្សនរដមករខាក ។ 
ដរោយោររចជួ យខ្ផនដីរោឌ ភបិាល

របស់ដោក Jean-Max Bellerive ឋតិ
ដៅកបុងអសមតទភាពទាំងរសុងកបុងោរ
ជួយ សដន្តង្ហគ ះនិងដោះរសាយ បញ្ញា ជូន
របជាជនរបស់មលួនខ្ដលបានបណាថ លឲ្យ
ដោករបធានាធិបតនី េ ី ខ្ថ្លងថា ពិត
ខ្មនខ្តរោឌ ភបិាល គ្នម នសមតទភាពដំ 
ដ ើ រោរ កប៏៉ុខ្នថរោឌ ភបិាលពំុដួលរលំ
ដឡើយ ។ ដូដចបះ ជាោរចាំបាចដ់គរតវូខ្ត
ជួយ ពរងឹងរដឌបាលន េខី្ដលកំពុងខ្ត
សាគ ល់ភាពផុយរសយួ ។ 
េី២-វស័ិយដ ោឌ រចនាសមពន័នៈ 

ដគរតូវដរៀបចដំសើដរ ើដមើលដឡើងវញិ
ដ ោឌ រចនាសមពន័នដៅន េី ។ 
មុនោររចជួ យខ្ផនដ ី ោរអភវិឌណន៍

ផលូវថ្បល់និងោរផថល់េឹកសាអ តជូនរបជា
ពលរដឌ ដរបើរបាស់ដៅមានោរមវះខាត
យ៉៉ងដរចើន។ ោររចជួ យខ្ផនដីដៅដពល
ថ្មីៗកនលងដៅដនះ បានកំដេចសឹងខ្តដមធច
មធីអស់ផលូវថ្បល់បនថិចបនថួច ខ្ដលដៅលអ
ដសសសល់ ។ 
េី៣-វស័ិយលំដៅោឌ នៈ 
ដគរតូវជួយ រះិរកដំដណាះរសាយជា

បនាធ នឲ់្យរបជាជនរបមា  ១ ោន
នាកខ់្ដលគ្នម នេីជរមក ។ 
មុនោររចជួ យខ្ផនដ ី សំ ងលំ់ 

ដៅោឌ នដៅេីរកុង Port-au-Prince 
ឋតិដៅកបុងសាទ នភាពអនាធិបដតយយនិង
ដពារដពញដៅដោយដរគ្នះថាប កស់រមាប ់
តំបនខ់្ដលមានោររចជួ យខ្ផនដ ី ។ 
ដូដចបះ ដគរតូវខ្តជួយ រះិរកបដចចកដេស

សាងសងលំ់ដៅោឌ នខ្បបថ្មី ដដើមផឲី្យ
បានសមរសបត្មមសាទ នភាព ដៅដោះ
ន េី ។ 
េី៤-ដសវាសាធារ ៈ 
អាេិភាពចមផងរតូវ ផថល់ឲ្យដៅវ ិ 

ស័យសនថសុិម មនធរីដពេយ សាោដរៀន
ខ្ដលឋតិដៅកបុងសាទ នភាដយ៉៏៉បយុ់ឺនជា
ពនដ់ពក ។ 
េី៥-វស័ិយដសដឌកិចចៈ 
ដគរតូវដធវើោរអភវិឌណនដ៍សដឌកចិចដៅ

ត្មមជនបេខ្ដលរដឌបាលន េពំុី បាន
រគបរ់គងផគតផ់គងឲ់្យបានរតមឹរតវូ ខ្ដល
មានរបជាជនន េី  មួយចំនួនធរំស់  
ដៅ ។ 
មុនោររចជួ យខ្ផនដ ី ដសដឌកចិចនន

របដេសន េ ី រស់ទាំងរតោបរតដួស 
រស់ដោយសារខ្តជំនយួេេួលបានមកពី
ស គមនអ៍នថរជាត ិ និងរបាកោ់ស
ខ្ដលដផញើពីស គមនន៍ េខី្ដលរស់ដៅ
បរដេសមានជាអាេដ៍ៅ ស រដឌអាដម  
រកិ ដៅរបដេសោណាោនិងរបដេស
បារាងំ ។ 
េី៦-វស័ិយសងគមៈ 
ដគរតូវជួយ ផេះផាបរងួបបរងួម

សងគមជាតិ ។ ដោយដ តុថា សងគមន 
េីជាសងគមមួយ ខ្ដលដពារដពញដៅ
ដោយវសិមភាពយ៉៉ងធងនធ់ងរ ។ របជា
ជនន េមីួយោថ បតូ់ចរស់ដៅេីរកុងមាន
រេពយសមផតថសិមផ ៌ូ ូរដ ៀរ ។ រឯី
របជាជនន េ ី មួយភាគធមំានដល់ដៅ
៨០% រស់ទាំងរតដរមានរបាកត់ិច ជាង
២ដុោល រកបុង ១ នថ្ងសរមាបរ់ស់ ។ ៥៤%
មានរបាកត់ិចជាង ១ ដុោល រសរមាប់
ចិចច ឹមជីវតិ ៕ RFI 

ដោកនាយករដឌមន្តនថោីណាោ Stephen Harper  

ដៅកបុងដសចកថខី្ថ្លងោរ ៍ដចញ 
ដោយរកសួងឧសា កមម នងិពត័ម៌ាន
វេិា ចនិបានបដិដសធថា មលួនមនិមាន
ជាបព់ាកព់ន័នអវីទាំងអស់ ដៅនឹងោរវាយ
របហារត្មមអុីនធរ័ខ្ ត ដៅដលើរកុម
 ុ៊ន Google ដ ើយបានអះអាងថា 
ោរដចាេរបោនរ់បស់អាដមរកិ គជឺាោរ
ដចាេរបោនដ់ោយគ្នម នមូលោឌ ន ដ ើយ
ដធវើដឡើង កបុងដគ្នលដៅបងខូចដករ ថដ៍ឈាម ះ
ចិនខ្តប៉ុដណាត ះ ។ 
ដៅកបុងដសចកថ ី ខ្ថ្លងោរ ៍មួយ

ដេៀត អបកនាំពាកយរោឌ ភបិាលចិនបាន

ដឆលើយោរពារមលួនថាចិនមានសិេនរិគប់
យ៉៉ងកបុងោរបិេមធបរ់ាល់ពត័ម៌ានដៅដលើ
បណាថ ញ អុីនធរ័ខ្ ត របសិនដបើ
ពត័ម៌ានទាំងដនាះ អាចជះឥេនិពលមនិ
លអដល់ចិន ។ ដ ើយោរបិេមធបព់ត័ម៌ាន 
មនិលអទាំងដនះ មនិខ្មនជាោរបំបិេ
សិេនិដសរភីាព កបុងោរបដចចញមតដិលើ   
បណាថ ញ អុីនធរ័ខ្ តដនាះដេ ។ 
ដលើសពីដនះដៅដេៀត ចនិបានដធវើ

ោរវាយរបហារបកដៅអាដមរកិវញិ 
ដោយបានដចាេថា គអឺាដមរកិដៅវញិដេ 
ខ្ដលជាអបកចាបដ់ផថើមសន្តង្ហគ មត្មមអុីនធរ័

ខ្ ត មុនដគ ដោយបានបដងកើតរកុម
ពិដសសមួយ មានមនុសេដធវើោររ ូត
ដល់ដៅ ៨មុនឺនាក ់ ជំនាញខាងវាយ
របហារត្មមបណាថ ញអុីនធរ័ខ្ ត ។ 
ចិនបានដរបៀបរបដូចរកុមដនះ ដៅនឹង
ទាហានមួយកងពល ខ្ដលអាដមរកិដរបើ
សរមាបដ់ធវើោរវាយរបហារដលើបណាថ ញ
អុីនធរ័ខ្ តបរដេស ខ្ដលកបុងដនាះក៏
មានចិនមួយខ្ដរជាអបករងដរគ្នះ។ 
ោលពីមេលិមញិ ដនះ គ បកេ

កុមមុយនិសថចិនបានដចាេអាដមរកិថា ជា
អបកបងកចោចល ដៅរបដេសដអៀរង៉ ់

កនលងដៅថ្មីៗដនះ ដោយបានដរបើរបាស់ខ្វ
បនសត ៍ ដូចជា Youtube និង Twitter 
ជាដដើម ដដើមផផីេពវផាយពាកយ
ចចាមអារ៉ាម បងកឲ្យមានជដមាល ះរវាងរកុម
អបកគ្នំរេ នងិអបករបឆាងំរោឌ ភបិាលដអៀ 
រង៉ ់។ 
គួរបញ្ញជ កថ់ា ខ្វបនសត ៍Youbube 

និង Twitter ដនះ រតូវបានរោឌ ភបិាល
ចិនបិេមនិឲ្យចូលដៅកបុងរបដេសចិន 
ត្មំងពីដដើមឆាប ដំៅមញិដម៉លះ។ ខ្វបនសត ៍
Facebook កេ៏េលួដជាគវាសនាដូចគ្នប
ដនះខ្ដរ។ដៅកបុងរបដេសចិន ដគមនិអាច

ចូលខ្វបនសតទ៍ាំងដនះបានដេ ៕ RFI 

 ដៅនថ្ងចនធដនះ រោឌ ភបិាលចិនបានដចញផាយដសចកថខី្ថ្លងោរ ៍មយួ បដិដសធរាល់ោរពាកព់ន័ននឹងោរវាយរបហារត្មមអុីនធរ័ខ្ ត ដលើរកមុ ុ៊ន Google ។ ដលើសពីដនះ
ដៅដេៀត ចិនកប៏ានដឆលើយោរពារមលួនផងខ្ដរ ជំុវញិសិេនបិិេមធបព់ត័ម៌ានដលើបណាថ ញអុីនធរ័ខ្ ត ។  

េិនច្លើយោរពារខលួនពចីរឿងបិទខទប់ព័ត្ម៌ានចលើបណាា ញអុីនធ័រខ្ែត្ 

េីសាប កោ់ររកមុ ុ៊ន Google ដៅកបុង
របដេសចិន ។ Reuters  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ថ្រពនគរថ្រពនគរ    ថ្ងែ ៤ ᧬ ៣ ឆ្នន  ំឆ្លូ វឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី ២៧ ថ្ែមករា គ.ស.២០១០ ៨ 

ខ្សវងយលព់ីភូមិសាស្តសាកមពុជាចរោម 

អំពីចខត្ាឃ្លល ងំ ឬ ចខត្ាសកុរតាងំ 
ដោយ ថាច ់របជីា ដគឿន 
(តពដីលមមុន) 
ោរដរៀនសូរតអំពអីកេរសាន្តសថខ្មមរ

របស់រពះសងឃនងិជនជាតខិ្មមរដរោមដៅ
េឹកដីដមតថឃាល ំងបចចុបផនបមានពរីខ្ផបកគឺ៖ 
េ១ី៖ គឺសិកាខ្ផបកធមមវនិយ័ដៅ

ត្មមវតថនានា    
េ២ី៖ សិកាខ្ផបកបាលីដៅសាោ

មធយមសិកាបដំពញវជិាជ បាលីភាគខាង
តផងូដមតថឃាល ងំ ខ្ដលភាសាយួន ដៅថា 
( Trường Bổ Túc Văn Hóa Pali 
Trung Cấp Nam Bộ tỉnh Sóc 
Trăng ) ។ 
ោរសិកាដៅត្មមវតថអារាមខ្ផបក

ធមមវនិយ័ដនះមាន  ៣  ថាប ក ់គឺ៖ 
ថាប កដ់បូំង ដៅថា «ថាប ករ់ត»ី វញិ្ញដ  

សាដៅកបុងកមមវធិីសិកាមាន  ៧  គឺៈ 
ពុេនបផវតថិ ( របវតថិរពះពុេនសម 

ដគ្នតថម ) 
សាមដ រវនីយ័ ( វនិយ័របស់

សាមដ រ ) 
របជុំកងធម ៌(ថាប ករ់តី) 
សរដសរត្មមអានភាសាខ្មមរ  
ដវយាករ ៍ភាសាខ្មមរ 
ខ្តងដសចកថីភាសាខ្មមរ និង ភាសា

យួន  
គ ិត (ថាប កេ់ី ៣ ភាសាយួន) 
ថាប កេ់ពីីរ ដៅថា «ថាប កដ់ទា» កមម

វធិីសិកា មាន  ៧  វចិដសា គឺ៖ 
អនុពុេនរបវតថិ (របវតថអិគគសាវគគ

របស់រពះពុេន) 
របជុំកងធម ៌(ថាប កដ់ទា) 
រពះវនិយ័ក ័ឍ   
សរដសរត្មមអានភាសាខ្មមរ  
ដវយាករ ៍ភាសាខ្មមរ 
ខ្តងដសចកថីភាសាខ្មមរ និង ភាសា

យួន  
គ ិត ( ថាប កេ់ី ៤ ភាសាយួន ) 
ថាប កប់ចជបដ់ៅថា « ថាប កឯ់ក » 

កមមវធិសិីកាមាន  ៧  វញិ្ញដ សា  គឺ៖ 
អវេូិដរនទិាន ( របវតថិរពះពុេន  ២៥ 

រពះអងគ ) 
រពះអភធិមម 
រពះវនិយ័ក ័ឍ   
សរដសរត្មមអានភាសាខ្មមរ  
ដវយាករ ៍ភាសាខ្មមរ 
ខ្តងដសចកថីភាសាខ្មមរ និង ភាសា

យួន  
គ ិត (ថាប កេ់ី ៥ ភាសាយួន) ។ 
រពះសងឃខ្ដលបានដរៀនចបទ់ាំង ៣ 

ថាប កដ់នះ រតវូបានមតសិាធារ ៈេេួល
សាគ ល់ដរៅផលូវោរ ថា ដសមើនឹងករមតិ
បឋមសិកាផលូវដោកជាភាសាយនួ គឺ
ថាប កេ់ី ៥ ។  

ចំខ្ កោរសិកាអកេរសាន្តសថខ្មមរ
ដៅសាោបដំពញវជិាជ មធយមសិកាបាលី
ភាគខាងតផងូ ខ្ដលជា អតតីសាោ
បាលីជានម់ពស់ដមតថឃាល ងំ មានេីត្មងំដៅ
កបុងវតថឃាល ងំេីរមួដមតថឃាល ំងដនាះ បចចុបផនប 
គឺជាមជឈម ឍ លសិការបស់រពះសងឃ
ខ្មមរដរោមដៅរគបដ់មតថខ្ដលបាននិមនថ
ដៅគងដ់ៅដដើមផបីនថោរសិកា ។ កមមវធិី
សិកាដៅកបុងសាោដនះ េូដៅគសិឺកា
ខាងផលូវ ដោកជាភាសាយួន ចំខ្ ក
ភាសាបាលី និងភាសាខ្មមរ  គជឺាោរ
សិកាបនាធ បប់នេបំ៉ុដណាត ះ   ។   ចំដពាះ
ោលបរដិចឆេននោរសិកាមួយនថ្ង ៨ 
ដម៉ាង ដពលរពឹក ៤ ដម៉ាង នងិ ដពល
ោង ច ៤ ដម៉ាង ។ រពះសងឃខ្ដលបាន
ចូលសិកាដៅសាោដនះ  រតវូចណំាយ
ដពល ៤ ឆាប  ំ ដេើបបានបចចបថ់ាប ក ់ 
ដ ើយ រតូវបាន រកសួងអបរ់យុំវជន និង 
ប ថុ ះបណាថ ល ននរបដេសដវៀតណាម 
េេួលសាគ ល់ជាផលូវោរថា  មានករមតិ
ដសមើនងឹ មធយមសិកាេុតយិភូម ិ( ថាប កេ់ ី 
១២សាោសាធារ ដវៀតណាម) ។  
រពះសងឃខ្មមរដរោម ខ្ដលបានចូល

សិកាដៅសាោដនះ ឆាប ដំបូំង រតវូបាន
សិកាវញិ្ញដ សាផលូវដោក ជាភាសាយួន 
ថាប ក ់េី ៦ នងិ េី ៧  ដូចជា វញិ្ញដ សា  
គ ិត (Đại Số) , របូវេិា (Vật Lí) , 
របវតថសិាន្តសថយួន ( Lịch Sử ), អកេរ 
សាន្តសថយនួ ( Văn Học ) , ភូមសិាន្តសថ
យួន (Địa Lí) និង គិមសីាន្តសថ (Hoá 
Học) ជាដដើម  ។ ចំខ្ កភាសាបាលី
មួយ សបាថ  ៍សិកាបាន ២ ដម៉ាងគត ់   
គឺដរៀនវញិ្ញដ សាខ្របដោតរបដយ៉គមងគល
តទេីបនី ភាគ ១ ។ វញិ្ញដ សាភាខ្មមរកម៏ួយ
សបាថ  ៍ដរៀនបាន ២ ដម៉ាងខ្ដរ គឺដរៀន
ដវយាករ ៍ខ្មមរ ។ ឈានចូលោរសិកា

ឆាប េំពីរី េីបី នងិ េីបនួ កមមវធិសិីកាដូច
គ្នប នឹងឆាប ដំបូំងខ្ដរ រគបខ់្តឆាប េំីពីរ  ដគ
បានោកប់ចជូ លវញិ្ញដ សាផលូវ ដោកជា
ភាសាយួនថាប ក ់ េ ី ៨ និង េ ី ៩ ,ឯ
ភាសាបាលីសម សិសេរតវូខ្របដោត
របដយ៉គវញិ្ញដ សាមងគលតទេីបនី ភាគ ២ 
និង ភាសាខ្មមរបនថដរៀនដវយាករ ៏ខ្មមរ 
ដខ្ដល។  ចូលឆាប េំីបនីនោរសិកា សម 
 សិសេរតូវបានដរៀនវញិ្ញដ សាផលូវដោក 
ជាភាសាយនួថាប កេ់១ី០ នងិ េី ១១ , ឯ 
ភាសាបាលីសម សិសេរតវូខ្របដោត
របដយ៉គវញិ្ញដ សាមងគលតទេីបនី ភាគ ៣ 
និង ភាសាខ្មមររតូវបានបចចបវ់ញិ្ញដ សា
ដវយាករ ៍ខ្មមរ ។ ឆាប េំីបួន ខ្ដលជាឆាប ំ
បចចប ់   រតូវបានសិកាភាសាយនួថាប ក់
េី ១២ នងិ បាលី រតវូបានបចចបក់មមវធិី
ខ្របដោតរបដយ៉គ មងគលតទេីបនី ភាគ 
៤ (ភាគបចចប)់ និង វញិ្ញដ សាភាសាខ្មមរ
រតូវបានដរៀនអំពសិីលផៈខ្តងកំណាពយ ។ 
សាោបដំពញវជិាជ មធយមសិកា

បាលីភាគខាងតផងូ ឬ សាោបាលីជាន់
មពស់ដមតថឃាល ងំ ដនះរតូវបានបដងកើតដឡើង
ឆាប  ំ ១៩៩២ ។  បចចុបផនបមានរពះដតជ 
រពះគុ   ដយឿង ដញើង រពះដៅអធិោរ
វតថខ្រពកអដ ថើ ក និងជារបធានសមាគម
រពះសងឃសាមគគីដសបហាជាតិដមតថឃាល ងំ 
ជាចាងហាវ ង  រពះដតជរពះគុ  ត្មំង 
ដណា រពះដៅធោិរវតថឃាល ំងជាចាងហាវ ង 
រង ។ 
សូមបញ្ញជ កថ់ា ោលពរីពឹកនថ្ងេ ី

០៨ ខ្មកមភៈ ឆាប  ំ ២០០៧ មានរពឹតថ ិ
ោរ ៍ជារបវតថិសាន្តសថមួយ សរមាបខ់្មមរ
ដរោម ដោយមានសម សិសេននសា 
ោដនះជាង ២០០ អងគ បាននាំគ្នប ដចញ
ដធវើបាតុកមមដោយអ ិងា ដៅមុមមនធីរ
នគរបាលយួន ដមតថឃាល ងំ ដដើមផទីាមទារ

សិេនិដសរភីាព  ។ ោរដធវើបាតុកមមដនាះ
រតូវបានមតសិាធារ ៈដឹងថា ដរពាះរោឌ
ភបិាលយួនហាមសម សិសេនិមនថ 
ដចញដៅបិ ឍ បារត ។ ដរោយោរដធវើបា
តុកមមដនះ  មានសម សិសេ ៥ អងគ 
រតូវបានចាបផ់េកឹ និងោកព់នននាគ្នរពីរ
ដៅរបាំឆាប  ំ     រពមទាងំសម ជាដរចើន
អងគដេៀតរតូវបាន ចាបផ់េកឹ និង បាន
បចឈបោ់រសិកាផងខ្ដរ ។ 
ដរៅពីោរសិកាអកេរសាន្តសថខ្មមរ

របស់រពះសងឃខ្ផបកធមមវនិយ័ និង បាលី
ដៅត្មមវតថអារាមនានា ដយើងកដ៏ឃើញ
មានចលនាបដរងៀន អកេរខ្មមររបស់រពះ
សងឃដៅត្មមវតថអារាមនានាដល់កូនដៅ
ខ្មមរដរោមរយៈដពល ៣ ខ្ម (ដពលវសិេម
ោលពីសាោសាធារ ភាសាយនួ ) 
ផងខ្ដរ ។ កុមារខ្មមរដរោមខ្ដលបានចូល
ដរៀនអកេរខ្មមរដំបូង  រតូវបានរពះសងឃ  
បដរងៀនឲ្យដចះអាន និង ដចះសរដសរ
សិន ។ 
កមមវធិអីានអកេរខ្មមរដនះ រតវូបាន

រពះសងឃខ្មមរបដរងៀនឲ្យអានមាន៣ ថាប ក ់
គឺថាប កេ់ី ១ របកបតួអកេរគ្នម នតរមួត
ដជើង  ។ ថាប កេ់ី ២ របកបអកេរតរមួត
ដជើង ដ ើយថាប កទ់ាំងពីរដនះរតវូបាន
បខ្នទមវញិ្ញដ សា សរដសរអកេរផចង ់  មួយ
ដេៀត ។ ថាប កេ់ី ៣ រតូវបានរពះសងឃ
បដរងៀនឲ្យ អានអតទបេ និង សរដសរ
ត្មមសូរត ជាភាសាខ្មមរ  ។ ដរៅពី
បដរងៀនឲ្យដចះអាន ដចះសរដសរ កម៏ាន
បដរងៀន វញិ្ញដ សា ដលម និង ចំដណាេ 
ផងខ្ដរ ។ 
បុ យរបនព ីជាតនិងិសាសនា៖ 
ពិធីបុ យរបនព ីជាតិ និងសាស 

នារតវូដូចជាបុ យចូលឆាប ថំ្មី បុ យ
ខ្សនដូនត្ម (បុ យភជ ំបិ ឍ ដៅរបដេស

កមពុជា) និង បុ យកឋនិទាន ជា ដដើម  
រតូវបានខ្មមរដរោមដៅកមពុជាដរោមឯក
ភាពរបារពនចំរដូវោលខ្តមយួ ។ 
បុ យអកអបុំក របណំាងេូក ង 

នងិសំពះ រពះខ្ម ៖  
ចំដពាះពិធរីបណំាងេូក ង វញិ រតូវ

បានចាប ់របណំាងពីនថ្ងេី ១២/១៣/១៤ 
ដកើត ខ្មកតថកិ ជាដរៀង រាល់ឆាប  ំ ដោយ
មានេូក ង ជាង ៤០  មកពីវតថនានា េូ
ទាំងដមតថ ។ ពិធីដនះរតូវបានដរៀបចដំឡើង
យ៉៉ងគរគកឹគដរគង មានអបកេសេនា
ទាំងខ្មមរ និងយួនផងរាបព់ានន់ាកម់កពី
នានាដមតថដៅកមពុជាដរោម ។ 
ចំដពាះពិធអីកអំបុក និងសំពះរពះ

ខ្មរតូវបាន របារពនដឡើងជាដរៀងរាល់ឆាប ំ
ដៅនថ្ង ១៥ ដកើត ខ្មកតថកិដៅត្មមវតថ
អារាមនងិដគ ោឌ ន ។  
ពធិបុី យចូលឆាប ថំ្មនីងិបុ យខ្សន

ដូនត្ម  (បុ យភជបំ ិឍ )៖  
ោររបារពនពិធបុី យដនះ  រតវូបាន

ដរៀបចំដឡើងត្មមោលដវោដូចជាដៅរប 
ដេសកមពុជាខ្ដរ គខឺ្មមរ ដរោមបានយកនថ្ង 
ខ្មដធវើបុ យដៅត្មមមហាសន្តង្ហក នថ និង 
របតិេនិ ខ្ដលបានដបាះពុមភដចញពីរប
ដេសកមពុជា ។   
បុ យកឋនិទាន៖  
ដៅបណាថ ដមតថដផេងៗ រតវូបានរបា 

រពភដៅត្មមពុទាន នុញ្ញដ ត  គអឺាចដធវើបុ យ
បាន ២៩ នថ្ង ចាបព់នីថ្ង ខ្ដលរពះសងឃ
ដចញវសាដៅ ។ ខ្តចំដពាះដមតថឃាល ំង
វញិរតូវបានរោឌ ភបិាលដវៀតណាមបំរាម 
ដធវើដៅត្មម វនិយ័រពះពុេនសាសនា គឺឲ្យ
រពះសងឃខ្មមរដរោមទាំង ៩១ វតថកបុងដមតថ
របារពនបុ យកឋនិខ្តមយួនថ្ងជាមួយគ្នប ។ 
បចចុបផនបដនះ  ដរោយពីរពតឹថិោរ ៍ 

បាតុកមម របស់សម សិសេសាោ
មធយមសិកាបដំពញវជិាជ បាលីភាគខាង
តផងូដមតថឃាល ំង ដៅនថ្ងេី ០៨ កុមភៈ ឆាប  ំ
២០០៨ ដដើមផទីាមទារសិេនដិសរភីាព
ដនាះមក   ដយើងេេលួបានដ ឹំងថា 
មានោរខ្កខ្រប ឲ្យដធវើដៅត្មមរពះវនិយ័
ដៅ កបុងរពះពុេនសាសនាវញិដ ើយ ៕ 

(ដៅមានតដលមដរោយ) 

ពធិីរបណំាងេូក ង កបុងនថ្ងបុ យអកអបុំក ដៅដមតថឃាល ងំ កមពុជាដរោម ។ STO 

ពធិបីដង្ហា ះដគ្នមកបុងនថ្ងបុ យអកអំបុក 


