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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម បទ្ម្ភា ្ន៍ ក្វៀតណាម ព័ត៌ម្ភនជាត ិព័ត៌ម្ភនពីកមពជុាក្រោម 
សងឃខែែរទត្ោមចូលរួមោនទ់ុកខថ្ងៃ
បារទឹ់កដីត្រូវទវៀរណាមសួរ 
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ទវៀរណាមលកខ ៈឯកជន 
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ទឹមសាែន៖យល់ែុសថារដ្ឋា ភិបាល
ខែែរទចេះោរពារពលរដាែៃួន 
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៩ 

ោរយលក់្ ើញរប្យ់វុជនខ្មែរក្រោមក្រោយពីប្តនេូល
របជុាំកនងុ UNPFII ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ប្របសរមលួដោយ៖ថាច់ សុធា 
ដរោយពបីានចូលរមួក្បុងដវទោិ    

អចិន្ត្នថយន៍្តនអងគោរសហរបជាជាតសិថីពី
សិទនិជនជាតិដដើម (UNPFII) ដៅបរុញូីវ
យក៉្ (New York) សហរដឌអាដមរកិ្ 
ដ ោះមក្ ក្ញ្ញដ  រតមឹ ច្ ធ  យល់ដ ើញ
ថា ដវទោិដនោះបានផថល់នូវបទពដិោធន៍
ចំដ ោះដងឹជាដរចើនដល់របូ ង ដដើមផបីនថ
ដធវើឲ្យមានោរផ្លល ស់បថូរ ដៅក្បុងសងគមជន
ជាតិប្មែរដៅប្ដនដកី្មពុជាដរោម  ដរោយ
ព ីងបានដ ើញ នូវទដិឌភាពជាក្ប់្សថង 
ដៅក្មពុជាដរោម អពំទុីក្ខរបស់ប្មែរដរោម
ក្បុងដដំ ើ រមយួដៅក្មពុជាដរោមជាមយួឳ
ពុក្របស់មលួនោលពីដពលក្នលងដៅ ។ 
ក្ញ្ញដ  រតឹម ច្ ធ  យល់ដ ើញថា 
បចចុបផនប ជនជាតដិដើមដៅជុវំញិពភិព
ដោក្ ជាពដិសសប្មែរដរោម មានភពវ
សំណាងដហើយ ប្ដលបានអងគោរសហ
របជាជាតិដចញដសចក្ថរីបោសសថីពីសិទនិ

ជនជាតដិដើម ដដើមផផីថល់ឱោសដល់ពកួ្
ដេបានសប្មថងនូវឆនធៈ នងិក្ងវល់របស់
មលួន ដៅក្បុងអងគោរសហរបជាជាតឲិ្យ 
មនុសសដៅជុំវញិពភិពដោក្ បានរជាប 
នងិបានជំរញុឲ្យរោឌ ភបិាលអាណានេិម
នមីយួៗជាពដិសសរោឌ ភបិាលដវៀតណាម 
មានោរដោរពសិទនជិនជាតិដដើមប្មែរ ដៅ
ប្ដនដកី្មពុជាដរោម ។  
ោលពីន្តងងទី ២៨ ប្មដមោ ឆ្ប  ំ

២០១០ មញុ ំរតូវបានដេផឋល់ឱោសឲ្យ 
ដដើមផដីធវើោរបដចចញសដមលង និងប្ងលង
សុនធរក្ថា ក្បុង មរបតិភេូ ៈក្មាែ ធិ
ោរន្តនយុវជនសហព័ននប្មែរក្មពុជាដរោម 
(KKFYC) ដៅឯ ដវទិោអចិន្ត្នថយន៍្តនអងគ
ោរសហរបជាជាតិសថីពសិីទនិជនជាតិ
ដដើម (UNPFII)  ។ របសិនដបើ មញុ ំេិតអំពី
អវីប្ដលមញុ ំេួរប្តដធវើឲ្យមានោរផ្លល ស់បឋូរដៅ
ក្បុងដំដ ើ រដនោះ ដហើយអវីប្ដល ឲំ្យមញុ ំមក្
ោន់ទីដនោះ នងិដៅក្ប្នលងដនោះ មញុ ំេួរ

ពីដឆវង៖ក្ញ្ញដ  រតមឹ ច្ ធ   ប ឍិ ត Jushua Cooper នងិ ថាច ់សុមាលីន ។  Chantria Tram  Facebook តក្ៅទាំពរ័ទ ី២ 

ខ្មែរកមពុជាក្រោមទទូេមរងក្ទៀតឱ្យសាលាករីខ្មែររកហមក្ចទរបោន់ក្មដឹកន ាំខ្មែររកហមកាំពូលៗអាំពីបទរបលយ័ពូជសា្ន៍ក្ៅក្លើពួកក្គ 
រក្ុមអបក្ភូមបិ្មែរក្មពុជាដរោម ក្បុង

ដមតថដោធិ៍ោត់ ទទូចឱយោោក្ថបី្មែររក្ 
ហម ដធវើោរដោទរបោនអ់តីតដមដឹក្ ំ
ប្មែររក្ហម អំពបីទរបល័យពូជោសន៍
របឆ្ងំ នឹងជនជាតបិ្មែរក្មពុជាដរោមផង
ប្ដរ ប ធ ប់ពោីោក្ថីដនោះបានរោន
ដោលោរទាមទាររបស់ពួក្ដេ ោលព ី
ប្មមក្រា ។ 
អបក្ភូមបិ្មែរក្មពុជាដរោមជាង២០០

 ក្់ដៅក្បុង ំុរដំលច ន្តនរសុក្បាោន
ក្បុងដមតថដោធិ៍ោត ់ បានទទូចដសបើឱយ
ដោក្ Andrew Cayley សហរពោះរាជ

អាជាញ អនថរជាតរិបស់ោោក្ថបី្មែររក្ហម 
ដធវើោរដោទរបោនដ់ៅដលើអតីតដមដឹក្ 
 បំ្មែររក្ហមប្ដលក្ំពុងរង់ោ ំ ោរោត់
ដទាស អំពីបទឧរក្ិដឌក្មែរបល័យពូជ
ោសនរ៍បឆ្ងំនឹងជនជាត ិ ប្មែរដរោម
ផងប្ដរ ។ ោរទទូចដសើបសំុដនោះបានដធវើ
ដឡើង ដៅក្បុងដវទិោជួបជុោំប មយួរវាង 
សហរពោះរាជអាជាញ អនថរជាតនិិងអបក្ភូមិ
ប្មែរដរោមទាងំដនោះ ប្ដលដរៀបចដំឡើង
ដោយមជឈម ឍ លឯក្ោរក្មពុជាដៅ
ក្បុងវតថរដំលចក្បុង រសុក្បាោនោលពីន្តងង
អាទិតយទី ១៣ ប្មមងុិ  ។ 

ោលពីប្មមក្រាឆ្ប  ំ ២០១០ សហ
ដៅរក្មដសុើបអដងេត របស់ោោក្ថបី្មែរ
រក្ហមបានរោនដោលសំដ ើ សំុ ឱយ
មានោរដោទរបោន់ អំពអីំដពើរបល័យ
ពូជោសនរ៍បឆ្ងំ នឹងជនជាតបិ្មែរ
ដរោមដនោះ ដោយសំអាងដហតុផលថា
ពួក្ដេមនិសទិតដៅក្បុងវោិលភាព ន្តន
ោរដសុើបអដងេតរបស់ោោក្ថដីទ ។ 
ដោក្ មាស ោន់ ងន តំណាង

អបក្ភូមបិ្មែរក្មពុជាដរោមទាងំដនោះ បាន
ប្ងលងដៅក្បុងដវទិោោធារ ៈដ ោះ ថា ដៅរក្មនងិរពោះរាជអាជាញ ប្មែរនងិបរដទស សនបសិិតោរពត៌មានមយួ ដៅក្បុងោោក្ថី

ោត់ដទាសប្មែររក្ហម ។  AP តក្ៅទាំពរ័ទ ី៣ 



សារព័ត៌ម្ភនសារព័ត៌ម្ភន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៩ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ២០ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ២ 

ព័ត៌ម្ភនជាត ិ

សារព័ត៌ម្ភន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងកៅសហរដ្ឋអាកមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតន ចាងហ្វា ងកៅកមពុជា ល ីឈនូ និពនន យក្ ថាេ់ របីជា ក្គឿន  
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ច្បាប់កលែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បុះគងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអាកមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័ពទ: (408) 550 5060  
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កគហទាំព័រ: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខម៉ែល: preynokornews@gmail.com 
ក ុះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទុះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្់បឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលកោក  រាជធានីភនាំកពញ 

និយាយថា វាអាច ឲំ្យវលិរតឡបដ់ៅ
រក្ោររោវរជាវដោយមលួនមញុ ំផ្លធ ល់ តាម  
រយៈ្សថីមយួរបូ ប្ដលបានប្  សំរ
ដសរដរឿងដនោះដឡើង ។ វាជារជុងមយួន្តន
សវ័យជីវរបវតថិ អពំីបទពិដោធនរ៍បស់មញុ ំ
ប្ដលធដំឡើងដឹងក្ឋីដៅក្បុងរបដទស ប្ដល
ទទួលបានវបផធមព៌ីរដផសងពីោប  សរមាប់
របូមញុ ំ ។ មញុ ំប្តងប្តមានអារមែ ៍ថា មញុ ំ
បានោប់យក្រវាងវបផធមព៌ីរ និងពិភព
ដោក្ពីរ ។ ោរប្ញក្ដចញពីោប រវាងោរ
អប់រដំៅតាមរបន្តព ីរបស់មញុ ំ និងពិភព
ដោក្ងែមីយួប្ដលមានសោឋ នុពលដផសង 
ៗដទៀត ។  
ដទាោះបីជាយ៉ាងណាក្ឋី មញុ ំមាន 

ដមាទនភាពយ៉ាងខ្ល ងំ និងសូមសប្មឋង
នូវោរដឹងេុ ដ៏រជាលដរៅ ចំដោោះេំ
ដរាងោរដនោះ ។ មញុ ំមានអារមែ ៍ថា មាន
អវីមយួក្ំពុងប្តបានបាត់បង់ ។ ដៅដពល
ឪពុក្របស់មញុ ំបានទិញសំបុរតយនថដ ោះ 
ដលើសមយួសំបុរត ដពលដ ោះមលួនមញុ ំបាន
េិតថា ដនោះេឺជាឱោសដ៏លអមយួសំរាប់
របូមញុ ំ ដដើមផដីធវើដំដ ើ រដៅោន់ដវៀតណាម
ខ្ងតផងូ  (ក្មពុជាដរោម) នងឹបានដមើល 
ដ ើញនូវទដនលដមេងគ ដ៏អោច រយដៅទីដ ោះ 
។ ដនោះរបប្ហលជាដលើក្ទីមយួដហើយ 
ប្ដលឪពុក្ របស់មញុ ំបានដធវើដដំ ើ រវលិរត
ឡប់ដៅជួបជុំរេោួររបស់ោត់ ប្ដល
បានប្បក្ោប ជាង ២៦ ឆ្ប មំក្ដហើយ ។ 
ដរោយពីមានោររសពិចរសពិលមយួ
សនធុោះមក្ មញុ ំក្ប៏ានដធវើោរដរជើសដរ ើស
ដដើមផដីធវើដំដ ើ រដៅ ោនក់្មពុជាដរោម
ប្ដល ជារសុក្ក្ំដ ើ តរបស់ឪពុក្មញុ ំ ។ 
របូភាពទាងំប៉ុ ែ ន ប្ដលមញុ ំបានដ ើញ 
ដៅឯក្មពុជាដរោម េឺជាបទពិដោធន៍
មយួ  បានផឋិតជាប់ក្បុង ដបោះដូងរបស់មញុ ំ

ជានិចច ពុំមានន្តងងបដំភលចបានដឡើយ ។ មញុ ំ
បានដ ើញដរឿងរ៉ាវជាដរចើន ប្ដលមញុ ំចង់
ឲ្យមានោរផ្លល ស់បឋូរ  ប៉ុប្នថវាបានោល យ
ដៅជាដរឿងមយួ េរួឲ្យរននត់ ដោយមាន
ោរោបសងេត់យ៉ាង   ខ្ល ងំដលើជនជាតិ
ប្មែរដៅក្មពុជាដរោមនិង ពុំមានោរ
ទទួលមុសរតូវមក្ដលើពួក្ោត់ ដឡើយ ។ 
ក្បុងឱោសប្ដលបានមក្ចូលរមួរបជុំដៅ
ក្បុងដវទិោអចិន្ត្នថយ ៍ ន្តនអងគោរសហ
របជាជាតិ សថីពសិីទនិជនជាតិដដើម
(UNPFII)ក្បុងនិទា រដូវ ឆ្ប ដំនោះ មញុ ំ មនិ
ចឲ្យមក្ខ្ននូ វឱោសដ៏ពិដសសព ិ
ោលមយួដនោះបានដឡើយ ។  មញុ ំមានោរ
រសពិចរសពិល ក្បុងោរចូលរមួក្មែវធិី
ដនោះពីរបីឆ្ប កំ្នលងដៅដហើយ ដោយមាន
ោរភ័យខ្ល ចថា មញុ ំមនិអាចដធវើដំដ ើ រដៅ
ដល់ទិសដៅន្តនោររពំងឹទុក្បាន ។ រប   
វតថិោវតាររបស់មញុ ំ េឺជាអបក្ដលងដោខ ន 
និងជាអបក្សិលផៈដទ ដូដចបោះមញុ ំចូលរមួក្បុង
ក្មែវធិីដនោះ ជាមយួនឹងចំដ ោះដងឹោ   
មចដប៉ុដណាត ោះ ប្ដលមញុ ំនឹងជួយ ដរជាម 

ប្រជងឲ្យអស់ពីសមតទភាព ដហើយមញុនំឹង
ដរៀនសូរតតដៅមុមដទៀត ដោយមនិអាច
ដបាោះបង់វាដឡើយ ។ មញុ ំបានសនាចំដោោះ
មលួនមញុ ំផ្លធ ល់ថា ដបើក្ចិតថនិងដបោះដូងរបស់
មញុ ំឲ្យទូោយ និងពាយាមដរៀនសូរត
ោន់ប្តដរចើនតាមអវី ប្ដលអាចដធវើដៅ  
បាន ។ មញុ ំដជឿជាក្់ថា ោលណាអបក្ដចោះ
ដឹងោន់ប្តដរចើន ជីវតិរបស់អបក្ោនប់្ត
មានភាពងាយរសួល ។ 
ដៅដពលមញុ ំបានចូលរមួក្បុងេ ៈ  

ក្មាែ ធិោរយុវជនន្តនសហព័ននប្មែរក្មពុជា
ដរោម (KKFYC) រចួមក្ មញុ ំ ក្់ដូចជា
មានអារមែ ៍ថា មញុ ំបានរក្ដ ើញនូវអវី
ប្ដលមញុ ំបានបាត់បង់ពមីុនមក្ រមួទាងំ
យុវជនប្មែរដរោមទាងំអស់ ប្ដលរស់ដៅ
ជុំវញិពិភពដោក្ផងប្ដរ ។ ជាោរពិត 
ណាស់ រហូតមក្ដល់ដពលដនោះ ដយើង
បានដធវើោរទំ ក្់ទនំងក្បុងភាពជាប្មែរ
ដូចោប ដៅរេបទ់ីក្ប្នលងបាន យ៉ាងលអដរបើ
ដសើរ ។ ដូចប្ដលមញុ ំបាននិយាយអុីចងឹ មញុ ំ
មានអារមែ ៍ ថាមានោរោរំទយ៉ាង
ខ្ល ងំចំដោោះសហេមន៍របស់មញុ ំ មនិរតឹម
ប្តមនុសសដៅក្បុងបនធប ់អាោរប្ដលសទិត
ដៅខ្ងដរោយមញុបំ៉ុដណាត ោះដទ ក្៏មាន
មនុសសជាដរចើនដទៀត ប្ដលក្ំពុងប្តរង់
ោទំទួលព័ត៌មានដៅឯផធោះរបស់ពួក្ោត់
ជុំវញិពិភពដោក្ផងប្ដរ ។ ប៉ុប្នថអវីប្ដល 
សំខ្ន់ជាងដនោះដៅដទៀត េឺជនជាតបិ្មែរ
ដៅក្មពុជាដរោមរាប់ោន ក្់ ប្ដលក្ ំ
ពុងប្តរស់ដៅឯមាតុភូមរិបស់ដយើងដ ោះ 
។ ពួក្ោត់ទាងំអស់ោប ក្ំពុងប្តពឹងប្ផអក្
មក្ដលើពួក្ដយើង ដដើមផនីយិាយជំនួស
ោត់ ដពលដនោះ ។ ដូចប្ដលមញុ ំោលដៅ
សិក្ាថាប ក្់វទិាល័យអុីចឹង Cheesy 
Banner បាននិយាយថា  «ចំដ ោះដងឹ

េជឺាថាមពលដសំ៏ខ្ន»់  ឥឡូវមញុ ំបាន
យល់ចាស់ដហើយថា វាជាោរពិត
ណាស់អវីប្ដលោតប់ាននិយាយដ ោះ ។ 
ដយើងទាងំអស់ោប ជាប្មែរដរោមមាន

ភ័ពវសំណាងយ៉ាងខ្ល ងំ និងមានសិទនិ
រស់ដៅក្បុងជាតិដនោះ ប្ដលឈានដៅដល់   
ោរទទួលោគ ល់ជាលក្ខ ៈអនថរជាតិ 
ដោយមានដសចក្ឋីរបោសជាសក្ល សឋី
អំពីសិទនិជនជាតដិដើម របស់អងគោរសហ
របជាជាតិ (UNDRIP) មនិរតូវបានដេ 
រារាងំ ដហើយោររបារពនពធិដីៅតាមរដបៀប
របបន្តនវបផធមរ៌បស់ដយើងផ្លធ ល់ រតូវបាន
ដេដលើក្ទឹក្ចិតថ នងិសំដឡងន្តនោរជួបជុំ
របស់ពួក្ដយើង រតូវបានដេយក្ដៅ
ផសពវផាយឮទូទាងំពិភពដោក្ ។ ដយើង
មានសំដឡងរបស់ពួក្ដយើងដដើមផបី្ងលងឲ្យ 
ដេដឹងឮរេប់ោប  ដហើយដយើងមានសិទនិ
ដពញដលញក្បុងោរនយិាយសឋីរបស់ពួក្
ដយើង ដោយពុំរតូវមានោរបំភតិបំភ័យ
ដឡើយ ។ ប ធ ប់ពីមញុ ំបានដធវើដំដ ើ រវលិ
រតឡប់មក្ពីមាតុភូមរិបស់ពកួ្ ដយើង
ដ ោះមក្ មញុ ំបានក្ត់សមាគ ល់ដ ើញថា 
សិទនិសរមាប់ទទួលោរអប់រសិំទនិ ក្បុងោរ
និយាយសឋី ដសរភីាពក្បុងោរេិត និង
ដសរភីាពក្បុងោរបដចចញមតិ ទាងំអស់
ដនោះដហើយេឺជាសិទនិដ៏សំខ្ន់ ប្ដលពួក្
ដយើងភាេដរចើន រមួទាងំមលួនមញុផំងប្ដរ 
យល់ថា វាពិតជាោររតឹមរតូវណាស់ ។ 
ដយើងមានក្ប្នលងដដើមផបីដចចញនូវក្ងវល់
របស់ពួក្ដយើងដោយពុំមានោររារាងំ
ោបសងេត់ពីខ្ងណាមយួដឡើយ។ ពួក្
ដេអនុញ្ញដ តឲ្យដយើង ដរបើសិទនិក្បុងោរ
បដចចញមតិដោយដសរ ី។ 
ប្ផបក្មយួប្ដលសំខ្ន់ន្តនដំដ ើ រ

ោរដនោះ េឺបានជួបជុំជាមយួ នឹងយុវជន

ដន្តទដផសងដទៀត ប្ដលមញុពំិតជាោគ ល់
ដហើយនឹងអាចដធវើជាមតិថភ័ក្ឋិអស់មយួជី  
វតិ ។ មនិរតឹមប្តយុវជនប្ដលមក្ពី KK 
FYC ប៉ុដណាត ោះដទ ប៉ុប្នថក្៏មានយុវជន
ប្ដលដៅជុំវញិពិភពដោក្ផងប្ដរ។ជាង 
ដនោះដៅដទៀត េឺមានរក្ុមយុវជនជនជាតិ
ដដើមដ៏មានឥទនិពលដផសងៗដទៀត តាម 
បណាឋ ញអបក្ប្ដលមានចតិថេំនិតដូចោប  
ប្ដលមានោរបុិនរបសប់ក្បុងោរបដងេើត
េំនិតងែីៗ និងអបក្ប្ដលមានរបាជាញ
ឈាល សន្តវដធវើោរដឆ្ព ោះដៅរក្ដោលដៅប្ត
មយួក្បុងោរប ឋុ ោះ សនថិភាព ោរដយាេ
យល់ោប  និងោរពិភាក្ាោប  ។ ពួក្ដេក្៏
ចង់ដធវើោរអភរិក្ស រពមទាងំដធវើពិធីអបអរ
ោរទរ និងោរប្ចក្របំ្លក្វបផធមដ៌៏លអ
របស់ពួក្ដេផងប្ដរ ។ ក្បុងបណាថ ភាព
រសពិចរសពិលមយួចំនួន ប្ដលអាច
ដក្ើតមានដឡើងដៅន្តងងប្សអក្ និងដពលមលោះ
ដទៀតោរដរបើអំណាចជិោះជាន់ រដំោភដលើ
ោែ រតីដោយបងខ ំ ប្ដលមានដៅជុវំញិមលួន
មញុ ំក្ឋី ។ ដទាោះបីជាយ៉ាងណាក្៏ដោយមញុ ំ
ដៅប្តដជឿជាក្់ថា របសិនដបើដយើងទាងំ
អស់ោប  មានដោលជំហរប្តមយួរមួោប  
ដពលដ ោះ សំដឡងរបស់ដយើង ដៅជុំវញិ
ពិភពដោក្ ោន់ប្តមានក្មាល ងំខ្ល ងំ
ប្ដលោល  ន អត់ធែត់ ដោែ ោះរតង់ និង
ោរផ្លល ស់បឋូរព័ត៌មាន វជិជមានជាក្់ោក្់
ប្ដលអាចទទួលយក្បាន ។ ដូចជារាម
ចផងរបស់ដយើងបានបញ្ញជ ក្់ជាដរឿយៗថា 
ពួក្ោត់មនិអាចដៅជាមយួដយើងជាដរៀង
រហូតដ ោះដទ ។ ពួក្ោត់បានក្ោង
មូលោឌ នរេឹោះសរមាប់ដយើងដហើយ ដូដចបោះ
អវីៗវាសទិតដៅដលើដយើងទាងំអស់ក្បុងោរ
អនុវតថននូ៍វដក្រដំប្ លទាងំដនោះ ៕ 

ោរយលក់្ ើញរប្.់... 

រក្មុយុវជនន្តនសហពន័នប្មែរក្មពុជាដរោមជាមយួរក្មុយុវជនជនជាតិដដើម  ប្ដលចូលរមួដៅក្បុង UNPFII ។ Tram Chantria Facebook 

យុវជនប្មែរដរោមនងិដមដកឹ្  ំKKF ដៅក្បុង UNPFII ។ 



សារព័ត៌ម្ភនសារព័ត៌ម្ភន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៩ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ២០ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត៌ម្ភនជាត ិ

សដមថច ឪ នដរាតថម សីហនុ បាន
បំប្បក្ភាពដសងៀមោង តរ់បស់រពោះអងគ ជា
ដរចើនសបាថ ហ៍មក្ដហើយជុំវញិ ដំ ឹងន្តន
ដំដ ើ រយាងទសសនក្ិចចរបស់រពោះអងគដៅ
របដទសដវៀតណាម ប្ដលដរោងនឹងដធវើ
ដឡើង ដៅចុងប្មមងុិ ដនោះ ។ ដៅក្បុង
ដសចក្ថរីបោសព័ត៌មានជាភាោបារាងំ
ប្ដលទទួលបានដៅន្តងងដនោះ [ទី ១៥ ប្ម
មងុិ  ឆ្ប  ំ ២០១០] សដមថចឪបានមាន
បនធូលថា ដំដ ើ រទសសនក្ិចចរបស់រពោះ
អងគដៅដវៀតណាម េជឺាដំដ ើ រទសសន
ក្ិចចប្ដលមានលក្ខ ៈឯក្ជន។ 
សដមថចឪ បានមានបនធួលថា សទិត

ដៅក្បុងភាពចូលនិវតថន ៍និងមនិដធវើនដយា
បាយនិងក្ិចចោរទូតដ ោះ ដំដ ើ រទសសន
ក្ិចចនិងោរោប ក្ដ់ៅរបស់រពោះអងគដៅក្បុង
ោធារ រដឌសងគមនិយមដវៀតណាមដ៏ 
រងុដរឿងេមឺានលក្ខ ៈឯក្ជនសុទនោធ 
។ សដមថចឪប្ដលមានរពោះជនែ ៨៨ រពោះ
វសា បានមានរពោះឱងាេ បនថដទៀត ថា េឺ
ដៅក្បុង មជាមតិថោស់ និងដោែ ោះរតង់
មាប ក្់ និងក្៏ជាអបក្រមួអាវធុន្តនរោឌ ភបិាល
ដវៀតណាមខ្ងតផងូ នងិដវៀតណាមខ្ង
ដជើង ោលពអីតីតោល ប្ដលរបដទស

ដវៀតណាមបចចុបផនប បានយាងរពោះអងគ
ដៅបំដពញរពោះទសសនក្ចិច រយៈដពលពីរ 

បីន្តងងដៅក្បុងទីរក្ុង  ូយ។ 
ោរបក្រោយរបស់សដមថចឪដនោះ 

រតូវបានដេដមើលដ ើញថា អាចជាោរ
ដឆលើយតបដៅ េ បក្សរបឆ្ងំប្ដល

បានដផញើលិមិតមយួចាប់ថាវ យសដមថចឪ 
សូមឲ្យរពោះអងគដលើក្ដឡើង ពីភាពមនិរប 
រក្ត ី ជុំវញិោរដបាោះបដងាគ ល រពំប្ដន
ជាមយួនឹងដមដឹក្ ដំវៀតណាម ក្បុងដំ 
ដ ើ រទសសនក្ិចចរបស់រពោះអងគ ដៅដវៀត
ណាម ដពលខ្ងមុម ។ សដមថចឪ 
នដរាតថមសីហនុ ោប់តាងំពរីពោះអងគោក្់ 
រាជសមផតថដិៅប្មតុោ ឆ្ប  ំ ២០០៤ េឺ
ក្រមនឹងដធវើទសសនក្ិចច ដៅរបដទសដផសង 
ៗណាស់ ដរៅពយីាងដៅរបដទសចិន
ប្ដលដៅទដី ោះ រក្ុមរេូដពទយពាបាល
ប្ងរក្ារពោះសុមភាពរបស់រពោះអងគ។ 
ដៅក្បុង ដសចក្ថីរបោសព័ត៌មាន

របស់រពោះអងគចុោះន្តងងទ ី ១៤ ប្មមងុិ  ស
ដមថចឪ នដរាតថម សីហនុ បានមានបនធូល
ឲ្យដឹងថា ដៅក្បុងអំឡុងដពលេងរ់បថាប់
ដៅក្បុងទីរក្ុង  ូយ  ដពលខ្ង
មុម រពោះអងគនឹងទទួលបាននូវោរចូល
ោក្សួរ សុមទុក្ខជាលក្ខ ៈមតិថភាព
ពីសំណាក្់ឥសសរជនជាន់មពស់ដវៀតណា
មជា ដរចើន។ ដបើតាមបនធូលរបស់សដមថច
ឪ របជាពលរដឌដវៀតណាមក្៏ចងចូ់លរមួ
ក្បុងោរដធវើបដិសណាឌ រក្ិចចរពោះ អងគ ដៅ
ក្បុងដំដ ើ រទសសនក្ិចចដ ោះប្ដរ ៕ RFI 

្ក្មរេឪ៖ ដាំក្ ើ រទ្សនកិេចរប្មុ្់ាំ ក្ៅក្វៀតណាមម្ភនលកខ ៈឯកជន្ទុធសាធ 

សដមថចឪ នដរាតថម សីហនុ ។ សុវណាត រ៉ា 

ោរបដិដសធចំដោោះោរដសបើសំុឱយមានោរ
ដោទរបោនប់ប្នទមដៅដលើ អតីតដមដឹក្
 បំ្មែររក្ហមក្ំពូលៗ អំពអីំដពើរបល័យ
ពូជោសនរ៍បឆ្ងំនឹង ប្មែរដរោមដនោះ 
បានដធវើឱយជនជាតរិបស់ដោក្មានោរ
ឈោឺបន់ិងមក្ចិតថយ៉ាងខ្ល ងំ ។ 
ដោក្ មាស ោន់ ងន បានមាន

របោសន៍ថា៖ “តុោោរប្មែររក្ហម
បានទទួលនូវបងបអូនោម និងជនជាតិ
ដន្តទដទៀត ប្ដលបានោល បដ់ៅក្បុងក្មពុជា 
ទទួលោគ ល់ជាផលូវោរ ។ ដោយប្ឡក្
ប្មែរក្មពុជាដរោម ដហតុអវីបានជាតុោ 
ោរប្មែររក្ហមដៅប្តរាប្រក្មនិរពមទទួល
យក្នូវ ោក្យប ថឹ ងដព៏ិតរបាក្ដដនោះជូ
នដៅដធវើោរវនិិចឆ័យដៅក្បុងតុោរោរ ។ 
ដនោះជាសំ ូមពរដទ៏ទូចរបស់ពួក្មញុ ំ" ។ 
ោលពីប្មធបូឆ្ប  ំ ២០០៩ ោោក្ថី

ប្មែររក្ហម បានរបោសដោទរបោន់
បប្នទមដៅដលើអតីតដមដឹក្  ំ ប្មែររក្ហម
ក្ំពូលៗចំនួនបនួរបូ អំពអីំដពើរបល័យ
ពូជោសនរ៍បឆ្ងំនឹងជនជាតភិាេតិច 
ោម និងដវៀតណាមដៅក្បុងរបដទស       
ក្មពុជា ។ ជនជាប់ដោទទាងំបនួដ ោះ រមួ
មាន ដមៀវ សំផន នួន ជា ដអៀង ោរ ី

និង ដអៀង ធរីទិន។ 
អបក្រសី មុន ោវនិ អបក្ភូមបិ្មែរ  

ក្មពុជាដរោមមាប ក្់បានប្ងលងដៅក្បុងដវទិោ 
ោធារ ៈដ ោះថា អបក្រសីចង់ដ ើញ
តុោោរោត់ដទាសអតីតដមដឹក្ បំ្មែរ
រក្ហមពបីទ ឧរក្ិដឌរបល័យពូជោសន៍
មក្ដលើជនជាតិប្មែរដរោមប្ដរ ដោយោរ
ប្តជនជាតបិ្មែរដរោមរាបោ់ន់ ក្់ដោយ
រមួទាងំរក្ុមរេួោរ និងោចញ់ាតចិំនួន
៣៩ ក្់របស់អបក្រសីផងដ ោះ បាន
ោល បយ៉់ាងដវទ ដៅក្បុងរបបបីឆ្ប  ំ របាបំី
ប្ម និង ២០ ន្តងងដ ោះ។ 
អបក្រសី មុន ោវនិ បានមានរប 

ោសន៍ថា៖ “ដពលដេបដ ថើ រប៉ាមញុយំក្
ដៅហបឹង មញុ ំរតត់ាម ប៉ុប្នថប៉ាមញុ ំសំពោះអងវរ
ដេថាឱយទុក្មញុមំយួដៅ" ។ 
សូមបញ្ញជ ក្ថ់ា ជនជាតិប្មែរដរោម

េជឺាជនជាតិប្មែរប្ដលមានដដើមក្ំដ ើ ត
ដៅក្បុងទឹក្ដីក្មពុជាដរោម ប្ដលសទិតដៅ
ភាេខ្ងតផងូ ន្តនរបដទសដវៀតណាម
បចចុបផនបដនោះ ។  
ជនជាតបិ្មែរដរោមចំនួនពី ៧ ដៅ 

៨ ោន ់ក្់រតូវដេប៉ាន់របមា ថា បាន
ោល បប់ាត់បងជ់ីវតិ ក្បុងបណាថ ជនរង
ដរោោះសរបុរបមា  ១.៧ ោន ក្់
ប្ដលបានោល ប់ ដៅដរោមរបបក្មពុជា

របជាធិបដតយយ ចដ ល ោះឆ្ប  ំ១៩៧៥ ដល់
១៩៧៩ ។ ដនោះដបើប្ផអក្តាមដោក្ ឆ្ងំ 
យុ របធានមជឈម ឍ លឯក្ោរក្មពុជា
ប្ដលបានដធវើោររោវរជាវ និងចងរក្ង 
របវតថិោ្សថ ន្តនរបបប្មែររក្ហមដនោះ ។ 
រក្ុមអបក្ភូមបិ្មែរដរោមដជឿថា មូលដហតុ
ន្តនោរោប់សមាល ប់ជនជាតិ ប្មែរក្មពុជា
ដរោមដនោះេដឺោយោរ ពួក្ប្មែររក្ហម
េិតថាជនជាតបិ្មែរដនោះមានទំ ក្់ទំនង
នឹងសរតូវរបស់មលួនេឺរបដទសដវៀតណាម 
ដោយពួក្ប្មែររក្ហមបានដៅជនជាតិ
ប្មែរដរោមថា "ពួក្ក្ាលយួនមលួនប្មែរ”។ 
ដៅក្បុងសម័យប្មែររក្ហម ជនជាតិ

ប្មែរដរោមភាេដរចើន រតូវបានពួក្ប្មែររក្ 
ហមជដមលៀសដចញព ីភូមភិាេបូោ៌ដូចជា
ដមតថោវ យដរៀងនិងន្តរពប្វងជាដដើម ដហើយ
 យំក្ដៅសមាល ប់ដោលដៅក្បុងរសុក្
រតាកំ្ក្ន់្តនដមតថតាប្ក្វ ប្ដលដៅជាបន់ឹង
រពំប្ដនន្តនរបដទសដវៀតណាម។ 
ដោយប្ឡក្ដៅក្បុងរសុក្បាោនន្តន 

ដមតថដោធិ៍ោតដ់នោះ ក្៏មានោរសមាល ប់
រងាគ លមក្ដលើជនជាតបិ្មែរដរោមដនោះប្ដរ 
ដោយអបក្រោវរជាវប៉ាន់របមា  ថា 
មានជនជាតបិ្មែរដរោមព ី ៥០០ ដៅ
៧០០  ក្់ រតូវបានោប់សមាល ប់ដហើយ
ក្ប់ក្បុងរដតថ ោក្សពរមួជាដរចើន ដៅ

ក្បុងរសុក្បាោនដនោះ ។ 
ដោក្ Andrew Cayley សហ 

រពោះរាជអាជាញ អនថរជាតរិបស់ោោក្ថបី្មែរ
រក្ហម បានប្ងលងអោះអាងចំដោោះមុមអបក្
ភូមបិ្មែរក្មពុជាដរោមទាងំដ ោះថា ពួក្ដេ
នឹងរតូវបានោក្់បចជូលដៅក្បុងសំ ំុ
ឯក្ោរន្តនោរដសបើសំុឱយមានោរដោទរប 
ោន់បប្នទម ដៅដលើជនជាប់ដោទទាងំ 
បនួ អំពអីំដពើឧរក្ិដឌក្មែរបល័យពូជ
ោសនរ៍បឆ្ងំ នឹងជនជាតិប្មែរដរោម 
របស់ពួក្ដេ ។ 
ដោក្ Andrew Cayley មាន

របោសន៍ថា៖ “មញុ ំសនានឹងបងបអូនថា 
ដរឿងប្មែរដរោមដនោះ នឹងមានដៅក្បុងឯក្
ោរ ប្ដលមញុ ំនឹងោក្់ជូនដៅសហដៅ 
រក្មដសុើបអដងេត ដហើយឧរក្ិដឌក្មែប្ដល
ដេបានរបរពឺតថចំដោោះបងបអូននឹងមានដៅ
ក្បុងឯក្ោរហបឹង ។ ោរដធវើដូដចបោះេឺដដើមផ ី
ឱយដៅរក្មក្ថ ីពិភពដោក្ក្ថី បានដឹងអំពី
ោររងទុក្ខដវទ របស់បងបអូន ប្ដលជា
ប្មែរដរោមដៅសម័យប្មែររក្ហម "។ 
ដោក្ ឆ្ងំ យុ  យក្មជឈម 

 ឍ លឯក្ោរក្មពុជាមានរបោសន ៍
ថា ោរដោទរបោន់បប្នទមដៅដលើជន
ជាប់ដោទទាងំបនួអំពីអំដពើរបល័យ ពូជ
ោសនរ៍បឆ្ងំ នឹងជនជាតិប្មែរដរោម

ដនោះ េឺជាបញ្ញា សែុេោែ ញខ្ងផលូវចាប់ 
ប៉ុប្នថ ដោក្ទាមទារឱយមានោរទទួល
ោគ ល់ោរពិតនូវអវបី្ដលបាន ដក្ើតដឡើង
ចំដោោះប្មែរដរោម ដៅក្បុងសម័យប្មែររក្ 
ហមដ ោះ ។ 
ដោក្ ឆ្ងំ យុ មានរបោសន៍ 

ថា៖ “បងបអូនក្មពុជាដរោមេជឺាជនរង
ដរោោះ ជាអបក្ប្ដលទទួលរងោរោប់
សមាល ប់ ដហើយតុោោរបានដឹងឮដហើយ
បានោ ំដំរឿងទាងំអស់ដនោះ ដធវើជាភសថុ
តាងដៅក្បុងអងគតុោោរដនោះ" ។ 
សូមបញ្ញជ ក្ថ់ា ដំដ ើ រោរដសុើប

អដងេតដៅក្បុងសំ ំុដរឿង ដលម ០០២
ប្ដលជាប់ោក្់ព័នននឹងជន ជាប់ដោទ
ទាងំបនួ រមួមានដមៀវ សំផង នួន ជា 
ដអៀង ោរ ីនិងដអៀង ធីរទិន នឹងបិទបចចប់
ដៅរតឹមចុងឆ្ប  ំ ២០១០ដនោះ ប ធ បព់ី
ោលរក្មសដរមចដលើសំ ំុដរឿងដលម
០០១ ប្ដលជាប់ោក្់ព័នននឹងោងំ ដហគក្ 
អ៊ាវ ដៅឌុច នឹងរតូវរបោសដៅន្តងងទី
២៦ ប្មក្ក្េោ ឆ្ប  ំ ២០១០ ដនោះ ។ 
ដំដ ើ រោរោត់ដទាសជនជាប់ដោទទាងំ
បនួដៅក្បុងក្រ ី ០០២ នឹងរតូវោបដ់ផថើ
មដធវើដៅដដើមឆ្ប ដំរោយ ៕ VOA 

ខ្មែរកមពុជាក្រោមទទូេ..... 

សដមថចឪ នដរាតថម សីហនុ បានបនធូល តាមរយៈដសចក្ថរីបោសពត័ម៌ានមយួ ដៅន្តងងដនោះថា ដដំ ើ រទសសនក្ចិចរបស់រពោះអងគ ដៅរបដទសដវៀតណាម ដៅចុងប្មមងុិ ដនោះ េដឺធវើដឡើង
ជាលក្ខ ៈឯក្ជនសុទនោធ ដហើយដធវើដឡើងក្បុង ម ជាមតិថោស់ នងិដោែ ោះរតងរ់បស់រោឌ ភបិាលដវៀតណាម។ ក្បុងរយៈដពលន្តន ដដំ ើ រទសសនក្ចិចដនោះ រពោះអងគនងឹទទលួជបួសវ ោរ
ជាមយួនងឹឥសសរជនជានម់ពស់ដវៀតណាមជា ដរចើន។ 



សារព័ត៌ម្ភនសារព័ត៌ម្ភន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៩ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ២០ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៤ 

ព័ត៌ម្ភនជាត ិ

អាជាញ ធរដវៀតណាម បាន មក្សិ 
ក្រប្មែរដរចើនរេួោរដៅ ំុជ័យដជាេរសុក្ 
បូរជីលោរ ដមតថតាប្ក្វ មនិឲ្យភជួររាស់ដី
ដធវើប្រសដៅរដូវវសាឆ្ប ដំនោះ ដៅជិត
បដងាគ ល តរមុយរពំប្ដនដលម ២៧០ 
ដ ោះដទ ។ 
របជាពលរដឌរស់ដៅ ំុជ័យដជាេ 

រសុក្បូរជីលោរ ដមតថតាប្ក្វ បាន
អោះអាងរប ក្រ់បប្ហលោប ឲ្យវទិយអុាសីុ
ដសរដីឹងដៅន្តងងទ១ី៨ ប្មមងុិ ថា ពល
រដឌដរចើនរេួោរ ប្ដលមានដីប្រស ដៅ
ជាប់បដងាគ លតរមុយរពំប្ដនដលម ២៧០ 
រតូវបានអាជាញ ធរដវៀតណាម មមនិឲ្យ
ភជួររាស់ដធវើប្រសដៅដីធាល ប់ បងេបដងេើនផល
ដទៀតដឡើយ។ 
ពលរដឌមាប ក្់ ដសបើមនិបដចចញដឈាែ ោះ 

និងសំដឡង សទិតក្បុងចំដណាមពលរដឌ
ដរចើនរេួោរ មានរបោសនថ៍ា ោលពី
ន្តងងទ១ី៧ ប្មមងុិ ក្នលងដៅដនោះ អាជាញ
ធរដវៀតណាម បានមក្ មោច់ខ្ត 
មនិឲ្យពលរដឌប្មែរភជួរដីដធវើប្រស ដលើដរីបស់
ោត់ ដៅប្ក្ផរបដងាគ លរពំប្ដនដលម២៧០ 
បនថដទៀតដឡើយ។ 
តំណាងក្សិក្រ បានដធវើសំ ូមពរ

ដៅថាប ក្់ដឹក្ រំោឌ ភបិាល និងអាជាញ ធរ
ោក្់ព័នន ជួយ រក្ដំដណាោះរោយជូន
ពលរដឌ ដៅ ំុជ័យដជាេ រសុក្បូរជីល
ោរ ប្ដលរតូវអាជាញ ធរដវៀតណាម  ម
មនិឲ្យភជួររាស់ដីបងេបដងេើនផលឲ្យបាន
ទាន់ដពលដវោ ដរោោះរដូវដនោះ ជារដូវ
ក្សិក្រដធវើប្រស។ 
េួររលឹំក្ថា តរមុយបដងាគ លរពំប្ដន

ដលម២៧០ ដនោះ រតូវបានេ ៈក្មែោរ

រពំប្ដនប្មែរ-ដវៀតណាម ដបាោះដៅន្តងងទ២ី៥ 
ប្មឧសភា ឆ្ប ២ំ០១០ ដនោះ ប្ដលក្សិក្រ
ប្មែរដៅទដី ោះ តវ៉ាថា បានដបាោះចូលដលើ
ដបី្រសរបស់ោត់។ ម្នថបីក្សជំទាស់
សមរងសុ ី បានដោទថា ោរដបាោះបដងាគ ល
រពំប្ដនដ ោះ មានដរឿងអាង៌ក្ំបាងំ ដរោោះរ
ោឌ ភបិាលបានរារាងំមនិឲ្យអបក្តំណាងរា
្សថ និងអបក្ដន្តទ ដៅពិនិតយដមើលដល់
ក្ប្នលងតរមុយបដងាគ លដ ោះបាន។ 
វទិយអុាសីុដសរ ីមនិអាចទំ ក្់ទំនង

ដោក្ រសី ដបន អភបិាលដមតថតាប្ក្វ
បានដទដៅន្តងងទី១៨ ប្មមងុិ  ជុំវញិ
ក្ងវល់របស់ពលរដឌ ដៅ ំុជ័យដជាេ។ 
ប៉ុប្នថដោក្ធាល ប់មានរបោសនថ៍ា ោរ
ដបាោះបដងាគ លរពំប្ដនដលម២៧០ រវាង

ក្មពុជា-ដវៀតណាម េមឺនិសទិតក្បុងសមតទ
ក្ិចចដោក្ទទួលមុសរតូវដ ោះដទ។ 
ដោក្ រ ៉ងុ ឈុន តំណាងរក្ុម

របឹក្ាឃ្ល ដំមើលក្មពុជា និងជារបធាន
សមាេមរេបូដរងៀនក្មពុជាឯក្រាជយ មាន
របោសនឲ៍្យវទិយអុាសីុដសរដីឹងដៅន្តងងទី
១៨ ប្មមងុិ ថា ក្រ ីអាជាញ ធរដវៀត
ណាម  មមនិឲ្យពលរដឌប្មែរភជួរប្រស
បងេបដងេើនផល ដៅដលើដីរបស់មលួន សទិត
ដៅ ំុជ័យដជាេ រសុក្បូរជីលោរ ថាប ក្់
ដឹក្ រំោឌ ភបិាល ក្ដូ៏ចជាអាជាញ ធរដមតថ
តាប្ក្វ រតូវប្តទទួលមុសរតូវ និងរក្ដំ 
ដណាោះរោយជូនពលរដឌឲ្យបានឆ្ប់។ 
ដោក្ រ ៉ងុ ឈុន មានរបោសន៍

ដូដចបោះ ៖ «ដោក្ វ៉ា េឹមហុង របធានេ

 ៈក្មែោររពំប្ដនក្មពុជា ដចោះប្តអោះ
អាងថា មិនមានអវីដក្ើតដឡើង ឥឡូវដនោះ 
ដ ើញបនថដទៀតដហើយ ប្ដលអាជាញ ធរ
យួន មិនឲ្យបងបអូ នរបជាពលរដឌចុោះភជួ រ
រាស់ដីរបស់ពួក្ោត់ ប្បរជាមក្រារាងំ អា
ហបឹង រតូវប្តទទួលមុសរតូវ រតូវប្តរក្
ដដំណាោះរោយឲ្យបងបអូ នរបជាពលរដឌ 
ដបើពុដូំដចបោះដទ រតូវប្តទទួលមុសរតូវ
ចំដោោះមុមរបវតថិោ្សថ ប្ដលដធវើឲ្យបាត់
បង់ទឹក្ដីឲ្យយួនោត់យក្ដនោះ»។ 
ដោក្ដទសរដឌម្នថី វ៉ា េឹមហុង ម

្នថីទទួលបនធុក្ោរដបាោះបដងាគ លរពំប្ដន
ក្មពុជា ធាល បប់ានអោះអាងថា ោរដបាោះ
តរមុយបដងាគ លរពំប្ដនដលម២៧០ ដៅ
ដមតថតាប្ក្វ េមឺនិបានប៉ោះោល់ដល់ដី

ប្រសពលរដឌដ ោះដទ។ ោរដបាោះបដងាគ ល
ដលម២៧០ ដនោះ របមមុដឹក្ រំោឌ ភបិា
ល និងម្នថជីំ ញ បានសិក្ាដរចើនឆ្ប  ំ
និងទទួលមុសរតូវ ចំដោោះមុមរបវតថិោ
្សថ មុននឹងដបាោះបដងាគ លដនោះដឡើង។ 
ដោក្ វ៉ា េឹមហុង មានរបោសន៍

ថា ៖ «មញុ សូំមជរមាបថា េ ៈក្មែោរ
ដបាោះបដងាគ លរពំប្ដនរបស់រាជរោឌ ភិបាល 
ដោក្ទទួលមុសរតូវ មិនប្មនក្បុ ង
អា តថិសដមឋចដតដជា ឬអា តថិដរោ
យ។ សដមឋចដតដជា ដោក្ជារបមុមរដឌ 
ដោក្ទទួលមុសរតូវចំដោោះោវតារ
របដទសជាតិ។ មិនប្មនជ ំន់ដនោះ 
ជ ំន់ដរោយៗ ឬជ ំន់ ប្ដលដយើងដៅ
រស់ដនោះដទ ដយើងដៅទទួលមុសរតូវ
ចំដោោះោវតារជាតិដយើងដទៀត។»។ 
ដទាោះយ៉ាងដនោះក្ថី ពលរដឌដៅ ំុ

ជ័យដជាេរាបសិ់បរេួោរ បានដលើក្
ដឡើងថា ោរដបាោះតរមុយបដងាគ លរពំប្ដន 
រវាងក្មពុជា-ដវៀតណាម ដលម២៧០ ដៅ
ដមតថតាប្ក្វ េឺពិតជាបានប៉ោះោល់ដល់ដី
ប្រសបងេបដងេើនផល ដរចើនហិក្តារពិត
របាក្ដប្មន ។ 
យ៉ាងណាក្៏ដោយ ដោក្ វ៉ា េឹម

ហុង ឲ្យដឹងថា ោរដបាោះបដងាគ លរពំប្ដន
ដលម ២៧០ រវាងក្មពុជា ជាមយួដវៀត
ណាម ម្នថេី ៈក្មែោររពំប្ដនក្មពុជា 
ដរោងនឹងដបាោះឲ្យចប់ជាោទ ពរដៅមុន
បំណាចឆ់្ប  ំ ២០១២ ប្ដលេិតរហូតមក្
ដល់ដពលដនោះដបាោះបដងាគ លបាន ១៩០ 
ក្បុងចំដណាម ៣៧៥បដងាគ ល៕ RFA 

 

ក្វៀតណាមហាមពលរដឋខ្មែរមិនឲ្យភជួរដីក្ធវើខ្រ្ក្ៅជិតបក្គោ លរពាំខ្ដន ២៧០ 

ទីតាងំ តរមុយបដងាគ លរពំប្ដនក្មពុជា-ដវៀតណាម ដលម២៧០ សទិតដៅភូមអិញ្ញច ញ  ំុជ័យដជាេ 
រសុក្បូរជីលោរ ដមតថតាប្ក្វ។ ងតន្តងង ១២-មងុិ -២០១០ ។ RFA/Den Ayuthyea 

រេូ ដពទយ និងដវជជប ឍិ តជំ ញ
ខ្ងដរាេ្សថី និងជំងទូឺដៅ មក្ពី
របដទសដវៀតណាមចំនួន ២៦ របូបាន
សែ័រេចិតថពាបាលជំងឺដល់របជាជនរក្ី
រក្ក្បុងរសុក្ រទាងំ ដមតថតាប្ក្វ ចំនួន 
៥៥០ ក្ដ់ៅរពឹក្ន្តងងសុរក្ ទី ១៨ ប្ម
មងុិ ដនោះ ។ 
របធានក្ិចចោរ រដីមតថតាប្ក្វ 

ដោក្ រសី លឹម មុនបី មានរបោសនឲ៍្យ
ដឹងថា ដនោះជាក្ិចចសហរបតិបតថិោររវាង
ដមតថតាប្ក្វន្តនរបដទសក្មពុជា និងដមតថ
អានយ៉ាងន្តនរបដទសដវៀតណាម។ដោក្
រសីថា ក្ិចចោរ រដីមតថបានដសបើសំុភាេ ី
ដវៀតណាម ប្តអំដណាយដដើមផបី្ចក្ជនរក្ី
រក្ ពិដសស្សថី ប៉ុប្នថខ្ងដវៀតណាម
បានជួយ ោរងារមនុសសធម ៌ ដោយ រំេូ
ដពទយ និងដវជជប ឍិ តជំ ញ មក្ជួយ 
ពាបាលជំងឺរបជាជនសរបុ៥៥០ ក្់។ 
ដោក្រសីថា ោរពាបាលមាន

ដលើសឈាម ដបោះដូង រក្ពោះ តរមងដ ម 
និងពិនិតយដអកូ្ជាដដើម។ រឯីអំដណាយ
វញិ ក្បុងអបក្ជំងមឺាប ក្់ទទួលបានអំ    
ដណាយ ៥ មុម មានដូចជា ៖ «មាប ក្់មី 
១០ក្ចចប់ ដរបឆ្ ១លីរត ប៊ីដចង ១
ក្ចចប់ក្នលោះេីឡូ (េីឡូរោម) សេរស ១
េីឡូ ដហើយនិងដរបងទឹក្ដោោះដោ ២
ក្ំប៉ុង»។ 
តំណាងរក្ុមហុ៊ន ភាេហុ៊នោរោរ

រកុ្ខជាតដិមតថអានយ៉ាង ដោក្ តឺង ថាញ់
ភុក្ បានឲ្យដឹងថា ដបឡាប្ងទាសុំមភាព
ដមតថអានយ៉ាង បានបចជូ នរេូដពទយចំនួន 
២៦របូ និងម៉ាសីុនវាស់ដបោះដូង និងឆលុោះ
ដរាេ្សថី មក្ចុោះពាបាលតាមោរដសបើសំុ
ពរីោឌ ភបិាលក្មពុជា ពិដសសមនធីរក្ិចចោរ
 រដីមតថតាប្ក្វ។ ោរពាបាលរតូវបាន
ក្ំ តយ់ក្ប្ត ៥៥០ ក្់ដទ។ 
ដោក្ តឺង ថាញ់ភុក្ បានឲ្យដឹង

ថា ៖ «ដរោោះរេដូពទយដនោះដេដដើរ ពាបាល

ជងឺំ ដេមានយក្តាមដូចជាម៉ាសីុនឆលុ ោះ
ដអកូ្ ដហើយម៉ាសីុនវាស់ចល ដបោះដូង 
ជាដដើម ដហើយដរៅពីហបឹងសមាា រៈមយួ
ចំនួន ដដើមផដីេពាបាលជងឺំឲ្យ រ ី
ដហើយថាប ដំេេិតជារមួ េឺមាប ក្់របប្ហលជា 
១០មុឺនដុងដវៀតណាម»។ 
អបក្រសី សុ៊ន ធូ មក្ពីភូមរិតោងំ

ប្វង  ំុ៨មុ ំបានឲ្យដឹងថា ោត់មានជំងឺ
ក្ាលជងគង់ និងបាត់បងោ់រចងោ។ំ 
អបក្រសីបានទទួលអំដណាយផង និង
បានទទួលថាប ពំាបាលផងចំនួន ២០ 
ន្តងង ៖ «ោបំ្តដផធៀងផ្លធ តថ់ាប  ំ ដហើយនិងដវជជ
បញ្ញជ សិន...»។ 
្សថីវយ័ចំណាស់ដឈាែ ោះ ដពរជ សន 

មក្ពភីូមដិដើមដផថៀក្  ំុន្តរពសលឹក្ បានឲ្យ
ដឹងថា រេដូពទយដវៀតណាមជួយ ពាបាល
មនិេិតន្តងល ោត់រកី្រាយជាខ្ល ងំ ដរោោះ
ោត់បានថាប ដំលបចំនួន ២០ន្តងង បានម ី
១០ក្ចចប់ បានទឹក្ដោោះដោ ដរបងឆ្ ប៊ី

ដចងជាដដើម ដោយមនិចំណាយរបាក្់   
ទិញ ។ អំដណាយដនោះបានជួយ បនទយ
របាក្់ចំណាយមយួចំប្ ក្សរមាប់រេួ 
ោររក្ីរក្ ដូចរបូោត់។ 
ោរពាបាលជំងឺទូដៅរបស់រក្ុម

ដពទយជំ ញមក្ ពីរបដទសដវៀតណាម

ដៅ ដមតថតាប្ក្វ មានរយៈដពលប្តមយួ
រពឹក្ក្បុងន្តងងសុរក្ដទ ។ ដៅរដសៀលន្តងង
ដប្ដល រក្ុមរេដូពទយទាងំ ២៦ របូបាន
ដរៀបចរំតឡបដ់ៅរសុក្ដេវញិ៕ RFA 

រកុមរគូក្ពទយក្វៀតណាមមកពាប្តលជាំងឺជូនអនករកីរកក្ៅខ្មរតតាខ្កវ 

១៨-មងុិ -២០១០: អបក្ភមូដិៅរសកុ្រទាងំ ដមតថតាប្ក្វ ទទលួបានអំដណាយពរីក្មុរេូ
ដពទយដវៀតណាម ។ RFA 



សារព័ត៌ម្ភនសារព័ត៌ម្ភន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៩ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ២០ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៥ 

ព័ត៌ម្ភនពីកមពជូាក្រោម 

្ងឃខ្មែរក្រោមេូលរមួោន់ទុកខព្ងៃប្តត់ទឹកដី រតូវអាជ្ាធរក្វៀតណាមក្ៅ្រួ 

ដរបសិតពិដសសអងគោរសហរបជា
តិទទួលបនធុក្ក្ិចចោរសិទនមិនុសស របោំ
ក្មពុជា ដៅន្តងងរពហសផត៍ដនោះ បានរោិះេនរ់
ោឌ ភបិាលក្មពុជា អំពោីរដរជៀតប្រជក្
ចូលក្បុងក្ិចចោរន្តផធក្បុងរបស់របព័ននតុោ 
ោរប្ដលដធវើឱយជនរក្ីរក្ និងជនងាយរង
ដរោោះ ទទួលរងនូវភាពអយុតថិធម៌។ 
ដោក្សុរយ៉ីា សុបិឌី (Surya P. 

Subedi) អបក្រាយោរ ៍ពិដសសរបស់
អងគោរសហរបជាជាតសិថីពីោទ នភាព
សិទនិ មនុសសដៅក្មពុជា បានបចចប់
ដបសក្ក្មែប្សវងរក្ោរពិតរយៈដពល១០
ន្តងងអំពោីររបរពឹតថ ដៅន្តនរបព័ននតុោោរ
ដៅក្មពុជា ។ 
ដោក្ សុរយ៉ីា សុបិឌី បានប្ងលង

របាប់សនបិសិទោប្សតថារបព័ននតុោ 
ោរដៅក្មពុជា ក្ំពុងជួបរបទោះនឹងោរ
លំបាក្ជាដរចើន ក្បុងោរផថល់យុតថិធមជូ៌ន
របជាពលរដឌន្តនរបដទសដនោះ ជាពិដសស
ជនរក្រីក្ និងជនប្ដលដេមនិសូវេិតេូរ
ដល់ ។ ដោក្បនថថា៖ 

«ក្ងវោះខ្តធនធាន ក្ងវោះខ្តោទ
ប័ននិងោរដរៀបចំោទ ប័ន ក្ងវោះខ្តោរ
យល់ដឹងដពញដលញអំពីបទោឌ នោក្់
ព័នន នឹងសិទនិមនុសស និងោរដរជៀតប្រជក្
ពីមជឈោឌ នខ្ងដរៅបញ្ញា ហិរចដ វតទុ ឬ
បញ្ញា ដផសងៗ ដទៀតក្បុងក្ិចចោរតុោោរ
បានដធវើឱយោទ ប័នដនោះ មនិអាចផថល់ោរ
ដជឿទុក្ចិតថ ដល់របជាពលរដឌរេបរ់ស   
ទាប់ជាន់ថាប ក្់បាន។» 
ដោក្ សុរយ៉ីា សុបិឌី បានពនយល់

ថាោរដរជៀតប្រជក្ពីមជឈោឌ នខ្ងដរៅ

ដនោះ េទឺាក្់ទងនឹងោរដរជៀតប្រជក្ខ្ង
នដយាបាយ និងហិរចដ វតទុ ដហើយោរ
សនបិោឌ នរបស់ដោក្ េឺក្ងវោះខ្តដផសងៗ
ជាដរចើនដៅក្បុងរបព័ននតុោោរ។ 
ដោក្សុរយ៉ីា សុបិឌ ី បានបនថថា 

មានចដ ល ោះរបដ ងន្តនសមតទក្ិចចរបស់
ដៅរក្មក្បុងោរផថល់យុតថិធម ៌ រាបទ់ាងំ
បញ្ញា ងវោិ ដហោឌ រច សមព័នន និងោរប
 ថុ ោះបណាថ លរពមទាងំភាពមវោះខ្ត ន្តន 
ចំដ ោះរបស់ពួក្ដេដលើប្ផបក្ចាបសិ់ទនិ
មនុសស ។ ដោក្ប្ងលងថា៖ 

«ដៅរក្មជាដរចើនអាចមានោរ
សនាោបំាច់ ដដើមផផីថល់យុតថិធមដ៌ៅ
តាមចាប់ ប៉ុប្នថសរមាប់ក្រ ីជាដរចើន
ប្ដលោរសនាដនោះ រតូវបានសរមប
សរមួលដោយោរដរជៀតប្រជក្ពីមជឈ 
ោឌ នខ្ងដរៅ ដហើយសរមាបអ់វីដផសងពី
ដនោះោរសនាេឺមនិមានដទ។" 
ក្បុងដបសក្ក្មែប្សវងរក្ោរពិតអំពី

របព័ននតុោោរដនោះ ដោក្សុរយ៉ីា សុបិ
ឌី បានដលើក្អំពីក្ងវល់ ជាក្់ោក្ម់យួ
ចំនួនទាក្់ទងនឹងតួ ទរីបស់តុោោរ
ក្បុងោរោរោរ ដសរភីាពបដញ្ញច ញមតិ 
និងក្បុង ក្រ ីទាក្់ទងនឹងសិទនិដធីលី។ 
ដោក្ សុរយ៉ីា សុបឌិី បនថថា៖ 

«មញុ ំមានក្ងវល់អំពីផលប៉ោះោល់ន្តន
ទំ ស់ដីធលី សមផទានដី និងោរតាងំទី
លំដៅងែី ដល់របជាពល រដឌោមចដទាងំ
ដៅទីរបជុំជន និងទាងំដៅតំបនជ់ន    
បទ ។ ោរអនុវតថនយុ៍តថិធមម៌និបានរតឹម
រតូវ » ។ 
ដោក្សុរយ៉ីា សុបិឌី បានអំោវ

 វដល់រាជរោឌ ភបិាលក្មពុជា ឱយោក្់
ដចញនូវវធិានោរជាប ធ ន់ ដដើមផពីរងឹង
ឯក្រាជយភាព និងសមតទភាពន្តនរបព័នន
តុោោរ ដដើមផឱីយោទ ប័នដនោះអាចអនុវតថ
ោរងាររបស់មលួន និងជាោទ ប័នមយួ
ប្ដលមានសមតទភាពផថល់យុតថិធមដ៌ល់
ជនរេបរ់បូដៅ ក្មពុជា។  
ដោក្ សុរយ៉ីា សុបិឌី មានរប 

ោសនថ៍ា៖ «ឥឡូវដនោះ ដល់ដពលប្ដល
រាជរោឌ ភបិាល រតូវបដងេើតតារាងដពល
ដវោមយួចាស់ោស់ដហើយ ដដើមផអីនុ
វតថអនុោសនទ៍ាងំដនោះរបក្បដោយអតទ
ន័យ »។ 
ដោក្ ឯក្ ថា អបក្ ោំក្យរបោទំី

សថីោរេ ៈរដឌម្នថី បានបដិដសធអវី
ប្ដលដោក្សុរយ៉ីា សុបិឌបីានដលើក្
ដឡើងពោីរដរជៀតប្រជក្ប្ផបក្នដយាបាយ

ដៅក្បុងរបព័នន តុោោរ ។ 
 ដោក្ ឯក្ ថា ប្ងលងថា៖ «ដយើង

សូមរោនដោលនូវអវីប្ដលដោក្សុរយ៉ីា 
សុបិឌី មានរបោសនថ៏ា តុោោរ       
ក្មពុជា មានោរដរជៀតប្រជក្ពអីបក្នដយា 
បាយ និងនដយាបាយរបស់រាជរោឌ ភបិា
លក្មពុជា ។ ដយើងសូមបដិ ដសធដោល
នូវដយាបល់របស់ោត់ដនោះ» ។ 
ដោក្ ឯក្ ថា បានបប្នទមថា រោឌ

ភបិាលបានមិតមំដធវើក្ំប្ ទរមងដ់ីធលី 
និងរបព័ននយុតថិធម៌ រមួមានោរបដងេើត
ោោភូមនិធដៅរក្ម ប្ដលបានប ថុ ោះ
បណាថ លដៅរក្មងែីចំនួន៥៥ ក្់ ក្បុង១
ឆ្ប ំៗ  សំដៅដធវើឱយលអរបដសើរដល់ក្ំប្ 
ទរមងរ់បព័ននយុតថិធមដ៌នោះ ។ ដោក្បនថ
ថា៖ 

«ោរប្ក្ទរមង់ ១០០ % ដៅក្បុង

របព័ននយុតថិធម៌ ដយើងមនិអាចដធវើបានដៅ
ក្បុងរយៈដពលមលដីទ ប៉ុប្នថដយើងរតូវោរ
ដពលដវោសមរមយណាមយួ ដដើមផដីធវើោរ
ប្ក្ប្របដៅក្បុងរបព័ននយុតថិធមដ៌នោះ នងិរប 
ព័ននដន្តទដទៀតដៅក្បុងរបដទសក្មពុជា»។ 
ដោក្ សុរយ៉ីា សុបិឌី បានបញ្ញជ ក្់

ថា ដោក្នឹងដធវើរបាយោរ ៏អំពកី្ងវល់ 
និងអនុោសន ៍ ពិោថ រ  អំពកី្ំប្ 
ទរមងរ់បព័ននយុតថិធម៌ និងវធិានោរមយួ
ចំនួនដផសងដទៀត ោក្់ជូនដៅរក្ុមរបឹក្ា
សិទនិមនុសសអងគោរសហរបជាជាតដិៅ
សម័យ របជុំក្បុងទីរក្ុងហសុបឺ្ វ  ប្ម
ក្ញ្ញដ ខ្ងមុមដនោះ ៕ VOA 

ក្រប្តិពិក្្្អងោោរ្ហរបជាជាតិ រិិះគន់របព័នធតុលាោរកមពុជា 

ទង់ជយ័អងគោរសហរបជាជាតិ ។  AP 

រពោះសងឃប្មែរក្មពុជាដរោម ប្ដល
បាននិមនថមក្ចូលរមួពិធបីុ យរលឹំក្
មួបដលើក្ទី ៦១ ឆ្ប  ំ ន្តងងអាណានិេម
និយមបារាងំ ោត់ដដីៅឲ្យរបដទសដវៀត
ណាមរេប់រេង ោលពីន្តងងទី៤ ប្មមងុិ 
ក្នលងដៅដនោះ រតវូអាជាញ ធរដវៀតណាម 
ដោោះដៅដៅោក្សួរ ប ធ ប់ពីនិមនថវលិ
ដៅទឹក្ដីក្មពុជាដរោមវញិ។  
រពោះសងឃប្មែរក្មពុជាដរោម ចំននួពីរ

អងគ េងដ់ៅវតថមយួ  ដមតថរពោះរតោងំ 
មានដងរៈដីោថា ប ធ ប់ពបីានវលិពីចូល
រមួពិធបីុ យរលឹំក្មួបទី ៦១ ឆ្ប  ំន្តងងបាត់ 
បង់ទឹក្ដីប្មែរក្មពុជាដរោម  ទីរក្ុង
ភបដំពញ ដៅដពលវលិដៅក្មពុជាដរោម
វញិ រតូវអាជាញ ធរដវៀតណាម ោក្់ក្មាល ងំ
ឃ្ល ដំមើលនិងបានសួរពីដំដ ើ រដរឿងជា
ដរចើន។ 
រពោះសងឃ រពោះ ម ជា រទិនី សទិតក្បុង

ចំដណាមរពោះសងឃពីរអងគ េងដ់ៅវតថមយួ

ក្បុងដមតថរពោះរតោងំ មានសងឃដីោឲ្យ
វទិយអុាសីុដសរដីឹងោលពនី្តងងទី១៩ ប្មមងុិ
 ថា ប ធ ប់ពរីពោះអងគ និងរពោះសងឃ
មយួអងគដផសងដទៀត និមនថវលិរតឡបព់ីទី
រក្ុងភបដំពញ រតូវបានអាជាញ ធរដវៀតណាម
េំរាម និងតាមឃ្ល ដំមើលជារបោ ំ៖ «ដៅ
យួនហបឹងដេោក្សួរ។ សួរអំពីដធវើមួប
ប្មែរក្មពុជាដរោមបាត់បង់ទឹក្ដី។ ោក្
សួរអំពីថា ដៅវតថណាមលោះ ដហើយមាន
ចូលទីរបជុអីំអុីចឹងដទ»។ 
ដៅក្បុងពិធីរលឹំក្មួបដលើក្ទី ៦១ 

ឆ្ប  ំ ន្តងងបាត់បងទ់ឹក្ដកី្មពុជាដរោម ោល
ពនី្តងងទី ៤ ប្មមងុិ  ដោក្ ថាច់ ដសោឌ  
រប ធានសមាេមប្មែរក្មពុជាដរោម មាន
របោសនថ៍ា ពលរដឌប្មែរដរោមជា
ពិដសសរពោះសងឃ ដៅដពលដធវើដំដ ើ រ ឬ
និមនថមក្ោន់របដទសក្មពុជាមឋងៗ េឺ
អាជាញ ធរដវៀតណាម ប្តងដធវើទុក្ខបុក្ដមបញ 
និងោក្ក់្មាល ងំតាមោនពសីក្មែភាពជា

របោ។ំ 
ដោក្ តាងំ ោរៈ របធានោខ្

សហព័ននប្មែរក្មពុជាពិភពដោក្ របោំ
ក្មពុជា មានរបោសនឲ៍្យវទិយអុាសីុដសរ ី
ដឹងដៅន្តងងទ២ី០ ប្មមងុិ ថា របសិនដបើ
របដទសដវៀតណាម ប្ដលេិតថា មាន
មតិថភាពលអជាមយួក្មពុជា ដោក្សូម
ដសបើឲ្យអាជាញ ធរដវៀតណាម កុ្ោំបសងេត់ 
ឬបំបិទសិទនិដសរភីាពពលរដឌ ឬរពោះសងឃ
ប្មែរដរោមបនថដទៀត។ 
ដោក្ យន់ ថារ ៉ ូ សមាជិក្សភា

េ បក្សសមរងសុ ី និងជារបធានមជឈ 
ម ឍ លប្មែរក្មពុជាដរោម បានអំោវ វ
ដល់អាជាញ ធរដវៀតណាម សូមឲ្យបចឈប់
សក្មែភាពេំរាមក្ំប្ហង បំបទិសិទនិដសរ ី
ភាពដដើរដហើរ ឬសិទនិបដចចញមតិមក្ដលើ
ពលរដឌនិងរពោះសងឃប្មែរដរោមបនថដទៀត 
។ 
វទិយអុាសីុដសរ ី មនិអាចសំុោរបំភលពឺី

ម្នថោីទ នទូតដវៀតណាម ជុវំញិោរដោទ
របោនដ់នោះបានដទ ដៅន្តងងទី២០ ប្មមងុិ
 ដនោះ ។ 
ទឹក្ដកី្មពុជាដរោម ប្ដលបចចុបផនប

សទិតដរោមោររេបរ់េងរ់បស់របដទសដវៀ
តណាមរតូវបានអាណានិេមនិយម
បារាងំ ោត់របេល់ដោយមុសចាប់ ដៅ

ឲ្យរប ដទសដវៀតណាមរេប់រេង ដៅន្តងងទី
៤ ប្មមងុិ  ឆ្ប ១ំ៩៤៩ ទាងំមនិមាន
ោរយល់រពមពីពលរដឌមាច ស់របដទស
ប្ដលេិតរតឹម ន្តងងទ ី ៤ ប្មមងុិ  ឆ្ប  ំ
២០១០ ក្នលងដៅ មានរយៈដពល ៦១ 
ឆ្ប េំត់ ៕ RFA 

ពធីីរឮំក្មួបឆ្ប ទំ ី៦១ ន្តនោរបាត់បងប់្ដនដកី្មពុជាដរោមដៅទីរក្ងុភបដំពញ ។ 



សារព័ត៌ម្ភនសារព័ត៌ម្ភន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៩ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ២០ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៦ 

ក្វៀតណាម 

ដោយ៖កូ្នប្មែរ  
ោលពីចុងប្មដមោ ក្នលងដៅដនោះ 

េ ៈក្មាែ ធិោររបជាជន ន្តនទរីក្ុង
  ូយបានរបោសោក្់បទបញ្ញជ ឲ្យ 
ដរបើរបាស់ចាប់ោររេប់រេង ោរផថល់ដស
វាក្មែ និងោរដរបើរបាស់អុីនដធើ ិត ដៅ
តាមបណាថ រក្ុមហុ៊ននងិតាម ងប្ដល 
បដរមើដសវាអុីនដធើ ិត ។ ោរសដរមច
ដូដចបោះបានញុាំងឲ្យរក្ុម ហុ៊ន Google 
ប្ដលជារក្ុមហុ៊នផគត់ផគងឧបក្រ ៍រកុ្រក្
ធំជាងដេបំផុតដៅដលើពិភពដោក្មានក្ថី
ក្ងវល់យ៉ាងខ្ល ងំ ។ 
ដហតុអវីបានជារក្ុមហុ៊ន Google 

បារមាអំពីបទបញ្ញជ ដនោះ ? ដតើបទបញ្ញជ
ដនោះ បដរមើដល់ផលរបដយាជនអ៍បក្ណា
មលោះ ដហើយវាជោះឥទនពិលយ៉ាងណាចំដោោះ 
អបក្ដរបើរបាស់ Google ដៅដវៀតណាម?
របប្ហលជា Google មនិបានជួបសំ 
ណាងលអប៉ុ ែ នដទ សរមាប់ឆ្ប ដំនោះ។ 
ពីដរោោះ ោប់តាងំពីដដើមឆ្ប មំក្ទល់ដពល
ដនោះ រក្ុមហុ៊ន Google ប្តងប្តជបួនូវ
ឧបសេគជាញឹក្ញាប់ ម ៈប្ដលមលួន
ោក្់វនិដយាេទុនរក្សីុ ដៅតំបន់អាសីុ
ដនោះ ។ ចំ ុចោប់ដផថើមដំបងូបងអស់ េឺ
ស្ងាគ មោ ិជជក្មែរវាង Google និង
ចិន ។ ក្បុងដពលប្ដលរក្ុមហុ៊ន Google 
ដនោះ បានរក្ដ ើញថា អតិងិជនរបស់មលួន
ភាេដរចើនជាសក្មែជនសិទនិមនុសស និង
រតូវបានវាយរប រ ដោយពួក្ដេបាន
ដរបើរបាស់ដសវាក្មែ G m a i l  និង 
Google ។ ោរមនិចុោះសំរងុោប រវាងរក្ុម
ហុ៊ន Google ជាមយួនឹងរោឌ ភបិាល
ចិនដ ោះ បានញុាំងឲ្យរក្ុមហុ៊នដនោះ 
សដរមចចិតថដក្ភាេហុ៊នដចញពីរបដទស
ចិន ដហើយបថូដៅោក្់ោរយិាល័យដៅ
ហុងកុ្ងវញិ ។ 
សនថិសុមជាតិ ឬោរក្ិចច 
ដៅប្មម ិ ក្នលងមក្ដនោះ រក្ុមហុ៊ន 

Google បានឲ្យដឹងថា មលួនបានរក្

ដ ើញបប្នទមដទៀត អំពកី្រ ីវាយរប 
 រដលើសំដលងពកួ្អបក្របឆ្ងំ ក្បុងរប 
ដទសដវៀតណាម ។ ចំណាត់ោរ និង
ទិសដៅន្តនោរវាយរប រដនោះ េឺោប ់ 
ដផថើមដចញពរីក្ុមហុ៊នមយួដៅចិន ប្ដល
មានទំ ក្់ទំនងជាមយួ នឹងរោឌ ភបិាល
ដវៀតណាម ដោយសំដៅមក្ដលើដេហ
ទំព័ររបស់រក្ុមអបក្ប្ដលមានទសសនៈ
ផធុយ ដូចជាដេហទំពរ័មយួប្ដលមាន
ដឈាែ ោះថា Bauxite Vietnam និងដេហ
ទំព័រដន្តទមយួចំនួនដទៀត ។ 
ងែីៗដនោះ Google ក្៏ឲ្យដឹងប្ដរថា 

ដេមានោរបារមាជាខ្ល ងំ ចំដោោះដសចក្ថី
សដរមចរបស់ដវៀតណាម ដលម 15/ 
2010/QĐ-UBND ប្ដលចុោះហតទដលខ្ 
ដោយដោក្រសី ង៉ូ ធថីាញ  ងំ (Ngô 
Thị Thanh Hằng) ជាអនុរបធាន     
េ ៈក្មាែ ធិោររបជាជន ន្តនទីរក្ងុ  
 ូយ ោលពីន្តងងទី ២៦ ប្ម ដមោ ឆ្ប  ំ
២០១០ ។ ដរៅពីដសវាផថល់អុីនដធើ ិត
តាម ងជាោធារ ៈដ ោះ បទបញ្ញជ
ដនោះក្៏រតូវអនុវតថដៅដលើរក្មុហុ៊នោ ិជជ 
ក្មែទាងំអស់ប្ដលបានដរបើរបាស់ដសវា
ក្មែអុីនដធើ ិត មានជាអាទិ៍ ដភាជនីយ
ោឌ នសណាឌ ោរ  ោរយិាល័យ និងរក្ុម
ហុ៊នអាោសយាន...។  
ដបើតាមមលឹមោរន្តនដសចក្ថីសដរមច

ដនោះេឺរោឌ ភបិាលដវៀតណាមដធវើដឡើង ក្បុង 
ដោលបំ ងអវីមយួ ប្ដលដេដៅថា 
«ោរោរសនថិសុមជាតិ សណាថ បធាប ប ់
សទិរភាពសងគម របឆ្ងំដៅនឹងោរបបំ្បក្
បំបាក្់ចំ ងម ោមេគីរបជាជនោរ 
របឆ្ងំដៅនឹងោរបដងាើបក្ិចចោរសមាង ត់
ជាតិក្ងទ័ពសនថិសុមដសដឌក្ិចច» ។ 
ម្នថីជំ ញប្ផបក្ចាប់ន្តនរក្ុមហុ៊ន 

Google េឺដោក្រសី Dorothy Chou 
បានឲ្យដឹងថា ោរសដរមចោក្់បទបញ្ញជ
ដនោះ េកឺ្បុងទិសដៅរាងំមធប់អបក្ប្ដលចូល
ដរបើរបាស់អុីនដធើ ិត និងអបក្ចូលចិតថ

សប្មថងមតិដលើបណាថ ញ។ 
ដោក្រសី Chou បានសរដសរអតទ

បទមយួោក្់ដលើបលក្់ Google ថា “អបក្
ដរបើរបាស់អុីនដធើ ិត ដៅដវៀតណាម 
នឹងដឹងមលួ នភាល ម ដៅដពលប្ដលពកួ្ដេ
មិនអាចចូលដៅោន់ដេហទពំ័រ ប្ដល
ពួក្ដេធាល ប់ដបើក្ជាញឹក្ញាបពី់មុនមក្។ 
ោរោក្់ឲ្យដរបើរបាស់ចាប់រេប់រេងអុីន
ដធើ ិត ោលពីប្មដមោដ ោះ បានដសបើ
ដល់បណាថ ទីតាងំប្ដលដបើក្បដរមើដសវាអុី
នដធើ ិតរតូវតដមលើងក្មែវធីិចូលដៅម៉ា 
សីុនដម (Server)។  ក្មែវធីិដនោះ មាន
សមតទភាព ក្បុ ងោរតាមោនដេហទំព័រ
ទាងំឡាយណា ប្ដលរោឌ ភិបាលដវៀត
ណាមបានចុោះក្បុ ងបចជី ដមែ  ប ធ ប់មក្
ពួក្ដេ នឹងដធវើោរបិទមធប់មិនឲ្យដេហ
ទំព័រដ ោះដដំ ើ រោរដទៀតដឡើយ  ឬពួក្
ដេអាចតាមោននូវរាល់សក្មែភាពរបស់
អបក្ដរបើរបាស់។ 
ក្បុងមលឹមោរបទបញ្ញជ ដនោះបានភាជ ប់ 

មក្ជាមយួ នឹងោរពនយល់យ៉ាងចាស់ 
រតង់មារតាទ៣ីជំពួក្ទី ៤ បានរឮំក្
ដឡើងអំពីមារតាចាប់ទី ៧១ សថីពីោរ
រេប់រេងព័ត៌មានវទិាថាអងគោរឬបេុគល
ទាងំឡាយណា ោែ នសិទនិអនុញ្ញដ តឲ្យ 
បដងេើតដំដឡើង ប្ចក្ោយក្មែវធិីដមដរាេកុ្ំ
ពយទូ័រ ប្ដលអាចបងេឲ្យមូចខ្តនូវឧប 
ក្រ ៍ ឬក្៏ដដើមផរីតតួពិនិតយរកុ្រក្របមូល
នូវរាល់ឯោោររបស់អបក្ដន្តទដឡើយ។ 
ប៉ុប្នថ ចដំោោះមារតាទី ៤ ជំពួក្ទី ១ 
ចំ ុច D បានពនយល់ថា “បណាថ រក្ុម
ហុ៊នផថល់ដសវាក្មែអីនធឺ ិតទាងំអស់ 
ោបំាច់ រតូវប្តដដំឡើងក្មែវធីិរេបរ់េង
 ងអុីនដធើ ិត ប្ដលរដឌអំណាចផថល់
សិទនិ ឬ ទទួលោគ ល់”។  
អតទបទមយួប្ដលមានចំ ងដជើង

ថា“អវីដៅជាក្មែវធិតីាមោនអបក្ដរបើរបាស់
អុនីដធើ ិត?” សរដសរដោយរក្ុម 
Blogger ក្បុងរបដទសដវៀតណាម បាន

ព ៌ ពីមុមងាររបស់ក្មែវធិីដ ោះថា េឺ
ដដើមផរីាងំមធប់មនិឲ្យដបើក្បាន នូវដេហទ ំ
ព័រមយួចំនួន  អាចដមើលដ ើញសក្មែ 
ភាពអបក្ដរបើរបាស់បានតាមរយៈម៉ាសីុន
ដមទាញយក្ និងរក្ាទុក្ព័ត៌មានផ្លធ ល់
មលួនអបក្ដរបើដូចជា ដលមអតថសញ្ញដ     
ប័ ត ដឈាែ ោះ និងដេហទពំ័រណាមយួ
ប្ដលអបក្ដរបើបានចូលដៅដបើក្ ។ ព ិ
ដសសដទៀតដ ោះ ក្មែវធិដីនោះ វាអាចរក្ា
ព័ត៌មានបានរហូតដល់មយួប្ម ដៅដលើ
ម៉ាសីុនដម ប ធ ប់វា នងឹបចជូ នដៅោន់
ោទ ប័នទទួលបនធុក្។ 
ដេបានោក្់ចមងល់ថា ដបើក្មែវធិី

រេប់រេងអុីនដធើ ិតមានមមុងារយ៉ាង
ដូដចបោះ ដតើវាបដរមើឲ្យអបក្ណា? សរមាប់
ផលរបដយាជន៍ដល់អបក្ដរបើ ឬក្៏សរមាប់
ប្តអបក្ប្ដលោនច់ាប់ប៉ុដណាត ោះ?។ 
រក្ុង  ូយបានោក្់បទបញ្ញជ

 មមនិឲ្យអងគោរ ឬបុេគលទាងំឡាយ
ណា លួចរបមូលព័ត៌មានសមាង តព់ីអបក្
ដន្តទ។ ប៉ុប្នថ រក្ងុ  ូយ សដរមច  
អនុចដតឲ្យមលួនឯងមានសិទនិដដំឡើងក្មែ
វធិី ដដើមផទីាញយក្ទិនបន័យ ឬព័ត៌មាន
សមាង ត់របស់អបក្ដរបើរបាស់អុីធឺ ិតដៅ  
វញិ។ 
ដសចក្ថសីដរមចោែ នតមាល ភាព៖ 
ដសចក្ថីសដរមច បានអនុញ្ញដ តឲ្យ  

រោឌ ភបិាលមានសិទនិ លួចព័ត៌មានអបក្
ដរបើអុីនដធើ ិត របោរដនោះ េឺជាោររ ំ
ដោភសិទនិមក្ដលើពលរដឌ ជាដហតុ ឲំ្យ 
Googleមានោរបារមាដរចើន។ប៉ុប្នថ ដហតុ 
អវីបានជា Google មក្ោប់អារមែ ៍ 
នឹងសិទនិពលរដឌប្ដលជារបដទសតូចោច់
ឆ្ង យដូចជាដវៀតណាម ដ ោះ? 
ដនោះក្៏ដរោោះប្ត Google ប្តងោរំទ

ដល់សិទនិដសរភីាពក្បុងោរបដចចញមតិ ឬ
ទសសនៈ ប្ដលជាដហតុ ឲំ្យ Google 
របឆ្ងំដៅ នឹងបណាថ របដទសប្ដលប្តង
ប្តបិទមធប់ នូវរាល់ោរបដចចញមតិដលើ  

បណាថ ញអុីនដធើ ិត ។ ប៉ុ ែ នប្មមុន
ដនោះ Google បានសដរមចដក្មលួន
បចឈប់ោររក្សីុក្បុងរបដទសចិន ក្៏ដរោោះ
ប្តរោឌ ភបិាលចិន ប្តងដរបើក្មែវធិរីតួត
ពិនិតយ  ឬ រកុ្រក្ព័រម៌ានរបស់អបក្ដរបើ
របាស់អុីនដធើ ិត ។ ដនោះ សបញ្ញជ ក្់ថា 
Google រសឡាញយុតថិធម ៌ រសឡាញ
ដសរភីាពន្តនោរបដចចញមតិ និងរបឆ្ងំ
ជាោច់ខ្ត់ដៅ នឹងរដឌអំណាចផ្លថ ច់ោរ
ដូចជា ចិន និងយួនជាដដើម។ 
របតិក្មែដៅ នឹងោរបដងេើតចាប់ងែី

ដនោះ ដោក្រសី Dorothy Chou បាន
សរដសរនូវក្បុងបលក្់ Google យ៉ាងដូដចបោះ 
“ជាមយួ នឹងយុទន ោរវាយរប រតាម
អុីនដធើ ិត ប្ដលដយើងបានរក្ដ ើញេឺ
សុទនប្តមានោរោក្់ព័ននជាមយួសក្មែ
ជនសិទនិមនុសស  ដដើមឆ្ប ដំនោះ។  ដហើយ
ោរប្ដល នូវប្តបនថរាងំសធោះបណាថ ញ 
សងគម Facebook និងបណាថ ញសងគម
ដន្តទដទៀតដ ោះ  ដធវើឲ្យមានក្ងវល់ដល់
អបក្ដរបើរបាស់ និងោរេំរាមេំប្ហងសិទនិ
បដចចញមតិដលើបណាថ ញ រពមទាងំោរ
បំោក្់ឧបក្រ ៍របតិបតថិោរប្សវងរក្ព័ត៌ 
មានអបក្ដរបើរបាស់ដទៀតដ ោះ រតឹប្តោក្់
សមាព ធយ៉ាងធងន់ធងរ ចំដោោះអបក្ដរបើរបាស់
បណាថ ញអុីនដធើ ិតទូទាងំរបដទស”។ 
ជាមយួោប ដនោះប្ដរ ដោក្ Phil 

Rober tson អនុរបធានអងគោរឃ្ល ំ
ដមើលសិទនិមនុសសបានរោិះេន់ដៅ នឹងោរ
ប្ដលដវៀតណាម  មមនិឲ្យអបក្ដរបើ
របាស់អុីនដធើ ិត បដចចញមតិ ឬទសស
នៈដលើបណាថ ញដ ោះ ក្៏ដរោោះប្តរោឌ ភបិា
លដវៀតណាម ខ្ល ចរក្ុម blogger បក្
អារោត ឬបដងាើបរបាប់អនថរជាតិនូវដរឿង
អារសូវន្តផធក្បុងរបស់មលួន ប្ដលមំពាយាម
ោក្់ទុក្ជាយូរណាស់មក្ដហើយដ ោះ៕ 

  

វិទយុ្ ាំក្េងកមពុជាក្រោម ផាយដចញជាដរៀងរាល់ន្តងងតាមរយៈដេហទពំរ័  http://www.vokk.net ។ 

Google ប្តរមាេាំក្ ិះបទបញ្ជជ រគប់រគងរបព័នធអីុនក្ធើ ិតរប្រ់បក្ទ្ក្វៀតណាម  

http://www.khmerkrom.org/


សារព័ត៌ម្ភនសារព័ត៌ម្ភន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ០៩ កកើត្ ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំខាល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ២០ ខែមងុិនា គ. ស. ២០១០ ៧ 

បទ្ម្ភា ្ន៍ 

(តពីដលមមនុ) 
ប្របសំរលួដោយ ថាច់ ជដំរឿន 
The Southeast Asia Globe:  

ដតើរពោះដតជរពោះេុ  មានអារមែ ៍យ៉ាង 
ណាចដំោោះចល តសូ៊របស់ប្មែរដរោម ? 
ទមឹ ោមន៖អាតាែ ភាពពិតជាមាន

សំណាងខ្ល ងំណាស់ ប្ដលមានជីវតិរស់
ដៅមក្ដល់សពវន្តងង ដហើយបានចូលរមួ
ជាមយួប្មែរដរោមរេប់របូ ដដើមផបីនថដធវើោរ
ទាមទារយុតថិធម៌ ជូនពលរដឌរបស់អាតាែ
ភាព ។ មានប្មែរដរោមដរចើន ក្់ណាស់
ប្ដលរតូវបានរបដឆ្មមមុដូចអាតាែ ភាព 
ក្៏ប៉ុប្នថ ពួក្ដេរតវូបានបាត់បង់ជវីតិអស់
ដៅដហើយ ។ ក្បុងមយួសតវតសរម៍ក្ដនោះ 
ពលរដឌប្មែរដរោម   ក្់ដូចជាដៅក្បុង
ភាពអាង៌ក្ំបាងំ ដូដចបោះ វាមនិរតូវបាន
មានអបក្ណាោគ ល់ពួក្ដេដទ  ។ មនុសស
ដៅជុំវញិពិភពដោក្ ដេដឹងថា មានប្ត
ជនជាតិយួនប្តមយួ ោែ នប្មែរដរោមដៅ
ក្មពុជាដរោមដទ ។ ទុក្ខដោក្ប្មែរដរោម
ប្ដលរតូវបានដវៀតណាមជិោះជាន់ ទឹក្ដ ី 
ក្មពុជាដរោមរតវូបានោត់ឲ្យដវៀតណាម 
និងវបផធម៌រតូវបានដវៀតណាម លុបប ំ
បាត់ដសធើប្តរោយពូជោសនប៍្មែរ ដៅ
ក្មពុជាដរោមដហើយ ប្តោែ នអបក្ដឹងឮ 
ដោោះដឡើយ ។ 

The Southeast Asia Globe: 
ដតើរពោះដតជរពោះេុ  បានទទួលសិទនិរស់
ដៅជាជនដភៀសមលួន ដៅរបដទសសុ៊យ  
ប្អតពោីលណា ? 
ទមឹ ោមន៖អាតាែ ភាពបានទទួល

ោលពីប្មក្ក្េោ ឆ្ប  ំ២០០៩ ។ 
The Southeast Asia Globe: 

ក្ចិចោររបោនំ្តងងរបស់រពោះដតជរពោះេុ  
ដៅរបដទសសុ៊យប្អតយ៉ាងណាមលោះ? 
ទមឹ ោមន៖អាតាែ ភាពរស់ដៅក្បុង

ទីរក្ុង Stockholm  របដទសសុ៊យប្អត 
និងបាននិមនថដៅដរៀនរាល់ន្តងង មនិមាន
ដធវើោរដទ  េឺរោឌ ភបិាលន្តនរបដទសសុ៊យ
ប្អតជាអបក្ឧបតទមាក្បុងោររស់ដៅរបោំ
ន្តងង  ។  

The Southeast Asia Globe:
ងែីៗដនោះ រពោះដតជរពោះេុ  បានោង
ផបួសដឡើងវញិដៅសហរដឌអាដមរកិ្ ដតើរពោះ
អងគ មានោរោប់អារមែ ័យ៉ាងណាច ំ
ដោោះរដបៀបរស់ដៅរបស់ពលរដឌនងិនដយា 
បាយន្តនសហរដឌអាដមរកិ្ ? 
ទមឹ ោមន៖ ោរោប់អារមែ ៍

របស់អាតាែ ភាពជុំវញិសហរដឌអាដមរកិ្ 
ដ ើញថា របជាជនដៅទីដនោះមានោររកី្
ចំដរ ើនប្ដលអាតាែ ភាពមនិធាល ប់បានដ ើញ
ដឡើយ និងរបជាជនដៅទីដនោះមានដសរ ី
ភាពរេប់ប្បបយ៉ាងក្បុងោរបដចចញមតិ
ដដើមផរីបឆ្ងំ ឬ ជំទាស់ដៅនឹងអវីមាង៉ 
ៗ  ដូចជាដៅទីរក្ងុ New York ប្ដល
អាតាែ ភាពបានដ ើញផ្លធ ល់ ។  អាតាែ
ភាពមានសងឃមឹថា ន្តងងណាមយួប្មែរ
ដរោមនឹងមានសិទនិ ដូចពលរដឌអាដមរកិ្
ោងំ ដៅសហរដឌអាដមរកិ្ផងប្ដរ ។ 

The Southeast Asia Globe:
បចចុបផនប រពោះដតជរពោះេុ មានអារមែ ៍ 
ថាមានដសរភីាពប្ដរឬដទ ? 
ទមឹ ោមន៖ដធវើដូចដមថចអាតាែ ភាព

មានអារមែ ៍ថា មានដសរភីាពដ ោះ ដបើ
សមាជិក្រេួោររបស់អាតាែ ភាព ដៅឯ 
ផធោះ (រសុក្ក្ំដ ើ ត) ក្ំពុងរងទុក្ខ ។ ដធវើ
ដូចដមថចអាតាែ ភាពមានដសរភីាពបាន ដបើ 
វបផធម៌របស់អាតាែ ភាព ក្ំពុងប្តរតូវបាន
រងនូវោរបផំលិចបំផ្លល ញដសធើរោយ ។ 
ដពលណារោឌ ភបិាលដវៀតណាមទទួល
ោគ ល់ប្មែរដរោមជាជនជាតិដដើមន្តនប្ដន
ដីក្មពុជាដរោម ដទើបអាតាែ ភាពមាន
អារមែ ៍ថា មានដសរភីាពមលោះ ប្តដពល
ដនោះ អាតាែ ភាពេិតថា មានជនរងដរោោះ 

ជាដរចើន និងអាតាែ ភាពជារពោះសងឃមយួ
អងគប្ដលមនិមានរបដទស ។ 

The Southeast Asia Globe:
របសិនដបើរពោះដតជរពោះេុ  រតឡប់ដៅ
ក្មពុជា ដតើរពោះអងគបារមាមានោរសងសឹក្
ប្ដរឬដទ ? 
ទមឹ ោមន៖ រោឌ ភបិាលប្មែរមនិ

បានោរោរប្មែរដរោមដទ ។ ទាក្់ទិននឹង
បញ្ញា សិទនិរស់ដៅរបស់ប្មែរដរោម រោឌ ភិ
បាលក្មពុជាបានដធវើោរនឹងរោឌ ភបិាល  
ដវៀតណាម និងរោឌ ភបិាលទាងំពីរដនោះ វា
ដូចជាមានសក្មែភាពរមួោប ប្តមយួ ។  

ដពលអាតាែ ភាពបានរតឡប់មក្ផធោះវញិ 
ដរោយពីបានដវៀតណាមដោោះប្លងដចញ
ពីពនន ោរ  អាតាែ ភាពេតិថា រោឌ ភ ិ  
បាលក្មពុជានឹងជួយ ោោំរ ប្តពួក្ដេមនិ
បានជួយ អាតាែ ភាពដឡើយ ។ រោឌ ភបិាល
ក្មពុជាបានធា និងសនាថា ដបើពលរដឌ
ប្មែរដរោមបានដភៀសមលួនពីក្មពុជាដរោម
មក្របដទសក្មពុជាដ ោះនងឹបានសញ្ញជ តិ
ប្មែរដោយសវ័យរបវតថ ិ ប៉ុប្នថតាមោរពិត
ជាោរដបាក្បដញ្ញឆ តដទ ។ ប្មែរដរោមមនិ
មានអតថសញ្ញដ  ប័ ត  រតូវរបឈមនឹង
ោរបាត់បង់ោរងារ រពមទាងំមនិមាន
សិទនិដបាោះដឆ្ប តជាដដើម ។ ក្តាថ ប្ដលរោឌ
ភបិាលប្មែរសនា និងអោះអាងថា ប្មែរ
ដរោមអាចទទួលបានសញ្ញជ តិប្មែរដោយ
សវ័យរបវតថិហបឹងដហើយ បានជាប្មែរដរោម
ជាជនរងដរោោះ ប្ដលបានដភៀសមលួនពី
ប្ដនដីក្មពុជាដរោម មក្រប ដទសក្មពុជា
រតូវបាន UNHCR បដិ    ដសធឋានៈជា
ជនដភៀសមលួនដោយសវ័យ របវតថិប្ដរ ។    
រោឌ ភបិាលប្មែរមនិយក្ចិតថទុក្ោក្ដ់ល់
បញ្ញា ប្មែរដរោមបានជាពកួ្ដេមនិជួយ 
ដល់អាតាែ ភាព។ អតាែ ភាពមានោរ
រពួយបារមាពីសុវតទិភាពផ្លធ ល់មលួនណាស់ 
ដបើរបសិនអាតាែ ភាពរតឡបដ់ៅរបដទស
ក្មពុជាវញិ ។ 

 The Southeast Asia Globe:
ដតើរពោះដតជរពោះេុ  មានអារមែ ៍រតវូដេ

ដបាក្បដញ្ញឆ តប្ដរដទ ? 
ទមឹ ោមន៖ អាតាែ ភាពមាន

អារមែ ៍ថា រោឌ ភបិាលដវៀតណាមេឺជា
ហតទដលមីដលើដសចក្ថីរបោសជាសក្ល
សថីពីសិទនិជនជាតិដដើម ោលពីន្តងងទ ី១៣ 
ប្មក្ញ្ញដ  ឆ្ប  ំ ២០០៧ ប៉ុប្នថពួក្ដេមនិ
បានដោរពនូវដសចក្ថីរបោសដ ោះដទ ។ 
ោរប្ដលរោឌ ភបិាលដវៀតណាម មនិដោ    
រពតាមដសចក្ថីរបោសជាសក្ល សថីពី
សិទនិជនជាតិដដើមដ ោះ ចំដោោះអាតាែ ភាព
ដវៀតណាមមនិមានអវីអោច រយដទ ប៉ុប្នថ
ពិភពដោក្បានោវ េមន៍ចំដោោះដវៀត

ណាម ប្ដលបានចុោះហតទដលខ្ដលើដសច
ក្ថីរបោស សថីពីសិទនិជនជាតិដដើមមយួ
ដនោះ ។ អវីប្ដលសំខ្ន់ជាងដនោះដៅដទៀត
ដ ោះ េឺដវៀតណាមដធវើឲ្យពិភពដោក្បាត់
ជំដនឿដលើមលូន ដោយមលួនមនិបានដោរព
តាមក្ិចចសនាន្តនដសចក្ថីរបោសដ ោះ ។ 
ដវៀតណាមដៅប្តបនថបដិដសធថា ប្មែរ
ដរោមមនិប្មនជាជនជាតដិដើម ន្តនប្ដន
ដីក្មពុជាដរោម ។ 

The Southeast Asia Globe: 
ដៅដពលអ េត ដតើប្មែរដរោម នងឹមាន
បញ្ញា អវបី្ដរឬដទ ? 
ទមឹ ោមន៖ អាតាែ ភាពមនិដឹងថា

មានបញ្ញា អវីដក្ើតដឡើងចដំោោះប្មែរដរោម
ដៅដពលអ េតដទ ប្តអាតាែ ភាពេិតថា 
របសិនដបើដវៀតណាមដៅប្តបដិដសធ ថា 
ប្មែរដរោមមនិប្មនជាជនជាតិដដើម ន្តន
ប្ដនដ ី ដហើយដៅប្តមនិបានដោរពសិទនិ
មនុសសជាមូលោឌ ន ដូចជាដសរភីាពក្បុង
របតិបតថោិស ដទដ ោះ  វបផធម៌របស់
ជនជាតិប្មែរដៅក្មពុជាដរោម នឹងរតូវ
រោយ ។ 

The Southeast Asia Globe:
ដៅដពលអ េត ដតើរពោះអងគមានេំដរាងអវី
ដទសរមាបម់លួនរពោះអងគផ្លធ ល់? 
ទមឹ ោមន៖ ដៅដពលអ េត 

អាតាែ ភាពចង់បានដៅជាសងឃរហូត  ។ 
អាតាែ ភាព េឺជារពោះសងឃរពោះពុទនោស 

 មយួរពោះអងគ ដហើយអាតាែ ភាពចង់
បានោល យជារេួបដរងៀនជាសងឃប្ដរ រប 
ដយាជន៍បដរងៀនដល់កុ្មារប្មែរដរោមអំពី
ភាោប្មែរ របវតថិោ្សថ វបផធម៌ និងសនថិ
ភាព ។ 

The Southeast Asia Globe:
រពោះអងគមានោរអវមីលោះ ដដើមផជីរំាបដល់    
រោឌ ភបិាលក្មពុជានិងដវៀតណាម? 
ទមឹ ោមន៖ អាតាែ ភាពសងឃមឹថា 

ពួក្ដេ [រោឌ ភបិាលប្មែរនិងយួន] នឹង
ដោរពសិទនិជនជាតដិដើម ក្៏ដូចជាសិទនិ
ក្បុងោររបតបិតថិោស  ប្ដលជាសិទនិ

មូលោឌ នរបស់មនុសសជាតិ ។ 
The Southeast Asia Globe:

តាមរយៈដនោះ រពោះដតជរពោះេុ  មាន
ោរអវ ីសរមាបដ់ផញើដល់របជាជនប្ដលរស់
ដៅក្បុងរបដទសនមីយួៗ? 
ទមឹ ោមន៖ អាតាែ ភាពចង់បាន

ប្មែរដរោមរេប់ោប មានោរតសូ៊ដដើមផទីាម 
ទារសិទនិជាមូលោឌ នរបស់មលួន ។ របសិន 
ដបើដយើងទាងំអស់ោប រមួោប  ពិតជាបាន
ដជាេជ័យ ។  របសិនដបើដពលដនោះ ដយើង
មនិបានសដរមចចិតថដដើមផជីរមុញឲ្យជាត ិ
ដយើងបានដជាេជ័យ ក្បុងដពលឆ្ប់ៗដទ  
ដៅដពលអ េតេដឺយើងមនិអាចទទួល
បាន នូវឱោសលអជាងដនោះដទៀតដទ ។ ពី
មយួន្តងងដៅមយួន្តងង វបផធម៌ដយើងរតូវបាន
បាត់បង់បនថិចមថងៗ ប្តដយើងអាចពរងឹង 
និង ពរងីក្វាបានដោយធមោ៌មេគ ី។ 

ទឹម សាែន ជានរណា  ? 
រពោះដតជរពោះេុ  ទមឹ ោមន េឺ

ជារពោះសងឃរពោះពុទនោស  និងជាស
ក្មែជនសិទនិមនុសស ប្ដលមានដោល
ោរ ៍ទាមទារសិទនិមនុសស ជូនដល់ជន
ជាតិប្មែរដរោមដៅប្ដនដីក្មពុជាដរោម ឬ
ភាេខ្ងតផងូន្តនរបដទសដវៀតណាម និង 
ជារពោះសងឃប្ដលមានរពោះជនែ ៤២ ឆ្ប  ំ
ប្ដល រតូវបានរក្ុមម្នថីសងឃប្មែរ ន្តនរពោះ
រាជាណាចរក្ក្មពុជា ោប់សំរាតសផង ់
ចីពរោលពីឆ្ប  ំ២០០៧  មុនដពលោប់

បចជូ នដោយមុស ចាប់ដៅោក្់េុក្ដៅ
របដទសដវៀតណាមអស់មយួឆ្ប  ំ ពីបទថា 
បានបំប្បក្បំបាក្ម់តិថភាព ដវៀតណាម 
ក្មពុជា ។ ដពលដ ោះ អងគោរឃ្ល ដំមើល
សិទនិមនសស (Human Rights Watch)
បានប្ងលងថា «ោរោបម់លួនរពោះដតជរពោះ 
េុ  ទមឹ ោមន ប្ដលមានលក្ខ ៈ
នដយាបាយដនោះ េឺជាោរពាយាម យ៉ាង
ដពញទហឹំងរបស់រោឌ ភបិាលប្មែរនងិយួន 
ក្បុងដោលប ំងទបោ់េ តរ់ាល់ោរដងើប
បោះដបារ ដោយសនថិភាពរបស់រក្មុប្មែរ
ដរោម ដៅក្បុងរបដទសទាងំពីរខ្ងដលើ»។ 
ដៅក្បុងតុោោររបជាជន យួនន្តនដមតថ
មាត់រជូក្ របស់រោឌ ភបិាលដវៀតណាម 
ប្ដលបានរបោសោលរក្មោត់ដទាស
រពោះអងគដ ោះ រពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោ
មន ោែ នដមធាវោីរោរក្ថដីទ ។ 

រពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោមន 
បានមានពុទនដីោបប្នទមថា រោឌ ភបិាល
ដវៀតណាម មនិទទួលោគ ល់ប្មែរដរោម
ជនជាតិដដើម នងិជរមុញឲ្យជនជាតដិដើម
ទាងំអស់ដៅដវៀតណាមដរបើដឈាែ ោះ និង
និយាយជាភាោយួន ។ ប្មែរដរោមក្៏
រតូវបានដេ [រោឌ ភបិាលដវៀតណាម] 
ពិន័យប្ដរ ដោយពួក្ដេរបតិបតថិតាមជំ
ដនឿរពោះពុទនោស ដងរវាទ និងមានោរ
រាងំោេ តជ់ំវញិោរអបរ់ ំ និងវស័ិយសុខ្
ភបិាល ។ 
ទឹម ោមន បានរបសូតដៅភាេ

ខ្ងតផងូដវៀតណាម (ប្ដនដីក្មពុជា
ដរោម)  ប៉ុប្នថបានដភៀសមលួនដចញពីមាតុ 
ភូមជិាមយួមាថ យឪពុក្ ម ៈប្ដលមាន
ស្ងាគ មមយួរវាងក្ងទ័ពប្មែររក្ហម និង
ដវៀតណាម ដៅតាមរពំប្ដនោលពីឆ្ប  ំ
១៩៧៨ ។ 
ដូចជាយុវជនប្មែរដរោមដន្តទដទៀត

ប្ដរប្ដលបានមក្រស់ដៅក្បុងទឹក្ដីក្មពុជា 
រពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោមន រតូវបាន  
រោឌ ភបិាលក្មពុជាទទួលោគ ល់ជាពល 
រដឌប្មែរ [សញ្ញជ តិប្មែរ] ប៉ុប្នថអវីប្ដលជាោរ
ពិតដ ោះ  រពោះអងគរតវូបានដេ [រោឌ ភ ិ   
បាលប្មែរ] ោត់ទុក្ដូចជាពលរដឌទីពីរ ។ 
រពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោមន 

បានមានពុទនដីោថា ឆ្ប  ំ ២០០២ រពោះ
អងគ បានទទួលឋានៈ ជារពោះដៅអធិោរ
វតថភបដំិនខ្ងដជើង ន្តនដមតថតាប្ក្វ ដោយ
មានរបថាប់រតាទទួលោគ ល់ព ី  សដមថច
រពោះសងឃរាជ ដទព វងស ន្តនរពោះរាជាណា
ចរក្ក្មពុជា ។ ដពលរតូវបានដោោះប្លង
មក្ក្មពុជា ដោយដៅប្តមានោរបារមាពី
សុវតទិភាពផ្លធ ល់មលួន ដទើបរពោះដតជរពោះ 
េុ  ទឹម ោមន បានដភៀសមលួនដៅសំុ
សិទនិរជក្ដោន ជាជនដភៀសមលួននដយា 
បាយដៅរបដទសន្តង ។ រពោះអងគមានពុទន
ដីោថា៖ «អាតាែ ភាពមានអារមែ ៍ថា
ោែ នសុវតទិភាពដទ ដរោោះរបពន័នចាបរ់បស់
រោឌ ភបិាលប្មែរដៅធូររលុង» ។ 
រពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោមន 

បានទទួលសិទនិរស់ដៅជាជនដភៀសមលួន
នដយាបាយ ដៅរបដទសសុ៊យប្អត 
ដរោយពីរពោះអងគបានោងផបួសជាសងឃ
អស់រយៈដពល ១៧ រពោះវសា និងធាល ប់
រងទុក្ខ ដោយោរដធវើទុក្ខបកុ្ដមបញពីសំ 
ណាក្់អាជាញ ធរប្មែរ និងយួនអស់រយៈ
ដពល ៣ ឆ្ប កំ្នលងមក្ ។ ោលពីប្ម  
ឧសភាក្នលងដៅដនោះ រក្ុមរពោះសងឃន្តន
សហព័ននប្មែរក្មពុជាដរោម ដៅ Massa 
chusetts សហរដឌអាដមរកិ្ បានបំបសួ
រពោះអងគដឡើងវញិ។ ដនោះេឺជាឱោសមយួ 
ប្ដលរពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោមន 
អាចប្សវងរក្មក្វញិ នូវសំដឡងរបស់ 
មលូននិងោរជរមុញឲ្យក្ថីសងណមឹរបស់រពោះ
អងគោន់ប្តមានពនលឺដៅដពលអ េត ៕ 

ទឹម សាមន៖យលមុ់្ថា រដ្ឋឋ ភិប្តលខ្មែរក្េិះោរ រពលរដឋមលួន 

រពោះដតជរពោះេុ  ទឹម ោមន អតតីរពោះដៅអធោិរវតថភបដំខិ្ងដជើង រសកុ្េិរវីង់ ដមតថតាប្ក្វ រតវូបានម្នថសីងឃប្មែរោបផ់សកឹ្ 
ដហើយអាជាញ ធរប្មែរនងិយួនោបច់ជូ នរពោះអងគដៅោក្ព់នន ោរដវៀតណាមោលពមីងុិ  ឆ្ប  ំ២០០៧ ដោទពីបទបំប្បក្បបំាក្់

មតិថភាពដវៀតណាមក្មពុជា ។ ឆ្ប  ំ២០០៩ បានវលិរតឡបម់ក្ក្មពុជាវញិដហើយបានដភៀសមលួនដៅរបដទសន្តង ដរោយពអីាជាញ ធរប្មែរមនិ
រពមដធវើអតថសញ្ញដ ញប ត ជូន ។ ប្មក្ក្ឋោ ឆ្ប  ំ២០០៩ រតវូបាន UNHCR ដៅរបដទសន្តងបចជូ ន 

ដៅរបដទសសុ៊យប្អតក្បុងឋានៈជាជនដភៀសមលួន ។ 

«អវីប្ដលធងនធ់ងរនិងអារក្ក្បំ់ផុតដៅក្បុងជីវតិអាតាែ ដ ោះ េឺរយៈដពលប្ដលអាតាែ ភាពបានកំ្ពុងអងគុយដៅក្បុង
ពនន ោរជា មយួបរុសជនជាតិយនួ ២៦  ក្ដ់ន្តទដទៀត ពួក្ដេវាយអាតាែ ភាព ដរៅពីវាយ ពួក្ដេបានទាតធ់ាក្ ់ ដំ 
រពមទាងំបងអតប់ាយដទៀតផង ។ មនិប្តប៉ដុណាត ោះ ពួក្ដេបានោក្ថ់ាប ឲំ្យអាតាែ ភាពនូវថាប បំ្ដលអាតាែ ភាពមនិដឹងថា ជាអវី
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