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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម របវត្រិកមពុជាក្រោម អនររជាត្ ិព័ត្៌មានជាត្ ិព័ត្៌មានពីកមពុជាក្រោម 

លវៀរណាម្ចាប់ស្រសតីខែម លរោម្មាន
ថ្ផៃលោះដាក់គុកកាុងល ឿងដីធ្លី 

សលម្តច សីហនុ បដិលសធ្ បុគគេ 
បុគគេតាងំែលួនជា  ួម្ ទិធ 

រទពយ បស់ Thaksin  
ររូវបាន បឹអូសជាសម្បរតិ ដឋ 

អំពី 
ខដនដីកម្ពុជាលរោម្  
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     ក្ចញផាយរបចាំ្ ប្តរ ហរ៍ាលព់្ងៃអាទតិ្យ WWW.PREYNOKORNEWS.BLOGSPOT.COM ព. ស. ២៥៥៣  គ. ស. ២០១០   
១៥ 

រពះ្ងឃខ្មែរក្រោមនងឹរត្វូចាបផ់សកឹ 
ក្បើ្និជារបក្ទ្ក្វៀត្ណាមមាន្ស្តរា ម 

 

យុវជនខ្មមរនៅកមពុជានរោមនពលធដំងឹកតី ម្តត យឪពុកខ្ែងខ្ែនានំៅនៅវែតនដើមបបីសួជាសងឃសិកាអកសរសាស្រសតខ្មមរ នងិនរៀនសូរែធមអ៌ាថត៌ាមគមពរីដោីនៅកនុងរពះពុទ្ធសាសនា  ។  
រពះសងឃជាអនកនទ្សនាពនយល់ឲ្យជនជាែខិ្មមរម្តនសនតភិាពនៅកនុងចែិត នងិជាអនកោរពារនូវអែដសញ្ញា ណជាែខិ្មមរឲ្យបានគងវ់ងសតាមរយៈោរបនរងៀនអកសរខ្មមរដល់កូននៅខ្មមរនៅ
តាមវែតអារាម  ។ បចចុបបនន ោរបសួជាសងឃរបស់យុវជនខ្មមរនៅកមពុជានរោម រែវូបានអាជាា ធរនវៀែណាមដាកល់កខមណឌ តាមរយៈ«លិមែិសំុសាងផនួស» ថា «នបើនវៀែណាមម្តន
សស្រគា មនងឹរែវូលាចាកសិោខ បទ្ នដើមបនីៅបនំរ ើកនុងជរួកងទ្ព័នវៀែណាម » ។  រពះសងឃវែតនសរតីានសក  រសកុនរជាយញក ៍ នមែតឃ្លល ងំ  កមពុជានរោម ។  Trà Sết Project  

សាសនា ជាពនិសសពុទ្ធសាសនាគឺ
ជាឧសថទ្ពិវនិងជាអាវនរោះសរម្តបជ់ួយ  
ោរពារខ្មមរនរោម មនិឲ្យរដឋោរនវៀែណាម
រលំាយអែតសញ្ញា ណជាែរិបស់មលួនបាន។ 
ពីមួយឆ្នន នំៅមយួឆ្នន មំ្តនយុវជនខ្មមរនរោម
ជានរចើនបានចូលសាងផនួស បសួជាសងឃ
នដើមបនីរៀនធមអ៌ាថ ៌ នងិសិកាភាសានដើម
កំនណើ ែរបស់មលួន ខ្ដលអាចចាែទុ់្កថា 
អាជាា ធរនវៀែណាម នរបាសរបណីបងាួរ
ខ្ដលនគអនុញ្ញា ែឲ្យយុវជនខ្មមរនរោមបួស
នរៀនដូនចនះ ។ កប៏៉ុខ្នតនរោមនមឃនលើដនីនះ
ពុំម្តនអវី ខ្ដលបានមកនដាយឥែម្តន
លកខមណឌ ននាះនឡើយ ។ ថមីៗ ននះ ម្តន
ដំណឹងមកថា រពះសងឃខ្មមរនៅកមពុជា
នរោម មុននពលចូលបសួរែួវនធវើលិមិែសំុ
ចាបព់ីអាជាា ធរនវៀែណាមជាមុន និងនវៀែ
ណាមបានបងខំឲ្យចុះកិចចសនាថា «នបើរប 
នទ្សម្តនសស្រគា ម នងឹរែួវលាចាកសិោខ
បទ្នដើមបនីៅបំនរ ើកនុងជរួកងទ្ព័បកសកុមមុយ
និសត» ។ ( អានែនៅទ្ពំរ័ទ្ី ៣ ) 

គណៈកម្តម ធិោរមយួរបស់អងាោរ
សហរបជាជាែខិ្ដលម្តនែួនាទ្ីរបឆ្នងំ
ោរនរ ើសនអើងពូជសាសន(៍CERD) ោល 
ពីនពលថមីៗ ននះបាននផាើសាររពម្តនរែង់ៗ  
មកោនរ់ដាឋ ភបិាលខ្មមរអំពីោរផតល់ឋានៈ
ជាជននភៀសមលួន ដល់ពលរដឋខ្មមរនរោម
ខ្ដលនទ្ើបរែវូបាននិរនទ្សពីរបនទ្សថថ
មកននាះថា នបើសិនជារដាឋ ភបិាលកមពុជា 
នៅខ្ែបនតែំអកម់និផតល់អែតសញ្ញា ណ 

បណ័ណ សញ្ញជ ែិខ្មមរដល់ពកួនគ ននាះនទ្     
គណៈកម្តម ធិោររបស់អងាោរសហរបជា
ជាែិមយួននះ បានអះអាងនៅកនុងអងា
សននិសីទ្របស់មលួនថា នឹងជរមញុឲ្យអគា
សនងោរអងាោរសហរបជាជាែិ ទ្ទ្ួល
បនទុកជននភៀសមលួន ( UNHCR) នៅទ្ី
រកុងភននំពញ ផតល់ឋានៈជាជននភៀសមលួន
ដល់ខ្មមរនរោម ។ ននះនបើនោងតាមរប 
សាសនរ៍បស់នលាក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់

របធានរបែិបែតិ ថនសហពន័ធខ្មមរកមពុជា
នរោម (KKF) ជាអងាោរនរៅរដាឋ ភបិាល 
ែសូ៊មែិនដាយសនតិវវិធិមីួយខ្ដលម្តនទ្ី
សាន កោ់រនៅសហរដឋអានមរកិ បានរបាប់
សារពែ័ម៌្តននៅកនុងសបាត ហ៍ននះ ។ 

នលាក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បានឲ្យដឹង
ថា ចនំពាះករណីជននភៀសមលួនខ្មមរនរោម 
ខ្ដលបានរែព់កីមពុជានរោម ឬភាគខាង
ែបងូនវៀែណាម  ( អានែនៅទ្ពំរ័ទ្ី ៥ ) 

រកមុនមដឹកនាថំនសហពន័ធខ្មមរកមពុជានរោម (KKF) ជាមយួនងឹរកមុយុវជនរបស់មលួន 
(KKFYC) នៅកចិចរបជុំរបស់ CERD កនុងទ្រីកងុ Geneva របនទ្សសវិស នដើមបសីាត ប ់ 
ែណំាងរដាឋ ភបិាលខ្មមររបាយោរណ៍ជុវំញិសាថ នភាពខ្មមរនរោមនៅកមពុជា ។ UNPO  

CERD៖ ជនក្ភៀ្មលួនខ្មែរក្រោមនឹងប្តនឋានៈជាជនក្ភៀ្
មលួនក្បើ្និរដ្ឋា ភបិ្តលខ្មែរមិនផរលអ់ត្ដ្ញ្ញា ណបណ័ណ  

សារពែ័ម៌្តន ព្រពនគរ រែវូោរអនកម្តននទ្ពនោសលយនរចៀង នភទ្របសុនងិរសី ខ្ដលម្តនកនំណើ ែជាខ្មមរនៅកមពុជានរោម នងិម្តនសំននៀងជាខ្មមរនរោម ។ ពែ័ម៌្តនបខ្នថមសូមទាកទ់្ង ៖ ទូ្រស័ពទៈ០៩៩ - ៥៣២ - ៤០០   



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ២ 

ព័ត្៌មានជាត្ ិ

សារព័ត៌្មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងកៅសហរដ្ឋអាកមរកិ ្ងឺ យុងឹ រត្នា ចាងហ្វា ងកៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាច់  របីជា ក្គឿន    
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ច្បាបក់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បះគងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នន  ំ២០១០ 

ការយិាល័យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអាកមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA ,ត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជាៈ ផទះកលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមតិ្ា 3 សង្កា ត្ស់ទឹងមានជយ័ ែណ្ឌ មានជយ័ រាជធានីភនកំពញ 
ទូរស័ពទ: (408) 550 5060 , (855) 99 532-400 , (855) 017369-683   កគហទំពរ័: http://www.preynokornews.blogspot.com អុីខមល៉: preynokornews@gmail.com 

កោះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ សង្កា ត្ប់ឹងត្សឡាង ែណ្ឌ ទួលកោក  រាជធានីភនកំពញ 

នដាយ សុម នសរ ី 
អាជាា ធរមូលរដាឋ ន នៅកនុងសគា ែ់

បឹងទ្ំពុន មណឌ ម្តនជយ័ រកងុភននំពញ 
នៅថថង២៣ ខ្មកុមភៈននះ បាននចញលិមិែ 
ជាផលូវោរនហើយ នដាយបដិនសធមនិនធវើ
អែតសញ្ញា ណបណ័ណ ឲ្យរគួសារខ្មមរកមពុជា
នរោម ២៤ នាក ់ ខ្ដលកំពុងខ្ែខ្សវងរក
សិទ្ធរិស់នៅរសបចាប ់ នៅកនុងរបនទ្ស
កមពុជា ។ 

ឯកសារថែចមលងខ្ដលវទិ្យអុាសីុ
នសរនីទ្ើបទ្ទ្លួបានឲ្យដឹងថា រកមុោរ 
គរចរមុះបានចុះពនយល់ខ្ណនាអំំពោីរ
សាន កន់ៅ របស់បងបអូនខ្មមរកមពុជានរោម
ខ្ដលបាននសនើសំុឲ្យផដល់នសៀវនៅសាន ក់
នៅនសៀវនៅរគួសារ សំបុរែបញ្ញជ កក់ំ 
នណើ ែ អែតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញជ ែខិ្មមរ 
នដាយខ្ផអកនលើ២ចំណុច ។ ទ្ី ១ ទាំង ៦
រគួសារពំុម្តនទ្លំីនៅជាកមមសិទ្ធផិ្ទទ ល់
មលួន (ផទះជួលនគ) ទ្ី ២ ម្តច ស់ផទះជួលឲ្យ
គាែម់និឯកភាព ។ 

សម្តសភាពថនរកុមោរគរចរមះុ
ននាះម្តនចំនួន ៩ នាក ់ និងែំណាងរគួ 
សារខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន ៤ នាក ់។ 

នលាកមនិ សុនផែ របធានគណៈ
កមមោរចរមុះ និងែំណាងឲ្យសនងោរ
នគរបាលរកុងភននំពញ បានម្តនរប 

សាសនព៍នយល់ថា ៖ «ខាងអាជាា ធរមូល
ដាឋ នគឺមនិបដិនសធនទ្ ប៉ុខ្នតដរាបណា
គាែម់្តនអាសយដាឋ នចាស់លាស់ ឬ
មួយកគ៏ាែជ់ួលផទះនគហនឹង ប៉ុខ្នតឲ្យខ្ែ
ម្តច ស់ផទះនគអនុញ្ញា ែឲ្យ សំខានប់ំផុែគឺ
ឲ្យម្តច ស់ផទះនគអនុញ្ញា ែឲ្យនយើង»។ 

សុម នសរ ី ៖ កនុងោលៈនទ្សៈខ្បប
ហនឹងនយើងម្តនគនរម្តងោរបញ្ជូ នគាែ់
នៅកមពុជានរោមវញិនទ្ ? 

មនិ សុនផែ ៖ ហនឹងដូចមនិអាច
ដល់ថាន កប់ញ្ជូ នគាែន់ៅវញិនទ្ នរពាះធមម

តារបជាពលរដឋគាែ ់ ម្តនសិទ្ធរិស់នៅ
រែងណ់ាកប៏ានខ្ដរ ។ 

ែំណាងរគួសារខ្មមរនរោម២៤ នាក ់
នលាក ថាច ់ សុង បានម្តនរបសាសន៍
របាបវ់ទិ្យអុាសីុនសរនីៅថថងអគា រ ៍ ២៣ 
កុមភៈននះ នៅកនុងផទះជួលមួយកនុងទ្ីរកុង
ភននំពញ ថា៖ «គាែប់ាននិោយ ោ៉ង
នកាះកាយ គាែថ់ា ពួកមាុអំែម់្តន
អាសយដាឋ នពិែរបាកដ អុីចឹង គាែម់និ
អាចនចញអែតសញ្ញា ណបណ័ណ ឲ្យបាននទ្ 
ហនឹងចាស់ ។ ម្តច ស់ផទះខ្ដលជួលហនឹងក៏

គាែម់និឯឝភាពឲ្យពួកមាុ ំហនឹងពឹងពាក ់
នលើអាសយដាឋ នរបស់គាែខ់្ដរ»។ 

ម្តច ស់ផទះជួលឲ្យរគួសារខ្មមរកមពុជា
នរោមទាំងននាះ បានឲ្យដឹងថា នៅសល់
រយៈនពល ១ សបាត ហ៍នទ្ៀែនលាកនឹងឲ្យ
រគួសារទាំងននាះនរ ើនចញពផីទះ ជួលនដាយ 
សារខ្ែដល់ថថងកំណែ ់។ 

កនលងមកអងាោរសិទ្ធិមនុសសលីោ
ដូ បានជួលបនទបច់ំនួន ២ កនុងែថមល ៧០
ដុលាល រអានមរកិកនុងមួយបនទបស់រម្តបោ់រ
សាន កន់ៅបនណាត ះអាសនន ។ 

របធានរកុមនសុើបអនងាែថនអងាោរ
ោរពារសិទ្ធមិនុសសលីោដូ នលាក អ ំ
សំអាែ បានម្តនរបសាសនថ៍ា ៖ «កមម
វធិី របស់នយើងជួយ គាែខ់្ែរយៈនពលពីរ
ខ្មហនឹងនទ្ នហើយសូមឲ្យគាែព់ាោម
ទាកទ់្ងជាមួយអងាោរនផសងៗ នដើមប ី
ខ្សវងរកជំនួយ ប៉ុខ្នតមកដល់នពលននះ
គាែម់និទាន ់ បានខ្សវងរកជំនយួបាន
នៅនឡើយ នហើយគាែក់ម៏និទានប់ាន
របកបរបរអវីនៅនឡើយ នដាយសារខ្ែ
គាែទ់្ី ១ គាែថ់ា គាែអ់ែទ់ានទ់្ទ្ួល
ឯកសារជាផលូវោរ កនុងោររបកបរបរោរ 
គរ ឬឲ្យកូននៅសិកា»។ 

នលាក ថាច ់ នសដាឋ  របធានសហ
គមនខ៍្មមរកមពុជានរោម នៅកនុងរបនទ្ស

កមពុជាបានម្តនរបសាសនរ៍បែិកមមថា ៖ 
«នសាកសាដ យោ៉ងខាល ំងចំនពាះោររចាន 
នចាលរបស់អាជាា ធររដាឋ ភបិាលខ្មមរនយើង
ខ្ដលមនិផដល់ អែតសញ្ញា ណបណ័ណ
សញ្ញជ ែខិ្មមរ ដល់របជាពលរដឋនដើម
កំនណើ ែកមពុជានរោម ។ ននះគឺជាោរ
រនំលាភនៅនលើរដឋធមមនុញ្ា  និងចាប់
សញ្ញជ ែោ៉ិងធងនធ់ងរ ជាពិនសសរនំលាភ
នូវសិទ្ធនិសរភីាពរបជាពលរដឋខ្មមរហនឹងខ្ែ
មដង» ។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន
២៤ នាករ់ែូវបានរដាឋ ភបិាលថថ បាន
ចាបប់ញ្ជូ នមករបនទ្សកមពុជា ោលពថីថង
ទ្ី ៥ ខ្មធនូ ឆ្នន  ំ២០០៩ កនលងនៅ នៅរគា
ខ្ដលពួកគាែក់ំពុងខ្សវងរកសិទ្ធិ រជក
នោនពអីងាោរអគាសនងោរអគា រសហ
របជាជាែនិៅោែថ់ា UNHCR នៅ
កនុងរបនទ្សថថ នដើមបនីៅរស់នៅកនុងរប 
នទ្សទ្៣ី  ។ 

រគួសារខ្មមរកមពុជានរោម២៤នាក់
ននាះ បានរែន់ៅរបនទ្សថថ ោលពីឆ្នន ំ
២០០៤កនលងនៅ នដាយសារខ្ែអាជាា ធរ
នវៀែណាម នៅកនុងនមែតឃ្លល ំង តាមខ្សវង
រកចាបម់លួននដាយសារខ្ែបាននងើបែវ៉៉
ទាមទារដីធលី និងទាមទារសិទ្ធជិំននឿ
សាសនានិងរបថពណីខ្មមរ ៕ RFA 

អាជាា ធរខ្មែរបដិក្្ធមិនក្ធវើអត្រ្ ញ្ញា ណប័ណណ ឲ្យខ្មែរក្រោម២៤នាក ់

រគសួារខ្មមរកមពុជានរោមជបួជុំគាន នៅមុមោរោិល័យ UNHCR កនុងរាជធានភីននំពញ នៅ
ថថង ២៨ ខ្មធនូ ឆ្នន  ំ២០០៩ ។  RFA/Den Ayuthyea 

្មាគមខ្មែរកមពជុាក្រោមសាវ គមន៍គក្រមាងោររប្រ់ក្ងួព័ត្៌មាន 
នដាយ ខ្ដន អយុធា 
សម្តគមខ្មមរកមពុជានរោមបានអប

អរសាទ្រនលាករដឋមស្រនតរីកសួង ពែ័ម៌្តន
កមពុជា ខ្ដលបានអះអាងថា នងឹនធវើោរ
ចរចាជាមយួអាជាា ធរនវៀែណាម នដើមប ី
អនុញ្ញា ែឲ្យពលរដឋខ្មមរនរោមអាច ទ្សស 
នាកមមវធិទូី្រទ្សសនផ៍ាយ ពីរបនទ្ស 
កមពុជាបាននដាយនសរ ី។ 

នលាក ថាច ់ នសដាឋ  របធានសម្ត 
គមខ្មមរកមពុជានរោម ម្តនរបសាសនឲ៍្យ
វទិ្យអុាសីុនសរដីឹងថា របសិននបើោរអះ 
អាងរបស់នលាក នមៀវ ោញារទី្ធ រដឋមស្រនតី
រកសួងពែ័ម៌្តន អាចចរចាជាមយួរក 
សួងពែ័ម៌្តននិងទូ្រគមនាគមនរ៍បស់រប 
នទ្សនវៀែណាម នដើមបឲី្យពលរដឋខ្មមរកមពុ
ជានរោមរស់នៅរបនទ្សនវៀែណាម អាច
នមើលនឃើញកមមវធិទូី្រទ្សសនផ៍ាយនចញ
ពីរបនទ្សកមពុជាបាននដាយនសរ ី ខ្មន
ននាះ នលាកសខ្មតងោរសាទ្រ នងិចាែ់
ទុ្កថា ម្តនសារសំខានប់ំផុែសរម្តប់
ពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោម ។ 

នលាក ថាច ់នសដាឋ  បានបញ្ញជ កថ់ា 
៖«មាុបំនរ់សនឲ់្យខ្ែរដាឋ ភបិាល នយើង

ជំរញុខ្បបណាផសពវផាយខាងវទិ្យ ុ និង
ទូ្រទ្សសនឲ៍្យបានដល់របជាពលរដឋខ្មមរ។ 
ននះជាោររបនសើរណាស់ អាហនឹងកនុងរបូ
ភាពននោបាយខ្បបណា មាុមំនិមវល់នទ្ 
រគានខ់្ែថា សំុឲ្យខ្មមរនរោមបានយល់ 
បាននមើលទូ្រទ្សសនជ៍ាភាសាខ្មមរ ទូ្រ      
ទ្សសនខ៍្មមរប៉ុណណឹ ង គ ឺ រគបរ់គានន់ហើយ 
ពីនរពាះដូចជាកនលងមកខ្ដលនគអនុវែត
ែឹងរុងឹបំផុែហនឹងចំនពាះវទិ្យអុាសីុនសរ ី វអូី
នអ ឥឡូវននះគឺដល់វទិ្យនុិងទូ្រទ្សសនខ៍្មមរ
មកពរីបនទ្សកមពុជាហនឹងខ្ែមដង!» ។ 

ោរអះអាងរបស់នលាករដឋមស្រនតរីក 
សួងពែ័ម៌្តនកទ៏្ទ្ួលបានោរ សាវ គមន៍
ពីនលាក តាងំ សារៈ របធានសាខាសហ
ពន័ធខ្មមរកមពុជានរោមពិភពនលាករបចារំប 
នទ្សកមពុជាផងខ្ដរ ។ 

នលាក តាំង សារៈ បានម្តនរប 
សាសនថ៍ា ៖ «មាុ ំសាវ គមនច៍ំនពាះគាែ់
បាន និោយថា គាែប់ានមិែមនំធវើអនត 
រាគមនជ៍ាមយួនឹងរកុមហុ៊ននវៀែណាម
នដើមបនីធវើ ោ៉ងណាឲ្យខ្មមរកមពុជានរោម
បានសាដ ប ់ បាននមើលកមមវធិវីទិ្យនុិងទូ្រ    
ទ្សសនរ៍បស់កមពុជា ។ អាននះមាុសូំម

សាវ គមន ៍ មាុសំុំរកីរាយ នរពាះថា ខ្មមរកមពុ
ជានរោមគចឺងដ់ឹង ចងឮ់ខាល ំងពីរពឹែត ិ
ោរណ៍ខ្ដលនកើែនឡើងនៅកមពុជា»។ 

ោលពីថថងទ្ី ២១ ខ្មកុមភៈ នលាក 
នមៀវ ោញារទី្ធ បានរបោសរចាននចាល
នូវោរផសពវផាយពែ័ម៌្តន ពីទ្ីភាន កគ់រ
និង វទិ្យថុនរបនទ្សមួយចំនួនខ្ដលបាន
រះិគនន់ៅនលើរបនទ្សនវៀែណាមថា នវៀែ
ណាមហាមមនិឲ្យពលរដឋខ្មមរនរោម
នមើលទូ្រទ្សសនន៍ិងសាត បវ់ទិ្យ ុ របស់កមពុ
ជា ។ តាមពិែនៅវ៉មនិខ្មនអុីចឹងនទ្។ 
តាមនលាករដឋមស្រនត ី អនកផាយពែ័ម៌្តន
ដូនចនះមនិបានយល់ពចីាបរ់បស់របនទ្ស
នីមួយៗ នទ្ើបនធវើឲ្យម្តនោរយល់រចឡ។ំ 

ប៉ុខ្នតនបើនោងតាមោរអះអាងរបស់
នលាក ថាច ់នសដាឋ  របធានសម្តគមខ្មមរ
កមពុជានរោម បានឲ្យដឹងថា    អាជាា ធរ    
នវៀែណាមោលពីថថងទ្ី ២៦ ខ្មមករា
កនលងនៅននះ បាននធវើោរហាមឃ្លែដ់ល់
ពលរដឋខ្មមរនរោមមនិឲ្យសាដ បវ់ទិ្យ ុ និង
នមើលទូ្រទ្សសនព៍ីរបនទ្សកមពុជានឡើយ។ 
នលាកបញ្ញជ កថ់ា ោរហាមឃ្លែន់នះ
នលាកម្តនភសតុតាង របសិននបើម្តនមស្រនតី

ណាម្តន កច់ងប់ាន ។ 
នលាក ថាច ់នសដាឋ  បានអះអាងថា 

៖ «មាុ ំម្តនភសតុតាង មនិខ្មននិោយខ្ែ
ម្តែដូ់ចឯកឧែដម នមៀវ ោញារទី្ធ នទ្ 
នហើយគាែរ់បាបថ់ា នឃើញឯកសារហនឹង 
មាុ ំនឹងអុីនមល៉ជូន លិមិែខ្ដលឲ្យរពះ
សងឃនិងរបជារាស្រសតខ្មមរកមពុជានរោម
ខ្ដលនមើល ទូ្រទ្សសនន៍ិងសាដ បវ់ទិ្យខុ្មមរ
នៅននះ នធវើកិចចសនាហាមមនិឲ្យសាដ ប ់
មនិឲ្យនមើល គនឺយើងម្តនរគបរ់គាន ់ ។ 
អាសីុនសរ ី កម៏ាុអំាចអុីនមល៉ជូននៅនដើមប ី
ឲ្យនមើលខ្ដរ ជាភាសាយួន ខ្ដលចាប់
បងខឲំ្យរបជារាស្រសតផដិែនមថដ គោឺលពថីថង
ទ្ី ២៦ ខ្មមករា ២០១០ កនលងនៅថមីៗ
ហនឹងឯង!» ។ 

នទាះជាខ្បបននះកតី តាមោរអះអាង
របស់នលាក នមៀវ ោញារទី្ធ រកសួង
ពែ័ម៌្តនកំពុងចរចាជាមយួរកសួងពែ័ ៌
ម្តន នងិទូ្រគមនាគមនន៍វៀែណាម និង
រកុមហុ៊ន នដើមបនីធវើោ៉ងណាដាកក់មមវធិី
ទូ្រទ្សសនរ៍បស់របនទ្សកមពុជាចូលនៅ 
កនុងរបពន័ធផ្ទា យរណបនវៀែណាម នដើមប ី
ឲ្យបងបអូនខ្មមរនៅរបនទ្សនវៀែណាម

អាចនមើលទូ្រទ្សសនប៍ាននដាយនសរ ី។ 
វទិ្យអុាសីុនសរនីៅរនសៀលថថងទ្ ី ២៣ 

ខ្មកុមភៈននះ មនិអាចទាកទ់្ងនលាក នមៀវ 
ោញារទី្ធ រដឋមស្រនតរីកសួងពែ័ម៌្តននិងជា
មស្រនតអីនកនាំពាកយតាមទូ្រស័ពទ នដើមប ី
បញ្ញជ កប់ខ្នថមបាននទ្ ៕ RFA 

នលាក នមៀវ ោញារទី្ធ ថា រកសួងពែ័ម៌្តន 
កពុំងចរចាជាមយួរកសួងពែ័ម៌្តន នងិទូ្រ 
គមនាគមនន៍វៀែណាម នងិរកមុហុ៊ន 
នដើមបនីធវើោ៉ងណា ដាកក់មមវធិទូី្រទ្សសន ៍
របស់របនទ្សកមពុជា ចូលនៅកនុងរបពន័ធ
ផ្ទា យរណបនវៀែណាម នដើមបឲី្យជនជាែិ
ខ្មមរនៅកមពុជានរោម អាចនមើលទូ្រទ្សសន៍
បាននដាយនសរ ី។ 
របូថែៈ DR, Cambodge Soir Hebdo  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត្៌មានពីកមពុជាក្រោម 

រគួសារខ្មែរក្រោមអំពាវនាវឲ្យអាជាា ធរក្វៀត្ណាមក្ដ្ឋះខ្លងស្ត្ដមីាា កខ់្ដលជាបឃ់ុ ំ
នដាយ សុម នសរ ី/ RFA 
រគួសារខ្មមរនរោម ខ្ដលម្តននសរ ី

ភាពវញិ បនាទ បព់អីាជាា ធរនវៀែណាម 
បានចាបឃុ់ំមលួនមួយថថង បានអំពាវនាវឲ្យ
អាជាា ធរនវៀែណាម នដាះខ្លងស្រសតីម្តន ក់
នទ្ៀែ ខ្ដលកំពុងខ្ែជាបឃុ់ំនៅកនុងគុក
របនទ្សនវៀែណាម ។ 

រគួសារខ្មមរកមពុជានរោមនៅកនុងឃុំ
អាងគឺ រសុកទ្ិននបៀង នមែតអានោ៉ង ឬ
នមែតម្តែរ់ជូក ទ្ឹកដខី្មមរកមពុជានរោម
ខ្ដលកំពុងោនោ់ប ់ នដាយនវៀែណាម 
នៅថថង ២២ ខ្មកុមភៈ បានទ្ទូ្ចសំុឲ្យ
អាជាា ធរនវៀែណាម នដាះខ្លងស្រសតីខ្មមរ
កមពុជានរោមម្តន ក ់ ឲ្យម្តននសរភីាពវញិ
នៅរគាខ្ដល អាជាា ធរនវៀែណាមកំពុង
ខ្ែឃុំមលួន នៅកនុងគុកនរោមបទ្បងារបួស 
សាន ម ។ 

ស្រសតីខ្មមរកមពុជានរោមកំពុងខ្ែជាប់
ឃុនំនាះម្តននមម ះ នាង ចានថ់ន អាយុ
៣០ ឆ្នន  ំម្តនថផទនពាះ ៣ ខ្មនិងម្តនកូន
ែូចៗចំននួ ៣ នាកក់នុងបនទុក កំពុងខ្ែ
ជាបឃុ់ំមលួននៅកនុងគុកនៅកនុងរសកុញ៉ា

បាងនមែតអានោ៉ងឬនមែតម្តែរ់ជកូ តាំង 
ពថីថងទ្ី ១៧ ខ្មកុមភៈកនលងនៅថមីៗននះ។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមខ្ដល
រែូវជាឪពុកម្តរបស់ នាង ចានថ់ន គឺ
នលាក នៅ រនិ ខ្ដលម្តននសរភីាពវញិ 
បានខ្ថលងរបាបវ់ទិ្យអុាសីុនសរតីាមទូ្រស័ពទ
មកថា ៖ «សូមឲ្យនដាះខ្លង នាង ចាន់
ថន មក ឥឡូវគាន ម្តនថផទនពាះ ៣ ខ្មផង 

នហើយកូនែូចៗនទ្ៀែ ។ កូន ៣ នាក ់
របុសពីររសីមួយ...» ។ 

ស្រសតីខ្មមរកមពុជានរោមម្តន កន់ទ្ៀែបាន
ខ្ថលងថា នាង ចានថ់ន រែូវជាកមួយរសី 
មនិបានរបរពែឹតដូចោរនចាទ្របោនន់នាះ
នទ្ ៖ «មាុ ំ នកើែទុ្កខមនិសុមចិែតនទ្ នគ
នចាទ្កមួយមាុហំនឹងថាោបន់គ។ កមួយមាុអំែ់
បានោបន់គនទ្ វ៉នឃើញមាុដំួល នគថវម៉ាុ ំម្តំ

នពកកន៏ៅជួយ  ដល់នៅនមើល នពលផ្ទង រ
នៅកទ៏ាកថ់ដវ៉ជានធ់ាកក់មួយមាុ ំ។ ឥឡូវ
កមួយមាុ ំរគារំគា នហើយមាុ ំកម៏្តនជំងឺ
រែដាបរែដួសខ្ដរ»។ 

សាវ មរីបស់ នាង ចាន ់ថន នមម ះ 
រ៉ា នវឿន បានខ្ថលងថា ៖ «គាម នអហូីប នទ្ 
ោយកច៏ាស់នទ្ៀែ របពនធជាបគុ់ក នវទ្ 
នាម្តណំាស់ ។ កូនែូចៗ នហើយោយ
គាែម់វិននទ្ៀែ ។ សូមនដាះខ្លងរបពនធមាុ ំ
មកវញិ»។ 

របធានសហគមនខ៍្មមរកមពុជានរោម
នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា នលាក ថាច ់  
នសដាឋ  បានម្តនរបសាសនថ៍ា ៖ «នយើង 
ម្តនោរបារមភោ៉ងខាល ំង ចំនពាះទ្នងវើដ៏
អមនុសសធមរ៌បស់អាជាា ធរ អាណានិគម
នវៀែណាមននះ ពនីរពាះគាែម់្តនថផទនពាះ
ផង នហើយនធវើទារណុកមមោ៉ងធងនធ់ងរ
ដល់រគួសារនលាករសី នាង ចានថ់ន 
ហនឹង »។ 

វទិ្យអុាសីុនសរ ី បានពាោមទាក ់
ទ្ងតាមទូ្រស័ពទនៅសាថ នទូ្ែនវៀែណាម 
នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា នដើមបសំុីោរ

បញ្ញជ ក ់ អពំោីរនដាះរសាយនរឿងឃុមំលួន
ស្រសតីខ្មមរខ្មមរកមពុជានរោមននាះ ប៉ុខ្នតពំុម្តន
អនកនឆលើយែប ។ 

ោលពីថថងទ្ី ១៧ ខ្មកុមភៈ កនលង
នៅថមីៗននះ អាជាា ធរនវៀែណាមបានចាប់
ឃ្លែម់លួនរគួសារខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន 
៥ នាក ់ កនុងននាះម្តននមម ះ នៅ រនិ 
នមម ះ ោយ រសី នមម ះ នាង រ៉ា 
នមម ះ រ៉ា នវឿន នងិនមម ះ នាង ចានថ់ន 
នរោយពីម្តនោរបះ៉ទ្ងាិចមួយជាមួយ
នឹងអាជាា ធរនវៀែណាម ខ្ដលបានចូល
មករចូែរសូវទំុ្ របស់រកុមរគសួារននះ
នចាល  ។ 

របជាពលរដឋខ្មមរកមពុជានរោមចំនួន
៤ នាកន់ៅកនុងចំនណាម៥នាក ់ននាះ រែូវ
បានអាជាា ធរនវៀែណាមបាននដាះខ្លង
ឲ្យម្តននសរភីាពវញិ នរោយពបីានចាប់
ឃុមំលួនមួយថថង និងបានរងោរឆកខ់្មស  
នភលើង ចងសាល បនសកនិងវ៉យដំឲ្យរង
របួស ៕ 

( ែពទី្ំពរ័ទ្ី ១ ) 
របថពណី ថនោរចូលបសួតាមវែត

អារាមរបស់យុវជនខ្មមរ នៅកមពុជានរោម 
នដើមបសិីកាអកសរសាស្រសតខ្មមរ នងិរពះពុទ្ធ
សាសនាោនខ់្ែថយនៅ នរពាះសងាម
ខាងនរៅអូសទាញ និងជវីភាពរគសួារ
រកីរក នហើយនាំគាន នៅនធវើមាុបំំនរ ើនគនៅទ្ី
រកុងថរពនគរ ។ នរៅពនីនាះ យុវជនខ្មមរ
នៅកមពុជានរោមបចចុបបនន មុននពលចូល
បួសរែូវនធវើលិមិែសំុចាបជ់ាមុន នដាយ
អាជាា ធរនវៀែណាម បានដាកល់កខមណឌ
ថា «របសិននបើរបនទ្សម្តនសស្រគា ម និង
រែូវលាចាកសិោខ បទ្នដើមបនីៅនធវើកងទ្ព័ 
បំនរ ើរបនទ្សនវៀែណាម ។ 

ជនជាែិខ្មមរនៅកមពុជានរោមខ្ដល
ម្តនវបបធម ៌ និងរបថពណីនៅគងវ់ងស
រហូែដល់សពវថថងននះ គឺមកពីម្តនវែត
អារាម ម្តត យឪពុកបាននាំកូននៅបួស
នរៀន នដើមបសិីកាអកសរសាស្រសតខ្មមរ នងិរប 
ថពណីរពះពុទ្ធសាសនា ។ ប៉ុខ្នតបចចុបបនន 
របថពណីននះ ហាកដូ់ចម្តនោរថយចុះ
នដាយសងាមខាងនរៅអូសទាញយុវជន
របុសៗឲ្យសបាយនភលចវែតអារាម នងិរប 
ថពណីជាែ ិ ។ នរៅពនីនាះ ពកួនគភាគ
នរចើនរបសុនងិរសី បាននាគំាន នៅរបកប
មុមរបរសីុឈនួល នៅទ្ីរកុងថរពនគរ
នដាយសារខ្ែរកុមរគសួារ របស់ពកួនគ
ម្តនជវីភាពរករីក ។ 

រពះសងឃខ្មមរនៅនមែតរពះរែពាងំ
រពះនាម គាង វបុិល បានម្តនពុទ្ធដិោ

របាបព់ីមូលនហែុ ខ្ដលនាំឲ្យយុវជនខ្មមរ
នៅកមពុជានរោម មនិសូវម្តនោរចាប់
អារមមណ៍កនុងោរបសួនរៀនោ៉ងននះ ថា 
នដាយម្តត យ ឪពុកមវះោរពនយល់នដើមបឲី្យ
កូននៅយល់អពំីរបថពណី នងិវបបធម៌
ជាែ ិ នរពាះកំរែិវបបធមខ៌្មមររបស់ពកួគាែ់
ម្តនករំែិទាបននាះ បានជាបណាត លឲ្យ
រកុមយុវជនខ្មមរទាងំននាះ ោនខ់្ែឆ្នង យពី
សងាមវែតអារាមបនតិចមតងៗ ។  

អាជាា ធរនវៀែណាមបានដាកល់កខ 
មណឌ នៅរកុមយុវជនខ្មមរមុននពលចូល
បួសថា «រែូវខ្ែលាចាកសិោខ បទ្ នបើរប 
នទ្សនវៀែណាមម្តនសស្រគា ម មណៈ
ខ្ដលម្តត យឪពុកយុវជន បាននធវើលិមិែ
សំុអាជាា ធរនវៀែណាម នដើមបបីំបសួកូន
របស់មលួន ។ 

រពះសងឃខាងនលើបានម្តនពុទ្ធដី 
ោថា រពះអងាផ្ទទ ល់ករ៏ែូវបានសំុអាជាា ធរ
នវៀែណាមបងខំឲ្យចុះកចិចសនាខ្ដរ មុន
នពលខ្ដលរពះអងាចូលបួសកនុងរពះពុទ្ធ
សាសនា ។ 

រពះអងាបនតនទ្ៀែថា រពះអងាបាន
ចុះកចិចសនាជាមយួអាជាា ធរនវៀែណាម
ខ្ដរថា នបើសិនជារបនទ្សនវៀែណាម
ម្តនសស្រគា ម រពះអងានងឹលាចាកសិោខ
បទ្ ប៉ុខ្នតរពះអងាបានអះអាងថា ោរ
សនាននាះរគានខ់្ែជាោរបងខរំបស់អាជាា
ធរនវៀែណាមប៉ុនណាណ ះ និងថា នបើសិនជា
របនទ្សនវៀែណាមម្តនសស្រគា មរពះអងា
មនិលាចាកសិោខ បទ្ តាមកិចចសនា

ននាះនឡើយ នរពាះរពះអងាគែិថា ជន
ជាែិខ្មមរនៅកមពុជានរោមម្តនរពះសងឃ
ជាអនករបែបិែតរិពះពុទ្ធសាសនា និង
ោរពារវបបធមអ៌កសរសាស្រសតជាែិ នហើយ
នបើសិនជារដាឋ ភបិាលនវៀែណាមចាបរ់ពះ

សងឃផសកឹដូនចនះ ដូចជាោររលំាយរពះ
ពុទ្ធសាសនា ។ 

ទាកទ់្និនៅនឹងករណីននះ នយើងពុំ
ទានសំុ់ោរនឆលើយបំភលពឺីមស្រនតីថនរដាឋ ភបិាល   
នវៀែណាមនៅនឡើយនទ្ នដាយទូ្រស័ពទ

របស់នលាក នសុើង សុង នសុើង ( Sơn 
Song Sơn ) អនុរបធានគណៈកមមោរ
ចងអុលោរនិរែទី្ិស ថនរដាឋ ភបិាលបកស
កុមមុយនិសតនវៀែណាម ខ្ដលនយើងបាន
នៅនៅននាះ មនិអាចទាកទ់្ងបាន ៕ 

រពះ្ងឃខ្មែរក្រោមនងឹរត្វូចាបផ់សកឹក្ៅក្ធវើជាកងទ័ព ក្បើ្និជារបក្ទ្ក្វៀត្ណាមមាន្ស្តរា ម 

ស្រសតីជនជាែិខ្មមរនៅនមែតម្តែរ់ជកូ (An Giang) ខ្ដនដកីមពុជានរោម រែវូបានអានអាជាា ធ
រនវៀែណាមវ៉យនធវើបាន រគានខ់្ែទាមទារដីនករដូនតារបស់មលួនមកវញិ ។  

រពះសងឃខ្មមរនៅកមពុជានរោមជាអនកោរពារដងួរពលឹងជាែតិាមរយៈោរសិកានងិបនរងៀនអកសរខ្មមរដល់កូននៅខ្មមរនៅតាមវែតអារាម 
រពមទាងំរបែិបែតនិងិសខ្មតងនទ្សនាដល់ពុទ្ធបរស័ិទ្ឲ្យយល់ពរីពះធមន៌ៅកនុងរពះពុទ្ធសាសនា ។ បចចុបបនន  ោរបសួរែវូបានអាជាា ធរ
នវៀែណាមដាកល់កខមណឌ ឲ្យលាចាកសិោខ បទ្នបើសិនជារបនទ្សម្តនសស្រគា ម  ។ ោរដាកល់កខមណឌ ននះ រែចូបានរពះសងឃខ្មមរនរោម
អះអាងថា ដូចជាោររលំាយរពះពុទ្ធសាសនា ។ របូថែរពះសងឃខ្មមរនរោមរបឡងសាលាពុទ្ធកិសិកានៅរសកុកនញ្ញច ង នមែតរពះរែពាងំ ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៤ 

ព័ត្៌មានជាត្ ិ

នដាយ គង ់សុឋានរទិ្ធ / VOA 
អែីែរពះមហាកសរែខ្មមរ សនមតច

ឪននរាែតម សីហនុ បានបដនិសធនៅថថង
អគា រទ៍្ី២៣ ខ្មកុមភៈ ថា  បុគាលខ្ដលអះ 
អាងថា មលួនជានលាក រមួ រទិ្ឋ នៅកនុងបទ្
សម្តភ សនម៍យួជាមួយវទិ្យជុាភាសាខ្មមរ
នៅសហរដឋអានមរកិោលពី សបាត ហ៍មុន
ននាះមនិខ្មនជាមែិតភកតិ ដន៏សាម ះសម័រគពី
កុម្តរភាពរបស់រពះអងាននាះនទ្ ។ ប៉ូលគឺ
ជារមួរទិ្ឋខ្កលងោល យ ។ 

ោលពសីបាត ហ៍មុន  វទិ្យមុួយខ្ដល
ម្តននមម ះថា វទិ្យខុ្មមរពភិពនលាក ខ្ដល
ម្តនមូលដាឋ ននៅសហរដឋអានមរកិ និង
ផាយនចញជាភាសាខ្មមរខ្ែតាមរបពន័ធអុី
នធឺណិែប៉ុនណាណ ះ បាននធវើបទ្សម្តភ សន៍
មួយ ជាមយួបុគាលខ្ដលអះអាងថាគឺជា 
នលាក រមួ រទិ្ឋ តាមខ្មសរទូ្រស័ពទពរីបនទ្ស
បារាងំ ។ 

នលាក រមួ រទិ្ឋ ខ្ដលនគដងឹឭថា គឺ
ជាមែិតភកតិដងបោរោ៉ងសនិទ្សាន លជា 
មួយសនមតចឪននរាែតមសីហនុ នៅកនុង
បទ្សម្តភ សនច៍នំួន ៣ ភាគ នលាកបាន
នលើកសរនសើរនលាក សម រងសុ ី នមដឹកនាំ
គណបកសជំទាស់ដធ៏នំៅកនុងរបនទ្សកមពុ
ជា ចនំពាះភាពោល ហាននៅកនុងោរែវ៉៉
អំពីបញ្ញា រពំខ្ដនជាមួយរបនទ្សនវៀែ

ណាម ។ នហើយបានទ្ទ្លួសាា ល់ថា 
កមពុជា បានបាែប់ងទ់្ឹកដីនដាយសារ
របនទ្សនវៀែ-ណាម ដនណតើ មយក ។ 

នរៅពីននាះ បុគាលខ្ដលឈរនមម ះ
ជាមែិតភកតិរបស់អែីែរពះមហាកសរែ ក៏
បាននលើកនឡើងផងខ្ដរថារពះមហាកសរែ 
បចចុបបនន និងនលាកនាយករដឋមស្រនតកីមពុជា
អាចនៅបតងឹសហគមនអ៍នតរជាែិនដើមបនីធវើ
នោះ របជុំអំពបីញ្ញា រពខំ្ដនជាមយួរប 
នទ្សនវៀែណាមបាន ។ 

នៅកនុងរពះរាជសារជាភាសាបារាងំ
ពីទ្ីរកងុនបោ៉ងំ ជាទ្ខី្ដលរពះអងាកំពុង 
ខ្ែគងព់ាបាលរពះនរាគមហារកីជានរចើន
ខ្មមកនហើយននាះ រពះមហាវរីៈកសរែ 
ននរាែតសីហនុ រទ្ងប់ានរពះសំនណរថា 
នលាក រមួ រទិ្ឋ បចចុបបននកំពុងខ្ែរស់នៅ 
របនទ្សបារាងំ ម្តនវយ័ោនខ់្ែចាស់ជរា
នៅនហើយ រពមទាំងម្តនជមងធឺងនធ់ងរ 
នទ្ៀែផង ។ នហើយនលាក រមួ រទិ្ឋ មនិ
អាចសរនសរអែថបទ្នានាសរម្តបស់ាធា 
រណៈជនបាននទ្។  

អែីែរពះមហាកសរែកមពុជា ម្តន
រពះរាជឱគា របខ្នថមថា បចចុបបននននះ រប 
សិននបើបុគាលទាំងឡាយណាឬកបុ៏គាល 
ណាម្តន ក ់ ខ្ដលប៉ុនបង៉ពាោមតាំង
មលួនជានលាក រមួ រទិ្ឋ ននាះ គឺជានលាករមួ 

រទិ្ឋ ខ្កលងោល យនហើយ ។ 
របិែិកមមរបស់អែីែរពះមហាកសរែ

សនមតចឪននរាែតមសីហនុ បាននធវើនឡើង
មួយថថងប៉ុនណាណ ះ បនាទ បព់ី រពះអងាម្តច ស់
សីុវសុវែថធមមនិោ ទ្ីរបឹការពះរាជមុទ្ទោរ
ល័យ បានទូ្លថាវ យរពះអងាថា បទ្
សម្តភ សនជ៍ាមយួបុគាលខ្ដលអះអាងថា 
មលួនជានលាក រមួ រទិ្ឋ ននាះរែូវបាននរបើ
របាស់នដើមបនីធវើោរវ៉យរបហារ របឆ្នងំ
នៅនងឹរពះមហាកសរែននរាែតមសីហមុនី
និងរបឆ្នងំសាថ បន័រាជានយិម នដាយ

នចាទ្របោន ់អំពភីាពធូរលុងនៅកនុងោរ 
ោរពារបូរណៈភាពទ្ឹកដី ។ 

នលាក អ៊ុ ំ តារាវធុ ទ្ីរបឹកាអមរពះ
រាជមុទ្ទោរល័យរពះមហាកសរែមួយរបូ
នទ្ៀែ ម្តនរបសាសនថ៏ា នលាក រមួ រទិ្ឋ 
ម្តនទ្នំាកទ់្ំនងខាងនរៅជាមយួខ្ែ
អែីែរពះមហាកសរែមយួអងាគែ ់ មនិគួរ
ម្តនអនកខ្កលងបនលំនធវើជារបូនលាកបាន
នឡើយ ។ 

នលាក អ៊ុ ំ តារាវធុ ម្តនរបសាសន៍
ថា៖ "អាហនឹង ចាស់លាស់ណាស់ រពះ

មហាវរីៈកសរែនយើង នលាកបានម្តនរពះ
រាជរបែិកមមោ៉ងហនឹង នលាកតា រមួ រទិ្ឋ 
មនិខ្ដលសរនសរ ឬទ្នំាកទ់្នំងជាមួយ 
សារធាណៈជននទ្ នលាកតារមួ រទិ្ឋ ធាល ប់
ខ្ែសរនសរឆលងនឆលើយលិមិែជាមយួ នឹង 
ខ្ែរពះមហាវរីៈកសរែនយើងខ្ែមយួរពះអងា
គែ ់ នយើងនជឿចាស់ លាស់ណាស់នៅ 
កនុងោរទ្នំាកទ់្នំងគាន រវ៉ងមែិត នៅកុម្តរ 
របស់មហាវរីៈកសរែនយើង ។ មនិអាច 
នរណា អាចយកមកខ្កលងបនលំនៅអែត
សញ្ញា ណ នលាកតារមួ រទិ្ឋ នទ្ បាទ្ម្តន
ខ្ែរពះមហាវរីៈកសរែខ្ដល នលាក សាា ល់
ចាស់ជាងនគទាំងអស់បាទ្" ។ 

សូមបញ្ញជ កថ់ា ននះគជឺាោរនលចឭ
វែតម្តនជាថមីរបស់នលាក រមួ រទិ្ឋ នៅកនុង
របពន័ធផសពវផាយ ។ ោលពីប៉ុនាម នឆ្នន ំ
កនលងនៅ នលាកនាយករដឋមស្រនតខី្មមរ ហុ៊ន 
ខ្សនធាល បប់ាននសនើរឲ្យម្តនោរផតល់អែត 
សញ្ញា ណពនីលាក រមួ រទិ្ឋ ខ្ដលរស់នៅ
របនទ្សបារាងំននាះ បនាទ បព់ីមែិតជែិសនិទ្ធ
ជាមួយអែែី រពះមហាកសរែរបូននះនធវើ
ោររះិគនជ់ានរចើន នៅនលើរដាឋ ភបិាល 
នហើយចាបព់ីនពលននាះមកវែតម្តនរបស់
នលាករមួរទិ្ឋតាមរពះ រាជ សារ ឬកត៏ាម
នគហទ្ំពរ័របស់អែែីរពះមហាកសរែបាន
សថិែនៅកនុងភាពសងបន់សងៀម ៕ VOA 

្ក្មរចឪ នក្រាត្រម ្ហីន ុប្តនបដិក្្ធបុគាលខ្ដលអះអាងថា មលួនជា ក្ោក រមួ រទិា  

នដាយ សុម នសរ ី/ RFA 
រដាឋ ភបិាលកមពុជា នៅថថងសុរកទ្ ី

២៦ ខ្មកុមភៈ ននះ បានដាកព់ាកយបណតឹ ង
ជាផលូវោរនហើយនៅែុលាោររកុងភននំពញ 
នដើមបបីតឹងនលាក សម រងសុ ី នរោមបទ្
រពហមទ្ណឌ ចំននួ ២ ករណីនទ្ៀែ គបឺទ្
ខ្កលងបនលឯំកសារសាធារណៈអំពី នរឿង
ខ្ផនទ្ ីនិងបទ្ផាយពែ័ម៌្តនមនិពិែ ។  

ោរបតឹងនរោមបទ្ខ្កលងបនលឯំកសារ
សាធារណៈគខឺ្ផអកនលើម្តរតាទ្ី ៤៩ ថន
ចាបរ់ពហមទ្ណឌ អនតរោល នងិោរបដឹង
អំពបីទ្ផាយពែ័ម៌្តនមនិពិែគខឺ្ផអកនលើ
ម្តរតាទ្ ី ៦២ ថនចាបរ់ពហមទ្ណឌ អនតរ
ោលផងខ្ដរ ។ 

នមធាវរីបស់រដាឋ ភបិាលកមពុជា 
នលាក គី ែិច បានម្តនរបសាសនន៍ៅ
ខាងនរៅបរនិវណែុលាោរ រាជធានភីន ំ
នពញនៅថថងសុរកននះថា ៖ «មាុ ំ មកដាក់
បណដឹ ងបដឹងនលាក សម រងសុ ី គាែប់ាន
ខ្កលងឯកសារសាធារណៈ នហើយនិងផសពវ 
ផាយពែ័ម៌្តនមនិពិែ ។ ោរខ្កលងលិមិែ
សាធារណៈហនឹង គឺម្តនោរកំណែ់
នទាសពី ៥ ឆ្នន នំៅ ១៥ ឆ្នន  ំ។ ពាកព់ន័ធ
នឹងោរផសពវផាយពែ័ម៌្តនមនិពិែ គឺ
ម្តនោរកំណែន់ទាសពី ៣ ខ្មនៅ ៣ 
ឆ្នន  ំ»។ 

ចំណាែោ់រភាល មៗរបស់រដាឋ ភបិាល
ខាងនលើននះបាននធវើនទ្ប ើងមនិយូរ ប៉ុនាម ន
នរោយពីរបមុមរដាឋ ភបិាលកមពុជា នលាក 
ហុ៊ន ខ្សន បានរបោសឲ្យដឹងោលពី
ថថងទ្ី ២៤ ខ្មកុមភៈកនលងនៅននះ ឲ្យដឹងជា
មុនអំពគីនរម្តងោរបតឹងនលាក សម       
រងសុ ី។ 

នលាក សម រងសុ ី របធានគណបកស
សមរងសុ ី ខ្ដលកំពុងខ្ែសថិែនៅកនុងរប 
នទ្សបារាងំ បានម្តនរបសាសនោ៍លពី
ថថងទ្ី ២៤ ខ្មកុមភៈតាមរយៈសននិ សីទ្ជាវ ី

នដអូ (Video Conference) ថា ៖ 
«ខ្ដលអនកនសនហា ជាែឈិនះគឺសមរភូមិ
ចាប ់ សមរភូមរិបាជាា  សមរភូមបិនចចក
នទ្ស។ អនតរជាែនិឃើញោ៉ងចាស់អនក
ណាមុស អនកណារែូវ? សមរភូមហិនឹង
អែឈ់នះគណបកសសមរងសុនីទ្!»។ 

ោរបតឹងរបស់រដាឋ ភបិាលកមពុជានលើ
នមដឹកនាគំណបកសរបឆ្នងំចំនួន ២ ករ 
ណីបខ្នថមនទ្ៀែននាះ គនឺរោយពីនលាក 
សម រងសុ ីបាននចញផាយជានលើកដំបូង
ោលពីខ្មមករាកនលងនៅថមីៗននះ នូវឯក

សារ និងខ្ផនទ្រីបូថែតាមផ្ទា យរណប
របស់ Google Earth ។ 

ឯកសារននាះ បានបញ្ញជ កថ់ា 
ែរមយុបនគា លរពំខ្ដនរវ៉ងកមពុជា និង    
នវៀែណាមតាមសនធិសញ្ញា ឆ្នន  ំ ១៩៨៥ 
ជាមួយរបនទ្សនវៀែណាម នៅរែង់
ចំណុចែរមុយបនគា លរពំខ្ដន នលម
១៨៤ នលម ១៨៥ នលម ១៨៦ និង
នលម ១៨៧ នៅកនុងឃុំសំនរាង រសុក    
ចស្រនាទ  នមែតសាវ យនរៀង គភឺាគនីវៀែណាម
បានបងខិែចូលមកទ្ឹកដរីបនទ្សកមពុជា
រវ៉ង ២០០ ខ្មរ៉ែនៅ ៥០០ ខ្មរ៉ែ ។ 

របធាន ថនគណៈកម្តម ធោិរនដាះ
រសាយវវិ៉ទ្រពំខ្ដន របស់រដាឋ ភបិាល  
កមពុជា គឺ នលាក វ៉៉ គឹមហុង ោលពថីថង
ទ្ី ២២ ខ្មកុមភៈកនលងនៅននះ បានលាែ
រែដាងឯកសារនានាបំភលថឺា រដាឋ ភបិាល
កមពុជាបានបំនពញកិចចោរគរននាះរែឹម
រែូវ នហើយបានបននាទ សវញិថា ឯកសារ
និងខ្ផនទ្រីបស់នលាក សម រងសុ ី ននាះ
មនិរែឹមរែូវ បថំភលោរពិែ នងិខ្កលងបនលំ។ 

មស្រនតនីសុើបអនងាែជានម់ពស់របស់អងា
ោរោរពារសិទ្ធមិនុសស អាដហុក នលាក 
ចាន ់ សុនវែ៉ បានម្តនរបសាសនអ៍តាថ ធិ
បាយថា ៖ «រដាឋ ភបិាល កមពុជាកដូ៏ចជា
គណបកសរបឆ្នងំខ្ដរ រកមនធាបាយ

ោ៉ងណានដើមបជីខ្ជកគាន ឲ្យបានលអ ឲ្យ
បានរែឹមរែូវ នធវើោ៉ងនមច៉ោរពាររប 
នោជនជ៍ាែទិាំងអស់គាន  នរពាះវ៉ជារប 
នោជនជ៍ាែិ មនិខ្មនជាបញ្ញា កំហុស
មុសឆាងននាះនទ្!»។ 

ែុលាោរនមែតសាវ យនរៀងោលពីថថង
ទ្ី ២៧ ខ្មមករាកនលងនៅននះ បានោែ់
នទាសនលាក សម រងសុ ី ជានមដឹកនាំ
គណបកសរបឆ្នងំនដាយកំបាងំមុម ឲ្យ
ជាបគុ់ក ២ ឆ្នន នំរោមបទ្បំផ្ទល ញរទ្ពយ
សមបែតសិាធារណៈ និងញុះញងឲ់្យម្តន
ោរនរ ើសនអើងជាែសិាសន ៍ នដាយសារខ្ែ
នលាកបានដកែរមយុបនគា លរពំខ្ដន
នលម ១៨៥ ោលពថីថងទ្ី ២៥ ខ្មែុលា 
ឆ្នន  ំ ២០០៩    នៅកនុងភូមនិោះកាន       
កណាត ល ឃុសំំនរាង រសកុចស្រនាទ  នមែត
សាវ យនរៀង ជាបន់ឹងរពំខ្ដនកមពុជានវៀែ
ណាម ។ 

របជាពលរដឋចំនួន ២ នាកន់ទ្ៀែគឺ
នលាករសី ម្តស រសី និងនលាក រពំ ជា 
ខ្ដលបានចូលរមួនៅកនុងោរដកែរមយុ
បនគា លរពំខ្ដនននាះរែូវបាន ែុលាោរ
នមែតសាវ យនរៀងោែន់ទាសឲ្យជាបគុ់ក 
ម្តន ក់ៗ  ១ ឆ្នន  ំ៕ RFA 

រដ្ឋា ភបិ្តលដ្ឋកព់ាកយបដឹង ្ម រងសុ ី២ ករណីបខ្នែមក្ទៀត្ 

នមធាវរីបស់រដាឋ ភបិាលកមពុជា នលាក គី ែចិ ផដល់បទ្សម្តភ សនន៍ៅខាងមមុ
ែុលាោររាជធានភីននំពញ នៅថថង ២៦ កុមភៈ ២០១០ ។ RFA/Sok Serey  

អែែីរពះមហាកសរែខ្មមរ សនមតច ននរាែតម សីហនុ ោលពថីថងទ្ ី០១ ខ្មធនូ ឆ្នន  ំ១៩៦៧ ។ 
របូថែៈLarry Burrows/Time Life 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៥ 

្ទិធិមនុ្ស 

( ែពទី្ំពរ័ទ្ី ១ ) 
នៅរបនទ្សថថ និងបានចាបប់ញ្ជូ នមកកមពុជា

ននាះ នបើសិនជារដាឋ ភបិាលខ្មមរមនិនដាះរសាយផតល់
អែតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញា ែិខ្មមរននាះនទ្ អងាោរស 
ហរបជាជាែិអាចជរមុញឲ្យអងាោរ UNHCR រប 
ចាំកមពុជាជយួ ពលរដឋខ្មមរនរោមទាំងននាះ កនុងនាម
ជាជននភៀសមលួនខ្ផនកននោបាយ ។ 

នលាក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បានម្តនរបសាសនថ៍ា 
នៅកចិចរបជុំថនគណៈកមមោរលុបបំបាែោ់រនរ ើសពូជ
សាសន ៍ (CERD) ថនោរោិល័យឧែតមសនងោរ
អងាោរសហរបជាជាែិមយួននះ រដាឋ ភបិាលខ្មមរមនិ
បានបញ្ជូ នែណំាងរបស់មលូនពរីបនទ្សកមពុជានដើមប ី
នៅនឆលើយបំភលនឺទ្ គឺបានចាែឲ់្យនលាកែណំាងរាជ
ទូ្ែខ្មមររបចានំទ្សសវិសចូលជាែណំាងរដាឋ ភបិាល 
ខ្ែមតង ។ 

នលាក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ ម្តនរបសាសនថ៍ា៖ 
«នគម្តនោរនសាកសាត យ នដាយរដាឋ ភបិាលមនិបាន
បញ្ជូ នអនកែណំាងមកពីរបនទ្សកមពុជានទ្  ម្តនខ្ែ
នលាក សុ៊ម សួន ខ្ដលជាែណំាងទូ្ែថនរពះរាជា
ណាចរកកមពុជា » ។ 

នលាក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បានម្តនរបសាសនថ៍ា
នរៅពីខ្មមរនរោម ខ្ដលែណំាងនដាយសហពន័ធខ្មមរ
កមពុជានរោមរបស់នលាក កម៏្តនែណំាងរកុមជន
ជាែិភាគែចិ ថនរបនទ្សកមពុជាចូលរមួផងខ្ដរ ។ 
នលាកបានរបសាសនថ៍ា រកមុជនជាែភិាគែិចទាំង
ននាះម្តនជនជាែិពនង ចារ៉ាយ ជានដើមខ្ដលរែូវបាន
អាជាា ធរខ្មមររនំលាភសិទ្ធោ៉ិងធងនធ់ងរដូចជាករណីដី
ធលីនករដូនតារបស់ជនជាែិនដើមនៅនមែតរែនគរិ ី ដី
កបន់ខាម ច នងិ ថរពនឈើ ជានដើមរែូវបានរកុមហុ៊ន
ឈូសឆ្នយគាម នសល់ ។  

នលាក ថាច ់ ង៉ុក ថាច ់ ម្តនរបសាសនថ៍ា៖ 
«ពួកគាែម់កហ៍នឹងនដាយសារខ្ែពួកគាែម់្តនបញ្ញា
នៅកខ្នលងខ្ដលពួកគាែរ់ស់នៅ  គឺបញ្ញា ដធីលីខ្ដល
រកុមខាងអនកម្តនអណំាចហនឹងនចះខ្ែរញុរចាននធវើឲ្យ
ពួកគាែ ់ [ជនជាែិភាគែចិ] បាែប់ងអ់ស់ ។ មាុ ំ
និោយពីនរឿងដីនខាម ច ដីអារកខ ជានដើម នហើយទ្ពីីរ 
គឺបញ្ញា កូននៅពួកគាែ ់ [ជនជាែភិាគែចិ] មវះោរ
សិកានរៀនសូរែ និងអនកខ្ដលម្តនឱោសនរៀនសូរែ

ខ្ែនរៀនមនិបាននរៅរជះ ដូនចាន ះនហើយនធវើឲ្យពួកគាែ់
ម្តនោរលំបាក » ។  

ទាកទ់្និនឹងបញ្ញា ទុ្កខលំបាករបស់ជនជាែិខ្មមរ
នៅកមពុជានរោម ខ្ដលបាននភៀសមលូនមករស់នៅ
កនុងរបនទ្សកមពុជា នលាក ថាច ់ង៉ុក ថាច ់បានម្តន

របសាសនថ៍ា ខ្មមរនរោមខ្ដលបាននឡើងមករស់នៅ
កនុងរបនទ្សកមពុជា ម្តនោរលំបាកោ៉ងខាល ំង ដូច
ជារដាឋ ភបិាលខ្មមរមនិនធវើអែតសញ្ញា បណ័ណ សញ្ញជ ែខិ្មមរ
ជូនខ្មមរនរោម ោរចាបប់ញ្ជូ នរពះសងឃខ្មមររបគល់ឲ្យ
នវៀែណាមោែន់ទាសដាកគុ់ក និងរពះសងឃខ្មមរ

នរោមខ្ដលរែូវឃ្លែកនធវើឃ្លែ មនិរែូវបានែុលា 
ោរខ្សវងរកយុែតិធមជូ៌ននឡើយ ។ នលាក ថាច ់ង៉ុក 
ថាច ់បានម្តនរបសាសនថ៍ា៖« ោលពឆី្នន  ំ២០០៦ 
នលាក ទ្ឹម សាមន អែីែរពះនៅអធោិរវែតភនឌំិន 
ខាងនជើង ថននមែតតាខ្កវ រែូវបានសនមតចសងឃខ្មមរ
ចាបផ់សកឹ នហើយបញ្ជូ នឲ្យយួនោែន់ទាសនៅនវៀែ
ណាមខ្ដលនលាក [ ទ្ឹម សាមន ] បានមករស់នៅ
រសុកខ្មមរោលពីចែិរបាំបួននមលះ [ ១៩៧៩ ] ។ 
ចំខ្ណករពះនែជរពះគុណ អ៊ាង សុម នធឿន វញិ រែូវ
បានឃ្លែកនធវើឃ្លែោលពីថថងទ្ី ២៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្នន  ំ
២០០៧ នៅវែតរទ្នំរជងឹ នមែតកណាត ល មនិរែូវបាន
អាជាា ធរ [ ខ្មមរ ] អនុញ្ញា ែឲ្យយកសពមកនធវើបុណយ
នឡើយ ។ នរឿងជននភៀសមលួនខ្មមរនរោមទាំង ២៤ 
នាកខ់្ដលថថបានចាបប់ញ្ជូ នមកកមពុជាននាះ រហូែ
មកដល់ថថងននះនៅមនិទានម់្តនអែតសញ្ញា ណបណ័ណ  
[ សញ្ញជ ែខិ្មមរ ] នៅនឡើយ » ។ 

រដាឋ ភបិាលខ្មមរខ្ែងអះអាងថា ពលរដឋខ្មមរនៅ
កមពុជានរោម គឺជាជនជាែិខ្មមរដូចខ្មមរនៅរបនទ្ស
កមពុជាខ្ដរ នងិ អងាោរ UNHCR បាននចញលិមិែ
មួយចាបចុ់ះថថងទ្ ី០៤ ខ្មសីហា ឆ្នន  ំ២០០៥  នដើមប ី
ឈបផ់តល់កចិចគាពំារ ដល់ជននភៀសមលួនខ្មមរនរោម
នៅរបនទ្សកមពុជា នដាយនោងតាមរដឋធមមនុញ្ា ខ្មមរ
ថា ជនជាែខិ្មមរនៅទ្ណីាកន៏ដាយឲ្យខ្ែចូលដល់
ទ្ឹកដីកមពុជា គបឺានទ្ទ្លួសញ្ញជ ែខិ្មមរនដាយសវ័យ
របវែតិ ។ ខ្ែជាញឹកញាប ់ អងាោរនរៅរដាឋ ភបិាល   
ជាែិនងិអនតរជាែិម្តនែនួាទ្ីខាងសិទ្ធិមនុសសខ្ែង
ខ្ែរះិគនថ់ា ពលរដឋខ្មមរនរោមនៅកមពុជាម្តនោរ
រនំលាភសិទ្ធោ៉ិងធងនធ់ងរ ។   

សូមបញ្ញជ កថ់ា អងាោរលុបបំបាែោ់រនរ ើស   
នអើងពូជសាសន(៍CERD) ថនោរោិល័យអគាសនង 
ោរអងាោរសហរបជាជាែិទ្ទ្ួលបនទុកសិទ្ធមិនុសស
កំពុងខ្ែនបើកកចិចរបជុំនលើកទ្ី ៧៦ របស់មលួននៅទ្ី
រកុងហសខឺ្ណវ របនទ្សសវិស ចាបព់ថីថងទ្ី ១៥ ខ្ម
កុមភៈ ដល់ ថថងទ្ី ១២ ខ្មមនីា ននះ ។ រឯីរបនទ្ស  
កមពុជា ម្តនភារៈនឡើងនឆលើយបំភលជឺាមយួ CERD នៅ
ថថងទ្ ី១៨ - ១៩ ខ្មកុមភៈ កនលងនៅននះ ។ របនទ្ស
ខ្ដលរែូវនឡើងនឆលើយបភំលមឺ្តន ១៣ របនទ្ស  ៕ 

CERD៖ ជនក្ភៀ្មលួនខ្មែរក្រោមនឹងប្តនឋានៈជាជនក្ភៀ្មលនួក្បើ្ និរដ្ឋា ភបិ្តលខ្មែរមិនផរល ់      
អត្ដ្ញ្ញា ណប័ណណ  

នលាក នៅ នហន ជននភៀសមលួនខ្មមរនរោមម្តន កក់នុងចំនណាមជននភៀសមលួនខ្មមរនរោមទាងំ ២៤ នាកខ់្ដលរែវូ
បានអាជាា ធរថថចាបប់ញ្ជូ នមកកមពុជាោលពថីថងទ្ី ០៥ ខ្មធនូ ឆ្នន  ំ២០០៩  កពុំងបគា ញឯកសារខ្ដលរែវូអាជ

ជាា ធរនវៀែណាមនធវើបាបដល់អនកយកពែ័ម៌្តន ថរពនគរ ។ 

នលាក ទ្មឹ សាមន អែែីរពះនៅអធោិរវែតភនឌំនិ ខាងនជើង ថននមែតតាខ្កវ រែវូបានសនមតចសងឃខ្មមរ
ចាបផ់សកឹ នហើយបានបញ្ជូ ននៅនមែតម្តែរ់ជកូ ឬ នមែតអាងោ៉ង ោែន់ទាសនដាយែុលាោរនវៀែ  
ណាម ោលពឆី្នន  ំ២០០៦ នចាទ្ពបីទ្បខំ្បកបបំាកម់ែិតភាពកមពុជា-នវៀែណាម ។  

រពះសងឃខ្មមរនរោមពាោមនៅសំុអាជាា ធរខ្មមរនៅនមែតកណាត ល នដើមបគីាស់សពរពះនែជរពះគុណ អ៊ាង សុម នធឿន ខ្ដល
រែវូឃ្លែកនធវើឃ្លែនដាយអាថក៌បំាងំនឡើងនធវើបុណយតាមរបថពណី ខ្ែមនិរែវូបានអាជាា ធរខ្មមរអនុញ្ញា ែនឡើយ ។  បចចុបបនន 
សាកសពននះ កពុំងខ្ែនៅកបន់ចាលកនុងវ៉លខ្រស ខ្កបរវែតរទ្នរំជឹង នៅនឡើយ ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៦ 

អនររជាត្ ិ

     ថថងសុរក ទី្ ខ្ម២៦ កុមភៈ នៅរបនទ្សថថ រពឹែតិោរណ៍ដសំ៏ខាន ់និងខ្ដលរបជារាស្រសតថថបានរងច់ាអំស់រយៈនពលជានរចើនខ្មកនលងមក បានមនមកដល់នហើយ ននាះគឺនសចកតសីនរមច
ចិែតរបស់ែុលាោរកំពូលសតីពីោររបឹអសូ ឬមនិរបឹអសូរទ្ពយសមបែតរិបស់នលាកអែីែនាយករដឋមស្រនតី Thaksin Shinawat ។ សរបុនៅ ម្តនចំនួនជាង ២ ពានល់ានដុលាល រអានមរកិ ។  

 នដាយ គួច គនាធ រ៉ា / RFI  
ទ្ីបំផុែនៅ ែុលាោរកំពូលបាន

សនរមចរបឹអូសយករទ្ពយសមបែតិ ជាង
ពាកក់ណាត ល កនុងចំនួនរបាកស់របុជាង 
២ពានល់ានដុលាល ររបស់នលាក Thak 
sin Shinawat ទុ្កជាសមបែតរិបស់រដឋ។ 
នោងតាមសាលរកមខ្ដលនទ្ើបរបោស
នៅមុនននះឲ្យដឹងនទ្ៀែថា ែុលាោរបាន
នចាទ្នលាក Thaksin ថាបាននរបើ
អំណាចរបស់មលួននដើមបរីបនោជនរ៍កុម
រគួសារ ។ សូមជរម្តបជូនថា របាកទ់ាំង 
២ពាន ់ ៣រយលានដុលាល ររបស់នលាក 
Thaksin ហនឹង ជារបាកខ់្ដលរែូវបាននគ
បិទ្មទប ់ នៅនរោយរដឋរបហារនោធា
ទ្ម្តល កន់លាកនចញពីអណំាច ោលពខី្ម 
កញ្ញា  ឆ្នន  ំ២០០៦ ។ 

ោ៉ងណាកន៏ដាយ នលាក Thak 
s i n  មនិបានឲ្យែថមលនៅនលើនសចកតី
សនរមចចែិតរបស់ែុលាោរកំពូលថថងននះ 
នទ្ ។ នៅប៉ុនាម ននម៉្តងមុននៅរកមនផតើម
អានសាលរកម នលាក Thaksin ខ្ដល
កំពុងសាន កន់ៅកនុងទ្ីរកុង Dubaï បាន
បញ្ជូ នសារមួយតាមរយៈ Video Con 
férence នៅោនរ់កុមអនកគាំរទ្នលាក
ខ្ដលបានរបមូលផតុ ំគាន  នៅទ្ីសាន កោ់រ
គណបកស នភឿ ថថ ខ្ដលជាបកសពួករបស់
នលាក ។ នៅកនុងសារននាះ នលាក 
Thaksin បានបញ្ញជ កោ៉់ងចាស់ៗថា 
នលាក នងិរកុមរគួសារនរែៀមមលួនរចួជា
នរសច នដើមបទី្ទ្ួលយកសាលរកមខ្ដល

ែុលាោរកំពូលបានសនរមច។ សរម្តប់
នលាក Thaksin ថថងននះ ជាថថងដសំ៏ខាន់
មួយចំនពាះអនាគែរគសួាររបស់នលាក
ផង និងកជ៏ាថថងរបវែតសិាស្រសតននោបាយ 
និងែុលាោររបស់រពះរាជាណាចរកថថ
ផងខ្ដរ ។ ចំនពាះនលាក Thaksin គឺជា
ថថងនផតើមរបឈមមុមដាកគ់ាន រវ៉ងកំលំាង
ននោបាយ ២ ពណ៌ គឺ រវ៉ងរកមុអាវ
រកហម អនកគាំរទ្នលាក និងរកមុអាវ
នលឿងខ្ដលគាំរទ្រដាឋ ភបិាលបចចុបបនន ។ 
នលាក Thaksin ធាល បប់ានចាែទុ់្កថា 
ោរតាមពាបាទ្នលើនលាក និងរកុម
រគួសារតាំងពីដំបូងមក គជឺាឆ្នកនលាខ ន
មួយ នដើមបសីងសឹក និងថា នលាកបាន
ទ្ទ្ួលរងនរគាះពីសំណាករ់កុមអនកននោ 
បាយថថមួយចំនួន ខ្ដលសអបគ់ាែ។់ 

រកមុអាវរកហមនរគាងនធវើមហាបាែុ 

កមមនៅពាកក់ណាត លខ្មមនិា 
នៅ ថថងរបោសសាលរកមននះ រដាឋ

ភបិាលបានដាកព់រគយកំលំាងPolice 
និងទាហានរាបព់ានន់ាកក់នុងទ្ីរកុង
បាងកក ។ ខ្ែនគមនិនឃើញម្តនកបនួ
បាែុកមម ឬកោ៏ររបមូលផតុ ំគាន នរោមរទ្ង់
រទាយធណំាមួយពីសំណាករ់កុម អនក
គាំរទ្នលាក Thaksin នឡើយ។ ោរជួប
ជុំគាន ម្តនខ្ែនៅទ្ីសាន កោ់រគណបកស 
នភឿថថនដើមបសីាត បស់ាររបស់នលាក Thak 
sin តាមរយៈ Video Confé rence ពី
ទ្ីរកុង Dubaï ។ រកុមអាវរកហមបាន
របោសថា ពួកនគនរគាងនឹងនធវើមហាបា
ែុ កមមមួយនៅថថងទ្ី ១២ មនិាខាងមុម។ 
នោងតាមរកមុអនកវភិាគននោបាយថថ 
ោរខ្ដលពួកអាវរកហមមនិនធវើបាែុកមម
ថថងននះ នដាយទ្ីមួយពកួនគមនិចងឲ់្យអនក 

នផសងវ៉យែថមលថាដូចជាយកចិែតទុ្កដាក ់
ខាល ំងនពកចំនពាះនលាក Thaksin និងទ្ី
ពីរនទ្ៀែ ចងប់គា ញឲ្យនឃើញថា អវខី្ដល
សំខានជ់ាងននះសរម្តបរ់កមុនគ គោឺរផតួ
លរលំំរដាឋ ភបិាលបចចុបបនន របស់នលាក 
Abhisit Vejjajiva ។ 

នលាក Thaksin ជាអនកននោ 
បាយផង នងិអនកជនំញួផង 

នរឿង របស់នលាក Thaksin ជានរឿង
មួយសមុគសាម ញ ។ បចចុបបននម្តនអាយុ 
៦០ ឆ្នន  ំ នលាក Thaksin ជាអនកននោ 
បាយថថម្តន ក ់ ដម៏្តនរបជារបយិភាពនៅ
កនុងចំនណាមរបជារាស្រសតថថទូ្នៅផង និង
ជាអនកជំនញួ ដម៏្តនសតុកសតមភម្តន កផ់ង។ 
រកុមរគសួារនលាក ជាម្តច ស់រកមុហុ៊ន 
Shin Corp ខ្ដលរកសីុខាងពែ័ម៌្តន
វទិ្ានិងទូ្រគមនាគមន ៍ ។ ជាមយួនឹង
មុមជំនួញននះ នលាកធាល បរ់ែូវបាននគរាប់
បញ្ចូ ល ជាមហានសដឋលំីដាបថ់ាន កន់លម 
១៥ ឬ១៦ នៅកនុងចំនណាមមហានសដឋី
នផសងនទ្ៀែនៅកនុងរបនទ្សថថ ។ ខ្ែនៅ
នពលខ្ដលនលាកោនអ់ំណាចជានាយ 
ករដឋមស្រនតចីននាល ះឆ្នន  ំ ២០០១ - ២០០៦ 
នលាក Thaksin ខ្ែងខ្ែរចបល់ចូលគាន
រវ៉ងកិចចោររដឋ និងកិចចោរជំនញួកនុង
រគួសារ ។ នលាក Thaksin មនិញនញើែ
នឹងនរបើអំណាចមលួន នដើមបរីបនោជន៍
រកុមរគសួារនទ្ ។ បនាទ បម់កនៅនដើមឆ្នន  ំ
២០០៦ រកុមរគសួារនលាក Thaksin ក៏
បានសនរមចលករ់កុមហុ៊ន Shin Corp 

នៅឲ្យរកុមហុ៊នមួយ នៅកនុងរបនទ្ស 
Singapour កនុងែថមល ១ ពាន ់ ៩ រយ
លានដុលាល រ។ គចឺាបត់ាំងពីោរលករ់កុម
ហុ៊ន Shin Corp ននាះឯង ខ្ដលនលាក 
Thaksin និងរកុមរគសួារបានទ្ទ្លួោរ
រះិគនខ់ាល ំងនឡើងៗ អពំភីាពគាម នែម្តល
ភាពនៅកនុងនរឿងលករ់កុមហុ៊ន S h i n 
Corp ។ ពិនសសទាកទ់្ងនឹងរបាកព់នធ 
ខ្ដលនលាកមនិបានបងឲ់្យរដឋ ម្តនចំនួន
រាបសិ់បលានដុលាល រ ។ ចខំ្ណកនរឿង
មួយនទ្ៀែ គទឺាកទ់្ងនឹងអសមែថភាព
របស់នលាក កនុងោរកំចាែព់ួកឧទាទ មថថ
អុីសាល មនិយមរជុលនៅខ្បក៉ខាងែបងូ រប
នទ្ស។ ទាំងននះ ជានហែុផលខ្ដលរកុម
ឧែតមនសនយីនធវើជានលសសនរមចនធវើរដឋ
របហារ ទ្ម្តល កន់លាក Thaksin កនុងខ្ម
កញ្ញា  ឆ្នន  ំ២០០៦ ។ 

ោ៉ងណាកន៏ដាយ ពែិខ្មនខ្ែ
នលាក Thaksin គាម នអណំាចខ្មន ខ្ែ
ឥទ្ធិពល របស់នលាកនៅកនុងឆ្នកននោ 
បាយថថកំពុងបនតម្តន នងិរបជារបិយ
ភាពរបស់នលាកនៅខ្ែម្តនកនុងចំនណាម
របជារាស្រសតថថទូ្នៅ ៕ RFI 

រទពយ្មបត្រជិាងពាកក់ណារ លរប្ក់្ោក Thaksin Shinawat រត្វូប្តនរបឹអូ្ជា្មបត្ររិដា 

ែុលាោរកពូំលថថ ។ Reuters  

នលាក Thaksin Shinawat អែែី   
នាយ ករដឋមស្រនតថីថ ។ Reuters  

 នៅថថងសុរកទី្ ២៦ ខ្មកុមភៈ ែុលាោរកំពូលភមូ្តបានបដិនសធសំនណើ ថននមធាវរីបស់នលាករសីAung Sann Suu Kyiខ្ដលទាមទារឲ្យម្តននសរភីាពនៅនរៅឃំុ ។  នលាករសី 
Aung Sann Suu Kyi ខ្ដលរែវូែុលាោរភមូ្តោែន់ទាសឲ្យជាបឃំុ់១៨ខ្មពីបទ្បានទ្ទួ្លឲ្យ ជនជាែិអានមរកិម្តន កស់ាន កន់ៅកនុងនគហដាឋ នរបស់នលាករសី ។   

នដាយ នសៀក សារនិ / RFI 
សាលរកមរបស់ែុលាោរកំពូល

ភូម្តននះគាម នអវីនធវើឲ្យនគម្តនោរ ភាា ក់
នផអើលនឡើយ ។ ដូចរកមុឧែតមនសនីយ
ភូម្តធាល បប់ានរបោសឲ្យដឹងរចួនហើយថា 
នលាករសី Aung Sann Suu Kyi នឹង
រែូវជាបឃុ់រំហូែដល់ខ្មវចិឆិោឆ្នន ២ំ០១០  
។  នរណាកដ៏ឹងខ្ដរថា របពន័ធែុលាោរ
ភូម្តជារបពន័ធែុលាោរឋែិនៅនរោមោរ
បញ្ញជ របស់ ពួកឧែតមនសនីយភូម្ត ។ 

នៅនពលកនលងនៅននះ រកុមឧែតម
នសនយីភូម្តបាននដាះខ្លងនលាក Tin 
Oo ខ្ដលជាអនកដឹកនាសំំខានទ់្ីពរីនៅ
កនុងរងវងស់មពនធជាែនិដើមប ី របជាធបិនែ
យយនៅភូម្ត ។ នដាយរកមុឧែតមនសនីយ
ភូម្តយល់ថាោរនដាះខ្លងនលាក Tin 

O oជាោយវោិររគបរ់គានណ់ាស់នហើយ
សរម្តបប់ំនពញតាមោរទាមទាររបស់ 
សហគមនអ៍នតរជាែិ ។ 

គួរកែស់ម្តា ល់ថា ោរបនតឃុមំលួន
នលាករសី Aung Sann Suu Kyi គឺ
ពិែជាជាបព់ាកព់ន័ធនឹងោរនបាះនឆ្នន ែ
សាកលខ្ដលនរគាងនរៀបចនំធវើ នៅចុងឆ្នន ំ
ននះ ។ នហើយ នលាករសី Aung Sann 
Suu Kyi របខ្ហលជានឹងរែូវរកុមឧែតម
នសនយីភូម្តនដាះខ្លងនរោយោរនបាះ
នឆ្នន ែ។  នដាយពួកឧែតមនសនយីភូម្ត
បារមភខាល ចនលាករសី Aung Sann Suu 
Kyi នៅម្តនរបជារបយិភាពខាល ំងកនុងោរ
ទាកទ់ាញយកសនមលងនឆ្នន ែពី របជាជន
ភូម្ត ៕ RFI 

ោរបនរឃុមំលួនក្ោករ្ ីAung Sann Suu Kyi 

នលាករសី Aung Sann Suu Kyi  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៧ 

របវត្រិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

ខ្ដនដកីមពុជានរោម គជឺាអែីែខ្ដន
ដីថនរពះរាជាពណាចរកកមពុជា ប៉ុខ្នតតាំង
ពីសែវែសរទ៍្ី ២០ មក អាណានគិមបា 
រាងំបានរបគល់ខ្ដនដខី្មមរមួយចំខ្ណកធំ
ននះនៅឲ្យរបនទ្សនវៀែណាមោនោ់ប។់ 

នៅកនុងសមយ័ខ្ដលរងុនរឿងបំផុែគឺ
នៅមុនសែវែសរទ៍្ី ១៣ ទ្ឹកដខី្មមរបាន
លាែសនធឹងនលើខ្ដនដនីគាកមួយភាគធំ
ថនែំបនអ់ាសីុអានគនយ ៍ ។ ននះជានសចកតី
អះអាងរបស់អនករបវែតវិទូិ្ខ្មមរ នលាក 
រែឹង គ ។ 

នលាកបានចារឲ្យដឹងដូនចនះនៅកនុង
នសៀវនៅរបវែតសិាស្រសតខ្ដលម្តន ចំណង
នជើងថា របវែតសិាស្រសតខ្មមរ ភាគទ្១ី និងទ្ី
២ នបាះពុមពផាយតាំងពីឆ្នន  ំ ១៩៧៣ ។ 
របវែតវិទូិ្ខ្មមរដខ្ដល បានអះអាងឲ្យដឹង
បខ្នថមថា ខ្ដនដខី្មមរដធ៏ំននាះម្តនរមួទាំង
របនទ្សខ្មមរ បចចុបបនន រមួទាំងទ្ឹកដកូី
សំាងសីុន ទាំងមូល និងខ្ដនដខី្ផនកខាង
ែបងូនងិកណាត លថនរបនទ្សលាវ នងិរមួ
ទាំងខ្ផនកខាងនកើែថនរបនទ្សថថផង កជ៏ា
ទ្ឹកដីរបស់ខ្មមរខ្ដរ នហើយម្តននពលមលះ
អំណាចខ្មមរ បានលាែសនធឹងរហូែនៅ
ដល់នរជាយម៉្តឡាយូ និងរបនទ្សភូម្ត 
ខ្ថមនទ្ៀែផង ។ 

នលាកសាស្រសាត ចារយ ឃនិ សុម 
បនរងៀនរបវែតិសាស្រសតខ្មមរ ថថ លាវ និង
ភូម្ត នៅឯវទិ្ាសាថ នជាែិ អុណីាល់កូ 
របចារំកុងប៉ារសី របនទ្សបារាងំ ម្តនរប 
សាសនឲ៍្យវទិ្យអុាសីុនសរដីឹងបខ្នថម អំពី

វសិាលភាពថនទ្ឹកដី រពះរាជាណាចរក
កមពុជា នាសមយ័ខ្ដលខ្មមររងុនរឿងបំផុែ
ននាះ ។ 

នលាកសាស្រសាត ចារយ ឃិន សុម 
បានបញ្ញជ កថ់ា ៖ «សូមឲ្យរជាបថា តាំង
ខ្ែពនីដើមមកយូរណាស់នហើយដខី្មមរម្តន 
នៅរហូែនៅដល់របនទ្សភូម្ត។ នបើខាង
នជើងននាះ រហូែនៅដល់រកុងនឈៀងថម ៉
ពីនរពាះខ្មមរោនអ់ំណាចរហូែនៅដល់ទ្ី
ននាះ ។ ដខី្មមរនៅវ៉ែតាំងពីខ្ដនដីកមពុជា
នរោម កូសំាងសីុន រហូែនៅដល់ខាង
នជើង រហូែនៅដល់នវៀងចន័ទននាះ ជាដី
របស់ខ្មមរ»។ 

ប៉ុខ្នតសំនណរ កនុងនសៀវនៅរបវែត ិ
សាស្រសតខ្មមររបស់នលាក រែឹង គ បាន

អះអាងថា ចាបព់ីសែវែសរទ៍្ី ១៣ មក 
ទ្ឹកដីខ្មមររែូវរញួបនតិចមតងៗ នដាយសារ
អំនពើរកុរានរបស់ជនជាែនិសៀម នងិ ជន
ជាែយិនួ ឬសពវថថងនគនៅថានវៀែណាម 
ខ្ដលម្តនបំណងចងយ់កទ្ននលនមគងានធវើ
ជារពំខ្ដនរមួរបស់នគ ។ ខ្ដនដមីួយភាគ
ធំខ្ដលខ្មមរបាែប់ងជ់ាបនណតើ រៗនៅននាះ 
គឺម្តនរមួទាំងទ្កឹដកីមពុជានរោមផងខ្ដរ 
។ គអឺាណានគិមបារាងំបានរបគល់ទ្ឹក
ដកីមពុជានរោមទាំងមូលនៅ ឲ្យរបនទ្ស
នវៀែណាម ោនោ់បត់ាំងពីឆ្នន  ំ ១៩៤៩ 
មក ។ 

នបើនោងតាមនសៀវនៅរបវែតសិាស្រសត
មួយកាលនទ្ៀែម្តនចំណងនជើង ថា 
"កមពុជានរោម អណំាច គាម នខ្មមរនរោម" 
សរនសរនដាយនលាក រតាងំ ឆ្នែ ប៊ុែ 
ម្តនកំនណើ ែ នៅឯខ្ដនដីកមពុជានរោម 
និងជាអែីែសាស្រសាត ចារយ នៅវទិ្ាល័យ
យុគនធរ រកងុភននំពញ ោលពីទ្សវែសរ ៍
១៩៦០ នលាកបាននបាះពុមពផាយនសៀវ 
នៅននាះតាំងពចុីងខ្មមថុិនា ឆ្នន  ំ២០០៥
មក បានអះអាងថា នគអាចខ្ចកកមពុជា
នរោមជា ២ ែំបន ់។ ទ្ី ១ គែឺំបនខ់ាង
នជើង ឬ នៅថា កមពុជានរោមខាងនជើង
ខ្ដលនគពំុសូវនឹកនឃើញឬនិោយដល់។ 
កមពុជានរោមខាងនជើងគឺជាទ្ឹកដីខ្មមរមួយ
ភាគខ្ដរ ខ្ដលអាណានិគមបារាងំបាន
យកនៅបនងាើែ ជាសនងោរដារឡាក 
ោលពីឆ្នន  ំ ១៨៩៩ នហើយខ្ដលបនាទ ប់
មកកមពុជានរោមខាងនជើង កប៏ានោល យ
នៅជានមែតដារឡាក ភាជ បន់ៅនឹងអា  
ណាម ឬ អែីែខ្ដនដរីបនទ្សចមា៉ ។ 

នសៀវនៅដខ្ដលបញ្ញជ កថ់ា កមពុជា
នរោមខាងនជើងជាែំបនភ់ន ំ និងម្តនថរព
នឈើធំៗ ពំុសូវម្តនខ្មមររស់នៅនទ្ ខ្ែនបើ
ម្តនមលះ កប៏ចចុបបននបានោល យជានវៀែ 
ណាមអស់នៅនហើយ ។ ែបំនន់នាះម្តន
ខ្ែជនជាែភិនរំស់នៅដូចជាពួកម៉ូយ ចា 
រ៉ាយ បាណា រញ៉ក ់ នសដាង ហាឡាង 
ជានដើម ខ្ដលជាជនជាែអិំបូរខ្មមរមន   
ែមកពីមុនសមយ័អងារនម៉លះ ។ 

ចុះចំខ្ណកខ្ដនដកីមពុជានរោមខាង
ែបងូ វញិ ? នសៀវនៅរបវែតសិាស្រសត "កមពុ
ជានរោម អណំាច គាម នខ្មមរនរោម" បាន
ឲ្យដឹងថា កមពុជានរោមខាងែបងូគឺជា
ខ្ដនដីខ្ដលសពវថថងនគនៅថា កូសំាង 
សីុន ឬ នៅោែថ់ា កមពុជានរោម ។ 

ទ្ំពរ័វុបឹសាយថរ៍បស់សហពន័ធខ្មមរ
កមពុជានរោម (KKF) ផាយឲ្យដឹងបខ្នថម 
ថា កមពុជានរោម រែូវបាននគសាា ល់ថា 
ជាខ្ដនដសីណដ ឋែិនៅខ្ផនកខាងនរោមថន
អាងទ្ននលនមគងា ។ សហពន័ធខ្មមរកមពុជា
នរោមអះអាងថា ខ្ដនដីកមពុជានរោម
ម្តនទ្ំហជំិែនសមើនឹងពាកក់ណាត ល ថន
ទ្ំហថំផទរបនទ្សកមពុជាសពវថថងននះ។ ខ្ដន
ដីកមពុជានរោមម្តន ២១ នមែតរកុងខ្ដល
លាែសនធឹងនលើទ្ឹកដី ខ្ដលម្តនទ្ំហំ
សរបុ ៦៨.៩៦៥ គីឡូខ្មរ៉ែរកឡា ។ 

ប៉ុខ្នតនបើនោងនៅតាមឯកសារផលូវ
ោររបស់សាធារណរដឋសងាមនិយមនវៀែ
ណាម ឆ្នន  ំ ២០០៤ បានឲ្យដឹងថា     
កមពុជានរោមម្តនទ្ំហំ ៦៣.៥១១ គីឡូ 
ខ្មរ៉ែរកឡា ខ្ដលកនុងននាះម្តន ១៨ 
នមែតរកុង ។ នលាក រតាំង ឆ្នែ ប៊ុែ 

បញ្ញជ កថ់ា នបើនោងតាមឯកសារននះថផទ
ដីនៅកមពុជានរោមបានចុះអស់បនតិចមក
ពី ោរខ្កខ្របមណឌ សីម្តនមែតមលះ ។ 

ចាបព់ីនពលននះែនៅវទិ្យអុាសីុនសរ ី
សូមនរបើពាកយ កមពុជានរោម ខ្ដលជា
ពាកយោែ ់ នដើមបសីម្តា ល់ ខ្ដនដកូីសំាង 
សីុន ឬ ទ្ឹកដកីមពុជានរោមខាងែបងូ 
នដាយនរបៀបនធៀបនៅនឹងទ្ីតាំងរបនទ្ស
នវៀែណាមសពវថថង ។ 

ឯកសាររបវែតសិាស្រសតខ្មមរមួយ
កាលខ្ដលម្តនចំណងនជើងថា "ខ្ដនដី
កមពុជានរោម" របស់អនកនិពនធនមម ះ គឹម 
សាអ៊ូល អែែីអនកនិពនធសារពែ័ម៌្តន 
នបាះពុមពផាយតាំងពីឆ្នន  ំ ១៩៦៩ មក
សរនសរថាកមពុជានរោម គជឺាខ្ដនដមីួយ 
ភាគឋែិនៅខ្បក៉ខាងនកើែ ថនរបនទ្ស 
កមពុជាបចចុបបនន ។ ោលពីសមយ័នដើម
ខ្ដនដីននះម្តននមម ះថា កមពុជាទ្ឹកលិច 
នរពាះោលពីបូរាណដីកណាត ល ឬ រប  
នទ្សកមពុជាសពវថថង របស់មហាអាណា
ចរកខ្មមរ ជាខ្ដនដីនគាក ចំខ្ណកដខី្បក៉
ខាងនកើែ ឬ កមពុជានរោម សពវថថង នៅជា
របជុនំោះនៅនឡើយ ។ នៅទ្នីនាះពំុសូវ
ម្តនខ្មមររស់នៅនទ្ នរពាះខ្មមរពំុសូវរស់នៅ
តាមម្តែទ់្ឹកខ្ដលម្តនរបរននសាទ្ជាធំ
ននាះ ។ 

អនកនិពនធ គឹម សាអ៊ូល បញ្ញជ កថ់ា 
នម៉្តល ះនហើយរពះមហាកសរែខ្មមរពំុបានយក
រពះទ្យ័ទុ្កដាករ់ែួែ ពិនិែយឲ្យបានហមែ ់
ចែប់៉ុនាម នខ្ដរនាោលនណាះ ។ លុះរប 
ខ្ហលមួយសែវែសរន៍រោយមក កមពុជា
នរោមទ្កឹលិច កប៏ានោល យជាដនីគាក
នដាយសារដីលាបទ់្ននលនមគងាហូរចាក ់
នពលននាះនហើយនទ្ើបរបជារាស្រសតខ្មមរនាំ
គាន នៅរស់នៅោ៉ងនរចើនកុះករ ខ្ថមទាំង
ម្តនកំពងខ់្ផោ៉ងធំមួយផងគ ឺ កំពងខ់្ផ
ថរពនគរ ៕ RFA 

 

ភូមិសាស្ត្រខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 
 នដើមបឲី្យរបជាពលរដឋខ្មមរនៅរបនទ្សកមពុជាខ្ដលគាម នលទ្ធភាពអាន ឬ នមើលនូវអែថបទ្ននះតាមរយៈរបពន័ធ Internet ននាះ  ចាបពី់នលមននះនៅ សារពែ័ម៌្តន ព្រពនគរ 
នឹងនធវើោរផាយបនតអែថបទ្ « នាទីកមពុជាក្រោម » ពីវទិ្យអុាសីុនសរ ី (RFA) ខ្ដលបាននរៀបនរៀងនឡើងនដាយអនករសី ក្មឿង ទុម  ។ អែថបទ្ននះ សារពែ័ម៌្តន ព្រពនគរ នឹង 
ភាជ បម់កជាមយួនូវរបូភាពជាភស័តុតាងសតីពីអែតសញ្ញា ណរបស់ជនជាែិខ្មមរនៅខ្ដនដីកមពុជានរោម នទ្ៀែផង ។ សូមបញ្ញជ កថ់ា នបើសិនជានលាកអនក ចងដឹ់ង ចងយ់ល់ អំពីនរឿងរ៉ាវ ថន
ខ្ដនដីកមពុជានរោម សូមអនញ្ជ ើញនបើកសាត ប ់« នាទីកមពុជាក្រោម » ខ្ដលផាយនដាយវទិ្យអុាសីុនសរនីរៀងរាល់រារែីថថងអាទិ្ែយ ។  ខ្ែនបើនលាកអនកមនខានមនិបានសាត បដំ់ណឹងននះ 
តាមវទិ្យ ុ  នហើយម្តនលទ្ធភាពនរបើរបាស់របពន័ធ Internet ននាះ សូមចុចចូលនគហទំ្ពរ័របស់វទិ្យអុាសីុនសរខី្ដលម្តនអាសយដាឋ ន www.rfa.org/khmer នលាកអនកកអ៏ាចអាននិង
សាត បក់មមវធីិននះបានផងខ្ដរ ។       

ខ្ផនទ្បីគា ញ់ពដីណំាកោ់លនមីយួៗថនខ្ដនដខី្មមរចាបព់ ីគ. ស. ១០០ ដល់ គ. ស. ១៥០០។ kunkhmerwarrior.com 

ខ្ផនទ្ខី្ដនដកីមពុជានរោម ។ www.khmerkrom.org 

ខ្ដនដកីមពុជានរោមថែពអីាោសោល
ពីខ្មកុមភៈ ឆ្នន  ំ១៩៩៦ ។ wikipedia 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    គងៃអាទិត្យ ១៥ កកើត្ ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆ្លូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងគងៃទី ២៨ ខែកុមភៈ គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

មូលក្ហត្ុខ្ដលនាឲំ្យយនួោនោ់ប់ប្តនទឹកដីក្មត្រពាមព្នខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 

( ែពីនលមមុន ) 
នដាយ ថាច ់របជា នគឿន 
របវែតិ៖ 
ម៉្តក គូ (យួនៈMạc Cửu,ឡាតាំ

ងៈ Mo Jiu) គ ឺ ជាពាណិជជករជនជាែិ
ចិននកើែឆ្នន  ំ ១៦៥៥ នៅភូម ិ នឡោវ ែ 
សគា ែថ់ហនគឿង រសុកឡយចូវ (អកសរ
យួនៈLÔi Châu) នមែតកងែុ់ង (អកសរយួ
នៈQuảng Đông ) របនទ្សចនិរបជាម្ត
និែ ។ 

ោរនភៀសមលួននចញពរីបនទ្សចនិ៖ 
នរោយឆ្នន  ំ១៦៤៥ សនតែិវងស នមង៉ 

ខ្ដលបានរែួែរតារបនទ្សចិន ចាបព់ីឆ្នន  ំ
១៣៦៨ ដល់ ១៦៤៤ រែវូបានដលួរលំ
នហើយបាននឡើងរែែួរតា នដាយរាជវងស 
ថាង ។ នដាយមនិចងរ់ស់នៅនរោមោរ
រគបរ់គង របស់រាជវងស ថាង ឆ្នន  ំ១៦៧១ 
ម៉្តក គូ បាននាំរគសួារ និងកងទ្ព័រពម
ទាំងមស្រនតីមយួចនំួនរបស់មលួនរប ម្តណ
ជាង ៤០០ នាក ់បាននភៀសមលួននចញពី
របនទ្សចនិ តាមផលួវសមុរទ្អខ្ណត ែ
រសាែម់កដល់រសុកខ្មមរ ។ នរោយពី
បានដល់ទ្កឹដីខ្មមរភាល ម ម៉្តក គូ បាននាំ
រកុមរបស់មលួនចូលនៅគាល់រពះធមមរាជា
ទ្ី ៩ ( អងាសូរ ) នសាយរាជយពី ១៦៥៩ 
ដល់ ១៦៧២ នៅរកុងឧែតុងានដើមបសំុី
សិទ្ធិរស់នៅៗនលើទ្ឹកដីខ្មមរ ។ 

ោរផតល់គរជាឧកញ៉ា នដើមបអីភ ិ  
បាលនមែតពាម នងិរកមនួសពីរពះមហា
កសរែខ្មមរ៖ 

នរោយពបីានរពះមហាកសរែខ្មមរ  
ផតល់សិទ្ធិឲ្យរស់នៅៗនលើទ្ឹកខ្មមរយ និង
រសបនពលខ្ដលរសុកខ្មមរ នពលននាះក ំ
ពុងម្តនជនម្តល ះថផទកនុងផងននាះ  ម៉្តក គូ 
បានសំុមលួនចូលរមួថដជាមួយរពះ បរម
រាជា ទ្ី ៩ (អងាសូរ) (១៦៥៩-១៦៧២) 
និងរពះជយ័នជដាឋ ទ្ី ៣ ឬ រពះរសីជយ័

នជដាឋ  ( ១៦៧២-១៦៧៣ ) ។ 
នរោយមក រពះមហាកសរែខ្មមរបាន 

ផតល់គរជាឧកញ៉ា នដើមបអីភបិាលនមែត
ពាម និង រកមួន ស  ។ 

ោរបនងាើែបនខ្លបងតាមបនណាត យ
នឆនរសមុរទ្ខ្មមរ៖ 

នរោយពបីានគរជាឧកញ៉ាពរីពះ
មហាកសរែខ្មមរ ម៉្តក គូ បានបនងាើែបន
ខ្លបងចំននួ ៧ នៅតាមបនណាត យនឆនរស
មុរទ្ខ្មមរទាំង ៧ គ ឺ  នឆនរសមុរទ្ ពាម 
យួននៅថាម៉្តងខាម (Mám Khảm ) , 
នឆនរសមុរទ្ រាម យួននៅថា ឡុងក ី
( Long Kỳ ) , នឆនរសមុរទ្ កពំែ យួន
នៅថា កងឹបូែ ( Cần Bột ) , នឆនរស
មុរទ្ កពំងន់សាម យួននៅថា នហឿង   
អឹក ( Hương ức ), នឆនរសមុរទ្ ជាល
ម្តស យួននៅថា សាយម៉្តក ( Sài 
Mạc ) , នឆនរសមុរទ្ រកមនួស យួននៅ
ថា លិន វនិ ( Linh Quỳnh ) , នឆនរ   
សមុរទ្ នោះរែល់ យួននៅថា ភូហវឹក
( Phú Quốc ) ។ 

នមបនខ្លបងទាំង ៧ ខាងនលើរែូវ
បាននគដាកទ់្តីាំងធនំៅពាម ។ 

ោរនបើកឲ្យម្តនបនខ្លបងនិងកពំង ់
ខ្ផពាណិជកមម នៅនលើទ្កឹដពីាមននាះ
បាននធវើឲ្យនករ តន៍មម ះ របស់ ម៉្តក គូ បាន
ផាយនចញនៅរគបទ់្សិទ្តីាម រយៈអនក
ជំនួញខ្ដលមកពីែំបនន់ផសងៗ និងតាម 
រយៈ ម៉្តកគូ ននះខ្ដរជនជាែិកនំណើ ែចិន 
ជានរចើនខ្ដររស់ នៅតាមបនណាត យនឆនរ
ឈូងសមុរទ្នសៀម បានមកសំុរស់នៅ
នហើយរកសីុរហូែមកដល់សពវថថងននះ ។ 

ោរវ៉យលុកពនីសៀមចូលពាម និង
ចាបម់លួន ម៉្តក គូ៖  

ឆ្នន  ំ ១៦៨៧ កងទ្ព័នសៀមបាន
ចូលលុកលុយនមែតពាម  នងិបានចាប់
មលួន ម៉្តក គូ នៅឃុំទុ្កនៅ រសកុនសៀម 

និងនៅឆ្នន  ំ១៧០០ គាែប់ានលួចរែម់ក
ពាមវញិបាននដាយសុវែថិភាព ។ 

ោរសំុចុះចូលជាមយួមយួនសតច
អណាណ ម៖ 

នរោយពបីានបនងាើែឲ្យម្តនបន
ខ្លបងសីុសងនិងទ្រីបជុជំនទាំង ៧ នលើ
នឆនរសមុរទ្ខ្មមរ រពមទាងំបានបានរគប ់
រគងែបំនទ់ាំងននះ ឲ្យឋែិនៅនរោមអ ំ
ណាចរបស់មលួននហើយ នងិនដើមបធីានា
បាននូវអនាគែខ្វងឆ្នង យរបស់មលួន  ម៉្តក 
គូ បានបញ្ជូ នទូ្ែឲ្យនៅជួបនសតចយួន 
អាណាណ មនមម ះ នងវៀង ផុក ជូ (Nguyễn 
Phúc Chu ) រគបរ់គងរាជនៅទ្រីកុង
នហវពឆី្នន  ំ១៦៩១ ដល់ ១៧២៥   កនុងឆ្នន  ំ
១៧០៨ ។ 

ឆ្នន  ំ ១៧១៤ ម៉្តក គូ បានសំុចូល
មលួននធវើជានមទ្ព័របស់នសតចយួនរែកូល
នងវៀង (Nhà Nguyễn) ។ 

សមពន័ធភាពវងសរែកូល៖ 
ម៉្តក គូ ម្តនរបពនធពរីគ ឺ៖ 
របពនធមួយគឺជាជនជាែិចនិ ខ្ដល

បាននភៀសមលួន នចញពរីបនទ្សចិនជា 
មួយមលួនខ្ែមនិម្តនកូនរបុស ។ 

របពនធមួយនទ្ៀែជាជនជាែយិួន
នមម ះ បូយ ធី ឡា ំ(អកសរយនួៈBùi Thị 
Lẫm) យួនកនំណើ ែនៅនមែត កំពងរ់សោ
រែ ី (BiênHòa) ខ្ដលនលាកបាននរៀប 
ោរនៅឆ្នន  ំ ១៧១០ នពលមលួនម្តនអាយុ 
៥៥ ឆ្នន  ំ។ 

ោររស់នៅជាមួយរបពនធចុងយួន
ម្តន កន់រោយននះ ម៉្តក គូ បានកូនរបុស
ម្តន កន់មម ះ ម៉្តក ធាន ទ្ ឺ (អកសរយួនៈ
Mạc Thiên Tứ ) ខ្មមរនយើងនយិមនៅ
ថា រពះសុទ្ែថ  នហើយរពះសុទ្ែថននះ
នហើយខ្ដលជាអនកែវងសរែកូល ម៉្តក 
កនុងោររគបរ់គងទ្ឹកដីនមែតពាមននះ ែ
កូនែនៅរហូែដល់បារាងំចូលោនោ់ប់
នមែតពាមនាឆ្នន  ំ ១៨៦៧ នទ្ើបវងសរែកូល
មួយននះបានរែន់គច មលួននៅទ្រីកងុនហវ 
(Huế) អស់នៅ ។ 

ោរសាល ប៖់ 
ថថងទ្ី ២៥ ខ្មឧសភា ឆ្នន  ំ ១៧៣៥ 

ម៉្តក គូ បានសាល បន់ៅនមែតពាមនដាយ  
ជមា ឺ នងិនរោយមក បាននឡើងោនោ់ប់
ែំបនព់ាមនដាយ រពះសុទ្ែថ ខ្ដលយួន
នៅថា ម៉្តក ធាន ទ្ ឺជាកូនរបុសរបស់

គាែ ់។   ម៉្តក ធាន ទ្ឺ គជឺាអនកខ្ដលនគ
បានដងឹថា ជាអភបិាលនមែតពាម នៅ
នលើទ្កឹដីខ្មមរខ្ែ បនរមើផលរបនោជនន៍សត
ចអាណាណ មដាចថ់ថល  ។ 

  រយៈនពល ថនោររគបរ់គងទ្កឹដី
ពាមរបស់វងសរែកូល ម៉្តក៖ 

វងសរែកូលម៉្តកមយួននះ បានោន់
ោបទ់្កឹដីនមែតពាមអស់រយៈនពល១៩៦ 
ឆ្នន  ំ (១៦៧១-១៨៦៧) ននះ នបើគែិ ចាប់

ពីនពលខ្ដលនលាកបាននភៀសមលួន នចញ
ពីរបនទ្សចិន រហូែដល់បារាងំចូលោន់
ោបទ់្កឹដីនមែតពាម ៕ 

របូភាព និង ឯកសារនោង៖ 
www.wikipedia.org 
របវែតសិាស្រសតរបនទ្សកមពុជា នដាយ 

អានដម៉្ត ឡខឺ្កល  អែីែរាសីុដងប់ារាងំ
របចាកំមពុជា ។ 

(នៅម្តនែនលមនរោយ) 

ម៉្តក គូ ( នកើែៈ១៦៥៥ -   សាល បៈ់១៧៣៥ ) គឺជាពាណិជជករជនជាែិចិន ម្តនរសកុកំនណើ ែនៅភមូ ិនឡ ោវ ែ សគា ែថ់ហនគឿង រសកុឡយចូវ នមែតកងែុ់ង របនទ្សចិន ។ នដាយ
មនិចងរ់ស់នៅនរោមអំណាច សនតែិវងស  នឆង ( Qing Dynasty ) កប៏ាននាពូំជពងសរបស់មលួនមកសំុ សិទ្ធិរស់នៅៗនលើទឹ្កដីខ្មមរនៅមតុពំាមនិងរកមនួស ។ នរោយមក រែវូបានរពះ
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