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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម រពះពុទធសា្នា ក្វៀតណាម ព័ត៌មានជាត ិក្្ដឋកិច្ច 

ជំនួបថ្នត្កុម្ត្រលទស G7 និងវិបរតិ
ទីផា ភាគហ៊ុន 

អាដហុក៖ ស្ថា នភាពសិទធិម្នុសស
ឆ្នា  ំ២០០៩ ធ្លល ក់ចុះ 

អ្ាកនិពនធលៅលវៀរណាម្ត្រូវការ់
លោសជាប់គុក ៣ ឆ្នា កំនលះ  

អំ្ពីពុទធស្ថសនាលង វាទខែម លៅ
ខដនដីកម្ពុជាលត្កាម្ 

អំ្ពីលែរតត្កមួ្នស ឬ  
លែរតលកៀងយ៉៉ង >៣ >៥ >៤ >៦ >៨ 
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កមមករខ្មមរក្រោមរាប់ពាន់នាក់ ក្ៅក្មតររពះរតពាងំ 
ក្ធវើកដូកមមទាមទារឲ្យក្ៅខ្កក្រាងច្រកដំក្ ើងរប្តក់ខ្ម 

ររកុថ្កូវ ខេត្ថរពះរត្ពាងំ ថ្ថ្ងទី ០២ ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ២០១០ ៖ កមមករជាង ៤.០០០ នាក ់ខៅសាខាខោងចរកផលិត្ខរផកខជើងថ្ត្វ៉៉នខ់មម ះ My Phong II  ឋតិ្កបុងភូមខិោះសាល   ខ្វើកូដកមមទាមទារឲ្យខៅខកខោងចរកត្ខមលើងរាកខ់េ 
នងិឲ្យខោរពពាកយរនាខដលត្ណំាងខោងចរកានរនាថា នឹងផថល់រាកខ់លើកទឹកចតិ្ថកបុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នប យំនួ ។ ដណំាលោប ខនះខដរ កមមករជាង ៧.០០០ នាក ់ខៅសាខាខោងចរក My Phong I ឋតិ្ខៅកបុងររកុ

កខចច ង (Tieu Can) កា៏នខ្វើកូដកមមទាមទារឲ្យខៅខកខឆលើយត្បនងឹរំណូ្មពរដូចខាងខលើខនះខដរ ។ របូថ្ត្ រឺង មាលា 

អានអ្រាបទលនះលៅទំព័ ទី ២ 

្ហព័នធខ្មមរកមពជុាក្រោម អពំាវនាវឲ្យខ្មមរក្រោមរឮំកមួបឆ្នា ទំ ី៣ ព្នរពតឹរិោរណ៍ ០៨ កមុភៈ  
ខរែកខនះ ថ្ថ្ងទី ០៨ ខេកុមភៈ ជាថ្ថ្ង

គរមបេ់ួបឆ្នប ទំី ៣ ខដលរមណ្រិរស
សាលាបំខពញវជិាជ  ម្យមរិកាាលី
ខេត្ថឃ្លល ំង ានខរោកខ ើងខ្វើាតុ្កមម
ទាមទារឲ្យអាជាញ ្រខវៀត្ណាម ខោរព
រិទនិខេមរខរោមខៅកមពុជាខរោម ។  រពឹត្ថ ិ
ោរណ៍្មយួខនះ ានខកើត្ខ ើងោលព ី
៣ ឆ្នប មុំន ខៅថ្ថ្ងទី ០៨ ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ
២០០៧ ខៅទីរមួខេត្ថឃ្លល ំង ខោយមាន
រពះរងឃខេមរខរោមរបមាណ្ជាង ២០០ 
អងគ ានដខងែកផនួខចញពវីត្ថឃ្លល ំងខឆ្នព ះ

ខៅទសីាប កោ់រនគរាលខេត្ថ ខដើមផជី ំ
ទារ់ខៅនងឹនគរាលខវៀត្ណាម ាន
ហាមរពះរងឃខេមរខរោម នមិនថខចញខៅ
បិណ្ឍ ារត្ ។  
កបុងថ្ថ្ងេួបឆ្នប ទំី ៣ ថ្នរពតឹ្ថិោរណ៍្

ជារបវត្ថសិាស្តរថមយួខនះ ពរីហរដឌអាមរ ិ
កខលាក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់នាយករបត្ិបត្ថិ
ថ្នរហពន័នខេមរកមពុជាខរោម ( K K F ) 
ានខចញលិេតិ្មួយចុះថ្ថ្ងទ ី ៦ ខេកមភៈ 
អំពាវនាវឲ្យពលរដឌខេមរខរោម រារពនកមម
វ ិ្ ីមយួខដលខលាកខៅថា «ទិវ៉រិទនខិេមរ

ខរោម» ខដើមផរីឮំកដល់ថ្ថ្ងមួយខនះរគប់ៗ
ោប  ខៅតាមសាខារហពន័នខេមរកមពុជា
ខរោម ខៅជុំវញិពភិពខលាក ។ 
ខាងខរោមខនះ គជឺាេលសឹារខដើម

ទាំងររុង ថ្នខរចកថលិីេិត្របរ់ ខលាក
ថាច ់ង៉ុក ថាច ់នាយករបត្ិបត្ថិរហពន័ន
ខេមរកមពុជាខរោម ខដលានខផញើជូនរមា 
ជិក រមាជិោរបរ់េលួន   ោលពមីសលិ   
មញិខនះ ។ 

(អានត្ខៅទពំរ័ទី ២) 
ខេត្ថឃ្លល ងំ រពកឹថ្ថ្ងទី ០៨ ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ២០០៧៖ រមណ្រិរសសាលាាលីខេត្ថឃ្លល ងំ
ជាង ២០០ អងគ ខ្វើាតុ្កមមទាមទារឲ្យអាជាញ ្រខវៀត្ណាមខោរពរិទនខិេមរខរោម  

ខៅកមពុជាខរោម ។ 
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ព័ត៌មានជាត ិ

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាច់្  របីជា ក្គឿន    
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ចាបរ់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែមកោ ឆ្នន  ំ២០១០ 
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រោះពុមព៖រោងពុមពអងគរ ផទះរលែ ៦២ អារប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលរោក  ោជធានីភនរំពញ 

កមមករខ្មមរក្រោមរាបព់ានន់ាក់ក្ៅក្មតររពះរតពាងំក្ធវើកដូកមមឲ្យក្ៅខ្កក្រាងច្រកតក្មលើងរប្តក់ខ្ម 
ខរោយពីខោងចរកានបិទរបោរថា នឹងលុបកមមវ ិ្ ីផថល់រាកខ់លើកទឹកចិត្ថខោល កមមករជាង ១០.០០០ នាក ់ខៅសាខាខោងចរកផលិត្ខរផកខជើងថ្ត្វ៉៉ន ់My Phong រទិត្កបុង

ខេត្ថរពះរត្ពាងំ កបុងខនាះសាខា My Phong I ខៅររកុកខចច ងមានកមមកររបមាណ្ជាង ៧.០០០ នាក ់ និងសាខា My Phong II ខៅររកុថ្កូវ មានរបមាណ្ជាង ៤.០០០ នាក ់
ខដលអបកទាងំខនះ ភាគខរចើនជាកមមករជនជាតិ្ខេមរខរោម មកពីខេត្ថនានាថ្នខដនដីរណ្ថ  ទខនលខមគងគ ាននាោំប ខ្វើកូដកមមទាមទារឲ្យខៅខកខោងចរកត្ខមលើងរាកខ់េ និងឲ្យខោរពតាមកិចច
រនារបរ់េលួនានរនាខដលថា នឹងជូនរាកខ់លើកទឹកចិត្ថមនុរដូវបណុ្យចូលឆ្នប យួំន ជិត្មកដល់ខនះ  ។    

ខោយ រឺង មាលា 
កមមករជាង ១០.០០០ នាក ់ កបុង

ខនាះ មានកមមករខេមរោបព់ានន់ាកថ់្នខោង
ចរកផលិត្ខរផកខជើង ថ្ត្ វ៉៉ន មួយ
ខមម ះ My Phong រិទត្ខៅខេត្ថរពះ
រត្ពាងំ ឬ ខេត្ថរតាវញិ ានខ្វើកូដកមម
ោបព់ថី្ថ្ងទ ី២៩ ខេមកោ ដល់ថ្ថ្ងទី ៣ 
ខេកមភៈ ខដើមផទីាមទារឲ្យខៅខកខោងចរក
ត្ខមលើងរាកខ់េ និងឈបោ់ត្រ់ាកខ់េ
ពួកខគកបុង ខពលខដលពកួេលួនរូមឈប់
ខ្វើោរមថងៗកបុងខពលមានអារនប ជា
ពិខររកូដកមមខនះ ានខកើត្ខ ើង     
េណ្ៈខដលខៅខកខោងចរក ានរនា
ខោយមានកមមវ ិ្ ីខលើកទឹកចតិ្ថមយួខៅ
មុនខពលបុណ្យចូលឆ្នប យំួន ខដលេិត្
ជិត្មកដល់ខនះ ខត្មនិរត្វូានខលើកទឹក
ចិត្ថតាមរនាខ ើយ ។ ោរខ្វើកូដកមមដ៏
្ំខបបខនះ រត្ូវានអូរបនាល យអរ់រយៈ 
៦ ថ្ថ្ង ខត្ខៅពុំទានម់ានដំខណាះរសាយ
ណាមយួរមររបជូនកមមករទាំងខនាះ
ខៅខ ើយខទ ។  
កចដ  គឹម ្ណីាោ ជាកមមករមាប ក់

កបុងចំខណាមកមមករខដលខ្វើកូដកមមខនាះ
ានរាប ់សារពត័្ម៌ាន ថ្រពនគរ ោល
ពីថ្ថ្ងទ ី០៣ ខេកុមភៈ ថា រកុមេលួនាននាំ

ោប ខៅឈរខៅមុេខោងចរក ខដើមផទីាម 
ទារឲ្យខៅខក ខោះរសាយជូនពកួេលួន 
ប៉ុខនថខៅខកានបិទខរចកថរីបោរមយួ
ថា រាកខ់េរត្ូវានចុះមកទាបជាងមុន
ពី ១.៧00.000 ដុង មកខៅរត្មឹខត្ 
១.000.000 ដុងប៉ុខណាត ះ ។ 
កចដ  ណាោ៉ ាននយិាយថា៖« 

ខបើរិនជាខគខ ើងរាកខ់េ កនញុ៉មនឹង
ខៅខ្វើខទៀត្ » ។ 

របភពពត័្ម៌ាន VOV ថ្នរបខទរ
ខវៀត្ណាម ានខចញផាយអពំីមូល
ខហតុ្ ខដលនាឲំ្យកមមករខ្វើកូដកមមខនះថា 
ខោយខៅខកខោងចរក មនិខបើករាក់
ខលើកទឹកចតិ្ថជូនកមមករមុនខពលចូលឆ្នប ំ
យួន តាមកចិចរនារបរ់េលួន ។ 
របភពពត័្ម៌ានដខដល ានររង ់

រមថរីបរ់កមមករ ខដលកំពុងខ្វើកូដកមម
ទាំងខនាះថា រាកខ់េ និង រាកខ់លើក

ទឹកចិត្ថ រត្វូានោត្យ៉់ាងអយុត្ថិ្ម ៌។ 
ខលាក ខ  មនិ កុង អនុរបធានទី

សាប កោ់រពលករជនពិោ និង រងគម
ខេត្ថរពះរត្ពាំង ថ្ន  រោឌ ភាិលខវៀត្ណា
មានរាបព់ត័្ម៌ានខវៀត្ណាមកបុងររុក
អំពី មូលខហតុ្ខដលនាឲំ្យកមមករខ្វើ
កូដកមមថា មកពីខោងចរកានអនុវត្ថ
ចាបោ់រងារ មនិរមខហតុ្ផល ។ 
កបុងកិចចចរោមយួរវ៉ង ខលាក ខ 

មនិ កុង នឹងត្ណំាងខៅខកខោងចរក
មួយខនះ ខលាក កុង ានរំណូ្មពរឲ្យ
ត្ំណាងខោងចរក ខ្វើោរពិនយ័ចំខពាះ
បុគគលេលះ ខដលានរខំលាភរិទនិខៅខលើ
កមមករ, មនិរត្ូវោត្រ់ាករ់នសពំិនធុពីកមម
ករ និងអនុញាត្ឲ្យកមមករឈបរ់រមាក
ខៅខពលមានអារនប ដូចជាខពលមាន
រមាជកិរគួសារសាល ប ់ និង ខពលមាន
ជំងឺមថងៗខោយមានលិេិត្សាប មចារ់ 
លារ់ពីអាជាញ ្រមូលោឌ ន ។ 
កបុងោរខ្វើកូដកមមខនះ យ៉ាងខហាច

ណារ់ មានកមមករ ១៨ នាក ់ រត្វូាន
រនលបា់ត្ស់ាម រត្ី និងមានកមមករចំនួន 
៣ នាករ់ត្ូវានរខស្តងាគ ះបនាធ នចូ់លមនធីរ
ខពទយ។  
របភពពត័្ម៌ានអងគោរ ោរពារពល

កររខវៀត្ណាមានបចជ កថ់ា ោរខ្វើកូដ 
កមមខនះ ានខកើត្ខ ើងខៅសាខាខោង
ចរកោត្ខ់រផខជើងថ្ត្វ៉៉នទាងំពីរខាងខលើ 
គឺ ខៅររុកកខចជ ង (Tieu Can) ជា
សាខាទី ១ ខដលមានកមមកររបមាណ្
ជាង ៧០០០ នាក ់ នងិររុកថ្កូវ (Tra 
Cu) មានកមមករជាង ៤០០០ នាក ់៕ 

 

កមមករនាោំប ខចញពខីោងចរក My Phong II ខៅររកុថ្កូវ ខេត្ថរពរត្ពាងំ ។ 

(ត្ពទីពំរ័ទី ១) 
ជនជាត្ិខដើមខេមរខរោមខៅកមពុជា

ខរោម ខត្ងខត្រត្ូវានរោឌ ភាិលបកស
កុមមុយនិរថខវៀត្ណាម រខំលាភរិទនខិររ ី
ភាពតាងំពអីត្ីត្ោល រហូត្មកដល់
បចចុបផនប កបុងខោលបណំ្ងលុបបំាត្់
ពូជសារនខ៍េមរ ឲ្យរលាយខចញពីខដនដ ី 
កមពុជាខរោម ខរោយពីពកួខគានរត្ួត្ 
រតាខេមរខរោមោលពថី្ថ្ងទី ០៤ ខេមថុិ្នា 
ឆ្នប  ំ១៩៤៩ ខនាះមក ។  
ោរររ់ខៅខរោមរបបអាណានគិម

ខវៀត្ណាម ខេមរខរោមជានិចចោលខត្ងខត្
ខរោកខ ើងរបឆ្នងំខោយោរខ្វើាតុ្កមម 
និងពលិកមមជីវតិ្ខដើមផខី្វើោរជទំារ់ោល់
ោរលុបបាំត្ពូ់ជសារន ៍  ពីរំណាក ់ 
រោឌ ភាិលអាណានគិមខវៀត្ណាម ។ 
ថ្ថ្ងទ ី ០៨ ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ ២០០៧ គឺ

ជារពតឹ្ថិោរណ៍្របវត្ថសិាស្តរថថ្មីមយួរបរ់
ខេមរខរោម នាខដើមរត្វត្សរទ៍ី ២១ ខនះ 
ខដលរមណ្រិរសរបមាណ្ជាង២០០ 
អងគ ថ្នសាលាាលីខេត្ថឃ្លល ំងឋតិ្កបុងវត្ថ

ឃ្លល ំង ទីរមួខេត្ថឃ្លល ំង ានខរោកខ ើង
ខ្វើាតុ្កមមខោយអហិងា ទាមទារឲ្យ
អាជាញ ្រខវៀត្ណាម ខោរពរិទនិខេមរខរោម
កបុងនាមជាជនជាត្ិខដើម ខៅខដនដ ី  
កមពុជាខរោម ។  
ខរោយោរខ្វើាតុ្កមមខៅថ្ថ្ងទ ី ០៨ 

ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ ២០០៧ រោឌ ភាិលខវៀត្
ណាមានោបរ់ពះរងឃខេមរខរោមចំននួ 
៩ អងគលាត្រ់ផងច់វីរផសកឹទាំងកខរមាល 
ខៅថ្ថ្ងទ ី ២២ ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ ២០០៧ ។ 
រពះរងឃទាំងខនាះ មាននាមដូចខាង
ខរោម៖ 
១- រពះភកិខុ ថាច ់ខឌើ រពះជនម ២៧ 

វរា ខៅវត្ថតាខរក, ២- រពះភកិខុ លី 
ហាវ ង រពះជនម ២២ វរាខៅវត្ថរំខោង, 
៣- រពះភកិខុ លី តាងំ ថុ្ង រពះជនម ២៣ 
វរា ខៅវត្ថរំខោង, ៤- រពះភកិខុ លី   
ថាន ់ រួយ រពះជនម ២៨ វរា ខៅវត្ថ
ទឹកថ្រប,៥- រពះភកិខុ ថាច ់ រុ៊ន ហ៊ាន 
រពះជនម ២១ វរា ខៅវត្ថតាមុនឺ,៦- រពះ
ភកិខុ តាំង ខភៀន រពះជនម ២២ វរា ខៅ

វត្ថខររតីាមុនឺ, ៧-រពះភកិខុ លីខរឿង រពះ 
ជនម ៣៤ វរា ខៅវត្ថទឹកថ្រប, ៨-រពះ
ភកិខុ ថាច ់ ខ្ឿង រពះជនម ២៨ រពះវរា 
ខៅវត្ថទឹកថ្រប, ៩- រពះភកិខុ គឹម ខមឿន 
រពះជនម ២២ វរា ខៅវត្ថតាខរក ។ 
ថ្ថ្ងទី ១០ ខេឧរភា ឆ្នប  ំ ២០០៧ 

រពះរងឃ ៥ អងគ គឺ ភកិខុ ោញ់ តូ្ន, ភកិខុ 
គឹម ខមឿន, ភកិខុ លី ខរឿង, ភកិខុ លី 
ហាវ ង, ភកិខុ ថាច ់ខ្ឿង រត្វូានតុ្លាោរ 
របជាជនខវៀត្ណាមោត្ខ់ទារោកគុ់ក
ពីោបព់ី ២ ឆ្នប  ំខៅ ៤ ឆ្នប  ំ។ ខរៅពីខនាះ 
មានរមណ្រិរសសាលាាលី ជា
ខរចើនអងគខទៀត្រត្វូានោងហាវ ងសាលា
ាលីបញ្ឈបោ់ររិកា ។ 
ខរោយពោីរខ្វើាតុ្កមម នងិោរ

ោបរ់ពះរងឃខេមរខរោមផសកឹ ោកព់នន 
នាោរខនាះ ថ្ថ្ងទ ី ២៧ ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ
២០០៧ រពះភកិខុ អ៊ាង រុេ    ខ្ឿន រត្ូវ
ានឃ្លត្កខ្វើឃ្លត្ខៅវត្ថវត្ថរទនំរជឹង 
ខេត្ថកណាថ ល របខទរកមពុជា រហូត្ដល់
បចចុបផនបខនះ សាករពរពះអងគខៅមនិ

ទានរ់ត្ូវានអាជាញ ្រខេមរ អនុចដ ត្ឲ្យ
ខលើកយកមកខ្វើបុណ្យខៅខ ើយខទ ។  
លុះដល់ថ្ថ្ងទ៣ី០ ខេមថុិ្នា ឆ្នប  ំ២០០៧ 
រពះខត្ជរពះគុណ្ ទមឹ សាេន រពះខៅ 
អ្ិោរវត្ថភបដំនិខាងខជើង ររុកគរិវីង ់
ខេត្ថតាខកវ រត្វូរខមថចរងឃខេមរថ្នរប 
ខទរកមពុជាោបផ់សកឹខហើយបញ្ជូ នខៅឲ្យ
ខវៀត្ណាមោត្ខ់ទារជាបគុ់ក ១ ឆ្នប  ំ។ 
ខោយមានោរខ្វើាតុ្កមមរបរ់រពះ

រងឃ នងិពលរដឌខេមរខរោមខៅជុំវញិ
ពិភពខលាកនិងមានោរទាមទារព ីរហ
ពន័នខេមរកមពុជាខរោម ខៅរហគមនអ៍នថរ
ជាត្ិ ជាពខិររខៅខវទិោអចិថ្ស្តនថយថ៍្ន
អងគោររហរបជាជាត្ិ (UNPFII ) រោឌ
ភាិលខវៀត្ណាម កប៏ងខំចតិ្ថខោះខលង
រពះរងឃខេមរខរោមឲ្យខចញពីពនននាោរ
វញិ ។   
ខរោយពាីនខចញពីពនននាោរ 

អត្ីត្រពះរងឃខេមរខរោមទាំង ៥ អងគ 
និង រពះខត្ជរពះជរពះគុណ្ ទឹម សា
េន ានខភៀរេលួនខៅរំុរិទនិរជកខោន

ខៅរបខទរថ្ថ្កបុងអងគោរ UNHC R 
ខហើយរត្វូានអងគោរមនុរស្មម៌យួ
ខនះជួយ រខស្តងាគ ះ ានរិទនិររ់ខៅកបុង
របខទរទី ៣ ខោយរុវត្ទិភាព ។ 
អាររ័យដូចានរបខគននិងជំោប

ជូនខាងខលើ រហពន័នខេមរកមពុជាខរោម 
រូមខ្វើខរចកថអីំពាវនាវ ដល់ជនរមួ
មមខមតាថ និមនថ និងអខញ្ជ ើញចូលរមួ
កបុងពិ្រីលឹំកេបួខលើកទី ៣ ចំខពាះោរត្
រូ៊ខដើមផរិីទនិជខំនឿសារនានាថ្ថ្ងទី ០៨ 
ខេកុមភៈ ឆ្នប  ំ ២០១០ ខាងមុេខនះកុំបី
ខានខ ើយ ៕  

រពះខត្ជរពះគុណ្ ទមឹ សាេន  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ រោច ខែមាឃ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត៌មានជាត ិ

អាដហុក៖ សាា នភាព្ទិធិមនុ្សឆ្នា  ំ២០០៩ ធ្លល កច់្ុះ 
ខលាក ្ន សាោយ របធានរមា 

គមអាដហុក មានរបសារនថ៍ា កបុងឆ្នប ំ
២០០៩ខររភីាពបខញ្ចញមត្រិបរ់ឥរស 
រជននខយាាយ មស្តនថរីងគមរីុវលិនិង
អបកោខរត្ ខដលហ៊ានរះិគនរ់ោឌ ភាិល 
គឺរោឌ ភាិលមានោររតឹ្បនថឹង និងាន
ខរបើរបពន័នតុ្លាោរខដើមផបីំបិទមាត្ ់។  
ខលាកបនថថា ឆ្នប  ំ ២០០៩ យ៉ាង

ខហាចណារ់ មានអបកនខយាាយ 
ត្ំណាងអងគោររងគមរីុវលិចំនួន ២២
ករណី្និងអបកោខរត្ចំនួន ២៥ ករណី្
ខទៀត្ រត្ូវានមស្តនថរីោឌ ភាិលបថឹងខៅ
តុ្លាោរ និងមានអបកោខរត្មួយ
ចំនួនកំពុងជាបក់បុងពនននាោរ ។ 
ខលាក ្ន សាោយ ានឲ្យដឹងថា 

យ៉ាងខនះ៖«ខបើខរបៀបខៅនឹងឆ្នប  ំ ២០០៨ 
គឺថា ២០០៩ ខនះគឺមានរភាពធាល កចុ់ះ
ជាងឆ្នប  ំ២០០៨ នយិាយជារមួ»។ 
កបុងរាយោរណ៍្ចំនួន ៥៣ ទំពរ័

របោឆំ្នប  ំ ២០០៩ ខដលរមាគមអាដ
ហុកខចញផាយឲ្យដឹងខៅថ្ថ្ងទី ០៤ ខេ
កុមភៈ ខៅទីសាប កោ់ររមាគមអាដហុក 
ទីរកុងភបខំពញ រត្វូានខលាក ្ន សា 
ោយ របដូចោរធាល កចុ់ះថ្នរិទនមិនុរស 
ឆ្នប ២ំ០០៩ ខៅនឹងោរធាល កចុ់ះបចែ រិទនិ
មនុរសោលពីឆ្នប  ំ ២០០៥ ខដលរប 
ខទរកមពុជាមានោររខំលាភរិទនមិនុរស
គួរឲ្យរពួយារមភ ។ 

រិទនមិនុរសខដលធាល កចុ់ះខៅឆ្នប  ំ
២០០៩ រត្ូវានខលាកររី ខារល៉ រត៉្លី 
(Carol Rodley) ឯកអគគរដឌទូត្រហរដឌ
អាខមរកិរបោរំបខទរកមពុជា រខមថងោរ
រពួយារមភនិងានខរបើឲ្យរបខទរកមពុជា
ខ្វើោរខកររមួលផងខដរ ។ 
ខលាកររី រត៉្លី ោលពីខពលថ្មីៗ

ខនះានមានរបសារនថ៍ា ោរខោរព
រិទនមិនុរសខៅកមពុជាខៅមានករមតិ្ខៅ
ខ ើយ ជាពិខររទាកទ់ងខៅនឹងរិទនិ
រខមថងមត្ិនិងលទនរិបជា្ិបខត្យយ ។ 
ប៉ុខនថខទាះជាខបបខនះកថី ខលាកររី រត៉្លី 
ានទទួលសាគ ល់ថា រោឌ ភាិលាន
យកចិត្ថទុកោក ់និងេំពរងងឹឲ្យមានោរ

ខោរពរិទនមិនុរសខៅកមពុជាខនះខដរ ខបើ
ខទាះជាមនិទានខ់ឆលើយត្ប តាមបទោឌ ន
រថងោ់រអនថរជាត្ខិបបណាកថី ។ 
ខរៅពោីរធាល កចុ់ះនូវោរខោរពរិទនិ

មនុរស រមាគមអាដហុកានរកខ ើញ
ថា ឆ្នប  ំ២០០៩ ខនះយ៉ាងខហាចណារ់
មានរកមមជនរិទនមិនុរស ឬត្ំណាង

រហគមនោ៍រពារដី្លីចនំួន ២៣៥ នាក់
រត្ូវានបថឹងផថល់ខៅោនតុ់្លាោរ កបុង
ខនាះមាន ១៤៧ នាករ់ត្ូវានោបេ់លួន 
ខហើយ ៥៨ នាករ់ត្ូវានោបោ់កក់បុង
ពនននាោរនិង ៨៨ នាកខ់ផសងខទៀត្កំពុង
រត្ខ់គចេលួនពីដីោតុ្លាោរ ។ 
ខលាក ឱម យុិន ខទៀង របធាន     

គណ្ៈកមាម ្ិោររិទនមិនុរសរបរ់រោឌ ភិ
ាលធាល បម់ានរបសារនថ៍ា របខទរ
កមពុជាមនិខមនជាឋាននរក ខហើយកមពុជា
កម៏និទានោ់ល យជាឋានរួគម៌ួយថ្នរិទនិ
មនុរសខនាះខដរ ។ ខលាកបនថថា រិទនិ
មនុរសខៅកមពុជា     រោឌ ភាិលកំពុង     
បំខពញ នូវចំណុ្ចេវះខាត្ខដើមផខី្វើឲ្យរប 
ខរើរខ ើងនូវ ោរអនុវត្ថរិទនទិាំងខនះខៅ
ថ្ថ្ងអនាគត្ ។ 
រមាគមអាដហុកានទទួល

សាគ ល់ថា ខៅឆ្នប  ំ២០០៩ ខនះ ោជរោឌ ភិ
ាលកមពុជាានេិត្េរំបងឹខរបងអនុមត័្
ចាបថ់្មីៗខដលោាំចម់ួយចនំួន ប៉ុខនថ
បញ្ដត្ថេិលះកបុងចាបថ់្មីៗ ទាងំខនះខៅខត្
បងកនូវោររពយួារមភយ៉ាងខាល ំងខៅកបុង
រងគមរីុវលិ ។ ជាោរពិត្រកមរពហម
ទណ្ឍ នងិចាបា់តុ្កមមថ្មី ានរត្ូវខគ
ខមើលខ ើញថា ជាោរធាល កចុ់ះថ្នខររ ី
ភាពបខញ្ចញមត្ិ និងខររភីាពជួបរបជុំ
ខ្វើកូដកមម និងាតុ្កមម ៕ RFA 

ខលាក ហងស ចរោ ោងហាវ ងោខរត្ខេមរមាច រ់ររកុ ខៅខពលរត្វូនាេំលួនចូលសាឋ បរ់វនាោរសាលាឧទនរណ៍្ 
នាថ្ថ្ងទ ី១១ រីហា ២០០៩ ។ RFA/Sok Serey  

 ខៅកបុងបទរមាភ រនម៍យួជាមយួវទិយាុោងំអនថរជាតិ្ RFI  ជាភាសាខេមរ ខលាក ខហា ណាហុំង  រដឌមស្តនថរីករួងោរបរខទរកមពុជា ានអះអាងថាមកទល់ខពលខនះោម នរោឌ ភិ
ាលបរខទរណាមយួានមកទាកទ់ង អាជាញ ្រកមពុជា ខ្វើអនថោគមនជួ៍យ  ខលាក រម  រងសុ ីខទ ។  
ខឆលើយត្បនឹងរំណួ្ររបរ់វទិយ ុ RFI 

ខលាក ខហា ណំា ហុង ានខថ្លងថា មក
ទល់ខពលខនះ ខៅភបខំពញោម នឯកអគគ 
រដឌទូត្បរខទរណាមាប កា់នមកជួបនឹង
ខលាក ខដើមផខីលើកខ ើងអំពីរំណំុ្ខរឿង
ខលាក រម រងសុ ីខទ ។ ខលាករបមុេោរ
ទូត្កមពុជាកា៏នបខនទមខដរថា «ខលាកក៏
មនិទានា់នឮរខមលងរោឌ ភាិលបរ 
ខទរ ណានិយាយពីបចែ ខនះ ខដរ»។ 
រូមជរមាបថា ោលពរីាថ ហ៍

មុន តុ្លាោរខេត្ថសាវ យខរៀងានោត្់
ខទារឲ្យខលាករបធានបកសរបឆ្នងំរម 
រងសុ ី ជាបព់នននាោរពីរឆ្នប  ំ កបុងបទាន
បំផ្លល ញរទពយរមផត្ថសិាធារណ្ៈនិងកបុង
បទ ញុះញងឲ់្យមានោរខរ ើរខអើងពូជ
សារន ៍ខរោយពខីលាកានដកត្រមុយ
បខងាគ លរពំខដនកមពុជាខវៀត្ណាម ខៅ
ររុកចស្តនាធ ោលពខីេតុ្លាឆ្នប ខំៅមញិ ។ 
យ៉ាងណាកខ៏ោយ ោលពថី្ថ្ងទី 

២៨ មកោរាថ ហ៍មុន គមឺួយថ្ថ្ងខរោយ
ោរោត្ខ់ទារខលាក រម រងសុ ី ខលាក

ររី អបកត្ំណាងោស្តរថាោងំ Chantal 
Brunel ថ្នបកស UMP ខដលជាបកស
ោនអ់ំណាចរពវថ្ថ្ង ានខោទរួររោឌ ភិ
ាលាោងំខៅកបុងរដឌរភា អពំោីរាត្ ់
បង ់ អភយ័ឯករិទនតិ្ណំាងោស្តរថរបរ់
ខលាករម រងសុ ីរបរ់ខលាកររី មួរ រុេ
ហួរ នងិរបរ់ខលាក ហូ វ៉៉ន ់។ 
ខលាក Pierre Lellouche រដឌ

ខលខា្ិោរទទួលបនធុក ខាងកិចចោរ 
អឺរ ៉បុានខឆលើយរាបខ់លាកររី Chantal 
Brunel ថា រោឌ ភាិលាោងំតាមឃ្លល ំ

ខមើលសាទ នភាពនខយាាយ ខៅរបខទរ
កមពុជា នងិថា «សាទ នទូត្ាោងំខៅភប ំ
ខពញ ខត្ងខត្ខឆលៀត្រឭំករាប ់ អាជាញ ្រ
កមពុជា នូវោរយកចតិ្ថទុកោករ់បរ់រប 
ខទរាោងំ ខៅខលើោរខោរព ចខំពាះោរ 
ត្រូ៊មត្ិតាមគនលងរបជា្បិខត្យយ»។ 
ខោយខ ក ខៅកបុងបទរមាភ រន៍

ដខដលជាមួយវទិយ ុRFI ខលាករបមុេោរ
ទូត្ខេមរខហា ណំា ហុង ាននិយាយ
រខបៀបចំអកថា ខលាករខមថងសាវ គមន៍
យ៉ាងកកខ់ៅថ  រូមឲ្យខលាករម រងសុ ី
ទទួលខជាគជយ័ កបុងខរឿងយកបចែ រពំ
ខដនជាមយួខវៀត្ណាម ខៅបថឹងបណាថ
របខទរ ហត្ទខលេថី្នកិចចរពមខរពៀងទី
រកុងា៉ររី ។ រូមជរមាបថា ោលពី 
រាថ ហ៍មុនតាមរយៈរនបរីិទសារពត័្ ៌
មាន Vidéo Conférence មួយពីទី
រកុង Paris ខៅោនទ់ីរកងុភបខំពញ 
ខលាក រម រងសុ ី ានរបោរថាខលាក
នឹងយករំណំុ្ខរឿងរពខំដនកមពុជា—ខវៀត្
ណាមខៅរហគមនអ៍នថរជាត្ ិ៕RFI 

ក្ោក ក្ោ ណាហុំង៖ មិនទានម់ានរដ្ឋឋ ភិប្តលបរក្ទ្ណាមកក្ធវើអនររាគមនក៍ាងុក្រឿង្ម រងសុកី្ទ 

ខលាក ខហាណាហុំង រដឌមស្តនថរីករួង
ោរបរខទរខេមរ ។ RFI/ វណាត ោ៉  

ក្្ច្ករីជូនដំណឹង 
 សារព័ត្ម៌ាន «ព្រពនគរ» ានខចញផាយខៅខលើរបពននអនិខ្ើ
ណិ្ត្ ោបត់ាងំពីថ្ថ្ងទ ី ០១ ខេមកោ ឆ្នប  ំ ២០០៨ មកដល់ខពលខនះ ាន 
ចំននួ ១០៨ ខលេខហើយ ។  
 បចចុបផនប សារពត័្៌មាន «ព្រពនគរ» ានទទួលអាជាញ បណ្ត ពី
រករួងពត័្៌មាន ខលេ ០០៩ ចុះថ្ថ្ងទី ១១ ខេមកោ ឆ្នប ២ំ០១០  ខដើមផខីាះពុមព
ជារកោរផសពវផាយខៅកបុងរបខទរកមពុជា ។  
 ខរោយពាីនទទលួអាជាញ បណ្ត ព័ត្៌មាន  មកដល់ខលេខនះ សារ
ព័ត្៌មាន «ព្រពនគរ» ខាះពុមពាន ៣ ខលេខហើយ ខៅរបខទរកមពុជា ។ 
អាររ័យខហតុ្ខនះ ោបព់ីខលេខនះត្ខៅ ខយើងេញុ ំរូមខ្វើោរខកខរបរត្ង់
ចំណុ្ច ឆ្នប  ំនងិ ខលេ ថ្នោរផាយរបរ់ សារពត័្៌មាន «ព្រពនគរ» មកជា
ឆ្នប ទំី ០១ ខលេ ០៣ វញិ ។ មាង៉ខទៀត្ ពមីុន សារពត័្៌មាន «ព្រពនគរ» 
ខចញផាយរបោរំាថ ហ៍ោល់ថ្ថ្ងចន័ធ ខៅខលើរបព័ននអិនខ្ើណិ្ត្ ខត្បចចុបផនប 
ខយើងេញុ ំ រូមខកខរបោលបរខិចឆទខចញផាយជាខរៀងោល់ ថ្ថ្ងអាទតិ្យ វញិ ។ 
 ោល់ោរខរបរបួលខផបកបខចចកខទរ និងដំខណ្ើ រោរខរៀបចំ ខដលខ្វើឲ្យ
មានោររខំាន  រូមមតិ្ថអបកអានខមតាថ អ្ាររ័យផង ។ រូមអររពះគុណ្ 
និងអរគុណ្ ៕ 

  គណ្ៈកមមោរខរៀបចំ សារពត័្ម៌ាន «ព្រពនគរ»     
 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ រោច ខែមាឃ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៤ 

ក្វៀតណាម 

អាកនពិនធរបឆ្នងំក្ៅក្វៀតណាមរតូវោត់ក្ទា្ឲ្យជាប់គុក ៣ ឆ្នា កំនលះ 
ប៉នុាម នរាថ ហ៍កនលងខៅខនះ  រកមុរកមមជនរបជា្ិបខត្យយជនជាតិ្យួនខៅខវៀត្ណាម រត្វូានអាជាញ ្របស្តងាក បខោយខរបើអំណាចតុ្លាោររបរ់បកសោត្ខ់ទារជាបនថបនាធ ប ់ កបុង

ខនាះ  អបកនិពនន រតឹ្ង ខាយ ថាញ ទវី (Tran Khai Thanh Thuy) កជ៏ាជនជាបខ់ោទមាប កខ់ដលរត្វូានតុ្លាោរោត្ខ់ទារឲ្យជាបព់នននាោរចំនួន ៣ ឆ្នប  ំកនលះ ពីបទ «មានខចត្នា
បងកឲ្យមានរបរួសាប ម» ។ 

ខរបររមលួខោយ ថាច ់ជំខរឿន 
ខរោយពាីនរបោរសាលរកម

ឲ្យជាបព់នននាោរ ៤ ឆ្នប ចំខំពាះអបកនិពនន
របឆ្នងំខមម ះ ផ្លំ ថាញ់ ខងៀង (Pham 
Thanh Nghien) ោពីថ្ថ្ងទី ២៩ ខេ 
មកោ ឆ្នប  ំ ២០០៩ ពីបទ «ខឃ្លរនា
របឆ្នងំរោឌ ភាិល»  ដល់ថ្ថ្ងរុរកទ ី០៥ 
ខេកមភៈ អបកនពិននស្តរថីមាប កខ់ទៀត្ ខមម ះ 
រត្ងឹ ខាយ ថាញ ទវី (Tran Khai 
Thanh Thuy) រត្ូវានតុ្លាោររបជា
ជនខវៀត្ណាមរងាក ត្ ់  ដុង ោ (Dong 
Da) ោត្ខ់ទារឲ្យជាបព់នននាោរ ៣ ឆ្នប ំ
កនលះពីបទ «មានខចត្នាបងកឲ្យមានរបរួ
សាប ម» ។ ចំខណ្កបថីរបរ់អបកររី ទវី គឺ
ខលាក ដូ ា ត្ងឹ (Do Ba Tan) រត្ូវ
ទទួលខទារពយរួ ២ ឆ្នប ពំបីទខាងខលើ ។ 
មានរបសារនរ៍ាបV់OA រខមលង 

រហរដឌអាខមរកិ ខរោយពអីងគរវនាោរ
ានបញ្ចប ់ខមធាវ ីខៅ អាញ់ (Vu Anh) 
ត្ំណាងរគសួារជនជាបខ់ោទ ទាងំពីរ
ខាងខលើានឲ្យដឹងថា៖ «បងររី ទវី រត្ូវ
ានសាលរកម របោរឲ្យជាបព់នននា 
ោរ  ៤២ ខេ ចំខណ្កបង ត្ងឹ ជាបគុ់ក
ពយរួ ២ ឆ្នប ពំីបទ “មានខចត្នាបងកឲ្យមាន
របរួសាប ម” ។  
អបកររី ថាញ ទវ ី រត្ូវានោបេ់លួន

ោលពី ខេតុ្លា ឆ្នប  ំ២០០៩ ខរោយពី
អបកររីានខៅទីរកុង ហាយ ផុង (Hai 
Phong) ខដើមផខីមើលតុ្លាោរខវៀត្ណាម

ោត្ខ់ទាររកមុរកមមជនរបឆ្នងំខៅទី
ខនាះ ។ រកុមខៅរកមានខោទថា អបក
ររី និងបថីានវ៉យដំខៅខលើមនុរស ២
នាកខ់ៅមុេផធះរបរ់េលួនោលពីខេតុ្លា 
ឆ្នប ខំៅមញិ ។ ប៉ុខនថអបកររី ទវ ីានអះ 
អាងថារគសួារេលួនគជឺាជនរងខរោះខដល 
រត្ូវានខគវ៉យរបហារវញិខទ ។ 

អបកររី ថាញ ទវ ី គឺជាអបកនិពនន 
ខដលមានវណ្ត កមមរបរ់ោត្ ់ ជាអត្ទបទ
និយាយពរីងគមយុត្ថិ្ ម ៌ អំពអីបកខដល
រត្ូវានខគរបឹយកដី្លី ។ 
ោលពឆី្នប ខំៅ អបកររីរត្វូាន    

បណាថ ញរិទនិមនុរសខវៀត្ណាម ខដល
មានទសីាប កោ់រខៅរហរដឌអាខមរកិផថល់

ពានរងាវ នរិ់ទនមិនុរសឆ្នប  ំ២០០៩ ។ 
រកុមអងគោរ ោរពាររិទនិមនុរស

អនថរជាត្ាិនោត្ទុ់ក ោរោត្ខ់ទារ
អបកររី ថាញ ទវ ីកដូ៏ចជារកុមអបករបជា
្ិបខត្យយដថ្ទខទៀត្ កបុងខពលថ្មីៗ ខនះ គឺ
ជាោរោកព់ិនយ័របរ់រោឌ ភាិល រកុង 
ហាណូ្យ ខដើមផបីាំត្រ់ខមលងរបឆ្នងំ

និងរកមុចលនារបជា្ិបខត្យយ។ 
ជាមួយោប ខនះខដរ អងគោរទាំងខនះាន
រំណូ្មពរ ដល់រោឌ ភាិលខវៀត្ណាម 
ខោះខលងខោយោម នលកខេណ្ឍ  នូវរកុម
រកមមជនទាំងអរ់ខដលកំពុងជាបគុ់ក
ខៅខវៀត្ណាម ។ 
ផថល់បទរមាភ រនឹង VOA ខលាក 

Vincent Brossels ថ្នអងគោរពត័្ម៌ាន
ោម នរពំខដន RSF ខដលមានទសីាប កោ់រ 
ខៅទរីកុង ា៉ររិ របខទរាោងំាន
បចជ កថ់ា៖ «អងគរវនាោរមយួខនះ គឺ
ជាអំខពើអយុត្ថិ្ម ៌អវខីដលខបលកខទៀត្ខនាះ 
គឺអងគរវនាោរ ានោត្ខ់ទារចំខពាះ
អបកនិពនវ រត្ងឹ ខាយ ថាញ ទវ ី (Tran 
Khai Thanh Thuy) ពីបទ «មានខចត្ 
នាបងកឲ្យមានរបរួសាប ម» កបុងេណ្ៈ
ខដលអបកររី ជាជនរងខរោះរត្វូានខគ
វ៉យដំ រត្ូវោប ់និងោក ុ់ឃំ្លំង ។ ខនះ
ពិត្ជាអយុត្ថិ្មន៌ិងោម នរចច្ម»៌ ។ 
អបកនិពនវរបឆ្នងំ ផ្លំ ថាញ់ ខងៀង 

និង រត្នឹ   ខាយ ថាញទវី  រត្ូវានអងគ
ោរឃ្លល ំខមើលរិទនិមនុរស (H u m a n 
Rights Watch) ផថល់ពានរងាវ ន ់Hell-
man/Hammett  ខដលជារងាវ នក់ិត្ថ ិ
យរមយួររមាបអ់បកនិពនវ, អបកោ 
ខរត្ោល ហានខៅជុវំញិពិភពខលាកខដល
រត្ូវខ្វើទុកបុកខមបញ ពាកព់ន័នខរឿងនខយា 
ាយ ៕ 

ខលាក ដូ ា ត្ងឹ (Do Ba Tan) រត្វូទទលួខទារជាបគុ់កពយរួចនំនួ ២ ឆ្នប  ំនងិ អបកររី រត្ងឹ ខាយ ថាញ ទវី  (Tran Khai Thanh 
Thuy) រត្វូានតុ្លាោរខវៀត្ណាមោត្ខ់ទារឲ្យជាបព់នននាោរ ៣ ឆ្នប  ំកនលះ ពបីទ «មានខចត្នាបងកឲ្យមានរបរួសាប ម» ។ 

 ថ្មីៗ ខនះ ខវៀត្ណាមរសាបខ់ត្បខងកើនោររខំលាភរិទនិមនុរសបខនទមខទៀត្ និងករណី្រតឹ្បនថឹងរបពន័នរិកាអបរ់ ំករណី្អំខពើពុករលួយ រពមទាងំោរបំពុលបរសិាទ ន ខត្អាខមរកិខៅ
ខត្ខរបើកមមវ ិ្ ចីរោខដើមផបីញ្ឈបក់រណី្ទាងំខនះ ។ តាមខមើល ខវៀត្ណាមរបខហលជាពិាកនឹងខកខរបសាទ នភាពបចចុបផនប ខត្ ខលាកឯកអគគរដឌទូត្អាខមរកិ មខីឆល មឆី្នលាក ់ (Michael 
W.Michalak) របោខំៅទីរកងុហាណូ្យរងឃមឹថា  នឹងមានដំខណាះរសាយរបខរើរខ ើង ។ 

ខរបររមលួខោយ លី ោោ 
ខៅកបុងអងគរនបរីិទោខរត្មយួ 

ោលពថី្ថ្ងពុ្ទ ី ៣ កុមភៈ កនលងខហើយ 
ខលាក មខីឆល ានឲ្យដឹងថា អាខមរកិ
ខៅខត្ខរបើរារកមមវ ិ្ ីចរោ ខដើមផខីកខរប
សាទ នភាពរខំលាភរិទនិមនុរស ខៅខវៀត្
ណាម ខរពាះអាខមរកិយល់ខ ើញថា 
សាទ នភាពទាំងខនះ វ៉មនិខមនជាទរិខៅ
ខដលខវៀត្ណាមចងា់នខនាះខទ ។ 
ខលាក មខីឆល ានបចជ កថ់ា 

តាមោរចរោកនលងមក អាខមរកិខមើល
ខ ើញថា ខបើរបរិនជាខវៀត្ណាមមនិ
មានវបផ្មរិ៌ទនិខររភីាព និងរងគមរប 

ជា្ិបខត្យយខទ ខវៀត្ណាមពាិកនងឹខក
ខរបសាទ នភាពរពវថ្ថ្ងខនះណារ់ ខថ្ម
ទាំងោរខកខរបរបពន័នរិកាអបរ់ ំ ោរប ំ
ាត្អ់ខំពើពុករលួយ នងិោរខកលំអ     

បរសិាទ នផងខនាះ ។ 
ខពលខដលរត្វូានអបកោខរត្រួរ

ថា ខត្ើអាខមរកិអាចនឹងមានគនំាបអវីមួយ
្ងនជ់ាងខនះ ចខំពាះខវៀត្ណាមខទ ដូចជា

ោរោត្ប់នទយជំនួយជាខដើម។ ខលាក មី
ខឆល ត្បថា ខពលខនះ អាខមរកិខៅខត្
របោនយ់កោរចរោជាបនថ និងរងោ់ំ
ខមើលឥរយិាបថ្របរ់ខវៀត្ណាមរិន ។ 
ខលាក មខីឆល ានឲ្យដឹងបខនទមថា ឆ្នប ំ
ខនះជា ឱោរលែមួយខដលខវៀត្ណាម
គួរខត្បខញ្ចញរមត្ទភាពឲ្យខគឯងខ ើញ 
កបុងឋានៈេលួនជារបមុេ ថ្នរមាគមអា
ស៊ាន ខហើយរបខទរទាំង ១០ ជារមា 
ជិករមាគមអាស៊ានរុទនខត្ានរនា
ថា េលួននឹងេតិ្េោំរពារ នងិខោរពរិទនិ
មនុរសជាមូលោឌ ន ។ 
ខលាក មខីឆល ានរងកត្ថ់ា     

ទំនាករ់វ៉ងអាខមរកិ និងយួនខពលខនះ
ោន ់ ទំលំទូលាយខ ើង  ពឆី្នប ខំៅមញិ
អាខម  រកិគជឺារបខទរមនមុេខគ កបុង
ោរបណាឋ កទុ់នវនិិខយាគ កបុងរបខទរខវៀ
ត្ណាម ។ ខលាក មខីឆល បចជ ក់
បខនទមថា ោរយិាល័យពាណិ្ជជកមម និង
រកុមហុ៊នវនិិខយាគមួយចំនួន របរ់អាខម
រកិកម៏ានោរារមភផងខដរ អំពសីាទ នភាព     
ចំខពាះមុេខៅយួន និងបចែ ពខរងៀង
ចាប ់ថ្នរោឌ ភាិលយួនរឋីពីត្ថ្មលទំនិញ 
ខត្ខលាកមានរងឃមឹថា ោល់ដំខណាះ
រសាយនឹងមានភាពរបខរើរខ ើង ៕  

ឯកអគគរដឋទតូអាក្មរកិ អំពាវនាវក្វៀតណាមឲ្យបញ្ឈបជ់ាបនាា នន់ូវករណីរកំ្ោភ្ទិធមនុ្ស 

 ខលាក Michael W.Michalak 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ រោច ខែមាឃ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៥ 

ក្វៀតណាម 

ក្វៀតណាមក្បរជាា ថា នឹងក្ធវើោរបស្តកា បរកមុរបតិកិរយិា 
កបុងថ្ថ្ងេួបឆ្នប ទីំ ៨០ ថ្នោរបខងកើត្បកសកុមមុយនិរថខវៀត្ណាម ០៣ កុមភៈ ១៩៣០ - ០៣ កុមភៈ ២០១០ ខលាក ណុ្ង ឌឹក ម៉ាញ់ អគគខលខា្ិោមជឈមិបកសកុមមុយនិរថខវៀត្ណាមាន

ខថ្លងថា  រោឌ ភាិលរបរ់ខលាក នឹងបថូរផ្លថ ចរ់បឆ្នងំោល់ទខងវើទាងំឡាយណារបរ់ពួកជនរបតិ្កិរយិា ខដលខត្ងខត្ឆកឱ់ោរបខងកើត្នូវចលនាទាមទារឲ្យមានរបបខររនិីយម ពហុបកស 
ទាញយកផលរបខយាជនពី៍បចែ របជា្ិបខត្យយ រិទនិមនុរស កបុងទិរខៅផថួលរលំំរបបកសកុមមុយនិរថ ។ 

ខរបររមលួខោយ កូនខេមរ 
ខមដឹកនាំកពូំលថ្នបកសកុមមុយនិរថ

ខវៀត្ណាម ានរខមថងនូវោរខបថជាញ ចិត្ថ
របរ់េលួននាខពលថ្មីៗ ខនះថា នងឹខ្វើោរ
របឆ្នងំ ជាោចខ់ាត្ចំខពាះអវីខដលរោឌ ភិ
ាល របរ់េលួនានោត្ទុ់ក «កមាល ងំថ្ន
ពកួររត្វូ» ខដលពួកខគជានិចចោល 
ខត្ងខត្ខកងចខំណ្ញផលរបខយាជនអ៍ំពី
ពាកយថារបជា្ិបខត្យយនិងរិទនមិនុរស 
ខដើមផបីងខូចដល់ខករ ថខ៍មម ះបដវិត្ថនប៍កស
កុមមុយនិរថខវៀត្ណាម ។ 
របភពពីទភីាប កង់ារពត័្ម៌ានាោងំ

AP ានដកររងរ់មថខីលាក ណុ្ង ឌឹក 
ម៉ាញ់  ខមដឹកនាំបកសកុមមុយនរិថខវៀត្
ណាមយ៉ាងដូខចបះ គឺមុនមួយថ្ថ្ងខដលខវៀ
ត្   ណាម នឹងខរៀបចំរឮំកេបួអនុរាវរ ី
យ ៍ ៨០ ឆ្នប ថំ្នោរបខងកើត្បកសោលពីថ្ថ្ង
អងាគ រ ៍រាថ ហ៍ខនះ ។  
ខៅកបុងរុនធរកថា របរ់ខមដឹកនាំ

បកសកុមមុយនិរថខដលកំពុងោនអ់ណំាច
របូខនះ មានមយួឃ្លល ាននិយាយថា   
«ខវៀត្ណាមនងឹបថូរផ្លថ ច ់ ខដើមផរីបឆ្នងំោល់
ទខងវើទាងំឡាយណា របរ់ពកួជនរបត្ិ

កិរយិា ខដលខត្ងខត្ឆកឱ់ោរបខងកើត្នូវ
ចលនាទាមទារ ឲ្យមានរបបខររនីយិម   
ពហុបកស ទាញយកផលរបខយាជនព៍ី
បចែ របជា្បិខត្យយ រិទនមិនុរស ខដើមផ ី
ជាទរិខៅផថួលរលំំរបបកសកុមមុយនរិថ»។ 
ខលាក ណុ្ង ឌកឹ ម៉ាញ់ (Nong 

Duc  Manh)  ានខថ្លងយ៉ាងខនះ 
ខរោយខពលតុ្លាោរមួយកបុងទរីកុងថ្រព 
នគរានោត្ខ់ទាររកមុរកមមជនរបជា
្ិបខត្យយ ៤ របូពបីទ “ខ្វើរកមមភាព
កបុងទរិខៅផថួលរលំំរដឌោរខវៀត្ណាម” 
រកុមអងគោរឃ្លល ំខមើលរិទនិមនុរស 

(Human Rights Watch) ខដលាន
តាមោនសាទ នោរណ៍្ កបុងរបខទរខវៀត្
ណាមានរនបោិឌ នថា ករណី្ខដលតុ្ 
លាោរខវៀត្ណាម ានផថនាធ ខទាររកុម
អបកមានទរសនៈផធុយខនាះ គឺបងាែ ញ
យ៉ាងចារ់អំពោីររខំលាភរិទនិមនុរស
ោនខ់ត្ខាល ងំខ ើងៗ កបុងរបខទរខវៀត្
ណាម ។ សាលរកមរបរ់តុ្លាោររកុង
ថ្រពនគរានរខរមចោកខ់ទារពី៥ ខៅ 
១៦ ឆ្នប  ំ ចំខពាះរកុមអបករបជា្បិខត្យយ
ទាំងខនះ រមួមានខលាក ខ  កុង ឌញិ 
(Le Cong Dinh) ខងវៀ៉ង ខត្ៀន រត្ងុ 
(Nguyen Tien Trung) រត្នឹ ហវនិ យុីវ
្កឹ (Tran Huynh Duy Thuc) និង
ខលាក ខ  ថាងំ  ុង ។ 
ោលពថី្ថ្ងទី ២៩ ខេមកោ ឆ្នប  ំ

២០១០ កនលងខៅខនះ រហគមនអ៍នថរ
ជាត្ិ ខដលមានរហភាពអុឺរ ៉បុ និងអាខម
រកិ ានខចញខរចកថខីថ្លងោរណ៍្ខោយ
ខថាក លខទារជាខាល ំង ចខំពាះោរោត្់
ខទារចំខពាះអបកររី ផ្លម ថាញ់ ខងៀង 
ខដលជារកមមជនរបជា្ិបខត្យយ ពីបទ 
“ផសពវផាយ និងខឃ្លរនារបឆ្នងំរោឌ ភ ិ

ាលខវៀត្ណាម” ។ 
កបុងរុនធរកថាដខដលខនាះខលាក 

ណុ្ង ឌឹក ម៉ាញ់ ានពពិណ៌្នាបខនទម
ខទៀត្ថា កនលងមកបកស និង រដឌានយក
ចិត្ថទុកោកខ់លើោរខោរពរបត្ិបត្ថិ តាម
សារនា ខហើយានបខងកើត្ឲ្យមាន
ខោលនខយាាយ ខដើមផធីានារិទនខិររ ី
ភាព នងិជខំនឿសារនារបរ់ពួកសារ 
និកជន ។ ប៉ុខនថរកមមភាព ជខំនឿ      
សារនាទាងំអរ់ខនះ គឺរទិត្ខរោម
ចាបថ់្នរបខទរខវៀត្ណាម ។ ខលាក
ានរងកត្់្ ងនថ់ា ៖ «របឆ្នងំោចខ់ាត្
ោល់ោរខឆលៀត្ឱោរខកងចខំណ្ញពផីល
របខយាជនជ៍ខំនឿសារនា ខដើមផបីខងកើត្ឲ្យ
មានរកមមភាព អបយិជខំនឿណាមយួ 
របរពតឹ្ថនូវអំខពើេុរចាប ់ នងិខោល
នខយាាយរដឌ ឬ ចលនាបខំបកបាំក់
របជាជន ខបងខចកជនជាត្ិ ឬកប៏ងកឲ្យ
មានមហនថោយដល់រនថរុិេជាត្»ិ ។  
រភាអុរឺ ៉បុ និងឯកអគគរដឌទូត្រហ

រដឌអាខមរកិរបោំទរីកងុហាណូ្យ ាន  
រខមថងោររពយួារមភជាខាល ងំ េណ្ៈ
ខដលថ្មីៗខនះ ខវៀត្ណាមរខមថងអាកបផ

កិរយិារបរ់េលួន ខោយខ្វើោរបស្តងាក បខៅ
ខលើរកមមជនរបជា្ិបខត្យយ ឲ្យាន
មុនខពលមហារនបាិត្បកស ខដលនឹង
ខរៀបចំនាខពលខាងមុេខនះ ។ ជាទូខៅ
បកសកុមមុយនិរថ ខដលកំពុងខោថ បោថ ប់
អំណាចបចុបផនប មានរិទនិរខរមចោល់
ភារកចិចខៅកបុងកងជរួរោឌ ភាិល ។ 
ជាមួយោប ខនះខដរ គណ្ៈកមាម ្ិោរ

មជឈមិបកសកុមមុយនរិថចនិ កា៏នខផញើសារ
លិេិត្ ខដើមផចូីលរមួអបអរសាទរកបុងឱ
ោរេបួអនុរាវរយី ៍ ៨០ ឆ្នប  ំ ថ្នោរ
បខងកើត្បកសផងខដរ ។ ខៅកបុងសារលិេិត្
ខនាះានររខររថា ក ុំងខពល ៨០ឆ្នប ំ
មកខនះ បកសកុមមុយនរិថខវៀត្ណាមាន
បខរមើដល់របជាជនរខំោះរបជាជន ឯក
ភាពជាត្ិ និងទទលួានខជាគជយ័ដ៏្ ំ
ខ្ងកបុងោរកសាងរបខទរជាត្ិ ។ សារ
លិេិត្ខនះ ានររខររបខនទមខទៀត្ថា 
រដឌចិន និង របជាជនចិនជានិចចោល
ខមើលខវៀត្ណាម និងរបជាជនយួនថា
ជាមហាមតិ្ថដយូ៏រអខងវងរបរ់េលួន ៕  

ខលាក ណុ្ង ឌកឹ ម៉ាញ់ អគគខលខា្ោិរ
បកសកុមមុយនរិថខវៀត្ណាម  ។ Wikipedia 

 រដឌមស្តនថរីករួងហិរញ្ដ វត្ទុនិងអបកទទួលេុររត្វូ្នាោរកណាថ លថ្ន រកមុរបខទរ G7 ានខបើករមយ័របជំុោលពីថ្ថ្ងរុរកមសលិមញិខៅទីរកងុ Iqaluit ឋតិ្ខៅខបក៉ខាងខជើងថ្ន
របខទរោណាោ ខដើមផពិីភាកានិងរះិរកដំខណាះរសាយខៅេណ្ៈខដលទីផារហិរញ្ដ វត្ទុពិភពខលាកកំពុងជួបនឹងវបិត្ថយ៉ិាងខាល ងំោល  ។  

ខគានាត្ទ់ំនុកទុកចិត្ថ ខៅខលើ
សារៈរំខានថ់្នជំនួបរកុមរបខទរ G7 
ោនខ់ត្ខាល ំងខ ើងៗ ។ ជាពិខររខៅ  
េណ្ៈខដលមហាអំណាចខរដឌកិចចចិន
កំពុងបខញ្ចញបងាែ ញ មហិទនឫិទនរិបរ់
េលួនជាកច់ារ់ខ ើងៗ ។ របខទរចិន
នឹងោល យខៅជាមហាអណំាចខរដឌកិចច
ទី២កបុងខលាកខៅចុងឆ្នប ខំនះ ខោយឈរ
ខៅពីមុេរបខទរជប៉ុន ។  ខហើយមូល
ខហតុ្មួយខទៀត្គឺជំនួប ថ្នរកុមរបខទរ
G20 ខដលមានរបខទរកំពុង អភវិឌណន៍
រំខាន់ៗ ចូលរមួានទទួលខជាគជយ័
ោនខ់ត្ខរចើនខ ើងៗ ។ ខោយខហតុ្ថា 
ខៅរោខដលពិភពខលាកកំពុងមានវបិត្ថិ
ខរដឌកិចចនិងវបិត្ថហិិរញ្ដ វត្ទុ ្ងន់្ ងរខបប
ខនះ ខគពំុអាចរខរមចអវីៗខោយោម នោរ
ចូលរមួពីរំណាកម់ហាអំណាច ខរដឌ
កិចចថ្មីៗដូចជារបខទរចិន របខទរ
ឥណាឍ  ឬរបខទរខរបរីុលានខ ើយ ។ 
 គួរកត្រ់មាគ ល់ថា ជំនបួថ្នរកុមរបខទរ
G7 ខដលឋតិ្ខៅខរោមអ្ិបត្ីភាពថ្ន

របខទរោណាោខនះ ខគខ ើញមានោរ
ចូលរមួពរំីណាករ់ហរដឌអាខមរកិ រប 
ខទរជប៉ុន និងរបខទរអឺរ ៉បុរំខាន់ៗ
បួនខទៀត្គរឺបខទរអាលលឺមង៉ ់ របខទរ
ាោងំ របខទរអុីតាលីនិងរបខទរ
អងខ់គលរ ។ ខហើយមូលនិ្រិបូយិវត្ទុអនថរ
ជាត្ ិ ្នាោរពិភពខលាក និងគណ្ៈ
កមមោរអឺរ ៉បុកា៏នរត្ូវខគអខញ្ជ ើញឲ្យមក
ចូលរមួរបជុំផងខដរ ។ 
ជាមួយវបិត្ថខិរដឌកចិច និងវបិត្ថហិិរ 

ញ្ដ វត្ទុពិភពខលាក ដខ៏រន្ងន់្ ងរខដល
កំពុងខកើត្មានបចចុបផនបខនះ ជំនបួថ្នរកុម
របខទរ G7 ខៅរបខទរោណាោអាច
ជួយ ផថល់ដំខណាះរសាយេលះ ឲ្យវបិត្ថិ
ខរដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុខដលទីផារភាគ
ហុ៊នកំពុងខត្ភយ័រលនខ់សាល  ។ ទីផារ
ហិរញ្ដ វត្ទុភយ័ខឆ្នខឡា កព៏ីខរពាះខត្ខគ
រខងកត្ខ ើញខរដឌកិចច ថ្នរបខទរអភ ិ   
វឌណនក៍ំពុងរពួយារមភ ខោយខហតុ្ខត្
ោម នកំខណ្ើ នខរដឌកចិច ខហើយនិងខោយ
ខហតុ្ខត្សាទ នភាព ថ្នហិរញ្ដ វត្ទុសាធា     

រណ្ៈថ្នរបខទរអឺរ ៉បុមួយចំនួនមានឧន 
ភាពយ៉ាងខរន្ងន់្ ងរ ។ មានជាអាទ ៍
របខទរ Grèce របខទរ Portugal 
និងរបខទរ Espagne ។ 
បចែ ហិរញ្ដ វត្ទុដខ៏រនយ៉ាបយុ់ឺន 

ខដលរបខទរ Grèce កំពុងរត្វូរបឈម
មុេ ខហើយនិងនាទខីដលរហភាពអឺរ ៉បុ
និងមូលនិ្រិបូយិវត្ទុអនថរជាត្រិត្វូ ខដើរត្ួ
ខដើមផជីួយ រះិរកោរខោះរសាយកា៏នរត្ូវ
ជំនួបថ្នរកុមរបខទរ G7 ខៅរបខទរោ
ណាោខលើកយកមកពិភាកាផងខដរ។ 
រដឌមស្តនថរីករួង ហិរញ្ដ វត្ទុជប៉ុនឯ

ខណាះ ខគានរបោរឲ្យដឹងនាឱោរ
ជំនួបថ្នរកុមរបខទរ G7 ោលពមីសលិ
មញិថា ទរីកុងតូ្កយតូាមឃ្លល ំខមើលសាទ ន
ភាព ថ្នខរដឌកិចចចិនយ៉ាងយកចិត្ថទុក 
ោក ់ខោយខហតុ្ថាជប៉ុនរមាគ ល់ខ ើញ
ខរដឌកិចចចិន ានបងាែញ ញឲ្យខ ើញ   
លកខណ្ៈេលះដគ៏ួរឲ្យារមភ ។ មានដូចជា
លកខណ្ៈ ថ្នខរដឌកិចចខដលរមផណ៌ូ្
ខោយ bulle spéculative ឬខរដឌកិចច

ខដលមានេយល់បំខា៉ងរបខហាងកបុងថ្ន
ោរទិញលកខ់កងយក ចំខណ្ញខដល
អាចផធុះខបកខៅខពលណាមយួ ។ រូម
គូរបចជ កថ់ា ខរដឌកចិចជប៉ុនជាខរដឌ
កិចចមានោរពឹងខផែកខាល ំងខៅខលើោរនាំ
ខចញ ខៅលកខ់រៅរបខទរ ជាពិខររ
របខទរចិន និងរបខទរអារីុកំពុងអភ ិ  
វឌណន ៍។ 
ខៅកបុង ជំនួបថ្នរកុមរបខទរ G7

ខនះ ខគាននាោំប រះិរក ”យុទនសាស្តរថ
ររមាបខ់ពលខរោយវបិត្ថិ” ។ វបិត្ថខិរដឌ
កិចចនិងវបិត្ថហិិរញ្ដ វត្ទុពិភពខលាកខដល
ានត្រមូវឲ្យពួកខគខរៀបចឲំ្យមានខផនោរ
ររមាបជ់ំរញុឲ្យមានកំខណ្ើ នខរដឌកចិច
ខដល រត្វូចំណាយអរ់រាកយ៉់ាងខរចើន
រននឹករនាន ប ់។ ខហើយរកុមរបខទរG7
ខទៀត្ខសាត្មានរាកប់ំណុ្លដល់ខៅ
ជាង៣មុនឺពានល់ានដុលាល រ ខដលកបុង
ខនាះខគខ ើញមានរបខទរអុីតាលីខដល
មានឧនភាពហិរញ្ដ វត្ទុ សាធារណ្ៈដគ៏ួរ
ឲ្យារមភ ។ ចំខណ្ករាកប់ំណុ្លរបរ់

រហរដឌអាខមរកិ របរ់របខទរជប៉ុនឬ
របខទរអងខ់គលរកម៏ានចំនួនខកើនខ ើង
ដខ៏រចើនមហិមា ខដលខគពំុខដលខ ើញ
ខសាះខ ើយ ។ រឯីបចែ រាក ់  yuan 
ចិន  ខដលខគយល់ថា មានត្ថ្មលទាប
ខពក ខហើយខដលាននាឲំ្យមានោរ
ទិខត្ៀនយ៉ាងខាល ំង ពរំីណាករ់បខទរ
អភវិឌណន ៍ កា៏នរត្ូវខគខលើកយកពិនិត្យ
ខមើលផងខដរ ៕ RFI 

ោរភយ័រលនខ់សាល ថ្នទផីារភាគហុ៊នោល យ
ជារមាព ្មយួបខនទមខទៀត្ខៅខលើជនំបួ
រកមុរបខទរ G7 ។ Reuters  

ជំនួបព្នរកុមរបក្ទ្ G7 និងវិបតរិទីផារភាគហ៊ុន 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ រោច ខែមាឃ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៦ 

រពះពុទធសា្នា 

អំពីរពះពុទធសា្នាក្ថរវាទខ្មមរក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម  

ខោយ ថាច ់របជីា ខគឿន 
អពំពុីទនសារនាខថ្រវ៉ទ៖ 
ពាកយថា «ខថ្រវ៉ទ» ជាភាសាាលី 

(थेरवाद) មាននយ័ថា «ពាកយរបរ់រពះ 
ខថ្រៈ» ឬ ជាសាលាពុទនិករិកា មួយ 
ខដលានបខងកើត្ខ ើងខោយរពះខមាគគលិ
បុត្ថត្រិសខៅរបខទរឥណាឍ  ។ ខរោយ
មកខៅឆ្នប  ំ២៥០ មុនរគឹរថរកោជ រពះ
មហិនធាននាំមកផសពវផាយខៅរបខទរ
ររីលងាក  និងរត្វូានរពះមហាខថ្រថ្នវត្ថ
មហាវហិារ រកាយ៉ាងខាជ បេ់ជួន ។  
ខយាងតាម វចនានុរកមខេមរ ខដល

ានខរៀងនិងចងរកង ខោយរខមថច រពះ
រងឃោជ គណ្ៈមហានោិយ ជួន ណា
ត្ ខជាត្ចដ ខណា  ខាះពុមពខោយពុទន
សារនបណ្ឍិ ត្យ កបុងឆ្នប  ំ ១៩៦៨ ាន
ពនយល់ពាកយ «ខថ្រវ៉ទ» ថា៖ 
ខថ្រវ៉ទ ( ខថ្រៈវ៉ទ ) ន. ( ា,; រំ. 

ស្ថវរិវាទ ) ពាកយរបរ់រពះខថ្រៈឬពាកយ
ខដលរពះខថ្រៈនយិាយ ។ រពះថ្រត្បិដក 
ជាពុទនវចនៈ ខដលរពះខថ្រៈជារពះអរហនថ
ទាំងឡាយ ខលាកានខលើករងាគ យនា 
ខរៀបខរៀងទុកឲ្យខៅខទៀងទាត្ត់ាមភារិត្
របរ់រពះរមាម រមពុទនមនិឲ្យខ លៀងឃ្លល ត្ 
កខ៏ៅថា ថេរវាទ ខដរ : ថោកអ្នកប្រ 
ប្រឹត្តកានត់ាមថេរវាទ គឺខលាកខដល
របរពឹត្ថោនត់ាមលំអានខរចកថី កបុងរពះ
ថ្រត្បិដក ។ ព. ផធ. អាចរវិាទ ។ 
ពុទនបររ័ិទខៅជុំវញិរកលខលាក 

មានរបមាណ្ ៧០% ភាគខរចើនជារបជា
ជនថ្នទវីបអារីុភាគអាខគមយ ៍ ដូចជារប 
ខទរកមពុជា ថ្ថ្ ងដ ៍ ឡាវ   ភូមា និង 
កមពុជាខរោម (ភាគខាងត្ផងូថ្នរបខទរ
ខវៀត្ណាម) មានោររបត្ិបត្ថខិោយជន
ជាត្ិខេមរខរោម ។ ខរៅពីខនាះ ខៅបរចិម
ទិរថ្នរបខទរចិន កម៏ានវត្ថអាោមខោ   
រពរពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ ខោយរកុម
ជនជាត្ិភាគត្ិច Shan និង Tai, ខៅ 
Bangladesh មានោរខោរពខោយរកុម
ជនជាត្ិភាគត្ិច Baruas, Chakma 
និង Magh រពមទាងំមានោររបត្ិបត្ថិ
ខៅ Malaysia និង Indonesia ផងខដរ 
និងកំពុងខត្មានជំខនឿយ៉ាងដុះោល ខៅ 
Singapore និងខៅបរចឹមរបខទរ 
(Western World) ខទៀត្ផង ។ 
បចចុបផនប រពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ 

មានបររ័ិទរបមាណ្ ១០០ លាននាក់
ខៅជុវំញិរកលខលាក  ខហើយថ្មីៗខនះ 

រពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ ានរត្វូោក ់  
ឬរ និងមានជីវតិ្ខ ើងវញិខៅភាគខាង 
លិចថ្នរបខទរឥណាឍ  ខរោយពីមានោរ
ធាល កចុ់ះោលពអីត្ីត្ោល ។ 
របវត្ថិថ្នោរផាយរពះពុទនសារនា

ខថ្រវ៉ទចូលខដនដកីមពុជាខរោម៖ 
ជនជាត្ិខេមរខៅកមពុជាខរោមជាអបក

ខោរពរបត្ិបត្ថិតាមរពះពុទនសារនាខថ្រ 
វ៉ទតាំងពីយូរលងណ់ារ់មកខហើយ ដូច
ជាពលរដឌខេមរខៅរបខទរកមពុជាខដរ ។ 
ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ រត្ូវានផសពវផាយ

ចូលខដនដកីមពុជាខរោម ខៅមុនរមយ័
អាណាចរកនគរភប ំ ( គ. រ. ៦៨ ដល់ 
គ. រ. ៥៥០ ) និងានរត្ូវរពះមហា   
កសរត្ខេមរទទលួសាគ ល់ជាសារនារបរ់
រដឌខៅរត្វត្សរទ៍ ី១៣ ។ ខៅរត្វត្សរទ៍ ី
១៩ ( គ. រ. ១៨២១ ) រពះពុទនសារ 
នាខថ្រវ៉ទខេមរខរោម ខៅខដនដកីមពុជា 
ខរោមរត្វូានខរថចយួនខមម ះមញិម៉ាង 
(Minh Mang :1820-1840) ពាយាម
រលំាយ ឲ្យោល យខៅជារពះពុទនសារនា
មហាយានតាមជនជាត្ិយនួកបុងខោល

បំណ្ងរលំាយពូជសារនជ៍នជាត្ខិេមរ
ខៅកមពុជាខរោមឲ្យោល យជាយួន ។ 
ខរោយថ្ថ្ង ០៤ ខេមថុិ្នា ឆ្នប  ំ

១៩៤៩  កមពុជាខរោមរត្ូវានាោងំ
ោត្ខ់ចញពីរពះោណាចរកកមពុជា ខហើយ
ោកប់ញ្ចូ លជាចណុំ្ះខរថច ាវ ោយ 
( Bảo Đại ) របរ់ខវៀត្ណាម ជនជាត្ិ
ខេមរខរោម និងពុទនសារនាខថ្រវ៉ទរបរ់ 
ពួកខគរត្វូានឋតិ្ខៅខរោមោររត្ួត្រតា 
របរ់ខវៀត្ណាមរហូត្មកដល់រពវថ្ថ្ង ។ 
ក. ោរផសពវផាយរពះពុទនសារនា

ខថ្រវ៉ទចូលខដនដរុីវណ្ត ភូម ិ៖ 
រពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទានចូល

មកដល់របខទរកមពុជាខៅកបុងពុទនរត្
វត្សរទ៍ី ៣ ( ព. រ. ២៥០ ) ខោយ
រំអាងខៅខលើរបវត្ថសិាស្តរថ ថ្នរពះាទ 
អខសាកោជ ថ្នរបខទរឥណាឍ  ខដលរពះ
អងគជាមហាពុទនសារនូបត្ទមភកម៍ួយអងគ
ខោរពរពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ នងិាន
ខ្វើោរបញ្ជូ នរមណ្ទូត្ពីរអងគ គរឺពះ 
ខសាណ្ខត្ទរ (Sonatthera) និង ឧត្ថរខត្ទរ  
(Uttaratthera) មកផសពវផាយរពះពុទន
សារនាខៅខលើខដនដរុីវណ្ត ភូម ិ។ 
របវត្ថិថ្នោរផសពវផាយរពះពុទនសា 

រនាខនះ មានដណំាលថា ខរោយខពល
រពះមហាខថ្រ ទាងំឡាយខៅកបុងមណ្ឍ ល
ពុទនសារនា ានខ្វើត្ត្ិយរងាគ យនា 
(Third Buddhist Council) រចួខហើយ 
ខៅកបុងជមពូទវីប គឺកបុងរបខទរឥណាឍ កបុង 
ពុទនរវត្សរទ៍ ី ៣ ( ព. រ. ២៥០ ) 
ខរោមោរឧបត្ទមភ ពីរពះាទ្មាម ខសាក 
(Asoka) រពះមហាខថ្រមយួរពះអងគនាម
ខមាគគលិបុត្ថត្រិសៈ (Moggalibuttissa) 
ានោត្ខ់ចងបញ្ជូ នរពះខថ្រៈពរីអងគ គឺ
រពះខសាណ្ខត្ទរ នងិ រពះឧត្ថរខត្ទរខចញពី
ជមពូទវីប (ឥណាឍ ) ខៅផាយរពះពុទនសា 
រនាខៅរុវណ្ត ភូម ិកបុងរពះោជូបត្ទមភថ្ន
រពះមហាកសរត្នាម អខសាក ដខដល ។  
រុវណ្ត ភូម ិ ពមុីនគជឺាអាណាចរក

របរ់ខេមរ ខត្បចចុបផនប គឺជារបខទរមួយ
ចំនួនដូចជា កមពុជា ខដនកមពុជាខរោម 
(Kampuchea-Krom or Southern  
of Vietnam) ភូមា (Burma) ថ្ថ្ ងដ៍
(Thailand)  លាវ (Laos)  និង Malay 
Peninsula ជាខដើម ។ 
េ. ោរទទលួសាគ ល់ពុទនសារនា

ខថ្រវ៉ទជា សារនារបរ់រដឌខៅអាណា
ចរកខេមរ៖ 
រត្វត្សរទ៍ ី ១៣ រពះពុទនសារនា

ខថ្រវ៉ទ ានរត្វូោល យជាសារនារបរ់
រដឌថ្នរពះោជាណាចរកកមពុជា ។ 
រពះាទជយវរ មន័ ទី ៧ ានបញ្ជូ ន

បុរត្របរ់រពះអងគរពះនាម ត្មលិិនធ 
(Tamilinda) ខៅររីលងាក  (Sri 
Lanka) និងានបរួជារពះរងឃពុទន
សារនាខថ្រវ៉ទ ខដើមផរិីកាគមពរីភាសា
ាលីខៅទខីនាះ ។ ខរោយមក រពះខថ្រៈ
ត្មលិិនធ ាននមិនថរត្ បម់ករបខទរ
កមពុជាវញិ    

( ត្ខៅទពំរ័ទី ៧ ) 

 ពុទនបររ័ិទថ្នជនជាតិ្ទាងំអរ់កបុងរកលខលាកមានរបមាណ្ជាង ១០០ លាននាក ់ កបុងខនាះ មានជនជាតិ្ខេមរខរោមមានរបមាណ្ជាង ៨ លាននាក ់ជាអបកោនរ់ពះពុទន
សារនាខថ្រវ៉ទ និងមានវត្ថអាោមរបមាណ្ជាង ៥០០ វត្ថខៅកមពុជាខរោម ខត្បចចុបផនប រោឌ ភាិលខវៀត្ណាមទទួលសាគ ល់មានខត្ ៤៥០ វត្ថប៉ខុណាត ះ កបុងខនាះ វត្ថរមផរួរងស ី( រមផរួ ) 
ឋតិ្កបុងខេត្ថរពះរត្ពាងំ ានកខកើត្ខ ើងកបុង គ. រ. ៣៧៣ ។  ខនះបចជ កឲ់្យខ ើញថា ខេមរខរោមជាជនជាតិ្មយួខដលមានវយ័ចំណារ់ជាងខគខៅខដនដីកមពុជាខរោម ឬ ភាគខាង
ត្ផងូថ្នរបខទរខវៀត្ណាម និងជាជនជាតិ្មយួខដលមានរនថភិាពយកមាោ៌រពះពុទនសារនាខ្វើជាថាប លជីវតិ្ និងខ្វើជាមណ្ឍ លររមាបព់រងឹងពរងីករកាោរពារជាតិ្ខេមរឲ្យានគងវ់ងស
រហូត្ដល់រពវថ្ថ្ង ។  

រពះវហិារវត្ថរមផរួរងស ី( រមផរួ ) ឋតិ្កបុងភូមតិាខៅ  ុរំកសំាង ររកុកពំងស់ាព ន ខេត្ថរពះរត្ពាងំ ។ 
វត្ថខនះកខកើត្ខៅឆ្នប  ំគ. រ. ៣៧៣ ។ 

រពះវហិារវត្ថរំខោងឯក  រទិត្ខៅកបុងរងាក ត្ខ់លេ ៨ ទីរមួខេត្ថរពះរត្ពាងំ ។ វត្ថខនះកខកើត្ខៅឆ្នប  ំគ. រ. ៦៤២ ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tai
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Barua
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakma
http://en.wikipedia.org/wiki/Magh_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Buddhist_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Laos
http://en.wikipedia.org/wiki/Malay_Peninsula
http://en.wikipedia.org/wiki/Malay_Peninsula
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamilinda&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka


សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ រោច ខែមាឃ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៧ 

រពះពុទធសា្នា 
( ត្មកពទីពំរ័ទី ៦ )   ខោយនាំមក

នូវរបថ្ពណី្ និងគមពរីរពះពុទនសារនា
ខថ្រវ៉ទ ខដលរពះអងគទទលួានោរ
រិកាខៅររីលងាក មករបត្សិាទ នកបុងរពះ
ោជាណាចរកអងគររហូត្ដល់រពវថ្ថ្ង ។ 
ឥទនិពលដខ៏ាល ំងោល  ថ្នពុទនសារនា

ខថ្រវ៉ទខៅររីលងាក  គឺ «រចច្ម»៌ និង 
ោររបត្ិបត្ថយ៉ិាងខាជ បេ់ជួនចំខពាះវនិយ័ថ្ន
រពះពុទនសារនា ានខ្វើឲ្យពុទនសារ 
នាខថ្រវ៉ទានទទួលខជាគជយ័ ខៅខលើ 
រស្តងាគ ម ខដលានបងកខ ើងខោយរកុម
ទម ិ ខដើមផខី្វើឲ្យពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ
វនិារសាបរូនយកបុងរត្វត្សទ ី៩ និងទ ី
១០ ខៅររីលងាក  ។  ខនាះគ ឺោរត្រូ៊
មួយខដើមផខី្វើឲ្យរពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ 
មានោរររ់ោនខ ើងវញិ គខឺរោយពី
មានោរផសពវផាយ ខៅដល់ពុទនបររ័ិទ
ខៅជុវំញិរកលខលាក ដូចជាខៅភូមា 
(Burma) មងថ្ម ៉ (Chang Mai)  
រពះោជាណាចរកមន (The Mon 
Kingdoms) ឡាណា  (Lana)  
រុខខាទយ័ ( Sukothai) លាវ (Laos) 
កមពុជា (Cambodia) និង ខដន ដីកមពុជា
ខរោម(Kampuchea-Krom)ផងខដរ ។ 
១០ ឆ្នប  ំ ខរោយខពលរពះខថ្រៈ ត្មិ

លិនធ ាននិមនថរត្ បម់កកមពុជា រពះ
អងគ គឺជារពះមហាខថ្រមួយរពះអងគខដល
មានរមត្ទភាពកបុងោររគបរ់គង និងប ំ
បួរកុលបុរត្ខេមរ ឲ្យបនថវងសរពះពុទន
សារនាគណ្ៈខថ្រវ៉ទខហើយានខ្វើោរ
ខណ្នាំរកមុអបកខោរពពុទនសារនាមហា
យានពមុីនឲ្យរត្ បម់កខោរពរបត្បិត្ថ ិ
តាមពុទនសារនាខថ្រវ៉ទវញិនិងមានោរ
របត្ិបត្ថយ៉ិាងរបខរើរ ។ 
ខោយរំអាងខៅខលើរបភពខាង

ខលើ ខយើងអាចរនបិោឌ នានថា រពះពុទន
សារនាខថ្រវ៉ទ ានផសពវផាយចូល
ខដនដកីមពុជាខរោម ខៅកបុងពុទនរត្វត្សរ ៍
ទី ៣  ខត្ខៅមនិទានម់ានភាពរកីចខរមើន
ខៅខ ើយ  ។   លុះដល់រត្វត្សរទ៍ ី១៣ 
ថ្នរគឹរថរកោជខទើបមានភាពរកីចខរមើន 
ានទលួសាគ ល់ជាសារនារបរ់រដឌ ។  
ររបុខរចកថខីាងខលើមកខ ើញថា 

រពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរខរោម ាន
រត្ូវផាយចូលខដនដីកមពុជាខរោម មាន
អាយុោលដណំាលោប  នឹងកមពុជាខដរ 
ខរពាះថា ខពលខនាះ កមពុជាខរោមគឺជា
ខដនដមីួយភាគ ឋតិ្ខៅខរោមោររគប ់
រគងរបរ់អាណាចរកខេមរ ។     
គ. ោរោត្ផ់្លថ ចរ់ពះពុទនសារនា

ខថ្រវ៉ទខេមរខរោមខចញពរីបខទរកមពុជា៖ 
ខរោយពាីោងំានរបគល់កមពុជា

ខរោមខោយេុរចាបឲ់្យខៅខវៀត្ណាម 
ខៅថ្ថ្ងទី ០៤ ខេមថុិ្នា ឆ្នប  ំ១៩៤៩ ខនាះ
មក ទំនាកទ់នំងរវ៉ងខមដឹកនាំពុទនសា 
រនាខថ្រវ៉ទខេមរខៅកមពុជា និងខេមរខរោម 
ខៅកមពុជាខរោម រត្ូវានឃ្លល ត្ឆ្នង យពី

ោប បនថចិមថងៗ ខោយរពះរងឃនងិជន
ជាត្ិខេមរខរោម ានរត្ូវឋតិ្ខៅខរោមោរ
រគបរ់គងរបរ់រោឌ ភាិលខវៀត្ណាម ។ 
អពំីរពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរ ខៅ 

កមពុជាខរោម៖ 
ជនជាត្ិខេមរខរោម មានរបមាណ្

ជាង ៧ លាននាកខ់ៅកមពុជាខរោម និង
ជាង ១ លាននាក ់ ខៅខរៅរបខទរ ជា
អបកោនរ់ពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ ខហើយ
មានោររបត្ិបត្ថិយ៉ាងខាជ បេ់ជួន ។ ពកួខគ
ជាអបកមានជីវភាពរកីរក ខត្មានរទាន
ខាល ំងណារ់ កបុងោរកសាងវត្ថអាោម 
ខដើមផខី្វើបុណ្យរុនធរទ៍ាន ។ 
ដូចខនះខហើយ ានជាខយើងរខងកត្

ខ ើញមានវត្ថអាោមរពះពុទនសារនាខថ្រ 
វ៉ទខេមរខៅកមពុជាខរោម មានរបមាណ្
ជាង ៥០០ វត្ថ ខត្បចចុបផនប វត្ថខដលរោឌ
ភាិលខវៀត្ណាមទទលួសាគ ល់ជាផលូវោរ
មាន ៤៥០ វត្ថប៉ុខណាត ះ ។ វត្ថខដលមាន
ចំណារ់ជាងខគខៅកមពុជាខរោម គឺវត្ថ
រមផរួរងស ី(រមផរួ ) ានកខកើត្ខ ើងកបុង 
គ. រ. ៣៧៣ ឋតិ្កបុងភូមតិាខៅ (Trà 
Kháo)  ុំរកសំាង (Hòa Ân) ររុក
កំពងស់ាព ន(CauLe) ខេត្ថរពះរត្ពាំង ។ 
អពំីរចនារមពន័ន៖ 
មុនខពល ខដនដីកមពុជាខរោម ឋតិ្ 

ខៅខរោមោររត្តួ្រតារបរ់ខវៀត្ណាមឆ្នប  ំ
១៩៤៩ រពះរងឃពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ 
ខេមរខៅកមពុជាខរោម ឋតិ្ខៅខរោមោរ
រគបរ់គងរបរ់រខមថចរងឃខេមរ ថ្នរពះ
ោជាណាចរកកមពុជា ។ ខពលខនាះ ខគ
រខងកត្ខ ើញ រពះរងឃខេមរខរោមាន
រត្ូវបញ្ជូ នមកបនថោររិកាខផបករពះពុទន
សារនា និងអកសរសាស្តរថខេមរខៅរប 
ខទរកមពុជារហូត្ដល់ខពលានបញ្ចប់
ថាប កខ់ទើបានរត្ ប ់ ខៅកមពុជាខរោម
វញិ ខដើមផខី្វើោរផសពវផាយនិងបខរងៀន
ដល់រពះរងឃខៅតាមវត្ថអាោមនានា ។ 
វត្ថអាោមខដលខទើបកសាងថ្មជីនជាត្ិខេមរ
ខៅកមពុជាខរោម ខត្ងខត្ផថល់ដណឹំ្ង
ដល់រពះមហាកសរត្ខេមរ ខដើមផផីថល់នាម 
បញ្ដត្ិថរគប់ៗ វត្ថទាងំអរ់ ។ 

ខៅរគបខ់េត្ថទូទាំងកមពុជាខរោមពី
មុន រពះរងឃខថ្រវ៉ទខេមរានបខងកើត្
រចនារមពន័នពុទនសារនាមួយ ខដើមផខី្វើ
ោរទនំាកទ់ំនងជាមយួរខមថចរងឃខេមរ 
ខៅកមពុជា និងខ្វើោរខរៀបចដំល់ោររបត្ ិ
បត្ថិសារនា រពមទាងំបខរមើដល់រងគម
ជាត្ិខេមរខរោមខៅកមពុជាខរោម ។  ខពល
ខនះ រចនារមពន័នខនះ ខគខៅថា រមា 
គមរពះរងឃសាមគគីខរបហាជាត្ិ (Hội 
Đòan Kêt Sư Sãi Yêu Nước ) ឋតិ្
ខៅខរោមោររគបរ់គង របរ់រណ្រិរស
មាតុ្ភូមខិវៀត្ណាម ( Mặt Trân Tổ 
Quốc Viêt Nam ) ថ្នរោឌ ភាិលបកស
កុមមុយនិរថខវៀត្ណាម ។ 
រមយ័មុន ោរោត្ត់ាងំកចិចោរ

សារនា និងរងគមជាត្រិបរ់ខេមរខរោម 
ខៅខដនដកីមពុជាខរោម រត្ូវានឧបត្ទមភ
ពីរំណាករ់ោឌ ភាិលថ្នរបខទរកមពុជា 
ជាពិខររពពុីទនសារនបណ្ឍិ ត្យ និង
ពុទនសារនាបណ្ឍិ ត្យមួយានរត្ូវបខងកើត្
ខ ើងខៅខេត្ថឃ្លល ំងកបុងឆ្នប  ំ១៩៤៣ ខៅ
ថា ពុទនសារនបណ្ឍិ ត្យរង ។ ខរោមមក 
ខពលកមពុជាខរោម រត្ូវានោត្ឲ់្យយួន
ខោយាោងំឆ្នប  ំ ១៩៤៩ ទនំាកទ់ំនង
រវ៉ងពុទនសារនបណ្ឍិ ត្យខៅកមពុជា និង 
ពុទនសារនបណ្ឍិ ត្យរង ខៅខេត្ថឃ្លល ំង
កមពុជាខរោមរត្ូវានោត្ផ់្លថ ច ់។ 

អពំនីោិយ៖ 
និោយថ្នពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរ 

ខៅកមពុជាខរោម រត្ូវានផ្លល រ់បថូខមម ះ
ខៅតាមរមយ័ោលនីមយួៗ ដូចខាង
ខរោម៖ 
គណ្ៈមហានោិយ ៖ 
ោបព់ោីរកខកើត្នគរ កមពុជារត្ូវ

ានទទួលឥទនិពលវបផ្មឥ៌ណាឍ  និង
ានទទួលយករពហមញ្ដសារនា ជា
សារនារដឌោបរ់យឆ្នប  ំ នងិរត្វត្សរទ ី
១៣ ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទរត្ូវានទទួល
សាគ ល់ជាសារនារបរ់រដឌ ប៉ុខនថខៅខត្
មានោរខរៀបចំសារនកិចចមួយចំនួន
លាយ ំនងិរពហមញ្ដសារនាផងខដរ ។ 
ជនជាត្ិខេមរខរោម ខោរពតាមពុទន

សារនាខថ្រវ៉ទខផបកគណ្ៈមហានិោយ
ខដលរត្ូវានផសពវផាយចូលពកីមពុជា ។ 
គណ្ៈ្មមយុត្ថកិរនោិយ (Gana 

Dhammayuttika Nikaya)៖ 
ឆ្នប  ំ ១៩០០ ោជវងសខេមរ ានោត្់

ឲ្យរពះរងឃខេមរខថ្រវ៉ទ គណ្ៈ្មមយុត្ថិ
កនិោយ ខៅរបខទររកមពុជាមួយរកុម
និមនថខៅកមពុជាខរោម ខដើមផផីសពវផាយ 
ខហើយវត្ថអាោម ពលរដឌ និងរពះរងឃ
ខេមរខរោមទាងំឡាយណា ខដលយល់
រពមខោរពតាមពុទនសារនា គណ្ៈ្មម 
យុត្ថិកនិោយរត្ូវានរពះមហាកសរត្ខេមរ
ទំនុកបរំងុ ។ 
បចចុបផនប កមពុជាខរោម មានវត្ថរពះ

ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរ ខដលរបត្ិបត្ថិ
តាម្មមយុត្ថិកនោិយចំននួ ១៨ ។ វត្ថ
ទាំងខនាះ មានខត្ខៅខេត្ថមាត្រ់ជកូមួយ
ប៉ុខណាត ះ ។ 
អពំគីណ្ៈខថ្រវ៉ទ៖ 
ឆ្នប  ំ ១៩៥៧ ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ

ខេមរ ខៅកមពុជាខរោមរត្វូានខលាក រឺង 
ថាយ ខងវៀង (Sơn Thái Nguyên) មស្តនថី
ត្ំណាងោស្តរថខេមរខរោមមយួរបូ ថ្ន
សាធារណ្រដឌខវៀត្ណាមានរបោរជា
សាធារណ្ៈ ឲ្យពុទនបររ័ិទខេមរខរោមខរបើ
រារ់ខមម ះ ពុទនសារនាខេមរខរោម ជា
ផលូវោរថា គណ្ៈពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ ។  

ខលាក រឺង ថាយ ខងវៀង ាន
បខងកើត្ឲ្យមាន គណ្ៈពុទនសារនាខថ្រ 
វ៉ទខៅកមពុជាខរោម ខហើយខលាកាន
របោរជាសាធារណ្ៈថា ជនជាត្ខិេមរ
ខរោមទាងំអរ់ ជាអបករបត្ិបត្ថិតាម    
គណ្ៈពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ ខត្ោរបខងកើត្ 
ខបបខនះមនិរត្ូវានរករួងមហាថ្ផធរោឌ
ភាិលសាធារណ្រដឌខវៀត្ណាម ទទួល
ជាផលូវោរខ ើយ ។ 
គណ្ៈខេមរនោិយ ( Hội Phật 

Giáo Nguyên Thủy )៖ 
ឆ្នប  ំ ១៩៦០ ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទ  

គណ្ៈខេមរនោិយ រត្ូវានខកើត្ខ ើង 
ខៅខេត្ថរពះរត្ពាំង (Vinh Binh)   
ឥ ូវ (Tra Vinh) តាមខរចកថរីខរមច
ខលេ 1498-BNV/K5 ចុះថ្ថ្ងទ ី១៩  ខេ 
វចិឆិោ ឆ្នប  ំ១៩៦០ របរ់រករួងមហាថ្ផធ
ថ្នរោឌ ភាិលសាធារណ្រដឌខវៀត្ណាម
ខយាងតាមោរខរបើរំុពរីពះរងឃនិងពល 
រដឌខេមរខរោម ។ 
ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរខរោមខៅ

កមពុជាខរោម បចចុបផមាន ២ គណ្៖ 
ខរោយថ្ថ្ងទី ៣០ ខេខមសា ឆ្នប  ំ

១៩៧៥ បកសកុមមុយនរិថខវៀត្ណាមាន
ចូលរត្ួត្រតាទកឹដីកមពុជាខរោម ជំនួរ
យួនខររ ី (សាធារណ្ៈរដឌខវៀត្ណាម)    
រោឌ ភាិលសាធារណ្រដឌ រងគម និយម 
ខវៀត្ណាម ានរលំាយទាំងអរ់បណាថ
គណ្ៈពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរខរោមឲ្យ
ខៅរល់ខត្ ២ គណ្ៈ ប៉ុខណាត ះ គឺភាគ
ខរចើនជា គណ្ៈមហានិោយ នងិ មួយ
ចំនួនវត្ថខៅខេត្ថមាត្រ់ជូកជា គណ្ៈ្មម
យុត្ថិខដលមានមកតាងំពបុីោណ្ ។ 
ពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរខរោមទាំង 

ពីរគណ្ៈខនះ បចចុបផនបឋតិ្កបុងោររគប ់
រគងរបរ់រមាគមរពះរងឃសាមគគខីរប 
ហាជាត្ិថ្នខេត្ថនីមយួៗ ខហើយរមាគម
រពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទមួយខនះ រត្ូវ
ានឋតិ្ខៅខរោម ោររគបរ់គងរបរ់ 
រមាគមពុទនសារនាខវៀត្ណាម (Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam) ខដលរត្ូវ
ានបខងកើត្ខ ើងខោយរណ្រិរសមាតុ្ភូមិ
ខវៀត្ណាម (Mặt Trận Tổ Quốc Việt 
Nam) ោលពីថ្ថ្ងទ ី០៧ ខេ វចិឆិោ ឆ្នប  ំ
១៩៨១ ៕ 
ឯកសារខយាង៖ 
Người Việt Gốc Miên (1969) ។ 
បញ្ជ ីរវត្ថខេមរខៅកមពុជាខរោម ។ 
វចនានុរកមខេមរ ខរៀងខរៀងខោយ រខមថច 
រពះរងឃោជ គណ្ៈមហានិោយ ជួន 
ណាត្ ខជាត្ចដ ខណា ខាះពុមពខោយ
ពុទនសារនបណ្ឍិ ត្យ ឆ្នប  ំ១៩៦៨ ។  
http://.wikipedia.org 

រពះវហិារវត្ថឃ្លល ងំ ទរីមួខេត្ថឃ្លល ងំ ខដនដកីមពុជាខរោម ។ 

ខខាល ងទាវ រវត្ថរិរខីត្ខជាមហាទុប ខេត្ថឃ្លល ងំ  កមពុជាខរោម 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៨ រោច ខែមាឃ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំពីក្មតររកមួន្ ឬ ក្មតរក្កៀងយ៉ាង 
( ត្ពីខលេមុន ) 
ខោយ ថាច ់របជីា ខគឿន 
រកមួនរ គជឺាខេត្ថមយួខៅខដនដី

កមពុជាខរោម រត្ូវានរោឌ ភាិលយនួបថូរ 
ខមម ះខៅជាភាសាយួនថា ខេត្ថ ខកៀង 
យ៉ាង ( Kiên Giang  ) ។ មជឈមណ្ឍ ល
របរ់ខេត្ថគឺទរីកុងរកមនួរ (Thanh 
Pho Rach Gia) ឆ្នង យពីទីរកុងថ្រពនគរ
របមាណ្ ២៥០ គ ូីខមរ៉ត្ខឆ្នព ះខៅទិរ
ខាងខជើង ។ ទិរឦសានថ្នខេត្ថរកមួន
រ ជាបន់ឹងខេត្ថមាត្រ់ជូក, ទរិខាង
ខកើត្ជាបន់ងឹទរីកុងខរពកឫរស,ី ទរិអា
ខគបយជ៍ាបន់ឹងខេត្ថពលាវ, ទិរខាងត្ផងូ
ជាបន់ងឹខេត្ថទកឹខៅម , ទរិខាងខជើងជាប់
រពំខដនរបខទរកមពុជា ខដលមានបនាធ ត្់
រពំខដនរបខវង ៥៤ គី ូខមរ៉ត្, ទរិខាង
លិចជាបន់ងឹឈូងរមុរទថ្ថ្ ខដលមាន
បនាធ ត្រ់ពំខដនរបខវង ២០០ គ ូីខមរ៉ត្ ។ 
ខេត្ថរកមនួរមានខោះតូ្ច្ជំាង ១០០ 
ខៅកបុងរមុរទ ។ ខេត្ថរកមួនរមានថ្ផធ
ដីចំនួន ៦.២៩៩ គី ូខមរ៉ត្រកឡា។ 
អពំពីាកយ រកមនួរ៖ 
ពាកយថា រកមនួរ មកពី រកមួន 

និង រ។ 
រកមនួ (នាម) វត្ទុមានពណ៌្ខលឿង,

ខលឿងោរ់, ខលឿងេចីឬពណ៌្រកម៏ាន 
ជាវត្ទុមានអាោរៈទនល់ែិត្ ខ្វើជាខទៀន
អុជាន, ខកើត្ពីទឹក មុ ំ ។ រកមនួមាត្ ់គឺ
រកមួនរលលាយនឹងខរបង និងខរគឿងរក 
អូបឯខទៀត្ររមាបល់ាបបបូរមាត្ ់ ។
សាចេ់យង ខដលមានពណ៌្ខលឿងដូចរក 
មួនកខ៏ៅថា រកមនួ ខដរ ។ 
រ៖ ( គុណ្នាម ) ខដលមាន

ពណ៌្រមផរុដូចរំ ីកបារ, ពណ៌្រ,
រំពត្រ់, រកផរុ, រណារ់ ។ 
ររបុមក ខេត្ថរកមនួរ មាននយ័

ថា ខេត្ថខដលមាន រកមួន ពណ៌្ រ ។ 
របវត្ថិ៖ 
ឆ្នប  ំ ១៨៣២ រកមួនរឋតិ្ខៅកបុង

ខេត្ថពាម ( Hà Tiên ) ខដលជាអត្ីត្
ខេត្ថខេមរមួយកបុងចខំណាមខេត្ថទាំង ៦
ខៅកមពុជាខរោមនារមយ័ខនាះ ។ 
ឆ្នប  ំ ១៨៧៦ ាោងំានខចកភូម ិ

សាស្តរថខៅកមពុជាខរោម ជា ៥ ត្ំបនរ់ដឌ
ាល្ំៗ  ខហើយខៅកបុងត្ំបនន់ីមយួ ខគ
ខចកខចញជានគិមតូ្ចៗមួយខទៀត្ ាន
ជាខេត្ថពាម (Hà Tiên ) ពីខដើមរត្វូាន
ខចកជា ២ គឺ ៖ 

១.ពាម ( Hà Tiên  ) 
២.រកមនួរ ( Rach Gia ) 
 ខៅថ្ថ្ងទី ០១ ខេមកោ ឆ្នប  ំ១៩០០ 

និគមទាំងពរីគឺ ពាម និង រកមួនរ រត្ូវ
ានោល យជាខេត្ថទាងំ ២ គឺ ខេត្ថពាម 
និងខេត្ថរកមួនរ ។ 
ខពលខដលកមពុជាខរោម ខៅខរោម

ោរោនោ់ប ់ ថ្នរបបសាធារណ្រដឌខវៀត្
ណាម (Việt Nam Cộng Hoà) ខេត្ថ
ពាម និង ខេត្ថរកមនួរ រោឌ ភាិលខវៀត្
ណាមមួយខនះ ានរចាចប់ញ្ចូ លខេត្ថ
ទាំងពរីខនះឲ្យចូលោប ខៅជាខេត្ថមយួ 
ខហើយផ្លល រ់ខមម ះថ្មី ខៅជាភាសាយួន
មួយខទៀត្ថា ខេត្ថខកៀងយ៉ាង (Kiên 
Giang ) ចំខណ្កខេមរខរោមវញិ ខៅខត្

ខៅថាខេត្ថរកមួនរតាមភាសាជាត្ិ
របរ់េលួន ។ 
រដឌាលភូមសិាស្តរថ៖ 
បចចុបផនប   រោឌ ភាិលខវៀត្ណាម 

ានខកខរបខមម ះភូម ិ  ុំ ររុក ថ្នខេត្ថ
រកមួនរខៅភាសាយួន និងានខបង
ខចករដឌភូមសិាស្តរថខចញជាខរចើនភូម ិ  ុំ
និងររុក ។  
ភូមសិាស្តរថខេត្ថរកមួនរ ខពលខនះ  

រត្ូវានខបងខចកខចញជា ១២ ររុក 
(Huyện) និងមានទរីកងុ ១  គឺទរីកុង 
រកមួនរ (Rạch Giá) និងទីរមួខេត្ថ ១ 
គឺទីរមួខេត្ថពាម (Hà Tiên) ។ ខេត្ថ
រកមួនរមាន ១០ ទីរមួររុក, ៩៧  ុ ំ
និង ១៣ រងាក ត្ ់។ 

ខមម ះររុកទាំង ១២ និងទីរមួ
ខេត្ថទាំង ២ ខដលរោឌ ភាិលខវៀត្ណាម 
ានបថូរខមម ះខៅជាភាសាយួន៖ 
១.ទរីមួខេត្ថពាម Hà Tiên 
២.ទរីកងុ រកមួនរ RạchGiá 
៣.ររកុ ភបមំលូ Kiên Lương 
៤.ររុក ភបដំ ី Hòn Đất 
៥.ររុក ឃ្លល ំងខមឿង Châu Thành 
៦.ររុក រកសំាង Tân Hiệp  
៧.ររុក ថ្រពរខំដង  Giồng Riềng  
៨.ររុក អំពាចខវង Gò Quao 
៩.ររុក ខរពកប ី An Biên  
១០.ររកុ អូរមញិ An Minh 
១១.ររកុ ខោះរត្ល់ Phú Quốc 
១២.ររកុ របជុំខោះ Kiên Hải 
១៣.ររុក ខេវងទទឹង Vĩnh Thuận   
១៤.ររកុ ទលួអូរមញិU MinhThượng 
ទតីាងំរបវត្ថសិាស្តរថ៖ 
រកមួនរ ជាខេត្ថមយួរមផរូខៅ

ខោយទីតាងំរបវត្ថសិាស្តរថ ខដលទាកទ់ិន
នឹងខរឿងោ៉វខេមរខរោម ដូចជា ជនំីកខរពក
ខត្ង (Kênh Đào Vĩnh Tế)  កំពងខ់ផ
អនថរជាត្ិអូរខកវ (Oc Eo) ថ្នមហាណា
ចរកនគរភប ំ ( ភាសាយួនៈ Phù Nam) 
និងវត្ថអាោមរពះពុទនសារនាខថ្រវ៉ទខេមរ
មានចនំួន ៧៦ វត្ថ កបុងខនាះមាន វត្ថ 
រត្នរងស ីខៅ វត្ថចោំរខរត្ើយត្ផងូ ានក
ខកើត្ខ ើងកបុង គ. រ. ១៤១២ ៕ 
ឯកសារខយាង៖ 
វចនានុរកមខេមរ ខរៀងខរៀងខោយ រខមថច 
រពះរងឃោជ គណ្ៈមហានិោយ ជួន 
ណាត្ ខជាត្ចដ ខណា ខាះពុមពខោយ
ពុទនសារនបណ្ឍិ ត្យ ឆ្នប  ំ១៩៦៨ ។  
www.wikipedia.org 

វត្ថ រត្នរងស ីខៅ វត្ថចោំរខរត្ើយត្ផងូ កបុងខេត្ថរកមួនរ កខកើត្ខ ើងកបុង គ. រ. ១៤១២ ។ 

ពិ្ ដីខងែកឋនិខៅវត្ថកំពងន់ខិរោ្ ( កពំងថ់្រជ ) ររកុកពំង់្  ំខេត្ថរពះរត្ពាងំ  រពះវហិារ វត្ថឃ្លល ងំ ទរីមួខេត្ថឃ្លល ងំ   

របូភាពរពះវិោរវតរខ្មមរក្ៅកមពជុាក្រោម 


