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ប្របសំរលួដោយ៖ថាច ់សុធា 

ឯកអគ្គរាជទូតចរកភពអងដ់គ្លស
ដោក Stephen Wordsworth បាន
មានរបសាសនថ៍ា គាតទ់ទូចចងឲ់្យ
មានការចរចាថមីពសីាទ នភាពកូសូវ ូ ប្ដល
នឹងដឹកនាំដោយ Belgrade ដដើមផដីធវើ
ការដោះរសាយនូវបញ្ហា ទាល់រចកដនះ ។ 

ដបសកជនចរកភពអងដ់គ្លសដៅរប 
ដទសប្ស៊បីបានមានរបសាសនដ៍ៅកាន់
សារពត័ម៌ាន daily Blic ថា «ដទាះជា
អបកណាចងឬ់មនិចងក់ារឯករាជយរបស់កូ

សូវ ូវាគ្ឺជាដរឿងមួយដរ៏តឹមរតូវ»។ 

Wordsworth គាតរ់តូវបានដគ្
រសងស់មឋបី្ដលបាននយិាយថាមនិមាន
មន្តនថីអុរឺ ៉បុដរចើននាកដ់ទប្ដលគាតប់ានជួប
នាដពលថមីៗ ដនះមានជដំនឿថា «រោឌ ភ ិ  
បាលរបស់កូសូវ ូ នឹងរពមទទួលរតឡប់
មកវញិនូវរដឌកូសូវ»ូ ប្ដលឋតិដៅដរកាម
រតួតរារបស់របដទសប្ស៊បីដនាះ ។ 

គាតរ់តូវបានដគ្ដករសងស់មឋដីទៀត
ថា «ដេតុអវបីានជាដៅទីដនាះមនិអាច
មានការដបើកកចិចពភិាកាមួយថមី ប្ដល

ដដឋ តទាំងរសងុដៅដលើសាទ នភាពរបស់កូ
សូវ ូ ។ សាទ នភាពនឹងមនិមានការដល ស់
បឋូរបានដទ ដេើយទទូចឲ្យមានការចរចា
មួយប្ដលនឹងដកឹនាដំោយរបដទសប្ស៊បី
ដដើមផដីោះរសាយនូវបញ្ហា ទាល់រចកដនះ 
ប៉ុប្នថរបប្េល ជារតូវមានការពិភាកា
រវាង Belgrade និង Pristina ឲ្យបាន
ទូលំទូោយដៅដលើបញ្ហា ដនះ»។  

ដោក Wordsworth បាន
និយាយថា Belgrade «មនិចាបំាច់

តក្ៅទំ្យព័រទី្យ ៥ 

 

ឯកអគគរាជទ្យូតេរកភពអង់ក្គល្ថា «ឯករាជយរប្ ់កូ្ វូ ូគជឺាក្រឿងមួយដ៏រតមឹរតូវ» 

ដោក Stephen Wordsworth ឯកអគ្គរាជទូតចរកភពអងដ់គ្លស ។ 

ដោយ កូនប្មមរ 
សដមថចនដរាតថម សីេនុ អគ្គដមសី 

នដរាតថម មុននីាថសីេនុ និងរពះមហា
កសរត គ្រឺពះករណុាសដមថចរពះនដរាតថម 
សីេមុនី បានយាងនិវតថមកកានរ់ប 
ដទសកមពុជាវញិដេើយ ាមដជើងយនថ
ដហាះអាកាសចរណ៍ អងគរប្អរ៊ បនាធ បព់ី
បានបំដពញទសសនកិចចចំនួន៤ ថ្ថងដៅរដឌ 
ធានហីាណូយថ្នរបដទសដវៀតណាម ។ 
រកុមរគ្សួាររាជវងសបានចាកដចញ

ពីរបដទសកមពុជាកាលពថី្ថងទី ២២ កនលង 
ដៅដនះ ដដើមផបីំដពញរពះរាជទសសនកិចច
ជាលកខណៈឯកជន ដៅរបដទសដវៀត  
ណាម ាមការអដ ច្ ើញរបស់ដោក 
Nguyen Minh Triet របធានរដឌថ្នរោឌ
ភបិាលបកសកមមុយនសិថដវៀតណាម ។ 
រាជដដំណើ រដដើមផមីតិថភិាព៖ 
ដយាងាមការផាយរបស់ VOA 

សំដឡងសេរដឌអាមរកិជាដមមរភាសា 

ប្ដលបានផាយកាលពថី្ថងទី ២៥ ប្ម
មថុិនា រពះអងគមាច ស់ សីុសុវតទ ិ ធមមដិកា 
ដលខាដធ ល់សដមថច នដរាតថម សីេនុ 
បានមានបនធូលថា សដមថចនដរាតថម 
សីេនុ បានជួបដមដឹកនាសំំខាន់ៗ  ដៅ
កបុងរបដទសដវៀតណាម ដដើមផជីប្ជកអំពី
ទំនាកទ់ំនងមតិថភាពរវាងរបដទសដវៀត
ណាមនិងកមពុជា ។ 
ដោកបានប្ថលងថា៖ «ដំដណើ រ

ទសសនកិចចរបស់សដមថចឪ សដមថចប្ម ៉
និងរពះមហាកសរត រតូវបានដធើវដឡើងចំ
ដពល ប្ដលរបដទសកមពុជា និងរបដទស
ដវៀតណាមកំពុងដំដណើ រការដបាះបដគគ ល
រពំប្ដន ។ 
ដំដណើ រដធវើឲ្យបះ៉ពាល់កតិថយិស់ជាត ិ

នងិមុមមាតរ់បស់ជាតបិ្មមរ៖ 
រពះរាជដំដណើ រទសសនកិចចរបស់

រកុមរគ្សួាររជវងសដពលដនះ រតូវបានមន្តនថី
សងគមសីុវលិជាដរចើន ដធវើការរបឆាងំជ ំ

ដំក្ ើ ររាជទ្យ្សនកិេចក្លើទ្យឹកភ្ភែកភ្មមរកមពុជាក្រោម 
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កានប់្តរងឹមាបំ្ថមដទៀត ដោយមនិបានយាងដៅទតស់ាទ នភាពប្មមរដៅប្ដនដកីមពុជាដរកាមដទ ។  ចបំ្ណកដមដកឹនាំដវៀតណាម  ដពលមក
ទសសនកចិចដៅរបដទសកមពុជាមថងៗ ដគ្មនិប្ដលដបាះបងក់ារដៅសួរសុមទុកខ នងិសំណូមពររោឌ ភបិាលប្មមរឲ្យជយួ យកចតិថទុកោកដ់ល់
ជនជាតយិនួអដនាថ របដវសនដ៍ៅដលើទកឹដីប្មមរដទ ។ រពះបាទ ជយ័ ដជោឌ  ទី ២ យករបពននយនួ និងចងសមពន័នភាពជាមយួយនួរកដពើ គ្ឺ
ជាដដើមដេតុឲ្យជនជាតយិនួចូលមករស់ដៅដលើប្ដនដកីមពុជាដរកាមបនថចិមថងៗ រេូតដល់បានរតតួរានងិដធវើទុកខបុកដមបញប្មមរដរកាម
មាច ស់រសកុថ្នប្ដនដកីមពុជាដរកាម រងទុកខឥតរសាករសាន ។ សដមថច នដរាតថម សីេនុ ធាល បម់ានរពះបនធូលខាល ងំៗថា «យនួជា្តវ
រកក្ពើ» ប្តដពលដនះ  រពះអងគបានដៅបដំពញទសសនកចិចដៅហាណូយដដើមផពីរងងឹមតិថភាពដនាះ  វាជាការចងមតិថភាពជាមយួ   
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ព័ត៌មានជាត ិ

ទាស់ ដោយចាតទុ់កថា រពះរាជដំដណើ រ
ទសសនកិចចដនះ បានដធវើឲ្យបះពាល់ដល់
កិតថិយសជាតិ និងមុមមាតរ់បស់ជាតបិ្មមរ
យ៉ាងខាល ំង ដរពាះបានយកនាមអតីតរពះ
មេកសរតប្មមរ និងរពះមេកសរតរទងគ់្ង់
របថាបបចចុបផនប ដៅឪនកាលសំពះ
ដគារពដខាម ចដមដឹកនាយំួន េូ ជី មញិ 
ដៅទរីកុងហាណូយ ។ ដេើយម៉ង៉
ដទៀត រពះរាជដំដណើ រទសសនកិចចដនះ 
បានចាយវាយទាងំរសុង នូវថវកិាជាតិ
ប្មមរ ប្ដលបានមកពពីលរដឌប្មមរ នងិការ
យកដមម ះរបស់ពលរដឌប្មមរដៅមចីបុល ឬ
សំុទានបរដទស ឬកល៏កស់មផតិថជាតិ
របស់ប្មមរ។ 
កបុងដសចកថបី្ថលងការណ៍ជំទាស់មយួ 

ប្ដលបានដធវើដឡើងនាថ្ថងទី ២០ ប្មមថុិនា 
ឆាប  ំ ២០១០ របស់គ្ណៈកមាម ធកិាររប 
រពតឹថកិមមប្មមរ ដដើមផយុីតថធិម ៌ នងិសមធម៌
(CACJE) របកាសជំេរប្ថលងការណ៍
ទំនាស់ជាសាធារណៈដៅ នឹងរពឹតថ ិ
ការណ៍ចំននួ ៣ ដៅដលើដរឿងមុសៗគាប
កបុងដនាះចណុំចទីមយួ បានដលើកដឡើង
ថា ជទំាស់ នងឹដដំណើ រទសសនៈកចិចរបស់
អតតីៈ មហាកសរត នដរាតថម សីេនុ 

ប្ដលនាដំប្ងាដោយរកមុរគ្សួារជារបពនន 
នងិកូន នដរាតថម សីេមុនី ជាមហាកសរត
បចចុបផនប កបុងដគាលបណំងដៅបដំពញទ
សសនៈកចិច  ដៅរបដទសយនួ នាថ្ថងទ ី
២២ ប្មមថុិនា ឆាប  ំ២០១០ខាងមុមដនះ។ 
មានសំដណើ រឲ្យពភិាកាបញ្ហា រប វតថិ

សាន្តសថប្ដនដកីមពុជាដរកាម នងិបញ្ហា  
ដកាះរតល់៖ 
ជាមួយគាប ដនះប្ដរ ដោក សឺុន សូ៊

ប្បរ៉ អតីតៈរកមុរបកឹាធមមនុ ដ្  និងជា
អនុរបធានថ្នរណសិរសជាតិរដំោះ របជា
ពលរដឌប្មមរ បានោកសំ់ដណើ ទូលថាវ យ
រពះមហាវរីកសរត ឲ្យដលើកយករបវតថ ិ   
សាន្តសថរបស់ប្មមរកមពុជាដរកាម និងបញ្ហា
ដកាះរតល់យកដៅពិភាកាជាមយួរោឌ ភិ
បាលដវៀតណាម ដៅកបុងរពះរាជទសសន
កិចចរបស់រពះអងគយាងដៅរបដទសដវៀត
ណាម ។ សំដណើ របស់ដោក ដោក   
សឺុន សូ៊ប្បរ៉ បានសរដសរថា សូមឲ្យមាន
ការរគ្បរ់គ្ងរមួរវាងរោឌ ភបិាលយនួ នងិរ
ោឌ ភបិាលប្មមរ ដលើប្ដនដអីធបិតយីយភាព 
ដកាះរតល់របស់ប្មមរ នងិទកឹដកីមពុជា
ដរកាមរបស់ប្មមរ ដៅាមគ្រំថូ្នតបំនព់ីរ៉ា
ដណកបុងសេគ្មនអ៍រឺ ៉បុ ប្ដលបានោក់
ឲ្យមានការរគ្បរ់គ្ងរមួរវាងរបដទស

បារាងំ នងិរបដទសប្អសសាញ៉ ាងំពី
ឆាប  ំ ១៦០៧ ដរកាមកចិចរពមដរពៀងរបស់
រពះដៅអធិរាជយបារាងំ នងិរកមុដកឹនាំ
ចលនាថ្នរបដទសប្អសសាញ៉។ 
ទាកទ់និ នឹងសំដណើ ដនះប្ដរ សមា 

ជិកសភា នងិជាមន្តនថជីានម់ពស់ថ្នគ្ណៈ
បកសកានអ់ណំាចរបជាជនកមពុជាបាន
របតិកមម នងិរចានដចាលសំដណើ ដនះ 
ដោយចាតទុ់កថា សំដណើ របស់ដោក 
សឺុន សូ៊ប្ប ៊ ប្ដលមានបំណងឲ្យមានការ
រគ្បរ់គ្ងរមួគាប រវាងកមពុជានងិដវៀតណាម
ដៅដលើប្ដនដអីធិបតីយយភាពដកាះរតល់
របស់ប្មមរ និងទឹកដីកមពុជាដរកាមដនាះថា 
ជាការេសួសមយ័ ។  
ការទាមទារេសួសមយ័៖ 
ដោក ជាម ដយៀប បានមានរប 

សាសនា៍មបណាថ ញសារពត័ម៌ានកបុង
រសុកថា “រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបចចុបផនប 
ប្ដលដឹកនាំ ដោយគ្ណបកសរបជាជន
កមពុជា បាននងឹកពុំងអនុវតថាមនូវអវី
ប្ដល បានប្ចងដៅកបុងរដឌធមមនុ ដ្ឆាប  ំ
១៩៩៣ គ្កឺមពុជាមានថ្ផធដីទេំំ ១៨១. 
០៣៥ គ្ីឡូប្មរ៉តរកឡា ។ អវីប្ដលជាការ
ទាមទារដនាះ គ្ឺវាេសួសមយ័កាល 
ដោយសារប្តរាជកាលមុនៗ ហាកម់ាន

ការតវ៉ាទុនដមាយដពក អពំីប្ដនដកីមពុជា
ដរកាមនិងដកាះរតល់ដនាះ” ។ 
សមាជកិសភាថ្នគ្ណបកសកាន់

អំណាចរបូដនះ បានបគា ញអពំីដគាលជ ំ
េររបស់មលួនថា យ៉ាងណាកដ៏ោយ ការ
ទាមទារដកាះរតល់ ដគ្រតវូពឹងអារស័យ
ដៅដលើសាទ បន័អងគការសេរបជាជាតិ 
និងរបដទសបារាងំ ដរពាះថា បារាងំ គ្ឺជា
អបករបគ្ល់ដកាះរតល់ដៅឲ្យដវៀតណាម 
ដូចដៅ នឹងប្ដនដីកមពុជាដរកាមប្ដរ ។ 
គ្ួររឮំកផងប្ដរ អពំីបញ្ហា ប្ដនដ ី 

កមពុជាដរកាមដនះ ដោកនាយករដឌមន្តនថ ី
េុ៊ន ប្សន ជាដរឿយៗ ប្តងរបកាសជា
សាធារណៈថា ដោកមនិមានមេិចឆា
ទាមទារមកវញិដឡើយ គ្ឺសំុរតឹមប្តរកា
ទឹកដីបចចុបផនបដនះ ឲ្យប្តបានគ្ងវ់ងសជា
ការរបដសើរដេើយ ។ 
ចំប្ណកអងគការ-សមគ្ម និងរបជា

ជនប្មមរកមពុជាដរកាម ទាំងដៅកមពុជា និង
ដៅជុវំពីិភពដោក បាននងឹកំពុងដធវើការ
តសូ៊ទាមទារាមផលូវចាប ់ ដលើឆាកអនថរ
ជាតិ គ្ដឺដើមផទីាមទារឲ្យប្មមរដរកាមទទួល
បាននូវសិទនិដសរភីាព ដលើប្ដនដីកំដណើ ត
របស់មលួន ។ 
មកចតិថចដំពាះដំដណើ ររាជទសសន

កចិច៖ 
ទាកទ់និនឹងដំដណើ ររាជទសសនកិចច

របស់រកុមរាជវងសប្មមរ ដៅរដឌធានីហា    
ណូយដនះ ពលរដឌនងិរពះសងឃប្មមរ
ដរកាមដៅប្ដនដីមពុជាដរកាម បានតអូញប្តអ
ថា ពលរដឌប្មមរដរកាមភាគ្ដរចើនរស់ដៅ
ប្ដនដី កមពុជាដរកាម ឬ តំបនវ់ាលទំនាន
ថ្នដងទដនលដមគ្ងគ ប្តរកុមរាជវងសប្មមរមនិ
បានមកទសសនកិចចដទ ប្បរជាដៅរដឌធានី
ហាណូយ កប្នលងប្ដលគាម នប្មមររស់ដៅ 
ឯដណាះដៅវញិ ។ 
រពះសងឃប្មមរដរកាម ប្ដលកំពុង

សិកាទីរកុងប្រពកឬសស ី (Can Tho) 
សូមមនិបដ ច្ញអតថសញ្ហដ ណ បាន
របាបក់ាប្សត ថ្រពនគ្រ ថា ៖«អាាម ភាព
បានឮដំណឹងដនះប្ដរ ប្តមនិសូវចាប់
អារមមណ៍ដទ ។ វាគាម នរបដយាជនអ៍វីសំ
រាបព់លរដឌប្មមរដរកាមដទ ។ ាមពិត គ្ួរ
ប្តដសថចប្មមរេបឹងមកទសសនកិចច កប្នលង
ប្ដលមានប្មមរដយើងរស់ដៅដរចើន ដទើប
រតឹមរតូវ» ។  
សដមថច នដរាតថម សីេនុ ធាល បប់ាន

បំដពញរពះរាជទសសនកចិចដលើកទី ១ ដៅ
កានដ់វៀតណាមកាលពីឆាប  ំ ១៩៩៥ ដៅ
ដពលប្ដលរទងរ់គ្បរ់គ្ងរាជសមផតថិ ៕ 

ដំក្ ើ ររាជទ្យ្សនកិេចក្លើទឹ្យក... 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០១ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្នា ខំាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមិងុនា គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត៌មានជាត ិ

រពះអងគមាច ្ធ់មមិក្ោ៖ "កុយំករពះមហាកសរតក្ៅពាកព់័នធកែងុជក្មាល ះនក្ោប្តយ"  
មនុការយាងដចញរបស់រពះមហាវរីៈកសរត និងសដមថចប្មដ៉ៅដធវើរពះរាជទសសនកិចចដៅរបដទសដវៀតណាមប្ដលដរគាងចាប ់ដផថើមពីថ្ថងអគគ រទី៍ ២២ ដល់ថ្ថងទី ២៥ មថុិនាដនាះ  រពះ

អងគមាច ស់សីុសុវតទិ ធមមដិកា រពះរាជដលខាដធ ល់របស់សដមថចឪនដរាតថម សីេនុបានរតលបម់កបញ្ហជ កស់ារជាថមីមថងដទៀតរបាបអ់បកនដយាបាយ និងតំណាងសងគមសីុវលិមយួចំនួនមនិ
ដអាយយកសដមថចឪដៅពាកព់ន័នកបុងបញ្ហា រពំប្ដន។  

កបុងដំដណើ រយាងដៅដធវើរពះរាជ
ទសសនកិចចដៅរបដទសដវៀតណាមដនាះ 
ដបើដយាងាមបនធូលរបស់រពះអងគមាច ស់
សីុសុវតទិ ធមមដិកា កន៏ឹងមានរពះរាជវតថ 
មានរបស់រពះមហាកសរតរពះបាទរពះបរ 
មនាថ នដរាតថមសីេមុនផីងប្ដរ។ 
អំពកីារអាទ ធិបាយរបស់រពះអងគ

មាច ស់សីុសុវតទិ ធមមដិកា ប្ដលជារពះរាជ
ដលខាដធ ល់របស់សដមថចឪនដរាតថម សី 
េនុ វញិ ។ រពះអងគមាច ស់ធមមដិការតូវ
មានបនធូលការពាររពះមហាកសរតទាំងប ី
រពះអងគ ដោយសារប្តដៅប្តមានមតិ
ដលើកដឡើង ដសបើដអាយសដមថចឪដលើក
ដឡើងអំពបីញ្ហា រពំប្ដនពិភាកាជាមួយ
ថាប កដ់ឹកនាដំវៀតណាម កបុងរពះរាជ
ទសសនកិចចសដមថចឪ ដៅរបដទសដវៀត
ណាម ។ ដរៅពលិីមិតរបស់គ្ណបកស
សម រងសុ ី ដៅថ្ថងចន័ធដនះ ដោកសឺន សូ៊
ប្បរ៊ អនុរបធានរណៈសិរសជាតរិដំោះរប 
ជាពលរដឌប្មមរកប៏ានដចញផាយ ដសចកថី
ប្ថលងការណ៍មួយប្ដរ។ 
ដៅកបុងដសចកថរីបកាសដនាះដោក

សឺន សូ៊ប្បរ៊បាននិយាយថា របជាពល 
រដឌប្មមរ និងរបជាពលរដឌប្មមរកមពុជាដរកាម 
ទាំងអស់សងឃមឹថា រពះរាជទសសនកិចច
របស់សដមថចឪ សដមថចប្ម ៉ និងរពះមហា
កសរតដៅរបដទសដវៀតណាម នឹងប្សថង
ដចញជាលទនផលថ្ន សេរបតិបតថិការ

ដសាម ះរតងន់ឹងគាប រវាងរបដទសទាំងពរី ។ 
ដេើយដផថើមដចញ ពកីិចចសេរបតិបតថិការ
ដសាម ះរតងន់ឹងគាប ដនះ ដោកសឺន សូ៊ប្បរ៊
អំពាវនាវដល់ដមដកឹនារំបដទសដវៀតណា
មអនុវតថការរគ្បរ់គ្ង រមួគាប ជាមយួកមពុ
ជា ដលើទឹកដដីកាះរតល់ និងទឹកដកីមពុជា
ដរកាម។ 

រពះអងគមាច ស់ធមមដិកាបានអំពាវនាវ
មនិដអាយអបកនដយាបាយ នងិសងគមសីុ
វលិយករពះនាមរពះមហាកសរត សដមថច
ឪ និងសដមថចប្មដ៉ៅពាកព់ន័នបញ្ហា
នដយាបាយ ។ នដយាបាយដៅរតងថ់ា 
សរមាបរ់ពះអងគមាច ស់ធមមដិកា លិមិត
របស់គ្ណបកសសម រងសុដីផញើថាវ យសដមថច

ឪដនាះ មនិមានចរតិដសាម ះរតងដ់នាះដទ។ 
ដរពាះលិមិតដនាះរតវូបានគ្ណបកសសម 
រងសុផីសពវផាយដៅសារពត័ម៌ាន មុនលិ 
មិតដនាះដៅដល់រពេសទរបស់សដមថចឪ
ដៅដទៀត ។ ប៉ុប្នថ ដទាះយ៉ាងណាក៏
ដោយ រពះអងគមាច ស់ធមមដិកាពនយល់ថា 
ទាំងរពះមហាកសរត ទាងំសដមថចឪ និង

សដមថចប្ម ៉ រពះអងគទាំងបីមនិអាចលូក
រពេសទចូលកបុងកិចចការរបស់រោឌ ភបិាល 
បានដទ ។ ដលើកប្លងប្តមានការដសបើពីរ
ោឌ ភបិាល ។ 
កបុងសំណំុដរឿងរពំប្ដនដប្ដល រពះ

អងគមាច ស់ធមមដិកាបានដមើលដ ើញថា អវី
ប្ដលគ្ណបកសសម រងសុបីានដលើកដឡើង
ចំដពាះរោឌ ភបិាលគ្ជឺាដរឿងនដយាបាយ។ 
ជាការរបកួតរបប្ជង ប្ផបកនដយាបាយ
ប្ដលរពះមហាកសរត មនិអាចលូករពះ 
េសទ កបុងជដមាល ះកានដ់ជើងមាខ ងៗដនាះ
ដឡើយ ។ 
ដោក យឹម សុវណត  ពនយល់ថា

បញ្ហា រពំប្ដនប្ដល គ្ណបកស សម រងសុ ី
របស់ដោកដលើកដឡើងដនាះ គ្ជឺាបញ្ហា
របស់ជាតទិាំងមូល មនិប្មនជាបញ្ហា
គ្ណបកសដនាះដទ។ដេើយការប្ដលគ្ណ 
បកសរបស់ដោកសរដសរលិមិតថាវ យស
ដមថចឪដអាយដលើកបញ្ហា  រពំប្ដនជាមួយ
ថាប កដ់ឹកនាដំវៀតណាមដនាះ គ្ដឺោយសារ
គ្ណបកសដោកដគារពសដមថចឪ ដជឿ
ជាកដ់លើរពះរាជតំរះិដោះរសាយរបស់ស
ដមថចឪកបុងបញ្ហា ទឹកដ ី ដូចជាដរឿងរបា 
សាទរពះវហិារជាដដើម ។ 
សន្តគគ មប៉ាកាដៅប្តដកើតមានបនថ 

ជុំវញិរពះរាជដំដណើ រទសសនកិចចរបស់ស
ដមថចឪ សដមថចប្ម ៉និងរពះមហាកសរតដៅ
របដទសដវៀតណាម ៕ RFI  

រពះអងគមាច ស់សីុសុវតទ ិធមមដិកា ជារពះរាជដលខាដធ ល់របស់សដមថចឪ ។ ោង ដលុឺច / RFI 

របូភាពពីកមពុជាក្រោម 

រពះវហិារ នងិសាន្តសាថ សលឹករតឹ វតថសាវ យទង ដមតថមាតរ់ជកូ ប្ដនដកីមពុជាដរកាម ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០១ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្នា ខំាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមិងុនា គ. ស. ២០១០ ៤ 

ក្វៀតណាម 

នាឱកាស ឆាប ទីំ៦០ថ្នទំនាកទំ់នងការទូតរវាងទីរកុងហាណូយនិងទីរកុងដបក៉ាងំ ឆាប ២ំ០១០ដនះបានរតូវដគ្របកាសថា ជា”ឆាប មំតិថភាពដវៀតណាម-ចិន”។ កប៏៉បុ្នថដដើមផដីធវើឲ្យ
ជ ជ្ ីងពាណិជជកមមមានតុលយភាព ទីរកុងហាណូយរពឹំងដៅដលើការទាកទ់ាញរកុមេុ៊នអាសីុប្ដលដៅដបាះទុន ដធវើវនិិដយាគ្ដៅរបដទសចិនឲ្យគកមករករបដទសដវៀតណាមវញិ 
ដោយដេតុប្តរបាកដ់បៀវតសរដ៍ៅដវៀតណាមមានករមតិទាប។ អានុភាពដកើនដឡើងខាល ងំថ្នរបដទសចិនដធវើឲ្យទីរកុងហាណូយបារមភ ពំុតិចដឡើយ។  

របដទសដវៀតណាមដៅប្តមានការ
របុងរបយត័បជានិចចជាមយួរបដទសចិន។ 
ដោយដេតុថាមួយពានឆ់ាប  ំ ថ្នការរគ្ប់
រគ្ងរតួតរារបស់របដទសចិន ដៅដលើរប 
ដទសដវៀតណាមបនសល់ទុកសាល កសាប ម
ប្ដលលុបពំុដចញ បានដោយគយៗ   
ដឡើយ ។ របដទសចិនប្ដលមានអានុ 
ភាពដកើនកានប់្តខាល ំងដឡើងៗរងឹរតិប្តដធវើ
ឲ្យទីរកុងហាណូយដកើតមានកថបីារមភនិង
មានការរបុងរបយត័ប ។ អបកដឹកនាដំវៀត
ណាមមានទសសនៈប្មវងគាប ពាកព់ន័ននឹង
បញ្ហា របដទសចិនដនះ ។ អបកដឹកនាមំលះ
បានទាមទារឲ្យដលើកយកបញ្ហា របដទស
ចិនដៅពិភាកានាឱកាសសមាជទី ១១ 
ថ្នគ្ណបកសកុមមុយនិសថដវៀតណាម ដៅ
ដដើមឆាប  ំ២០១១ ខាងមុម ដនះ ។ 

 គ្ួរកតស់មាគ ល់ថា ចាបា់ំងពដីដើម
ឆាប  ំ២០០០ មក របដទសដវៀតណាមបាន
ចាបអ់នុវតថវគ្គទីពីរថ្នកំប្ណទរមងដ់សដឌ
កិចចរបស់ មលួនប្ដលបានចាបដ់ធវើ ១០ ឆាប ំ
ដរកាយរបដទសចិន ។  កបុងចំដណាមរប 
ដទសអាសីុអាដគ្បយទ៍ាំងអស់ របដទស  
ដវៀតណាមជារបដទសប្ដល មានសនធុះ
កំដណើ នដសដឌកិចច ដគ៏្ួរឲ្យកតស់មាគ ល់
បនាធ បព់រីបដទសចិន ជាពិដសសដៅ    
មណៈប្ដលពិភពដោកកំពុងដពើបជួប
នឹងវបិតថដិសដឌកិចចនិង វបិតថេិិរ ដ្ វតទុដ៏
ធងនធ់ងរ ។ កំដណើ នដសដឌកចិចដវៀតណាម
ដៅឆាប  ំ ២០០៩ មាន ៥,៣% ទល់នឹង
កំដណើ នដសដឌកិចច ចិនប្ដលមានដល់ដៅ
៨,៧% ។ 
របដទសដវៀតណាមមានរបជាជន

៨៦ ោននាក ់ ។ របដទសដនះបានរតូវ
ចាតទុ់កជា ”របដទសអភវិឌណនម៍ធយម” ។ 
របដទសដវៀតណាម មានទំេបំ៉ុនដមតថ
មួយរបស់របដទសចិន ។ របដទសចិន
ប្ដលមានរបជាជន ១៣០០ ោននាក់
បានរតូវដគ្ចាតទុ់កថា ជាមហាអំណាច
ដសដឌកិចចទីពីរកបុងដោក ដេើយជារប 
ដទសនាទំំនិញដចញដៅលកដ់រៅរប 
ដទសធជំាងដគ្ ។ ផលិតផលដុលកបុងរប 
ដទសរបស់ដវៀតណាមមានទំេបំ៉ុន

១/៤០ ថ្នផលិតផលដុល កបុងរបដទស
របស់ចិន ។ ដេើយដទាះបីជាដវៀតណាម
ចងក់ថឬីពំុចងក់ថី របដទសចិនគ្ឺជាថ្ដគូ្ទី
មួយរបស់របដទសដវៀតណាម ។ ឱន 
ភាពពាណិជជកមម ជាញឹកញយរបស់រប 
ដទសដវៀតណាមប្ដលដកើតមានកដ៏ោយ
ដេតុប្តមានការដោះដូរពាណិជជកមមគាម ន
តុលយភាពជាមួយរបដទសចិនប្ដលដៅ 
ឆាប  ំ ២០០៩ ការដោះដូរនឹងគាប មានដល់
ដៅ ១១ ពានោ់នដុោល រឬដសមើនឹង

១០% ថ្នផលិតផល ដុលកបុងរបដទស។ 
ទំនាកទ់ំនង និងការដោះដូរចិន-ដវៀត  
ណាមមានលកខណៈជាទំនាកទ់ំនងរវាង
របដទសអភវិឌណន ៍ ប្បក៉ខាងដជើងជាមួយ
នឹងរបដទសកំពុងអភវិឌណនប៍្បក៉ខាងតផងូ 
។ របដទសចិននាដំចញដៅលកឲ់្យរប 
ដទសដវៀតណាមនូវដរគ្ឿងម៉ាសីុន—ឧបក  
រណ៍ Ordinateur ឬComputors  រថ
យនថ   ។ល។     ចំប្ណកឯរបដទសដវៀត
ណាមវញិនាំចូលរបដទសចិននូវវតទុធាតុ

ដដើមមានដូចជាដរបងកាត ធយងូ ដៅសូ៊  
។ល។     
ដដើមផដីចៀសឲ្យផុតពីការកាល យមលួន

ដៅជារបដទសរណបរបស់ទីរកងុ ដប ៉  
កាំង ទីរកុងហាណូយបានដធវើការវាយ
លុកដៅដលើរគ្បស់មរភូម ិ មានដូចជា
ការបដងកើតឲ្យមាន”កុមមងដូ់ដសដឌកចិច”
ប្ដលកបុងដនាះមាន រកមុេុ៊នរដឌសំខាន់ៗ
ជាដរចើន(រកុមេុ៊នទូរស័ពធ V i e t t e l  
ធនាគារ BIDV រកុមេុ៊នអាកាសចរណ៍
Vietnam Airlines )។ ដោកនាយករដឌ
មន្តនថដីវៀតណាមបានមិតមដំធវើការវាយ
លុកកបុងវស័ិយ ដសដឌកិចចអស់រយៈដពល
១៨ ប្មមកដេើយដៅដលើរបដទសកមពុជា 
ឡាវនិងរបដទសភូមាប្ដលប្តងជាប្ដន
អំណាចរបស់របដទសចិន។ 
សូមគូ្សបញ្ហជ កថ់ា របដទសចិន

និងរបដទសដវៀតណាមដៅប្តមានអធិករ
ណ៍ប្ដនដនីឹងគាប  ជាពិដសសពាកព់ន័ន
នឹងទីរបជុដំកាះ Spratleys និង Para 
cels ប្ដលឋតិដៅសមុរទចិនខាងតផងូ 
។ ដេតុដូដចបះដេើយបានជាដគ្ដ ើញ
របដទសដវៀតណាមបានគកមិតចូលជិត
របដទស រសុសុបី្ដលជាអតីតសមពននមតិថ
របស់មលួន ដោយបានទិញដៅប្មធបូឆាប ំ
២០០៩ នូវនាវាមុជទឹករសុសុបី្ដលមាន
ចំនួន ទឹករបាក២់ពានោ់នដុោល រ ។ 
ដេើយ កព៏ទីីរកុងម៉ូសគូប្ដរប្ដលរបដទស 
ដវៀតណាមទទួលបាននូវមជឈ មណឍ ល
នុយដកលប្អរ៊ទីមួយរបស់មលួន ៕ RFI 

ទ្យីរកងុហា ូយប្តរមភពកីំក្ ើ នអានុភាពរប្រ់បក្ទ្យ្េិន   

ដោករបធានាធបិតដីវៀតណាម Nguyen Minh Triet ដៅដពលបុណយមបួ៣៥ឆាប ថំ្នការប ច្បស់ន្តគគ មដវៀតណាមដៅ   
ទីរកងុហាណូយ  ។  REUTERS/Kham  

ដៅថ្ថងទី ២៣ និងទី ២៤ មថុិនាប្សអកដនះ នឹងមានជំនួបថមីមយួ រវាងរកុមការគរដវៀតណាម និងតំណាងសងឃកាតូលិក ដៅបរុវ៉ីាទីកង។់ ដនះជាជំនួបបនថពីការជួបចរចាកាលពី
ថ្ថងទី ១៦ និង ១៧ កុមភៈ ២០០៩ ។ សរមាបអ់បកកានស់ាសនារគិ្សថដៅដវៀតណាម ពួកដគ្សងឃមឹ ថាជំនួនដនះនឹងអាចរតឹចំណងការទូតរវាងវហិារកាតូលិកជាមយួ រោឌ ភបិាលដវៀត
ណាមបាន ។  
ដនះជាជំនួបដលើកទពីីរ ប្ដលនឹង

រតូវបនថដលើកយកមកពិភាកា នូវរាល់អវី
ប្ដលធាល បប់ានចរចា កាលពបី្មកុមភៈឆាប  ំ
២០០៩ ដៅទីរកុងហាណូយ។ កមមវតទុចំ
បងថ្នជំនបួ ប្ដលដឹកនាំដោយអនុរដឌ   
មន្តនថរីកសួងការបរដទស និងមន្តនថរីដឌការ
ជានម់ពស់ របស់រកសួងសនថសុិមសាធា   
រណៈ និងគ្ណៈកមមការកិចចការសា     
សនាដវៀតណាម ដៅទីរកុងរ ៉មូដលើកដនះ 
គ្ឺរបាថាប សំដរចឲ្យមានភាពរបដសើរដឡើង 
និងផថល់ឲ្យមានទំនុកចិតថដលើដំដណើ រការ
ការទូតដវៀតណាម-វ៉ាទីកង។់ 
សូមបញ្ហជ កថ់ា ទំនាកទ់ំនងដវៀត

ណាម និងវហិារកាតូលិក មានភាពរការំ
កូសយ៉ាងខាល ំង ាំងពីឆាប  ំ ១៩៥៤ និង
ឆាប ១ំ៩៧៥ ដៅដពលប្ដលរបបកុមមុយនី
សថដវៀតណាមដឡើងកានអ់ំណាចមក។ 
ាំងពីឆាប  ំ ១៩៦៩ មក បុរវ៉ីាទីកងប់ាន
មិតមដំធវើរគ្បយ៉់ាងដដើមផភីាជ បទ់ំនាកទ់នំង
ការទូត លអជាមួយនឹងរបបកុមមុយនិសថ 
ដោយបានប ជ្ូ នតំណាងរបតភូិរបស់
មលួនជាញឹកញាបដ់ៅកានរ់បដទស ដវៀត
ណាម ។ 
ប៉ុប្នថ រកុងហាណូយ និងបុរវ៉ីាទីកង ់

ដទើបប្តបានដផថើមមិតចូលជិតគាប ជាដលើក
ដំបូងដៅឆាប  ំ ២០០៧ ាមរយៈដំដណើ រ

ទសសនកិចច របស់នាយករដឌមន្តនថដីវៀត  
ណាម ។ ដេើយជាពិដសស  កាលពបី្ម
ធបូ ឆាប  ំ២០០៩ របធានាធិបតដីវៀតណាម 
Nguyen Minh Triet គ្ជឺារបធានាធ ិ  
បតី ថ្នរបបកុមមុយនិសថដវៀតណាមទមីួយ 
ប្ដលបានមនដជើងចូលកបុងបុរវ៉ីាទីកង ់
និងបានជួបសនធនាជាមួយនឹងសដមថច
បាបបណ័ឺរទី ១៦ ។ ជំនបួប្ដលវ៉ាទីកង់
ចាតទុ់កថាជាដំណាកក់ាលដម៏ានអតទ
នយ័មួយ សំរាបប់ដងកើនទំនាកទ់ំនងដទវ  
ភាគ្ី ៕ RFI 

បនរជំនួបក្ដើមបពីរងឹងទ្យំនាក់ទ្យំនងវ៉ា ទ្យីកង-់ក្វៀតណាម  

របជាជនដវៀតណាមរបមូលផថុដំៅមុមវហិារកាតូលិកមយួនាទរីកងុហាណូយ ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០១ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្នា ខំាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមិងុនា គ. ស. ២០១០ ៥ 
អនររជាត ិ

ដោះរសាយបញ្ហា កូសូវដូដើមផកីាល យមលួនជា
ដបកខជនសរមាបស់មាជកិភាពរបស់អុរឺ ៉ុ
បដឡើយ»។ 

សារពត័ម៌ាន បានដករសងស់មឋី
របស់ ដោក Wordsworth ប្ដលបាន
មានរបសាសនថ៍ា « ដទាះបីជាយ៉ាង
ណាកដ៏ោយ ដយើងមនិអាចដោះរសាយ
បញ្ហា ដនះបានដទ ដេើយដយើងកម៏និបាន
ដសបើសំុរបដទសប្ស៊បឲី្យទទលួសាគ ល់កូសូ
វបូ្ដរ ។ ដរឿងដនះវាអារស័យដៅដលើរប 
ដទសប្ស៊បីប្សវងរកផលូវមួយ ដដើមផដីធវើការ
ដោះរសាយឲ្យបានចាស់ោស់ថា រដឌ
ទាំង ២២ ជាសមាជកិរបស់សេភាពអុ ឺ 
រ ៉បុប្ដលបានទទួលសាគ ល់កូសូវដូោយពំុ
មានការយល់រពមរបស់មលួន ជាមុនដនាះ 

។ ជដមាល ះជាដរចើនកានប់្តដកើនដឡើងប្ដល
មនិប្មនជាផលរបដយាជនល៍អសរមាប់
របដទសប្ស៊បដីឡើយ ។ ដយើងរតវូប្ត
សដរមចចិតថថាដតើដយើងនឹងបនថដៅគារំទ
ដំដណើ រការណ៍ដនាះឬមួយ ដយើងយល់
រពមដៅនងឹការប្មវងគ្ំនតិដនះ ។ 

គាតប់ានបប្នទមដទៀតថា អុឺរ ៉បុដធវើ
ចលនាបនថចិមឋងៗ កបុងដគាលបណំង
ោកប់ ច្ូ លដបកខភាពថមី ជាដរចើនប្ថម
ដទៀតនូវបនាធ បព់ីការសដរមចចតិថ ដដើមផ ី
ចាបដ់ផឋើមផឋល់សចាច បន័ថ្នដសទរភាពនយី 
កមម និងកចិចរពមដរពៀងរមួគាប ប្ដលដៅ
កាតថ់ា (SAA) ជាមយួនងិប្ស៊បីដេើយ
ការសដរមចបនាធ បដ់ទៀតប្ដលនងឹមន
ដល់ការោកព់ាកយសំុជាដបកខភាពាមផលូវ
ចាបរ់បស់ប្ស៊បីប ជ្ូ នដៅកានគ់្ណៈ

កមមការអុឺរ ៉បុដដើមផឲី្យគ្ណៈដនះដរៀបចដំធវើ
ការសដរមចនូវគ្ំនតិរបស់មលួនដៅដលើ
បញ្ហា ដនះ។ 

ដោក Wordsworth បានមាន
របសាសនដ៍ទៀតថា គាតម់ានដសចកឋី
សងឃមឹទុកថា រដឌមន្តនថកីារបរដទសរបស់
អុឺរ ៉បុជាដរចើនអាចដធវើដសចកឋីសដរមចចិតថ
ដៅដលើបញ្ហា ដនះ ឲ្យមានលកខណៈធូ
រសាលដឡើងវញិ ដេើយដពលដនាះគាម ន
នរណាមាប កដ់ៅអុឺរ ៉បុដធវើការពិភាកាពីការ
ដធវើសមាេរណកមមថ្ន Western Bal-
kans បនថដទៀតដឡើយប្ដលបូករមួដរឿងរ៉ាវ
ថ្នរបដទសទាងំពីរគ្ឺប្ស៊បី និងកូសូវផូង
ប្ដរ ៕ UNPO 

ឯកអគគរាជទូ្យតេរកភព..... 

ប្ផនទបីគា ញពបី្ដនដកូីសាវ ៉ ូនងិ ដសើដបៀ ។ UNPO 

ជំនួបកំពូលរកុមរបដទស G8 នឹង ដបើកដធវើ ដៅថ្ថងសុរក ទី ២៥ មថុិនា ២០១០ ដនះ មនុនឹងមនដៅដបើកជំនួបកំពូល G20 ដៅថ្ថងដៅរ ៍និងថ្ថងអាទិតយ ។ របធានបទចមផង 
កបុងជំនួបកំពូល G8  ដនះ គឺ្នឹងដដថ តដៅដលើភាពចរមូងចរមាស់គាប  រវាងអាដមរកិ និងសេភាពអឺរ ៉បុ ជំុវញិការកាតប់នទយបំណុលសាធារណៈ ។  

ជំនួបកំពូល G8 ៖ អាក្មរកិនិងអឺរ ាបុភ្មវងគំនិតគ្នែ ក្លើនក្ោប្តយក្្ដឋកិេច  

ចាបា់ំងពីផធុះវបិតថដិៅរបដទសរកិក
មក បណាថ របដទសសមាជិកសេភាព
អឺរ ៉បុបាននាំគាប ោកដ់ចញនូវនដយាបាយ
ថមីមួយ គ្ដឺធវើយ៉ាងណាកាតប់នទយការចំ 
ណាយ ដដើមផកីាតប់នទយបំណុលរបស់  
រដឌ ។ ដគាលដៅ គ្ដឺដើមផសីាថ រទំនុកចិតថពី
សំណាកអ់បកវនិិដយាគ្ ដចៀសវាងការរកី
រាលោលថ្នវបិតថរិកិក ដៅបណាថ រប 
ដទសដផសងដទៀត កបុងតំបនអ់ឺរ ៉ ូ។ 
កប៏៉ុប្នថ រោឌ ភបិាលអាដមរកិបានស

ប្មថង នូវការមនិដពញចិតថចំដពាះនដយា 
បាយរបស់សេភាពអឺរ ៉បុដនះ ។ មន្តនថ ី  
រោឌ ភបិាលអាដមរកិ រមួទាំងដោករបធា 
នាធិបតអូីបាម៉ាផង យល់ថាដៅកបុង
ដពលប្ដលពិភពដោកកំពុងប្តមិតមំ
ដងើបដចញពវីបិតថដិសដឌកិចច ដគ្គ្ួរប្តនាគំាប
ដដថ តជាអាទិភាពដលើការជំរញុកំដណើ ន
ដសដឌកិចច។ របសិនដបើរគ្បរ់បដទស នាំ
គាប កាតប់នទយការចំណាយ វានឹងនាឲំ្យ
កំដណើ នដសដឌកិចចរតូវរាងំសធះ ដេើយដគ្
នឹងមនិអាចដងើបដចញពីវបិតថរិចួដនាះដទ។ 
 ការប្មវងគ្នំិតគាប ដនះ របាកដជានឹង
កាល យដៅជាការជប្ជកតសូ៊មតិគាប  ដៅ
កបុងជំនួបកពូំលរកុម G8 (សេរដឌអាដម
រកិ, អាឡមឺង៉,់ អងដ់គ្លស, បារាងំ, អុីា
លី, ជប៉ុន, កាណាោ នងិរសុសុ)ី ដៅថ្ថង

សុរកដនះ ។ ដៅមុនដពលដបើកជំនួបក ំ  
ពូលដោកអូបាម៉ា បានទូរស័ពធដៅកាន់
នាយករដឌមន្តនថអីងដ់គ្លស នងិរបមុមរោឌ ភិ
បាលអាឡមឺង៉ ់ ដដើមផសីប្មថងនូវកងវល់
របស់ដោក ចំដពាះនដយាបាយសនសសំំ 

ថ្ចរបស់អឺរ ៉បុ។ កប៏៉ុប្នថ របមុមរោឌ ភបិាល
អាឡឺមង៉ ់ដោករសីអងដ់េកឡា ប្មរកិល 
(Angela Merkel) បានអះអាងថា ការ
កាតប់នទយការចំណាយដៅអឺរ ៉បុនឹងមនិ
ដធវើឲ្យរាងំសធះដល់កំដណើ ន ដសដឌកចិច ដូច

ការរពួយបារមភរបស់អាដមរកិដនាះដទ។ 
កាលពីយបថ់្ថងរពេសផតដ៍នះ រដឌ

មន្តនថរីកសួងដសដឌកចិចអាដមរកិ បានព៉ 
យាមបននូរបនទយភាពានតឹង បនថិច 
ដោយបានដលើកដឡើងថា ថវដីផតិប្តអាដម

រកិ នងិសេភាពអឺរ ៉បុមានជំេរមុសគាប
កព៏ិតប្មន កប៏៉ុប្នថ ដគាលដៅគ្មឺានដូច
គាប  ។ ដូដចបះ ដោកដជឿថា ដៅទបីំផុត 
អាដមរកិ និងអឺរ ៉បុ របាកដជាអាចប្សវង
រកជំេររមួគាប មួយ ។ រដឌមន្តនថរីកសួង
ដសដឌកិចចអាដមរកិបានទទួលសាគ ល់ថា 
ការកាតប់នទយបំណុល សាធារណៈ 
ដដើមផសីាថ រទំនុកចិតថ ពីសំណាកអ់បកវនិិ
ដយាគ្ គ្ជឺាដរឿងចាំបាច ់ កប៏៉ុប្នថ អឺរ ៉បុគ្ួរ
ប្តប្ថលងប្ថលងគាប ឲ្យបានដសមើ ដធវើយ៉ាងណា
កំុឲ្យការកាតប់នទយចណំាយមានចំនួន
ដរចើនេួសដេតុដពក រេូតដល់បះ៉ពាល់
ដល់កំដណើ នដសដឌកចិច។ 
មនិថាប្តរោឌ ភបិាលដទ ប្ដលប្មវង

គ្ំនិតគាប ។ សូមផបី្តដសដឌវទូិ កម៏ានគ្ំនិត
ផធុយគាប ប្ដរ អំពកីារកាតប់នទយការច ំ
ណាយសាធារណៈដនះ។ អបកមលះយល់
ថា ដគ្គ្ួរប្តរងច់ាឲំ្យសាទ នភាពដសដឌកិចច
ដចញផុតពីវបិតថឲិ្យបាន រសលួបលួ និង
មានសទិរភាពសិន មុននឹងចាបដ់ផថើមដធវើ
ការកាតប់នទយបំណុលសាធារណៈ ។ 
អបកមលះដទៀតយល់ថា ដគ្រតូវប្តចាបដ់ផថើម
កាតប់នទយបំណុលពីដពលដនះដៅ ដដើមផ ី
ដចៀសវាងកំុឲ្យអបកវនិិដយាគ្ បាតប់ងទ់ំ  
នុកចិតថ ប្ដលជាដដើមដេតុនាំឲ្យរាងំសធះ
ដល់កំដណើ នដសដឌកចិច ៕ RFI 

ជនំបួកពូំល G8/G20 ដៅកាណាោ ពីថ្ថងសុរកទី ២៥ ដល់ថ្ថងអាទតិយ ទ ី២៧ មថុិនា ២០១០ ។ Chris Roussakis/euters  

វិទ្យយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម ផាយដចញជាដរៀងរាល់ថ្ថងាមរយៈដគ្េទំពរ័  http://www.vokk.net ។ 

http://www.khmerkrom.org/


សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០១ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្នា ខំាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមិងុនា គ. ស. ២០១០ ៦ 

ព័ត៌មានវិទ្យា 

ោញ់ េុង៖ បាទមញុដំៅកមពុជា
ដរកាម នយិាយពីការអបរ់ ំមញុដំរៀនចប ់  ម 
ហាវទិ៉ល័យចាបដ់ៅថ្រពនគ្រ កមពុជា
ដរកាម រចួកម៏ញុ ំដចញដធវើការគររដឌអស់រយៈ
ដពលបីឆាប ដំល់ឆាប  ំ ២០០០ ។ មញុ ំដចញពី
មហាវទិយល័យចាបឆ់ាប  ំ១៩៩៧ ដល់ឆាប  ំ
២០០០ មញុ ំមកកមពុជាឈបដ់ធវើការដៅ
រសុកយួន មកដល់កមពុជាមញុ ំដធវើឲ្យអងគការ
មជឈមណឍ លដមមរៈសិកាអស់មយួរយៈ
ដរកាយមកកដ៏ធវើខាងវទិយអុាសីុដសរដីេើយ
ឥឡូវមញុ ំកំពុងដធវើការដៅវទិយអុាសីុដសរ ី ច ំ
ប្ណកដរឿងពាកព់ន័ន IT េបឹងមញុដំធវើការដរៅ
ដម៉ាងដទបាទ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយដោកបដរមើ

ការគរឲ្យវទិយអុាសីុដសរេីបឹង កបុងមុមគរ
អវីប្ដលដោក ? 
ោញ់ េុង៖ បាទឥឡូវេបងឹដធវើ

ខាងប្វប៉ថ្ស និយាយរមួពីមុនធាល បដ់ធវើ
ខាងប្ផបកពត័ម៌ានប្ដរប្តឥឡូវដធវើខាងប្វប៉
ថ្សវញិបាទ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេតុអវបីានជា

ដោកមានចណំាបអ់ារមមណ៍ខាង I T 
េបឹងបាទ? 
ោញ់ េុង៖ អូ ! ពីដរពាះកាលឆាប ំ

ដៅជាងដនាះ នយិាយរមួដពលប្ដលដរៀន
កុំពយទុរ័ មញុ ំកប៏ានដ ើញ Font ប្មមរកាល
ដនាះមានរកុមេុ៊នដវៀតណាម ដគ្ដធវើមក
លកឲ់្យកមពុជាដ ើញថាលអ ដេើយនិ 
យាយរមួដៅ ដយើងចងប់ានភាសាប្មមរ
ដយើងដរបើបានកបុងកុពំយទុរ័េបឹងបាទ ។ 
ដេើយដយើងដ ើញភាសាប្មមរដយើង ដរបើ
កាលសមយ័ដនាះ មានភាពសមុគ្សាម ញ 
ដេើយអុីចងឹដៅ មញុ ំកម៏តិមំរសាវរជាវរក
កមមវធិីដធវើពុមពអកសរ នងិរសាវរជាវពីអកសរ
ប្មមរ រកវធិណីាដធវើឲ្យរសលួ ។ ដេើយដល់
ដពលមកដល់កមពុជាដនះ វាមានឱកាស
ដរបើរបាស់អុីនដធើប្ណតបានទូលំទូោយ 
ដេើយទំនាកទ់នំងកទូ៏លំទូោយប្ដរ អុ ី
ចឹងដទ មញុ ំកប៏ានដធវើ Font Unicode ដនះ
ដឡើង ។ មញុបំានចាបដ់ផឋើមដធវើ Font Uni-
code ដនះគ្ឺចាបព់ឆីាប  ំ២០០១ និយាយ
រមួបានដធវើ Font Unicode ដនះកម៏ញុបំាន

អបកប្ដលជយួ ដំបូងដនាះគ្ឺ ដោក ជិត 
សុណាត រទិនិ គាតជ់ាអបកបដងកើត Font 
Limon ដេើយគាតក់ម៏ានបទពិដសាធ
ដរចើនប្ដរពាកព់ននដរឿង Font Unicode 
េបឹង គាតប់ានផឋល់ឯកសាររបស់គាតឲ់្យ
មកមញុ ំដធវើបនថ រេូតដល់ឆាប  ំ២០០៣ មញុ ំក៏
ជាសមាជិកមាប កប់ដងកើតគ្ដំរាង Khmer 
OS េបឹងបាទ ។ ដេើយប្ដលសពវថ្ថងដនះ
គ្ដរមាងេឹបងរតូវបានរកសួងអបរ់ ំ យក
Software ដៅដរបើរបាស់សពវថ្ថងដនះ   
បាទ ។ 
 ុន អឡចិ៖ សំុដទាសគ្ំដរាងអវបី្ដរ

ដោក? 
ោញ់ េុង៖ បាទ Khmer OS   

បាទ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ អុីចងឹ ដោកចាប់

ដផឋើមបដងកើតពុមពអកសរគ្ឺ រតឹមដពលដរកាយ
មកដទអុីចងឹ ? 
ោញ់ េុង៖ ការចាបដ់ផឋើមដនះយូរ

ប្ដរដេើយ កប៏៉ុប្នថការដរបើរបាស់បានេបឹង
ដទើបប្តឆាប  ំ ២០០១ ដធវើជា Unicode ពី

មុនដធវើ Font អកសរប្បបដូច Limon ប្ដរ
ដមើលដៅដូចជាដៅមានភាពសមុកសាម ញ
កដ៏បាះបងដ់ចាលអស់ដៅ ។ 
 ុនអាឡចិ៖ ដេើយដពលប្ដល

ដោកដធវើពុមពអកសរសរមាបកុ់ំពយទូរ័ដុំបូង 
ដនាះ អាេបងឹពុមពអុីដគ្ដៅដោក ? 
ោញ់ េុង៖ មញុ ំដចះប្តោកប់៉ុប្នថអត់

មានដរបើរបាស់ដពលមលះមញុ ំអតច់ាដំធវើដេើយ
ដចាលៗ កប៏៉ុប្នថដរកាយមកដធវើដ ើញថា
ដរបើការបានេបឹង ដេើយដំបូងគ្ឺដធវើោក់
ឲ្យ Download Free  េបឹង មញុ ំោក់
ដមម ះថា Font សាវ ទង ដមម ះដមតថដៅ
កមពុជាដរកាម ដេើយដល់ដរកាយមកដធវើ
សរមាបគ់្ដរមាង Khmer OS ដនាះមញុ ំក៏
ោក ់ khmer os គ្ឺមាន  Font ប្ដល
មានអកសរ khmer os ដៅខាងមុម 
ដេើយ ដល់ដរកាយមកដទៀតដៅឆាប ំ
២០០៨ មញុ ំកប៏ដងកើតបាន Font សរមាប់
ជាមួយ Adobe in Design ជាមួយកមម
វធិីសរមាបដ់បាះពុមព ប៉ុប្នថដោយដៅមាន
លកខណៈដំដណើ រការមនិទានរ់សលួ មញុ ំក៏

ឲ្យបដងកើត Vers i on  មួយសរមាប ់
Adobe Design ដមម ះថា Kh ដៅខាង
មុមបាទ ។ គ្ឺ Font ដនាះដរបើបានជា 
មួយ In Design Photoshop ប៉ុប្នថដរបើ
ជាមួយវញិ Microsoft Office វាមាន
ចំណុចមវះខាតមលះបាទ អុីចងឹដទ វាមាន 
Version ពីរមុសៗគាប បាទ ។ ដេើយ
ដទើបប្តរយៈដពលថមីៗ ដនះមញុ ំដទើបបដងកើត
អា Version ថមីដដើមផរីចបាចចូ់លដធវើដមច៉
ឲ្យដរបើការបានជាមួយ Window ផង 
Microsoft ផង ដនះជាកមមវធិី Adobe 
Design និងជាមយួកមមវធិី Corel ។ 
 ុន អាឡចិ៖ មញុបំានដ ើញពុមព

អកសរថមី ប្ដលដោកបានដធវើរចួដេើយប្ដរ 
គ្ឺពុមពអកសរ Unicode ប្ដលអាចដរបើបាន
ជាមួយ Window ដេើយនងិ Adobe 
Program ដនាះ គ្កឺបុងេបឹងដ ើញមាន
ោកពុ់មភអកសរ NIDA អងគរ NIDA បា  
យនថ ការផលិតពុមភអកសរេបឹង គ្ឺខាង
រកុម Khmer Os សេការជាមយួនឹង
អងគការ N I D A  ប្ដរមនិអុីចងឹហា

ដោក ? 
ោញ់ េុង៖ អតដ់ទ ។ អាេបឹងជា

ការគររបស់មញុ ំនិង ដោក សួង ណយ។  
ដោក សួង ណយ គាតដ់ៅខាង NIDA
ដនាះបាទ ដេើយដោយកបុងការផសពវ 
ផាយគាតដ់ ើញមានអបកដរបើរតវូការពុមព
អកសរប្ថម គាតក់ដ៏សបើឲ្យមញុជំួយ បដងកើត
បប្នទមបាទ ។ ប៉ុប្នថការពតិដៅមនិប្មន
សេការរវាងមញុ ំ និង NIDA ដទ អាេបឹង
ជាដរឿងបុគ្គលដធ ល់មលួនដរចើនជាងបាទ។ 
 ុនអាឡចិ៖ និយាយអុចីឹងដោក 

បដងកើតមលួនឯងឬកដ៏ោកមានរកុមការគរ
សរមាបប់ដងកើតពុមភអកសរេបឹងបាទ ? 
ោញ់ េុង៖ និយាយពពុីមភអកសរ

េបឹគ្ឺគាម នរកុមការគរដទបាទ រតូវបដងកើត
មលួនឯងបាទ ។ 
 ុន អឡចិ៖ អុីចឹងមានពុមភអកសរ

ប៉ុនាម នដេើយ ប្ដលដោកបានបដងកើត
កនលងមកដេើយដនះបាទ ? 
ោញ់ េុង៖ ដបើសិនជាគ្ិតជាពុមភ

អកសរប្ដលដយើងបដងកើឲ្យដូចជា រកមុេុ៊ន 
អងគការដគ្ដរបើដឋ ចមុ់មវាដរចើនប្ដរ ឥឡូវ
ដូចមញុចំាំដមម ះមនិបានដទ ាងំពីឆាប ំ
២០០១ រេូតមដល់ឥឡូវេបងឹ ។ 
ដោយ ដយើងបដងកើតដេើយរបគ្ល់ឲ្យដគ្
ដៅដយើងអតរ់កាដទ សូមផបី្តអកសរ File 
កដ៏យើងអតរ់កាប្ដរ ដយើងរបគ្ល់ឲ្យដគ្
អស់ មញុសំាម នដៅរបប្េលជា ៧០ ដៅ
៨០ អកសរអុីេបងឹ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ អូ ! ដរចើនរគានប់្ដរ

អុីចឹង ។  
ោញ់ េុង៖ ប្តការោកឲ់្យដរបើ

របាស់ Free េបឹងរបប្េលជាមធងជ់ាង
២០ ប្ដរបាទ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយដេតុអវីបាន

ជាដោកមានចណំាបអ់ារមមណ៍បដងកើត
ពុមភអកសរសរមាបកុ់ពំយទូរ័ឲ្យរបជាពលរដឌ
ប្មមរឲ្យដរបើរបាស់ ដោយឥតគ្តិថ្ថលេបឹង
បាទ? 
ោញ់ េុង៖ ដអើ ! អាេឹបង ដបើន ិ

យាយរមួដៅ គ្ឺដយើងដឹងរសាបដ់េើយថា

សពវថ្ថងដនះ ដៅរបដទសកមពុជាមានការសដងកតដ ើញថា វស័ិយបដចចកវទិ៉ពត័ម៌ានដៅកមពុជាមានការរកីចដរមើនបនឋិចមឋងៗ ជាពិដសសដៅដពលប្ដលកមពុជាមលួនឯងមានពុមពអកសរ
សឋងោ់រយូនីកូដដរបើ ដោយផឋល់លទនភាពឲ្យអបកសរដសរកមមវធីិកំុពយទូរ័ដថ្ទដទៀតមានឱកាសបដងកើតកមមវធីិកំុពយទូរ័ថមីៗជាបនឋបនាធ ប ់ ប្ដលអាចដរបើបានដៅរគ្បកំុ់ពយទូរ័ទាងំអស់ប្ដល
មានដំដឡើងពុមពអកសរយូនីកូដ ។ 
កាលពីមនុរបដទសកមពុជាមានដរបើពុមពអកសរប្មមរដរចើនរបដភទដូចជាពុមពអកសរប្មមរលីម៉ុង, ដអប៊សីុី,ប្មកជាដដើម ។ល។ ប៉បុ្នឋពុមពអកសរទាងំដនះ មនិដរបើកាឋ រចុចរមួជាសឋងោ់រប្ដលអាច

ដដើរជាមយួគាប បានដឡើយ។ កាឋ ដនះដេើយដធវើឲ្យមានការលំបាក និងដធវើឲ្យការអភវិឌណមានសភាពយឺតយ៉ាវសរមាបក់មមវធីិកំុពយទូរ័ប្ដលដរបើអកសរប្មមរ។ 
ដោក ោញ់ េុង មានដដើមកំដណើ តជាប្មមរកមពុជាដរកាម ដោកជាអបកជំនាញខាងប្ផបកចាបដ់ៅរបដទសដវៀតណាម ប៉បុ្នឋមានចំណាបអ់ារមមណ៍ខាល ងំខាងប្ផបកបដចចកវទិ៉ពត័ ៌   

មាន ។ ដោកបានបដងកើតពុមពអកសរយូនីកូដមនិប្តសរមាបភ់ាសាប្មមរដទ ប្តប្ថមទាងំសរមាបភ់ាសាឡាវ ចាម និង ភមូា ដទៀតផង។ 
ដោក ោញ់ េុង គឺ្ជាបគុ្គលប្មមរកមពុជាដរកាមមាប កប់្ដលមានដទពដកាសលយមពស់ និងជាធនធានដក៏រមមយួសរមាបក់មពុជា ។ សពវថ្ថងដោកកំពុងរស់ដៅកបុងរកុងភបដំពញ ។ 

ដេើយមញុំបានសមាភ សនដ៍ោកាមទូរស័ពធប្ដលមានដសចកឋីដូចតដៅ ។ 
ខាងដរកាមដនះ គឺ្ជាបទសមាភ សនដ៍ោក ដោក ោញ់ េុង ជាមយួ ដោក  ុន អាឡិច  ថ្នវទិយអុនូ្តសាថ លី ជាដមមរភាសាដូចតដៅ៖ 

ជួបជាមួយអែកបក្ងកើតពុមពអកសរភ្មមរយនូីកដូ្រមាប់ក្របើកែងុ កុំពយទូ្យ័រ 

ដោក Danh Hong អបកបដងកើតពុមភអកសរប្មមរ Unicode  ។ ABC 

តក្ៅទំ្យព័រទី្យ ៧ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០១ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្នា ខំាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមិងុនា គ. ស. ២០១០ ៧ 

ព័ត៌មានវិទ្យា 

ដៅរសុកប្មមរដយើង ដូចជាការរកាកមម
សិទនិអុេីបឹង វាមានការលំបាកដេើយដបើ
ដយើងដធវើប្បបអាជីវកមមវញិ ដមើលដៅទី
ផាររបស់ដយើងវាតូចាចប្ដរ ។ អុីចងឹដទ
ដបើដយើងចងប់គា ញសាប ថ្ដរបស់ដយើង ន ិ
យាយរមួដធវើឲ្យវាមានរបដយាជន ៍ មានប្ត
វធិីមយួដទ ប្ដលដយើងបដងកើតឲ្យដរបើរបាស់
ដោយឥតគ្ិតថ្ថលដនាះបាទ ។ ដេើយ
ដដើមផដីធវើបានអ ច្ ឹង មានអងគការដរៅរោឌ
ភបិាលសូមផបី្តរបជាពលរដឌដយើងមលះមញុ ំ
ដធវើឲ្យ Free ប្មនប្តដពលប្ដលដគ្យក
ដៅដរបើដេើយដគ្ដផញើលុយមលះៗ ឲ្យមញុបំ្ដរ  
បាទ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ បាទ អាេបឹងដូចថា

ដគ្ដឹងគុ្ណមនិអ ច្ ឹងប្មន ប្ណ!មញុ ំមាន
ចំណាបអ់ារមមណ៍ណាស់ ពីដរពាះដ ើញ
កបុងដពលប្ដលដោកោកដ់មម ះពុមព
អកសរេបឹងដូចមាន NIDA អងគរ NIDA
បាយន័ NIDA ដចនឡា Font ឧតថរមាន
ជយ័ រពះវហិារ សីុសុភណ័ ារពេម អុ ី
ចឹងអាេបឹង ដោកមានគ្នំិតោកដ់ៅ
ាមដមតថនមីួយៗរបស់ប្មមរឬយ៉ាងប្មច៉
ប្ដរ? 
ោញ់ េុង៖ Font របស់ NIDA គ្ឺ

ដោក សួង ណយ ដោកចងប់ានោក់
ដមម ះអុីចឹង ដូចជាដមម ះរបាសាទរពះ
វហិារអុីចឹង ដដើមផឲី្យកូនប្មមរដយើងដពល
េបឹងដរបើរបាស់នឹកដ ើញមលះៗ អំពអីរយិ
ធមរ៌បស់ប្មមរដយើង ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយចុះដូចពុមភ

ដផសងៗដទៀតអាេបឹងដូចជា Khmer Os 
បាតដ់បំង Khmer os សអីដផសងៗដទៀត
េបឹង អាេបឹងខាងដោកជាអបកដរជើស
ដរ ើសដធ ល់មនិអ ច្ ឹងហាដោក? 
ោញ់ េុង៖ បាទ ! អាេបឹងខាងមញុ ំ

ជាអបកដរជើសដរ ើសដធ ល់បាទ ដូចជាមាន
អកសរដមម ះ បូកដគា េបឹង ដោយមញុ ំ
ដ ើញម៉ូតសរដសរដោយថ្ដសាអ ត ់ ប្ដល
ដគ្សរដសរដៅដរកាមភបបូំកដគាដៅដជើងភបំ
ដយើងដ ើញវាសាអ ត កាលប្ដលមញុ ំទិញ
ម៉ាសីុនថតមឋងដចាល ទិញទុកថតអស់
ជាង ៣០ សនលកឹ ដដើមផថីតយកឲ្យអស់
ដូចជាអកសរប្ដលដគ្សរដសរដមើលឲ្យរគ្ប់
សញ្ហដ រគ្បដ់ជើងចឹងបាទ ដល់យកដៅ  
ផឋិតដៅអបកផឋិតដគ្ឆងល់ថាអាាប៊សិេបឹង
ថតអកសរសអីកដ៏រចើនដមលះ ដេើយដល់ដយើង
ដមើល Style េបឹងដទើបដយើងគូ្រដលើកុំពយ ូ 
ទរ័ គូ្រយកាមអា style េបឹងបាទ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ មញុចំងសួ់រដោក

េបឹង គ្ថឺាដៅដពលប្ដលដធវើពុមភអកសរ    
មឋងៗេបឹង មានការលំបាកប្ដរឬដទបាទ 
ដតើដោកអាចពនយល់ពដីំដណើ រការថ្នការ
ដធវើពុមពអកសរណាមយួជូនដល់មតិថអបក
សាឋ បប់ានដទ ? 
ោញ់ េុង៖ បាទដំបូងវាលំបាក

ប្ដរដូចជា Font Unicode ប្ដលមញុ ំដធវើ
ដេើយកាលឆាប  ំ ២០០១ ប្ដលមញុ ំដធវើ
ដេើយ ាមពិតអាេបឹង មញុ ំដធវើមុនដនាះ
ប៉ុនាម នឆាប មំកដមលះ ប៉ុប្នថដយើងទុកវាចាំ
ដពលមានអាណាថមីយកមកដធវើបនថដទៀត 
។ ដេើយដល់ដរកាយមកេបឹងនយិាយរមួ
គ្ឺសំខានដ់ៅដលើការ Design ដយើង
ដ ើញ Font ប្មមរដយើងដគ្ដធវើដរចើនប្ដរក៏
ប៉ុប្នថតិចមាន Font ប្ដលដគ្មានគូ្រ
ដធ ល់ដលើកុពំយទូរ័ណាស់ ប្តគូ្រដលើរក
ោស់ប្ដល Scan ដលើកុំពយទូរ័ អាេបឹង
ដមើលដៅវាអតសូ់វសាអ តដ់ទបាទ ដេើយ 
វាពិបាក រតងក់ប្នលងដពលដល់ដយើងដចះ
គូ្រដធ ល់ដលើកុពំយទូរ័ដេើយេបឹង វាមនិ
ពិបាកដទបាទដូចជាពមុីនដធវើ Font មួយ
េបឹង ដយើងអាចចណំាយដពល ៥ ដៅ ៦
ប្មបាទ ។ ឥឡូវដនះ មញុដំធវើមួយរបប្េល
ជាមួយអាទតិយដទបាទ ដពលប្ដលដយើង
ដធវើ Adobe Design គ្ឺដយើងមានការ 
ដកពិដសាធដរចើនប្ដរបាទ ប៉ុប្នថវាពិបាក
ដរឿងដធវើ Font េបឹងវាដធវើមយួថ្ថងទល់យប់
របប្េលជាដៅអតរ់ចួដទបាទ អាេបឹងវា
ពាកព់ន័នដៅនឹងដរឿងថ្ចបរបឌិតេបឹង ដធវើ
ដៅដពលណាមានអារមមណ៍លអឬមួយដធវើ
មួយថ្ថងពីរ បដីម៉ាងរចួដៅដធវើការដផសង
ដទៀតឬមយួថ្ថងមួយដម៉ាងចងឹដៅ ដទើប
ដយើងដធវើបានសាអ ត ដបើដធវើមយួថ្ថងទល់
យបរ់បប្េលជាពបិាកដេើយ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ប្ន! ដបើជាដូចមាន

បុគ្គលណាមាប ក ់ មានចណំាបអ់ារមមណ៍
ចងប់ដងកើពុមភអកសរប្មមរសំរាបកុ់ំពយទូរ័ េបឹង 
ថាដតើពួកគាតរ់តូវដរៀនជនំាញអុបី្ដរ ? 
ោញ់ េុង៖ អាេបងឹទមីួយរតូវដចះ

កុំពយទូរ័ ដេើយដបើសិនជាដចះជាងគ្ំនូរ
ដរៀនខាងកុំពយទូរ័ដចះ Design ដទៀតមញុ ំ
គ្ិតថាគាតដ់ធវើបានលអជាងមញុ ំដទៀតបាទ ។ 
អាេបឹងវាបូកប ច្ូ លជនំាញខាងបដចចក 

ដទសនិងខាងសិលផៈ ដេើយមវះអុីអបក
ដរៀនខាងកុំពយទូរ័ដរចើនប្ដរប្តគាតម់និអាច
ដធវើបាន មញុ ំកធ៏ាល បប់ដរងៀនដធវើ Font ប្ដរប្ត
មានមនុសសមលះមនិអាចដធវើបានប៉ុប្នថមលះ
ដយើងរគានប់្តពនយល់បនថិចបថួច គាតក់៏
អាចដធវើបាន។ 
 ុន អាឡចិ៖ ប៉ុប្នថសរមាបដូ់ចថា

សិសសដរៀនេបឹង មានការលំបាកយ៉ាង
ណាដៅបានជាអបកមលះអាចដធវើបានអបក
មលះមនិអាចដធវើបាន អាេបងឹដោយសារ
សិសសមលះមានគ្ំនិតថ្ចបរបឌតិដចះខាង
សិលផៈដរចើនអុីចឹងដៅ បានដៅរចួឬក៏
យ៉ាងដមច៉? 
ោញ េុង៖ បាទៗដទពដកាសលយ

ខាងសិលផៈផង ដេើយដបើដទពដកាសលយ
ទដទមវះបដចចកដទស កម៏និអាចដៅរចួប្ដរ
អុីចឹងដទ វារតូវប្តមានពរីដដើរទនធឹមគាប ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយដបើសិនជា

ដរៀនចឹង ដតើរតវូដរៀនប៉ុនាម នប្មប៉ុនាម ន
ឆាប ដំៅដទើបដៅបានអាចមានលទនភាពដធវើ
ពុមពអកសរសំរាបកុ់ំពយទូរ័មលួនឯងបានដៅ
ដោក ? 
ោញ េុង៖ សីុសងដលើមនុសស  

មាប ក់ៗ ដទបាទ ដបើនិយាយពមីញុ ំដធវើការ
រសាវរជាវមលួនឯងរាបឆ់ាប  ំ ដទើបអាចដធវើ
បាន ប៉ុប្នថមាននិសិសតមលះរគានប់្តមញុ ំជួប
ដៅាមហាងកាដេវរគានប់្តពនយល់មួយ
ដម៉ាងពរីគាតដ់ធវើបាន ដូចជាមានមាប ក់
ដមម ះវឌណនាដធវើសាអ តណាស់គាតដ់ធវើឲ្យផ
លិតកមម Rock ។ Design េបឹងគាត់
មានបងកបក់ាចប់្មមរដៅកបុងេបឹងនយិាយ
រមួគ្គឺាតម់ានដទពដកាសលយលអប្មនប្ទន
កប៏៉ុប្នថដពលេបងឹមនិដឹងថា គាតដ់ៅដធវើ
បនថដទៀតឬកអ៏តម់និដឹង ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយដូចតរមវូការ

សំរាបអ់បកប្ដលដចះខាងដធវើពុមភអកសរសំ
រាបកុ់ំពយទូរ័េបឹង ដតើដៅរសុកប្មមរដយើង

តរមវូការខាល ំងយ៉ាងណាដៅដោក ? 
ោញ េុង៖ តរមូវការវាមានដរចើន

ណាស់បាទ ។ ាមពិតប្ដលមញុ ំដធវើពុមភ
អកសរប្មមរដនះបានចំនួនតចិតួចណាស់ 
ដូចដយើងដងឹរសាបដ់េើយដៅកបុងកុំពយទូរ័
ភាសាអងដ់គ្លសប្ដលដយើងគ្តិថា អកសរ
េបឹងគយរសលួដធវើកប៏៉ុប្នថដូចជាបដងកើត
Style ដផសងៗ វាមានថមរីេូតដូចប្មមរ
ដយើងដបើនយិាយពីទផីារ តរមូវការដរចើន
ប្ដរ ដយើងដបាះពុមភការប្សត ទសសនាវដឋ ី
ដសៀវដៅ ដដើមផឲី្យអបកអានដគ្យកចិតថ
ទុកោក ់ អាេបងឹរតវូប្តបដងកើតបានអា
style ថមីៗដូចជាភាសាអងដ់គ្លសអុីចឹង
ឥឡូវមានដគ្បដងកើតថមីៗ រេូត។ 
 ុន អាឡចិ៖ ពុមពអកសរអងដ់គ្លស

េបឹង វាមានរាបរ់យរាបព់ានពុ់មភឯដណាះ
អាេបឹងដគ្ដរបើសរមាបក់មមវធិី Design 
សរមាបរ់ចនាបទមសអីៗេបឹង ដ ើញដរចើន 
។ ដតើដគាលបណំងរបស់ដោកដៅថ្ថង
មុមេបឹង គ្ំដរាងចងប់ដងកើតពុមភអកសរ
បប្នទមដទៀតឬយ៉ាងណាប្ដរ? 
ោញ េុង៖ បាទមញុគំ្ិតអុបី្ដរ ដបើមញុ ំ

មានដពលទំដន ដឆលៀតដធវើមយួថ្ថងបនថចិៗ
ដៅប្តដធវើបនថដទៀតបាទ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ឥឡូវដោកបាន

បដងកើតពុមភអកសរប្មមរដសធើរប្តអស់ដៅដេើយ
ដូចពុមពអងគរ ពុមពបាយន័ សអីេបងឹ ដតើមាន
ពុមពរចនាបទមអវដីទៀតប្ដរដោកមានគ្ំនិត
ចងដ់ធវើដទៀតបាទ? 
ោញ េុង៖ បាទមញុ ំចងដ់ធវើពុមភអកសរ

សិោចារកឹដទៀត កប៏៉ុប្នថដបើដយើងដធវើ
ដោយមានរកាលកខណៈដដើម រតូវច ំ
ណាយដពលដរចើនប្មនប្ទន ។ ដេើយ
ឥឡូវបញ្ហា  គ្ដឺពលដវោរបស់ដយើងអត់
សូវមាន ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដបើដោដធវើប្តមាប ក់

ឯងចឹង វាអាចទាមទារដពលដវោដរចើន 

ចុះដបើសិនជាបដងកើតរកមុការគរអុីចឹងដៅ
ដតើវាអាចជយួ ប្ដរដទដោក? 
ោញ េុង៖ វាពបិាកប្ដរពដីរពាះវា

ពាកព់នននឹងដរឿងថ្ចបរបឌិត គ្នំិតដយើង  
មាប ក់ៗ មុសគាប  ដធវើជារកុមវាពិបាក ប៉ុប្នថវា
លអប្ដរដបើមាប កដ់ធវើមយួៗដេើយ ដបើអកសរ
មួយដធវើមនុសសដរចើនគាប មញុគំ្ិតថាវាពិបាក  
 ុន អាឡចិ៖ ដតើដៅរសុកប្មមរ

ដយើងមានសាកលវទិ៉ល័យណាប្ដល
ដគ្ដរបៀនខាងពត័ម៌ានវទិ៉ឲ្យដចះដធវើពុមព
អកសរកុំពយទូរ័េបឹងប្ដរដទដោក? 
ោញ េុង៖ ដៅដទបាទ មញុកំាលពី

មុននឹងចូលដធវើការដៅវទិយអុាសីុដសរ ី មញុ ំ
បានទាកទ់ងសាកលវទិ៉ល័យ មួយចំ 
នួនដយើងចងប់ដរងៀនឲ្យនសិសតិដចះដធវើ
ពុមពអកសរឲ្យបានដរចើន កប៏៉ុប្នថសាកល
វទិ៉ល័យមលះដគ្ដឆលើយប្ដរ ប៉ុប្នថចដមលើយ
ទូដៅហាកដូ់ចជាដគ្មនិទានយ់ល់ថាដតើ
អាេបឹងវាសំខានយ៉់ាងណា។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយដៅរសុកប្មមរ

េបឹង ដតើមានអបកណាមលះប្ដលដចះដធវើពុមព
អកសរដនះប្ដរដទដោក ? 
ោញ េុង៖ ឥឡូវដនះមានដរចើនគ្ួរ

សមប្ដរដូចជានិសសតិប្ដលដរៀនពីមញុ ំេបងឹ
របប្េលជា ១០ នាកដ់េើយបាទ ដបើពី
មុនមាន ដោក មុនី ដៅអាដមរកិនិង
ដោកខាង Limon ABC ដនាះនិយាយ
រមួមានប្តពីរបីនាកដ់ទ ។ ឥឡូវមញុគំ្ិតថា
មានគាប ដរចើន ប្ដលអាចដធវើការបាន     
ដេើយ ។ 
 ុន អាឡចិ៖ ដេើយដោយសារ

ដោកមានរបសាសនអ៍មាញ់ថា ដោក
បានទាកទ់ងដៅសាកលវទិ៉ល័យ អ ី 
ដផសងៗដទៀតេបងឹដគ្ដូចថា អតម់ាន
ចំណាបអ់ារមមណ៍ ដបើកខាងវគ្គបដរងៀន
េបឹងតចុះដោកដធ ល់េបងឹ មានដពល
ដបើកវគ្គបណឋុ ះបណាឋ លជំនាញេបងឹដល់
និសសតិប្មមរប្ដលពកួគាតច់ងដ់ចះចងដ់ឹង
ខាងប្ផបកដនះដទបាទ? 
ោញ េុង៖ ដបើឥឡូវដនះអតម់ាន

ដពលដទបាទ មញុ ំដធវើការដពញដម៉ាងដៅឯ
វទិយអុាសីុដសរ ី មញុ ំដូចជាពិបាកដឆលៀតដបើ
ប៉ុនាម នឆាប មុំនបាន។ 
 ុន អាឡចិ៖ អុីចឹង មញុ ំសូមអរ

គុ្ណដោកយ៉ាងដរចើនដេើយ ប្ដលបាន
ដឆលៀតដពល ផឋល់ឱកាសឲ្យខាងវទិយអូុ 
ន្តសាថ លីដធវើបទសមភសដៅដពលេបងឹបាទ 
ដេើយសងឃមឹថា ការបដងកើតពុមពអកស
ររបស់ដោកេបឹងនងឹបនថបានដជាគ្ជយ័
ដៅប្ថងខាងមុមដទៀតបាទ ។ 
ោញ េុង៖ បាទសូមអរគុ្ណ    

បាទ ៕ 
 

ដោក Danh Hong បគា ញ វឌណនា វធិបីដងកើតពុមភអកសរប្មមរ Unicode  ។ វឌណនា 

តមកពីទំ្យព័រទី្យ ៦ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០១ រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្នា ខំាល រោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមិងុនា គ. ស. ២០១០ ៨ 

ភ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

(តពដីលមមុន) 
ដោយ ថាច ់របជីា ដគ្ឿន 
កំពងដ់គាគ្ជឺាដមតថប្មមរមួយដៅប្ដន 

ដីកមពុជាដរកាម  ។ បចចុបផនប  ដមតថដនះរតូវ
រោឌ ភបិាលបកសកុមមុយនសិថដវៀតណាមបថូរ
ដមម ះដៅជាភាសាយួនថា ឡុងអាង 
(Long An) ។ 
ទាីងំភូមសិាន្តសថ៖(១)   
ខាងដជើង ជាបន់ងឹដមតថដរាងដំរ ី

(Tây Ninh)និងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
ប្ដលមានរបប្វងរពំប្ដនរបមាណ ១៣៧, 
៥ Km2   ខាងតផងូជានងឹដមតថដម-ស 
(Tiền Giang)   ខាងលិចជាបន់ឹងផារ
ប្ដក (Đồng Tháp) និងខាងតផងូជាប់
នឹងទីរកុងថ្រពនគ្រ (Thành Phố Hồ 
Chí Minh) ។ 
លកខណៈភូមសិាន្តសថ៖ 
ដទាះបីដមតថកពំងដ់គា ឋតិដៅកបុងត ំ

បនវ់ាលទនំាប ថ្នប្ដនដសីណត ទដនលដម  
គ្ងគកដ៏ោយ ប៉ុប្នថដមតថ មួយដនះរតវូបាន
ផាភាជ បដ់ោយតំបនទ់ាំងពីរគ្ ឺ ដូន ថ្ណ 
និងវាលទំនាបថ្នប្ដនដីកមពុជាដរកាម ។ 
ដូដចបះបានជាថ្ផធដមីានលកខណៈសំយុង
ទាបចុះបនថចិមថងៗ ពីទិសឦសានដឆាព ះ
ដៅទសិនរីតី ។ ដៅភាគ្ខាង ដជើងនិង
ភាគ្ឦសាន ថ្នដមតថមានដំបូកនិងភប ំ 
ទាបៗ មយួចនំួនភាគ្កណាថ លជាតំបន់
មពងរ់ាប នងិដៅខាងនីរតជីាតបំនម់ពងរ់ាប 
របសាទមណឍ ប (Đồng Tháp Mười)។ 
លកខណៈភូមសិាន្តសថថ្នដមតថកំពង់

ដគា រតូវបានកាតដ់ថ ចដ់ចញជាដរចើនច ំ
ប្ណកពីគាប ដោយប្រពកនិងសធឹងជារកឡា
ចរកខាវ តប់្មវងប្ដលមានរបប្វងបដណាថ យ 
របមាណ ៨.៩១២ Km  ។ ប្រពកប្ដល
មាន ទំេធំំជាងដគ្គ្ឺ ទដនលពាមដៅម ខាង
ដកើត (Sông Vàm Cỏ Đông)គ្ឺជា
ចំប្ណកមយួថ្នទដនលពាមដៅម  (Sông 

Vàm Cỏ ) ប្ដលមានរបភពដចញមកពី
ទដនលពាមដៅម ប្ចក(SôngĐông Nai) ។  
សូមបញ្ហជ កថ់ា ទដនលពាមដៅម ប្ចក 

យួនដៅថា សុងដុងណាយ (Sông 
Đông Nai) (២) ជាទដនលមួយ ប្ដលមាន
ទំេំធទំីពីរ បនាធ បព់ីទដនលដមគ្ងគដៅប្ដន
ដីកមពុជាដរកាម ។ 
ចំប្ណកទដនលពាមដៅម ខាងដកើត 

(Sông Vàm Cỏ Đông) ជាទដនលមួយ
ប្ដលេូរពីរបដទសកមពុជាចុះ មកកមពុជា
ដរកាមឆលងកាតទ់ឹកដដីមតថកំពងដ់គា។ 
ប្រពកដនះមានរបប្វងបដណាថ យ ២២០ 
គ្ីឡូប្មរ៉ត កបុងដនាះចំប្ណកដៅដលើទឹក
ដីកមពុជាដរកាមរបប្វងរបមាណ ១៥០ គ្ ី
ឡូប្មរ៉ត និងមានទំេ ំ ៨.៥០០ គ្ីឡូ 
ប្មរ៉ត កាដរ ៉ (៣ ) ។ 
រដឌបាលភូមសិាន្តសថ នងិ ថ្ផធដី៖ 
បចចុបផនប ដមតថកពំងដ់គារោឌ ភបិាល

បកសកុមមុយ និសថយួនប្ចកដចញជា ១៣ 
រសុក និងទីរមួដមតថមយួ ដេើយមានថ្ផធដី
ចំនួន ៤.៤៩១,១៨៧ km² ។ 
របវតថិ៖ 

ដមតថកពំងដ់គាគ្ឺជាភូមសិាន្តសថប្ផបក
មួយ ដៅប្ដនដកីមពុជាដរកាមប្ដលមាន
ជនជាតិដដើមប្មមរដរកាម រស់ដៅជាយូរ
លងម់កដេើយ ។ ដៅភាគ្ឦសានថ្ន 
ដមតថដនះ  រកុមអបកបុរាណវទិ៉បានរក
ដ ើញនូវរបស់ ដធវើពីថមប្ដលមានអាយុ
កាលរបប្េល ៣០០០ ឆាប  ំនងិដៅភាគ្
អាដគ្បយ ៍ ថ្នដមតថពកួដគ្បានរកដ ើញនូវ
របស់ដធវើពបី្ដក ប្ដលមានអាយុកាល
ជាង ២.៧០០ ឆាប  ំ។ អវីប្ដលគ្រួឲ្យចាប់
អារមមណ៍ដទៀតដនាះ គ្ដឺៅដមតថកំពងដ់គា 
មានសាទ នយីវ៍បផធមអូ៌រប្កវ (Oc Eo) 
ដល់ដៅ ១០០ កប្នលង កបុងដនាះមាន
ទាំងកណំាយវតទុចំនួន ១២.០០០ ប្ដល
បានរកដ ើញសុទនប្តជាដករដបំ្ណលវបផ
ធមបុ៌រាណ ថ្នអាណាចរកនគ្រភបបំ្ដល 
មានអាយុកាលចាបព់សីតវតសរទ៍ី ១ 
ដល់ ទី ៧ ថ្នរគ្ឹសថសករាជ ។ កណំាយ
វតទុទាងំអស់ដនះ បាន បគា ញឲ្យដ ើញ
នូវអាយុកាលដបុ៏រាណ ថ្នទឹកដដីមតថ
កំពងដ់គាសពវថ្ថងនយិាយ ដោយប្ឡក 
និងទូទាំងប្ដន កមពុជាដរកាមនយិាយរមួ 
គ្ឺជាអតីតទាីំង ថ្នមជឈមណឍ លនដយា 

បាយវបផធម ៌ នងិសាសនារបស់អាណា
ចរកនគ្រភប ំនិង អាណាចរកដចនឡា ។ 
សមយ័ដសថចយនួដមម ះយ៉ាឡុង 

(Gia Long) ដសាយរាជយពឆីាប  ំ ១៨០២ 
ដល់ ១៨២០ និង មុញិ ម៉ាង (Minh 
Mang) ដសាយរាជយដៅទរីកងុដេវពីឆាប  ំ
១៨២០ ដល់ ១៨៤០ បានចូលវាតទី
ទឹកដីកមពុជា ដរកាមបានបថូរដមម ះរសុក
ដៅកមពុជាដរកាមឲ្យដៅជាដមតថទាំង ៦ 
ជាភាសាយនួគ្ឺ៖ 

ដម-ស Định Tường 
ចគវ រតពាងំ Biên Hòa  
ថ្រពនគ្រ Gia Định 
លងដ់ហារ Vĩnh Long 
មាតរ់ជូក An Giang  
ពាម Hà Tiên   
ដពលបារាងំចូលរតួតរាប្ដនដី  

កមពុជាដរកាមដមតថទាំង ៦ ខាងដលើរតួវ
បានប្បងប្ចកដចញជា ២១ ដមតថ ។  
ប្មធបូ ឆាប  ំ ១៨៨៩ ថ្រពនគ្រ (Gia 

Định) រតួវ បានប្បងប្ចកដចញជា ៣ 
ដមតថគ្ឺ៖ 

កំពងដ់គា Tân An 
ផារធ ំ Chợ Lớn 
ដរាងដរំ ី Tây Ninh 
ចំប្ណកដមតថដម-ស ( Đ ị n h 

Tường) រតូវបានប្បងប្ចកដចញជា ៣ 
ដមតថគ្ឺ៖ 

ដម-ស Mỹ Tho 
ដំបូកដកាង Gò Công 
ផារប្ដក Sa Đéc 
 ប្មតុោ ឆាប  ំ ១៩៥៦ ដមតថកំពង់

ដគា  បានរតូវ រោឌ ភបិាលសារធារណរដឌ
យួនបូកប ជ្ូ លដីមួយភាគ្ធំ ថ្ននិគ្ម
ផារធំ (Chợ Lớn) ដេើយបថូរដមម ះពី
ដមតថតឹងអាង(Tân An) ដៅជាដមតថឡុង
អាង (Long An) វញិ (៤)។ 

បចចុបផនប ដមតថកំពងដ់គារតវូបានរោឌ
ភបិាលនិងជនជាតិយនួដៅថា ដមតថ
ឡុងអាង (Long An)។ 
ចនំនួរបជាជន៖ 
ឆាប  ំ២០០៤ ដមតថកពំងដ់គា មានរប 

ជាជន សរបុជិត ១.៣៧៦.៦០២ នាក ់
។ ដនះដបើដយាងាម សទិតិជំដរឿនដោយរ
ោឌ ភបិាលបកសកុមមុយនិសថយួន។ 
ជនជាតិ នងិ សាសនា៖ 
ដមតថកពំងដ់គា បចចុបផនប មានរបជា

ជនប្តពីរជនជាតិរស់ដៅប៉ុដណាត ះ គ្ឺជន
ជាតិដដើមប្មមរដរកាម នងិជនជាតយិួន ។ 
ជនជាតិដដើមប្មមរដរកាមទូដៅជាអបកកាន់
រពះពុទនសាសនា។ចំប្ណកជនជាតយិួន
ជាអបកមលះកានស់ាសនារគ្ឹសថ  មលះរពះ
ពុទនសាសនា មលះដំណឹងលអ (Tin Lành) 
និងមលះដទៀតកានស់ាសនាកាវ ោយ 
(Cao Đài)  ៕ (ដៅមានតដលមដរកាយ)  
ឯកសារដយាង៖ 
(១) http://vi.wikipedia.org/

wiki/Long_An 
(២) http://vi.wikipedia.org/

wiki/S%C3%B4 ng_ %C4%90%
E1%BB%93ng_Nai  

 ទដនលពាមដៅម ប្ចក រតវូបាន
ជនជាតិដៅថាSông Đồng Nai  
ដរពាះទដនលដនះជាទដនលមយួធំ ឋតិកបុង 
តំបនដូ់នថ្ណ ប្ដលភាសាយនួដៅថា 
ដុងណាយ(Đồng Nai)  មនិប្មន វាល
ដរបើស ដទ ។ 

(៣)  h t t p: / /www.vnn.vn/
province/tayninh/view5.htm 

(៤)http://vi.wikipedia.org/
wiki/T%C3%A2n_An 

អំពីក្មតរកពង់ក្គ្ន ឬ ក្មតរេងុអាង 

ប្ផនទបីគា ញដមតថកំពងដ់គា ឬ ដមតថ Long An 

ទដនលពាមដៅម ប្ចក (sông Vàm Cỏ Tây )ខាងលិចដៅដមតថកពំងដ់គា ។ Wikipedia រជកុមយួថ្នទីរកងុកពំងដ់គា (Tân An) ។ wikipedia 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_T%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Ti%C3%AAn

