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ព្រពនគរព្រពនគរ  

ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម រពះពុទធសា្នា ក្វៀតណាម អនររជាត ិព័ត៌មានជាត ិ

សុនឆ័យរះិគន់លសចកដរីាងចាប់
ររឆ្នងំអំលពើពុករលួយ 

ការលបើកសម័យររជំុររចាឆំ្នា ថំ្នរដ្ឋ
សភាររជាជន 

សកមមជនររជាធិបលរយយបនតជាប់
ឃុំឃាងំកាុងផទះបីឆ្នា លំទៀរ 

រួនាទីរបស់រពះសងឃកាុងសងគម
ខែមរ 

អំពីលែរតមារ់រជូក ឬ 
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សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ រតវូការអបកមានទេពទកាសលយទររៀង ទភេរបសុនងិរសី ដដលមានកទំ ើ តជាដមមរទៅកមពុជាទរកាម នងិមានសំទនៀងជាដមមរទរកាម ។ ពត័ម៌ានបដនទមសូមទាកេ់ង ៖ េូរស័ពធៈ០៩៩ - ៥៣២ - ៤០០   

 

ក្កិរខ្មែរក្រោមជពំាកប់ណុំលក្វៀតណាម 
មណៈខ្ដលរបក្ទ្ក្វៀតណាមឈរក្មែ ះក្លម ២ កនងុោរនារំ្ូវអងករក្ចញ 

កសិករដមមរទៅកមពុជាទរកាមជពំាកប់ ុំលធនាគាររដ្ឋឌ ភបិាលទវៀតណាមររបគ់ាប   ទរពាះពួកទរបានបុលលុយរដឌទដើមផេីញិជីរ ថ្នប សំងកូវ
ជាទដើម កបុងការផលិតកសិផល  ដតទពលរបមូលផល រសវូអងករដបរជារុះទថ្នកទៅវញិ   ម ៈដដលរកសួងហរិញ្ដ វតទុបកសកុមមុយនសិថ
ទវៀតណាមបានរបាករ់ទំ ញរនំនួ ៥៣ លានដុលាល រសហរដឌអាទមរកិកបុងមយួឆ្នប ទំដ្ឋយមនិបាររ់ណំាយេុន តាមរយៈការបងព់ន័នពី
រកមុហុ៊នផលិតអងករទៅកបុងរបទេសរនំនួ ៣០% ទលើរបាករ់ទំ ញដដលរកមុហុ៊ននានាេេលួបាន ។     

រកសួងហរិញ្ដ វតទុ ននរដ្ឋឌ ភបិាលទវៀត
ណាមបានអះអាងថ្ន មលួនមានរទរមាង
ទាញយករបាករ់ំទ ញ ពកីារនារំសវូ 
អងករ ទរញកបុងមយួឆ្នប ឲំ្យបាន១០០០
ទកាដដុងដដលទសមើនឹង ៥៣លាន ដុលាល រ 
សហរដឌអាទមរកិ ។ ម ៈដដលកសិករ
ជនជាតិដមមរ ទៅដដនដសី ឋ  េទនលទមរ
ងគបានអះអាងថ្ន មលួនកំពុងដតជំពាក់
បំ ុលរដ្ឋឌ ភបិាលររប់ៗ គាប  ។ រទរមាង
ទនះរតូវបានរកសួងហិរញ្ដ វតទុទវៀតណាម
អះអាងថ្ន មលួនបានយកពននព័ីរកមុហុ៊ន 
ផលិតអងករ ទៅកបុងរបទេសរំនួន៣០
ភាររយទៅទលើរបាករ់ទំ ញដដលរកមុ

ហុ៊ននមីួយៗេេួលបាន ។ អបកជំនាញ
រកសួងហិរញ្ដ វតទុទវៀតណាម ថ្ន រទរមាង
របស់មលួនទនះ របឺានរបាករ់ំ  ទ ញ 
ទដ្ឋយមនិចាំបាររ់ណំាយេុនទឡើយ ។ 

 រំដ កឯកសិករដមមរទរកាមវញិទធវើ
ការទាំងយបទ់ាងំនងងបានរតឹមដតជំពាក់
បំ ុលរដ្ឋឌ ភបិាលដតប៉ុទណាត ះ ។ កសិ 
ករដមមរទៅកមពុជាទរកាមបរចុបផនប ជាេូទៅ
រតូវបានជពំាកប់ំ ុលរដ្ឋឌ ភបិាលររប់ៗ
គាប ។ទដ្ឋយពកួគាតទ់ៅមចបុីលពីធនាគារ
ទវៀត់ណាម បញ្ចច ំជាមយួនឹងបលងដ់ីរបស់
មលួន ទដើមផយីករបាកទ់ៅេិញថ្នប ំសងកូវជា
ទដើមកបុងការផលឹតកសិផល ។ កសិករ

ដមមរទរកាមមាប កទ់ៅរសុក កពំងធ់ំ ររឺសកុ
រូវថ្នញ់ ននទមតថរពះរតពាងំកមពុជាទរកាម
ជាអបកមានដីដរសរនំួន ២១ កុង ( ជាង 
២ ហិកតា  ) បានតអូញដតអរថ្ន ជនជាតិ
ដមមរទៅកមពុជាទរកាម បរចុបផនបជពំាក់
បំ ុល រដ្ឋឌ ភបិាលររបគ់ាប កបុងការទធវើ
ដរសទហើយអបកមលះទធវើដរសមនិបានផល ក ៏
គាម នលុយសងរដឌវញិ ។ រដ្ឋឌ ភបិាលទវៀត
ណាម បានឈរទមម ះជំនួសកបុងការ
លកដ់ទីករដូនតារបស់ដមមរទរកាម ទដើមផ ី
យកលុយទាំងទនាះទៅសងបំ ុលឲ្យ
ធនាគារជាតិននរដ្ឋឌ ភបិាលទវៀតណាម ។ 
  

( ខាងទវវង ) ទលាក ថ្នរ ់សុង តណំាងជនទភៀសមលួនដមមរទរកាមទាងំ ១៨ នាក ់ជបួ    
មន្តនថី UNHCR ទៅេីរកងុភបទំពញ  

កាលពនីងងអង្គគ រេ៍ ី០៣ ដមមនីា ឆ្នប  ំ២០១០ ។ Phnom Penh Post 

UNHCR បដិក្្ធមិនផដល់្ ទិធរិជក
ក្ោនដលខ់្មែរក្រោម ១៨ នាក ់

ឧតថមសបងការអងគការសហរបជា
ជាតេិេួលបនធុកជនទភៀសមលួនទៅកមពុជា 
(UNHCR) ទៅនងងេី ០៣ ដមមនីាទនះ 
បានបដិទសធមនិេេួលការទសបើសំុរបស់
ររួ សារដមមរកមពុជាទរកាម ១៨ នាក ់ដដល
កំពុងដតដសវងរកសិេនរិជកទកានទដើមផទីៅ
រស់ទៅកបុងរបទេសេី ៣ ។ 
ការរបឹងដរបងសំុសិេនរិជកទកានទនាះ 

រឺទរកាយទពលដដលអាជាញ ធររកុងភបទំពញ
បានបដិទសធមនិរពមផថល់អតថសញ្ចដ  
ប ័ត ទសៀវទៅររួសារនិងសំបុរតកំទ ើ ត
ដល់ររួសារដមមរកមពុជាទរកាម ទាំងទនាះ 
កាលពីរុងដមកុមភៈ កនលងទៅងមីៗទនះ 
ទដើមផ ី រស់ទៅទដ្ឋយរសបរាបទ់ៅកបុង
របទេសកមពុជា ។ 
តំណាងររួសារ ដមមរកមពុជាទរកាម

រំនួន ១៨ នាក ់ រទឺលាក ថ្នរ ់ សុង 
ដដលបាននាគំាប ទៅសំុសិេនរិជកទកាន ពី
អងគការ UNHCR ទៅកបុងេីរកុងភបទំពញ 
ទៅនងងពុធេី ៣ មនីាទនះ បានដងលងថ្ន ៖ 
«មញុ ំបានយកពាកយសំ ូមពរ ឬ ទៅថ្ន 
លិមិតអំពាវនាវទៅខាង UNHCR ឲ្យ
គាតេ់េួលយកពួកមញុហំបឹង ឲ្យទៅជាជន
ទភៀសមលួនរសបរាប ់ ។ គាតទ់ៅដតបដ ិ
ទសធ គាតទ់ៅដតយកសមឋខីាងរដ្ឋឌ ភ ិ  
បាលយកមកររចា ជាមួយពួកទយើង
ដដដល»។ 
សុម ទសរ ី៖ ទតើសាទ នការ ៍រស់ទៅ

របស់ទលាកយ៉៉ងទមរ៉ទហើយ ? ថ្នរ ់
សុង ៖ បាេ ! អងគការទរៅរដ្ឋឌ ភបិាល
មួយគាតប់ានមកឧតទមភបនថដងម ១ ដម 
( មនីា ) ទនះ ។  ( តទៅេពំរ័េ ី២ ) 

( អានតអតទបេទនះទៅេពំរ័េី ២ ) 
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ព័ត៌មានជាត ិ

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រតនា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាច់  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 

UNHCR បដិក្្ធមិនផដល់្ ទិធរិជកក្ោនដលខ់្មែរក្រោម ១៨ នាក ់
( តមកពេីពំរ័េ ី១ ) 
ទលាកឧតថមទសនីយឯ៍ក ទមៀវ 

សុភរ័ ជាមន្តនថអីបកនាំពាកយរបស់រកសួង
មហានផធ បានមានរបសាសនប៍ំភលរឺំទពាះ
ករ ីររសួារដមមរកមពុជាទរកាមទនាះថ្ន ៖ 
«េី១ ទយើងបានដឹងទហើយ គាតម់និដមន
ជនទភៀសមលួនទេ ការសមាភ សទនះ របឺាន
សមាភ សតាំងពីគាត ់ ទៅេីរកងុបាងកក
ទមលះ៉។ បដិទសធទនះមនិដមនេឹកដីកមពុជា
ទេ អុរីឹងគាតម់និដមនជាជនទភៀសមលួន
ទេ ។ ទរគាម នទ ើញទៅកដនលងណាមួយ
ថ្ន មានការទធវើេុកខបុកទមបញថ្នគាតជ់ា
ជនទភៀសមលួនដដនដកីំទ ើ តរបស់ គាត់
រស់ទៅទនាះទេ ។ បញ្ចា េី ២ ទៅទពល
ដដលគាតរូ់លមកដល់កមពុជា បងបអូន
ដមមរកមពុជាទរកាម រទឺយើងមានរាបរ់បស់
ទយើងថ្ន គាតរ់ឺជាជនជាតកិមពុជា គាត់

មនិបារដ់្ឋកព់ាកយសំុរូលជាសញ្ចជ តិ
ដមមរទេ ឲ្យដតគាតរូ់លមកេឹកដរីពះរាជា
ណាររកកមពុជា បងបអូនដមមរកមពុជាទរកាម
រឺជាជនជាតកិមពុជា ពុមំានទហតុផលថ្ន 
គាតជ់ាជនទភៀសមលួន សំុសិេនទិភៀសមលួន
ទៅទលើេឹកដកីមពុជាបានទេ» ។ 
សុម ទសរ ី ៖ ទតើនឹងមានការបញ្ជូ ន

ពួកគាតទ់ាំងទនាះ ទៅកានក់មពុជាទរកាម
វញិទេ ? ទមៀវ សុភរ័ ៖ ពំុមានទេ ។ 
កាលពីនងងេី ២៣ ដមកុមភៈ កនលង

ទៅងមីៗទនះ អាជាញ ធរនររបាលរាជធានី
ភបទំពញ បានបដិទសធមនិរពមផថល់អតថ
សញ្ចដ  ប ័ត  ទសៀវទៅររួសារនិង
សំបុរតកំទ ើ តឲ្យររសួារដមមរកមពុជា
ទរកាម ១៨ នាក ់ទនាះ ទដ្ឋយសារដតមនិ
មានលកខម ឍ សមរសបរំនួនពីរ តាម
ការទាមទាររបស់អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន េ ី១ 

ពួកទរមនិមានលំទៅជាកមមសិេនផិ្ទធ ល់
មលួន នងិេី ២ មាច ស់ផធះជួលឲ្យគាតម់និ
ឯកភាព ។ 
ររួសារដមមរកមពុជាទរកាមរំនួនសរបុ

២៤ នាក ់ រតូវបានអាជាញ ធរនងបានចាប់
បញ្ជូ នមករបទេសកមពុជា កាលពីនងងេី ៥ 
ដមធបូ ឆ្នប  ំ ២០០៩ ទៅរគាដដលររួសារ
ទាំងទនាះបានដសវងរកសិេនរិជកទកានពី
អងគការ UNHCR  ទៅកបុងរបទេសនង 
ទដើមផទីៅរស់ទៅរបទេសេបីី ។ 
ររួសារទាំងទនាះបានរតទ់ៅរប 

ទេសនង កាលពីឆ្នប  ំ ២០០៨ កនលងទៅ 
ពីទមតថឃ្លល ងំ របទេសទវៀតណាម េឹកដី
ដមមរកមពុជាទរកាម រតទ់ររពកីារតាមចាប់
មលួនទដ្ឋយអាជាញ ធរទវៀតណាម កបុងទរឿង
តវ៉៉ទាមទារដីធលកីនលងមក៕ RFA 

តមកពេីពំរ័េ ី១ ) 
គាតប់ាននយិ៉យទេៀតថ្ន ៖ « មញុ ំ

រាល់នងងកំពុងដតជំពាកប់ ុំលរដឌ ១៥
លានដុងដដរ ។ អាហបងឹលុយហបងឹ ទយើង
យកមកទធវើេុន ដូរជាេិញជីរ េិញអុី
អុីរឹងទហើយ ទយើងសងមនិអារររួបាន
ហបឹងវ៉ទៅជាប ់ ។ ទយើងទរះដតវ៉ល់រុង
[សងការរបាក]់ រហូត ។ មាននយ័ថ្ន
បណាឋ ររសួារ ដដលទធវើដរសទៅហបឹង
ជំពាកធ់នាគាររដឌទាងំអស់ មនិមាននរ 
ណាមាប កថ់្ន មនិជំពាករ់ដឌទនាះទេ» ។ 
កសិករដមមរទរកាមរបូទនះ ដដដល

បានបនថទេៀតថ្ន ការទធវើដរសរបស់មលួន
មនិសូវបានរបាករ់ទំ ញទររើនទនាះទេ 
ទរពាះរណំាយេុនទររើនទពកដូរជា ការ
េិញថ្នប ំ ការជលួម៉ាសីុនភជួររាស់នងិកាត់
រសូវជាទដើម ។ ទលាកថ្ន មលួនកំពុងដត
របមូលផលរសូវ ដដលទធវើមានរយៈទពល

ដត ៣ ដម ១០ នងងប៉ុទណាត ះ រកឺបុងមយួឆ្នប ំ
ទធវើបាន ៣ រដូវ ។ រសវូដដលរបមូលបាន
មកទលាកលកឲ់្យឈមួញតំនលកបុង ១រីឡូ 
រកាម ៤.២០០ ដុង ដដលទសមើនឹង
១០០០ ទរៀលលុយដមមរ ។ គាតប់ាន
បដនទមទេៀតថ្ន៖ «រយៈ ៣ ដម ១០ នងង
ហបឹងទធវើរសូវរសាល ។ កាលពីមុនមញុ ំទធវើ
រសូវធងនម់ានរយៈទពលពី ៦ ទៅ ៧ ដម 
។ ឥឡូវទរទធវើសុេនដត ៣ រដូវហបឹង ពរីដូវ
ទហើយមញុ ំរណំាយជាង ១៥ លានដុង
ទាំងពរីរូត វលូក ភជួររាស់ កាស់ [លុយ ] 
ជីរ ថ្នប ំ សងកូវអុីទឡើងទៅ ទាំងអស់វ៉
រំនួនជាង ១៥ លានដុង»។ 
 អបកជំនាញខាងរសូវទវៀតណាម 

បាននិយ៉យថ្ន ទដើមផរីកាតំនលេផីារ
រសូវអងករឲ្យបានទងររ ូំលកបុងមយួឆ្នប ំ
ឲ្យបាន ១០០០ ទកាដដុង ដូរដដលរដ្ឋឌ
ភបិាលទវៀតណាមបានអះអាងទនាះ រឺ   

រដ្ឋឌ ភបិាល ររួដតមានេុនឲ្យបានទររើន  
ម ៈដដលតំនលរសូវអងករមានការធាល ក់
រុះ ។ រដ្ឋឌ ភបិាលទវៀតណាមររួដតេិញ
រសូវរបជាជននឹងរកុមហុ៊នសថុកេុក ឲ្យ
បានទររើន ទដើមផលីកទ់រញទពលរសូវ
មានតនមលទឡើងនងល ។ 
ប ឍិ ត ទឡ វុ៉ងំ បាញ់ ( Lê Văn 

Bảnh) នាយកវេិាសាទ នរសូវទៅដដន
ដីស ថ េទនលទមរងគបានបញ្ចជ កថ់្ន៖ «ទបើ
សិនជាទយើងទធវើឃ្លល ងំសថុករសវូ មនិបាន
លអទេទនាះ រទឺយើងលករ់សូវទរញតនមល
មនិបានដូរប ំងទឡើយ ។ ទនាះរឺជា
ការទសាកសាឋ យ  រដ្ឋឌ ភបិាលទយើងកំពុង
រិតរូរពបីញ្ចា ទនះ ទហើយសងឃមឹថ្ន ឆ្នប ំ
ខាងមុមនឹងមានការទរៀបរបំញ្ចា ទនះ ឲ្យ
បានលអជាងមុន» ។ 
ទរៅពីការជពំាកប់ ុំលធនគារ

ជាតិទវៀតណាម ពលរដឌដមមរទរកាមជា   

ទររើនររសួាររតវូបានរតទ់ចាលរសុកមក
របទេសកមពុជា ទររពកីារចាបម់លួនទដ្ឋយ
អាជាញ ធរទវៀតណាម ទរពាះពកួគាតប់ាន
ទងើបទឡើងទាមទារដីធលីទករដូនតា ដដល
អាជាញ ធរទវៀតណាមបានរបឹយក ទហើយ
ដរកទៅឲ្យជនជាតយិួន ។ ដូរជាទៅ
ទមតថមាតរ់ជូក កាលពីប៉ុនាម នសបាថ ហ៍
កនលងទៅទនះ មានន្តសថីដមមរទរកាមជាទររើន
របូរតូវបានអាជាញ ធរទវៀតណាមចាបដ់្ឋក់
ពនននាគារជុំវញិបញ្ចា ដីធលទីនះដដរ ។ រ ំ
ដ កទៅទមតថឃ្លល ងំ (Soc Trang) 
ទលាក វនិ បា ( Huynh Ba ) អបកតវ៉៉
ទាមទារដធីលីមាប កដ់ដរ កំពុងដតជាបព់នននា 
គារទៅទឡើយ ។ 
សូមបញ្ចច កថ់្ន ទវៀតណាមជារប 

ទេសេីពីរ កបុងការនាំរសូវទរញទៅទលើ
ពិភពទលាក ៕ 

 

មុមការយិ៉ល័យ UNHCR េីរកងុភបទំពញនងងេ ី២៨ ដមធបូ ឆ្នប  ំ២០០៩ ៖ រកមុជនទភៀស
មលួនដមមរទរកាមទាងំ ២៤ នាករ់ងចាកំារផថល់ឋានៈជាជនទភៀសមលួនពី UNHCR ទរកាយ
ពអីាជាញ ធរនងបានចាបប់ញ្ជូ នពេីរីកងុបងឹកក ់មករបទេសកមពុជា កាលពនីងងេី ០៥ ដមធបូ 
ឆ្នប  ំ២០០៩ ។  

ក្កិរខ្មែរក្រោមជពំាកប់ណុំលធនាគារក្វៀតណាម 
មណៈខ្ដលរបក្ទ្ក្វៀតណាមឈរក្មែ ះក្លម ២ កនងុោរនារំ្ូវអងករក្ចញ 

ទលាក វនិ បា រតវូបានអាជាញ ធរទវៀតណាម 
ចាបដ់្ឋករុ់កទៅទមតថឃ្លល ងំ មនិទានទ់ដ្ឋះ
ដលងទៅទឡើយ ទដ្ឋយគាតរ់គានដ់តទាម 
ទារឲ្យទវៀតណាមសងដមីលួនមកវញិ ។  

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម 
 
វេិយសំុទឡងកមពុជាទរកាម រឺជាសទមលងរបស់សហព័ននដមមរកមពុជាទរកាមពិភពទលាក ផាយទរញពីសហរដឌអាទមរកិ សរមាប់បំទរ ើដល់បងបអូនជន
រមួមមដមមរ និងដមមរទរកាម ដដលកំពុងរស់ទៅទលើមាតុភូមិកំទ ើ តដ៏ដសនរសទណាះរបស់ទយើង និងជុំវញិពិភពទលាក ។  
 
វេិយសំុទឡងកមពុជាទរកាម ផាយជាទមមរភាសា ដដលផលិតទដ្ឋយសហព័ននដមមរកមពុជាទរកាម បានចាប់បដិសននិនូវនងងេី ០១ ដមមិងុនា ឆ្នប ំ
២០០១ កបុងទគាលបំ ងផសពវផាយនូវរពឹតថិការ ៍ងមី ៗ ពីមាតុភូមិកមពុជាទរកាម និងសកមមភាព រលនា តសូ៊ ទដ្ឋយអហិងា ននសហព័នន
ដមមរកមពុជាទរកាម (KKF) ទលើឆ្នកអនថរជាតិ រពមទាងំពានំានូំវេទងវើរទំលាភសិេនិមនុសសពីសំណាក់រដឌអំណារកុមមុយនិសថយួន ទៅទលើបងបអូន
ជនជាតិទដើមដមមរទរកាម ។ 
 
វេិយសំុទឡងកមពុជាទរកាម ជារបភពព័ត៌មានពិត ទដើមផផីថល់នូវយុតថិធម៌ សរចធម៌ កបុងការទាមទារសិេនិទសរភីាព និងជំទនឿសាសនា ពីរបប
ររប់ររងរកុងហា ូយ ជូនដល់បងបអូនជនរមួមមដមមរទរកាម ដដលកំពុងេនធឹងរងចានូំវ សិេនិសទរមរវ៉សនាមលួនទដ្ឋយមលួនឯង រសបតាម 
រាប់អងគការសហរបជាជាតិ ។ 
 
វេិយសំុទឡងកមពុជាទរកាម ផាយកបុងមួយសបាថ ហ៏មថង ជាទរៀងរាល់នងងអង្គគ រ ចាប់ពីទម៉ាង ៩ ដល់ទម៉ាង ១០ យប់ ទម៉ាងទៅកមពុជាទរកាម តាម  
ទរហេំព័រ  http://www.vokk.net 

http://www.khmerkrom.org/


សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៧ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត៌មានជាត ិ

លី ទមង៉ហរួ / RFI 
រឺមួយនងង បនាធ បព់កីងេព័កមពុជា

បានបញ្ចបទ់ដ្ឋយទជារជយ័ នូវការទធវើ
សមយុេនសាកលផង បាញ់រគាបម់សីុីល 
កាំរជរួហវូង BM21 ររួមក ទៅនងងសុរក
េី ០៥ ដមមនីាទនះ អរគទលខាធកិារអា
ស៊ាន ទលាក សូ៊រនិ ពិតសូវ៉៉ន ់ បាន
និយ៉យទៅកានេ់ីភាប កង់្គរពត័ម៌ាន Ber 
nama ថ្ន អាស៊ានមានការរពួយបារមភ
យ៉៉ងខាល ំងថ្ន កមពុជាអារបញ្ជូ នសញ្ចដ  
ហាកដូ់រជា មានអទសទរភាពកបុងតំបន់
អាស៊ាន ទរពាះដតការបាញ់កាំទភលើងធុនធ ំ
កាលពីនងងរពហសផត ៍។ 
កបុងនាម ជាអរគទលខាធកិារអា  

ស៊ាន ទលាក សូ៊រនិ ពតិសូវ៉៉ន ់ ដដលជា
ជនជាតនិងបានបដនទមថ្ន ទយើងមានការ

បារមភយ៉៉ងខាល ំងជាមយួនឹងការវវិតថនដ៍បប
ទនះ ។ 
កប៏៉ុដនថ ការទលើកទឡើងយ៉៉ងដូទរបះ 

រតូវបាន ទលាក កុយ រួង អបកនាពំាកយ
រកសួងការបរទេសកមពុជាចាតេុ់កថ្ន ជា
ការទលើកទឡើងទដ្ឋយមុសវគង នងិមនិ

រតឹមរតូវ ។ 
ទលាក កុយ រួងបានរូសបញ្ចជ ក់

ថ្ន ការបាញ់សាកលផង កាទំភលើងBM21 
ទៅរពលានយនថទហាះ ទមតថកំពងឆ់្នប ងំ 
កាលពីនងងរពហសផតេ៍ី ០៤ ដមមនីាជា
លកខ ៈ ដដលកមពុជាទរតៀមការពាររប 
ទេសមនិដមន ទដើមផមីល នពានរបទេស 
ណាទេ ។ មាង៉ទេៀត កនលងមក ទលាក 
សូ៊រនិ មលួនឯងផ្ទធ ល់មនិដដលមានរប    
តិកមមអវីរំទពាះសមយុេនរបស់នង សូមផដីត
សមយុេននងបានបាញ់រគាបទ់ផ្ទល ងរូលដី
កមពុជាកទ៏ដ្ឋយ ។ 
សូមបញ្ចជ កថ់្ន ភាល មៗ បនាធ បព់ី

បញ្ចបទ់ដ្ឋយទជារជយ័នូវការបាញ់សាក
លផងនូវរគាបក់ាំទភលើង BM21 រំនួន 
២១៥ រគាប ់ ។ កាលពីនងងរពហសផត ៍

ទលាករបមុមដឹកនារំដ្ឋឌ ភបិាល ហុ៊ន 
ដសន បានរបកាសថ្ន សមយុេនទយ៉ធា
កមពុជាទនះមនិដមនជាការបង្គា ញសារដុ់ំ
ដ្ឋករ់បទេសណាទេ ដតជាការពរងឹង
សមតទភាពទយ៉ធាកមពុជា ទដើមផកីារពារ
ជាតិ ។ 
កប៏៉ុដនថជាការកតស់មាគ ល់ សមយុេន

របស់កងេព័កមពុជាទពលទនះទធវើទឡើងរំ
ទពលននការរបឈមមុមទដ្ឋយ ទយ៉ធា
រវ៉ងកងេព័កមពុជានិងកងេព័នង ទៅ
តំបនរ់ពំដដនរបាសាេរពះវហិារ ។ 
យ៉៉ងណា កទ៏ដ្ឋយ ថ្នប កដ់ឹកនារំដ្ឋឌ

ភបិាលនងមនិបានរបតិកមមនឹងសមយុេន
ទយ៉ធាកមពុជា កាលពនីងងរពហសផតេ៍ ី
០៤ ដមមនីាទេ ទដ្ឋយនងចាតេុ់កថ្ន ទនះ
ជាទរឿងនផធកបុងរបស់កមពុជាប៉ុទណាត ះ៕ 

 ទលាក សូ៊រនិធ ពិតសុវ៉៉ន ់( Surin Pitsuwan )  អរគទលខាធិការអាស៊ានដដល ជាជនជាតិនងបានសដមថងការរពួយបារមភ ទៅនងងទនះថ្ន ការទធវើសមយុេនទយ៉ធាកមពុជា ទដ្ឋយ
ការបាញ់ ទផ្ទល ង ការំជួរហវូង BM-21 កាលពីនងងេី ០៤ មនីា អារជាការបញ្ជូ នសញ្ចដ មុស ទៅកានពិ់ភពទលាក ម ៈដដលកមពុជាមានេំនាកេំ់នងមនិលអជាមយួរបទេសនងទពល
ទនះ ។ កប៏៉ដុនថ ទលាកកុយ រួង អបកនាពំាកយរកសួងការបរទេសកមពុជាបានរចានទចាលនូវការទលើកទឡើងដបប ទនះ។  

អគគក្លខាធោិរអាស៊ានរបតកិមែនឹង្មយទុធក្ោធាកមពជុា 

សមយុេនទយ៉ធា នងងេ ី៤ មនីា ២០១០ ។ RFI / សុវណាត រ៉ា  

្នុ ឆ័យ រះិគនក់្្ចកដរីពាងចាប់របឆាងំអំក្ពើពុករលយួ 
តំណាងរាន្តសថរ បកសរបឆ្នងំ 

ទលាក សុន វយ័ បានរបតិកមមរំទពាះ
ទសរកថរីពាងរាបរ់បឆ្នងំអំទពើពុករលួយ 
ទដ្ឋយរះិរនថ់្ន ទៅមានរទនាល ះរបទហាង
ទររើន ។  
តំណាងរាន្តសថរ បកសសមរងសុ ី រឺ

ទលាក សុន វយ័ ទៅនងងសុរកទនះបាន
សដមឋងការរពួយបារមភនិងរះិរនថ់្ន ទសរ
កថីរពាងរាបរ់បឆ្នងំអំទពើពុករលួយរបស់
រដ្ឋឌ ភបិាល ដដលសភាជាតទិរគាងទបើក
ការពិភាកា ទដើមផអីនុមត័ទៅសបាថ ហ៍
ទរកាយទនះ រទឺៅមានរ ុំររទនាល ះរប 
ទហាងទររើន ទហើយបានញំុ៉ងឲ្យមានការ
សងសយ័ថ្ន រាបទ់នះកាល យជាឧបករ ៍
បទរមើឲ្យជនពុករលួយ និងអបកមានអំ 
ណារទៅវញិ ។ 
ប៉ុដនថមន្តនថជីានម់ពស់និងតំណាង

រាន្តសថននរ បកសរបជាជន កមពុជាបាន
សដមឋងការសាេរ រំទពាះទសរកថរីពាង
រាបទ់នះថ្ន ជាឧបរ ៍សំខានទ់ៅកបុង
ការរបឆ្នងំអំទពើពុករលួយ និងបទរមើរប 
ទេសជាតិ ។ 
របភពដដដលបានបញ្ចជ កឲ់្យដឹងថ្ន 

ទសរកថរីពាងរាបរ់បឆ្នងំអំទពើពុករលួយ
ទនះរតូវបានរ ៈកមមការ អរិនន្តនថយ៍
របស់សភាជាតរិបជុសំទរមរទៅនងងសុរក
ទនះដ្ឋករូ់លកបុងរទបៀបវ៉រៈទដើមផពីិភាកា
និងអនុមត័ទៅកបុងកិរចរបជុំ សភាវសិា  
មញ្ដ  ទៅនងងេ ី ១០ ដមមនីា សបាថ ហ៍
ទរកាយទនះ តាមសំទ ើ របស់របមុមរដ្ឋឌ
ភបិាលកមពុជា រទឺលាក ហុ៊ន ដសន។ 

តំណាងរាន្តសថរ បកសសមរងសុ ី
ទលាក សុន វយ័ បានមានរបសាសន៍
ទៅកបុងសនបិសីេកាដសតទៅនងងសុរកទនះ 
ថ្ន ៖ «ទយើង បារមភថ្ន អារនឹងយកទៅ
ទរបើរបាស់កបុងការទៅរខំានដល់សងគមសីុ
វលិដផបក សិេនមិនុសស ដផបកអីដដលមាន
ការរះិរនទ់ៅរដ្ឋឌ ភបិាល ទហើយជាកតាថ
មួយ ដដលទរអាររកទ ើញការចាយ
លុយមុសបនថិរបនថួរអុីរឹង អទីៅយក
ទៅបទងកើតបញ្ចា  ទហើយនិងរ បកសរប 
ឆ្នងំ ឬកអ៏បកណាដដលសហការជាមួយ 
បកសរបឆ្នងំ អារផឋល់ធនធានអី ទរអារ
រកទ ើញ រទឺធវើឲ្យមូរខាតដល់ការរកសីុ
របស់គាត ់ ។ ដូទរបះរឺថ្ន អបកដដលកាន់
ការទនះរឺអារដឹងទាំងអស់ អបកណា
ដដលមានកំហុសអី ដឹងទាំងអស់ ទៅ
ទលើតុទាំងអស់      ទហើយទរសទរមរជា   
ឯករឆនធថ្ន ទតើទរអារដ្ឋកទ់ទាសអបកណា

បាន?»។ 
ផធុយពីការរះិរនខ់ាងទលើទនះ ទលាក 

ជាម ទយៀប តណំាងរាន្តសថរ បកសរប 
ជាជនកមពុជា និងជារបធានរ ៈកមម
ការេេួលបនធុកទសដឌកិរច និងហិរញ្ដ វតទុ
របស់សភាជាត ិ បានមានរបសាសនថ៍្ន
ទសរកថរីពាងរាបទ់នះ មានសារសំខាន់
សរមាបរ់បយុេនរបឆ្នងំអំទពើពុករលួយ។ 
ទលាក ជាម ទយៀប បានបញ្ចជ កថ់្ន 

៖ «អាទនះរជឺាដងដ្ឋវមួយដដលទយើង 
ចាំបាររ់តវូរបរល់ជូនទៅតុលាការទដើមផ ី
អនុវតថនូវរាល់ការង្គរ ទរកាយទពលរពះ
ករណុា រពះអងគឡាយរពះហសថទលខា 
ទលាកទរៀបរឲំ្យទរបើរបាស់។ មញុរំគានដ់តសំុ
ជរមាបថ្នអវដីដលទលាក សុន វយ័ បាន 
ទលើកទឡើងរឺជាសិេនិរបស់គាតទ់េ ប៉ុដនថ
រគានដ់តថ្ន គាតន់លយ៉៉ងទមរ៉កំុឲ្យដតបះ៉
សិេនអិបកដនេបានទហើយ ! »។ 

ទលាក សុន វយ័ តណំាងរាន្តសថ
រ បកសរបឆ្នងំ បានទលើកបង្គា ញអំពី
រំ ុររទនាល ះរបទហាងសំខាន់ៗ  ទៅកបុង
ទសរកថរីពាងរាបទ់នាះថ្ន ការរបកាស
រេពយសមផតថទិរៀងរាល់ ២ ឆ្នប មំថង រតវូបាន
ទរចាតេុ់កជាឯកសារពត័ម៌ាន យ៉៉ង
សមាង តប់ំផុត មនិឲ្យសាធារ ជនបាន
ដឹងឮ ឬតាមដ្ឋនទេផ ើយ ។ 
ពំុមានមារតាណាមួយដរងអំពីការ

ផថនាធ ទទាសរំទពាះមន្តនថរីបឆ្នងំ អំទពើពុក
រលួយ កបុងករ ីមានការ ុប ិតគាប
ជាមួយអបករបរពឹតថអំទពើពុករលួយទនាះ។ 
ទសរកថរីពាងរាបរ់បឆ្នងំអំទពើពុក

រលួយដដលសភាជាតទិរគាងទបើក កិរចរប 
ជុំវសិាមញ្ដពិភាកានិងអនុមត័ទៅនងងេី
១០ ដមមនីាសបាថ ហ៍ទរកាយទនះ រមឺាន
រំនួន ៥៧ មារតា និង ៩ ជំពូក ។ 
សហរមនរ៍បទេសមាច ស់ជំនយួ

អនថរជាតិ និងសងគមសីុវលិនានាកបុងរប 
ទេសកមពុជា កំពុងដតេនធឹងរងច់ាទំសរកឋី
រពាងរាបទ់នះអស់រយៈទពលជាង ១៥
ឆ្នប មំកទហើយ តាងំពីឆ្នប  ំ១៩៩៤ មក ។ 
ឯកសាររសាវរជាវឯករាជមួយ

ទរញផាយកាលពីឆ្នប  ំ ២០០៤ កនលង
ទៅ សថីពកីារវ៉យតនមលសាទ នការ ៍អំទពើ
ពុករលួយកបុងរបទេសកមពុជា បានរក
ទ ើញថ្ន របទេសកមពុជាបានបាតប់ង់
ងវកិារំ ូលរដឌរវ៉ងពី ៣០០ លាន
ដុលាល រអាទមរកិ ទៅ ៥០០ លានដុលាល រ
អាទមរកិកបុងមួយឆ្នប ំៗ  ទដ្ឋយសារអំទពើ
ពុករលួយ អទំពើរតព់ននមុសរាប ់ និង
អំទពើមុសរាបន់ានា ។ 
កាលពីនងងេ ី១៧ ដមមករាកនលងទៅ

ទនះមានការទបើកវរគប ថុ ះបណាថ លមួយ 
ដល់សិកាខ កាមរំនួន ៦២ នាក ់សរមាប ់
៤ វរគ ទផ្ទថ តទលើវធិសីាន្តសថនិងជំនាញនា 
នាសរមាបក់ារសធងម់តិ រសាវរជាវ ទសុើប
អទងកតអំទពើពុករលួយ យនថការប ឋឹ ង 
ការទរៀបរសំំ ំុទរឿងពុករលួយ នងិការ
របកាសរេពយសមផតថិ ។ 
វរគប ថុ ះបណាថ លទនាះរតូវបាន

បទរងៀនទដ្ឋយអបកឯកទេសមានបេ
ពិទសាធន ៍ មពស់លំដ្ឋបអ់នថរជាតមិកពី
សហរដឌអាទមរកិ និងេីរកងុហុងកុង 
ទរកាមកិរចឧបតទមភទដ្ឋយ USAID សហ
ការជាមួយនឹងអងគភាពរបឆ្នងំអំទពើពុក
រលួយរបស់រដ្ឋឌ ភបិាល ៕ RFA 

តណំាងរាន្តសថរ បកស សម រងសុ ីទលាក សុន វយ័ ។ RFA ទលាក ជាម ទយៀប ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៧ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៤ 

ក្វៀតណាម 

ទដ្ឋយ ថ្នរ ់ភកថ ី/ WKR 
រកុមសារញ់៉តរិបស់ទមធាវ ី ទឡ ធ ី

កុង ញឹុង (Lê Thị Công Nhân) សកមម
ជនរបឆ្នងំអាយុ ៣១ឆ្នប ទំៅរបទេសទវៀត
ណាមបាន ឲ្យដឹងថ្ន នាងនងឹបានរត
ឡប ់ មកផធះវញិ ទៅរុងសបាថ ហ៍ទនះ 
ទរកាយពី បានជាបព់នននាគារអស់រយៈ
ទពល ៣ ឆ្នប  ំ ។ ពេីីរកងុ ហា ូយ 
ទលាករសី រតនឹ ធី ដឡ (Trần Thị Lệ) 
រតូវជាមាថ យរបស់ទមធាវ ីទឡ ធី កុង ញឹុង 
បានមានរបសាសនថ៍្ន កូនរបស់មលួន 
នឹងបានទរញពពីនននាគារ ទៅនងងេី ០៦ 
ដមមនីា មសលិមញិ ទនះ ។  
អបករសី រតនឹ ធ ី ដឡ បានមាន

របសាសនថ៍្ន៖ «ងមីៗ ទនះ  មញុ ំបានទៅ
សួរសុមេុកខ កុងញឹុង ទៅនងងេី ១២ ដម  
កុមភៈ  កុង ញឹុង បាននយិ៉យថ្ន នររ   
បាលទៅេទីនាះ បាននិយ៉យជាមួយ 
កុង ញឹុង ថ្ន ពួកទរ នឹងបញ្ជូ ន  កុង
ញឹុង មកផធះ ទៅនងងេី ០៦ ដមមនីា ដត
មនិបានដឹងថ្ន ទៅទវលាទម៉ាងប៉ុនាម ន
ទនាះទេ ។ កុងញឹុង បានរតវូចាបម់លួន 
កាលពនីងងេី ០៦ ដមមនីា ឆ្នប  ំ ២០០៧ 
ទហើយទៅនងងេី ០៦ ដមមនីា ឆ្នប  ំ២០១០ 
ទនះ ររឺរមប ់ ៣ឆ្នប រំត ់ ។ ទពល
នររបាលនិយ៉យនងឹ កុងញឹុង ពបីញ្ចា

ទនាះរឺ  កុងញឹុង  ពុមំានការភាញ កទ់ផអើលអវី
ទេ ។ កានដ់តមិតជិតដល់នងង កុង ញឹុង 
ទរញពីរុករឺមញុមំានអារមម ៍ថ្ន ទពល 
ទវលាហាកដូ់រជាយូរទៅៗ» ។  
កាលពដីមឧសភា ឆ្នប  ំ ២០០៧ 

កនលងទៅទនះ ទមធាវ ីទឡ ធីកុងញឹុង រតូវ
បានតុលាការរបជាជន ននបកសកុមមុយ
និសថទវៀតណាម របកាសសាលរកមឲ្យ

ជាបព់នននាគាររយៈទពល ៤ ឆ្នប  ំនិង ៣ 
ឆ្នប ឲំ្យជាប ុ់ឃំ្លំងទៅកបុងផធះ ពីបេរប 
ឆ្នងំរដ្ឋឌ ភបិាលសងគមនយិម និងទលមើស
ទលើមារតាេី ៨៨ ននរាបរ់ពហមេ ឍ  ។ 
កបុងអងគសវនាការទនាះ ទមធាវមីាប កទ់េៀត
ទមម ះ ទងវៀ៉ង វុ៉ងំ ដ្ឋយ (Nguyễn Văn 
Đ à i ) រតូវបានកាតទ់ទាសឲ្យជាប់
ពនននាគាររំនួន ៥ ឆ្នប នំិង ៤ ឆ្នប ឲំ្យជាប់

 ុំឃ្លងំកបុងផធះ ពបីេខាងទលើដូរគាប  ។ 
៦ ដមទរកាយពកីាររបកាសសាលរកម
ទនាះ ទមធាវទីាំងពីររបូទនះ រតវូបាន
សរមាលទទាសមាប ក់ៗ  មយួឆ្នប  ំ។ ទលាក
រសី រតនឹ ធ ី ដឡ បានមានរបសាសន៍
បដនទមថ្ន ទរកាយពីបានទរញពី
ពនននាគារ កូនរសីរបស់មលួន នងឹរតវូអនុ
វតថតាមសាលរកម រឺរតូវជាប ុ់ឃំ្លំង

កបុងផធះ ៣ ឆ្នប បំនថទេៀត ។ 
រួរបញ្ចជ កដ់ដរថ្ន ទមធាវទីាំងពរីរបូ

ទនះ ធាល បប់ានទាមទារ ឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាល 
បកសកុមមុយនិសថទវៀតណាម េេួលសាគ ល់
នូវរបបនទយ៉បាយ ពហុបកស កដូ៏រជា
ទាមទារឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាលទវៀតណាម ទធវើការ
ពិភាកា  ទផ្ទថ តទៅទលើបញ្ចា សិេនិមនុសស 
សរមាបរ់កុមនសិសតិ ទៅកបុងរបទេសទវៀត
ណាម ។ 
ទវលើយតបទៅ នងឹសំនួរ  ដដលសួរ

ថ្ន ទតើទលាករសីមានរបតិកមមយ៉៉ងណា 
រំទពាះទមធាវ ីទឡ ធី កុង ញឹុង ទៅដតអនុ
វតថតាមទគាលទៅរបស់មលួនដូរកាល មុន
ទពលជាបព់នននាគារទនាះ  ទលាករសី  
រតនឹ ធី ដឡ រតូវជាមាថ យរបស់ទមធាវ ីទឡ 
ធី កុង ញឹុង បានមានរបសាសនថ៍្ន៖ 
«កុងញឹុង មានអតថររតិ តាមដដលមញុ ំ
ធាល បដ់ងឹតាងំពីតូររហូតដល់ធ ំ ទបើសិន
ជា កុងញឹុង យល់ថ្ន កិរចការអវីមួយ 
ដដលទរយល់ថ្ន រតឹមរតូវទហើយទនាះ  រឺ
នាងរតូវដតទធវើឲ្យបានសទរមរដូរប ំង
ជាមនិខាន តាមលេនភាពដដលអារទធវើ
ទៅបាន មញុ ំបានរតឹមដតបញ្ចជ កយ៉់៉ងទនះ 
។ រំទពាះ ទធវើយ៉៉ងណាទេៀតទៅទពល
អនារតទនាះ  រឋឺតិទៅទលើកុងញឹុង ៕ 

ក្មធាវ ីក្េ ធ ីកងុ ញុងឹ ្កមែជនលទធិរបជាធិបក្តយយក្ៅក្វៀតណាម 
បនរជាប់ឃុឃំាងំកនងុផទះបឆីាន កំ្ទៀត 

 ទរកាយពីរតូវបាននររបាលទវៀតណាមចាបម់លួនដ្ឋកព់នននាគារបទណាថ ះអាសនបទៅេីរកុងហា ូយ កាលពកាលពីនងងេី ៦ ដមមនីា ឆ្នប  ំ២០០៧  និងរតូវបានតុលាការរបជា
ជនននបកសកុមមុយនិសថទវៀតណាមរបកាសសាលរកមកាលពីនងងេី ១១ ដមឧសភា ឆ្នប  ំ២០០៧ ឲ្យជាបព់នននាគារ ៣ ឆ្នប  ំនិង ំុឃ្លងំទៅកបុងផធះបីឆ្នប ទំនាះ នងងេី ៦ ដមមនីា ឆ្នប ទំនះ ជា
នងងររមប ់៣ ឆ្នប  ំដដល ទមធាវ ី ទឡ ធី កុង ញឹុង សមមជនលេនិរបជាធិបទតយយទៅទវៀតណាមនឹងបានទរញពីពនននាគារតាមសាលរកមរបស់តុលាការ ។ មាថ យរបស់កញ្ចដ  ទឡ ធី កុង 
ញឹុង បាននិយ៉យថ្ន នាងនឹងទៅបនថអនុវតថតាមសាលរកមជាប ំុ់ឃ្លងំកបុងផធះ ៣ ឆ្នប ទំេៀត បនាធ បពី់បានទរញពីពនននាគារ ។   

ខាងសាថ ំ៖ កញ្ចដ  Lê Thị Công Nhân  ទៅកបុងអងគសវនាការកាលពីនងងេី ១១ ដមឧសភា ឆ្នប  ំ២០០៧  

អបកនាពំាកយសភារបជាជនរិន
បានរបកាសថ្ន ទៅឆ្នប  ំ ២០១០ ទនះ 
ការរណំាយទលើវស័ិយការពារជាតរិិន 
មានេឹករបាករ់បមា ជិត ៧៨ ពាន់
លានដុលាល រ ។ ទបើទធៀបនឹងឆ្នប  ំ ២០០៩ 
ការរណំាយទនះទកើនទឡើង ៧,៥% ។ 
ទនះ ជាទលើកដំបូងបំផុត កបុងរយៈ

ទពល ២០ ឆ្នប មំកទនះ ដដលរិនបទងកើន
ងវកិាទយ៉ធាតរិជាង ១០%។ កាលពី
ឆ្នប  ំ២០០៩ កនលងទៅទនះ កំទ ើ នងវកិា
ការពារជាតរិិន មានរហូតដល់ទៅជាង 
១៥% ឯទណាះ ។ 
ទរមនិអារដឹងរាស់អំពមូីលទហតុ 

ពិតរបាកដ ននការកាតប់នទយកំទ ើ ន
ការរំណាយទនះទេ ពីទរពាះអាជាញ ធររិន
មនិបានបករសាយអំពមូីលទហតុទនះ។ 
ទនះរបដហល ជាអារបណាថ លមក

ពីវបិតថទិសដឌករិច ដដលរិនកេ៏េលួរង
ផលបះ៉ពាល់ខាល ំងដដរ ។ វ៉អារមានការ

ពាកព់ន័ននឹងរទរមាងរបស់រិន កបុងការ
កាតប់នទយបុរគលិកកងេព័ របមា ពី
២០ មុនឺ ទៅ ៣០ មុនឺនាក ់ ។ ឬមួយ 
រិនរងេ់បក់ាររំណាយមលះ ទដើមផកំុីឲ្យ
របទេសជិតខាងមានការភយ័រទអើល ។ 
រិន រឺជារបទេស ដដលមានងវកិា

ដផបកកងេព័ទររើនជាងទរលំដ្ឋបេ់ី ២ 
ទៅទលើពិភពទលាក រទឺររើនជាងរសុសុ ី
ទររើនជាងបារាងំ ទររើនជាងអងទ់រលសទៅ
ទេៀត។ ទបើទធៀបនឹងរបទេសជប៉ុន ដដល
ទៅជិតខាងវញិ រិនរំណាយទលើវស័ិយ
ទយ៉ធា ទររើនជាងជប៉ុន១ រុ នឹង២។ 
កប៏៉ុដនថ ទបើទធៀបនឹងអាទមរកិវញិ 

ងវកិា ការពារជាតរិិនតិរជាងឆ្នង យ
ណាស់ ។ ងវកិាវស័ិយការពារជាតរិបស់
អាទមរកិ មានរហូតដល់ទៅរបមា ជា 
៦០០ ពានល់ានដុលាល រឯទណាះ ។ 
ទទាះជាយ៉៉ងណា រនិ ដតងដត

េេួលរងនូវការរះិរនអ់ំពកីាររណំាយ

ទលើវស័ិយកងេព័ទនះ ។ 
អវី ដដលទររះិរនទ់នាះ រមឺនិសទតថ  

ទលើការបទងកើនងវកិាការពារជាតទិនះទេ 
ប៉ុដនថ សំខាន ់ រឺទលើតមាល ភាពននការ
រំណាយទនះ ។ រនិដតងដតពាយ៉ម
លាកប់ាំងមនិឲ្យទរដឹងថ្ន ទតើការបទងកើន
ការរណំាយទលើវស័ិយទយ៉ធា យ៉៉ង
ទររើនសននឹកសនាន ប ់ ជាទរៀងរាល់ឆ្នប ទំនះ 
រឺទធវើទឡើងកបុងទគាលទៅអវីពិតរបាកដ ។ 
មាង៉ទេៀតទរៅពីតួទលម ដដល

មានទលើរកដ្ឋស រនិទៅមានការ
រំណាយសមាង តទ់ផសងៗ ជាទររើនទេៀត 
កបុងវស័ិយទយ៉ធាទនះ ។ 
ការមវះ តមាល ភាពទនះទហើយ ដដល

ទធវើឲ្យរបទេសជាទររើន ជាពទិសសរប 
ទេសជិតខាង ដូរជា ជប៉ុន កូទរខ៉ាង
តផងូ និងឥណាឍ  រពមទាំងសហរដឌអាទមរ ិ
កផង ដតងដតមានការសងសយ័អំពមីហិរឆិ
តាពិតរបាកដរបស់ទយ៉ធារនិ ៕ RFI 

 ទៅនងងរពហសផតទ៍នះ រិនបានរបកាសអំពីងវកិា ដដលនឹងរតូវរំណាយកបុងវស័ិយការពារជាតិ សរមាបឆ់្នប  ំ២០១០ ។ មជឈដ្ឋឌ នអបកជំនាញកបុងវស័ិយការពារជាតិ បាននាគំាប
ចាបអ់ារមម ៍យ៉៉ងខាល ងំ ទៅទលើតួទលមងវកិាវស័ិយការពារជាតិរិនឆ្នប ទំនះ ទរពាះទរទ ើញថ្ន ទបើទទាះជាការរំណាយទនះមានការទកើនទឡើង កប៏៉ដុនថ កំទ ើ នទនះមានករមតិទាប ទបើ
ទធៀបនឹងឆ្នប មំនុៗ ។  

ចិនបនថយកំក្ណើ នោរចណំាយកនងុវិ្យ័ោរពារជាត ិ

រនិថ្ន ការបទងកើនការរណំាយទលើវស័ិយការពារជាត ិរមឺនិដមនទដើមផរីបកតួរបដជង
ជាមយួអាទមរកិទេ ។ Reuters  



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៧ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៥ 

អនររជាត ិ

 រដ្ឋឌ ភបិាលរិន ទៅនងងសុរក ៥ មនីាទនះ បានកំ តអ់ាេិភាពរបស់មលួន សំរាបឆ់្នប  ំ២០១០ ទនះរឺរកាកំទ ើ នទសដឌកិរចដខ៏ាល ងំរមួផសជំាមយួ ការដបងដរកឱ្យបានរបទសើរជាងមនុ
នូវដផលផ្ទក ននការអភវិឌណនទ៍សដឌកិរច ទៅកបុងរបទេសមយួជាេីដដលមានវសិមភាពកានដ់តខាល ងំទឡើងអារបងកជាទរគាះថ្នប ក ់។  

ោរក្បើក្ម័យរបជុរំបចាឆំាន ពំ្នរដឋ្ភារបជាជន 

ទដ្ឋយទបើកសម័យរបជុរំបចាឆំ្នប ំ
ននរដឌសភារបជាជន ទលាកនាយក
រដឌមន្តនថរីិន Wen Jiabao បាន
ទលើកទឡើងថ្ន មូលដ្ឋឌ នននកំទ ើ ន
ទសដឌកិរចពិភពទលាកទឡើងវញិ ទៅ
ដតមានសភាពផុយរសួយ ទហើយ
ទៅដតមានបញ្ចា ជាទររើន ដរ៏រមូង
ររមាស ។ ប៉ុដនថ ទគាលទៅននរដ្ឋឌ ភិ
បាលសំរាបម់យួឆ្នប ំៗ ររឺកាកំទ ើ ន 
ទសដឌកិរចឱ្យបាន ៨% កបុងមយួឆ្នប ។ំ 
ទៅឆ្នប  ំ ២០០៩ ទទាះបីជាមានវបិតថិ
ទសដឌកិរចពិភពទលាកកថី ករ៏បទេស
រិន ទៅដតមានកំទ ើ នទសដឌកិរច
បានជតិ ៩% ។ 

«ឆ្នប ទំនះ សំខានណ់ាស់ ទដើមផ ី
បនថេបេ់ល់នឹងវបិតថហិិរញ្ដ វតទុអនថរ

ជាតិ រ៉ាប់រងអភវិឌណនទ៍សដឌករិចទេៀង
ទាត់ ទលឿនបងគួរ និងពទនលឿនការ
ផ្ទល ស់បថូររំរអូភវិឌណនទ៍សដឌករិចរបស់
ទយើង»ទនះជារបសាសនរ៍បស់ទលាក 

Wen Jiabao ដងលងទៅកបុងសាលដ៏
ធលំវឹងទលវើយននវមិានរបជាជន ទៅពី
មុមសមាជកិសភាជិត៣០០០ នាក ់
ទៅរកំណាថ លរកុងទប៉កាងំ ។ 

ប៉ុដនថ ទលាក Wen Jiabao 
បានសងកតធ់ងនថ់្ន ទគាលទៅជាររឹះ
ននអភវិឌណនទ៍សដឌកិរច ររ៉ឺាប់រងឱ្យ
ពលរដឌរិន មានជីវភាពរបទសើរជាង
មុន ។ ទយើងពុំរគានដ់តរតូវមំរបឹង
ដរបងបទងកើនធនធាន របទេសជាតិ
តាមរយៈអភវិឌណនទ៍សដឌករិចប៉ុទណាត ះ
ទេ ប៉ុដនថករ៏តូវដតដបងដរកធនធាន
របទេសជាតិទនះ ឲ្យបានរបកប
ទដ្ឋយសមធម ៌ផងដដរ ។ 
រសបតាមអាជាញ ធររមាល តធន 

ធានបានទកើនទឡើងដងមទេៀត ទៅឆ្នប ំ
ទៅជាអាេរ៍វ៉ងេីរកងុនិងេីជនបេ 
។ អបករកងុរករបាករ់ំនួនជាងបីដង
ទររើនជាងអបករស់ទៅេជីនបេ រឯី
ទៅឆ្នប  ំ ១៩៨៣ រមាល តទនះមានរំ 

នួនដត ១,៨២ ប៉ុទណាត ះ ។ 
រដ្ឋឌ ភបិាល ទៅដតរកាេុកសារ

វនថននដំទៅេិសធំៗននទសដឌករិច រឺ
ទធវើឲ្យមានលំនងឹទឡើងវញិ រំរអូភវិឌណ
នទ៍សដឌករិច ទដើមផបី ថុ ះបណាថ លវ ិ
ស័យឧបទភារ បរទិភារ ទៅកបុងរប 
ទេស ការនរបរបឌិតបងកបទងកើតងមី និង
រុ ភាពរកាតនមលរបាក់ Yuan ឲ្យ
ទៅនងឹ ទហើយនិងនទយ៉បាយរបូិយ
វតទុបត់ដបនទៅតាមកាលៈទេសៈ ។ 
ដ្ឋរ់ខាតពុំរតូវទបាះបងទ់ចាលទេនូវ
ដផនការផថល់សនធុះងមី ឲ្យដល់ទសដឌ
កិរចរបកាស កាលពរុីងឆ្នប  ំ ២០០៨
ដដលរបទមើលេុកការទធវើវនិិទយ៉រេុន
៤០០ មុនឺលាន Yuan សរមាប ់      
រយៈទពលពីរឆ្នប  ំ៕ RFI 

សមយ័របជុរំបចាឆំ្នប នំនសភារិន ។ Reuters  

ផលវបិ្តកព្នរប្តក់អឺរ ៉ធូាល ក់ចះុក្ថាក 
 វបិតថិទសដឌកិរចនិងវបិតថិហិរញ្ដ វតទុទៅរបទេសរកិកបានទធវើឲ្យ របាកអឺ់រ ៉ធូាល ករ់សុតរុះនងលដរួ៏រឲ្យកតស់មាគ ល់។ ទនះពិតជាកតាថ មយួដវ៏ជិជមានសរមាបជួ់យ ដល់ការនាទំរញនន
របទេស អឺរ ៉បុដដលទរបើរបាកអឺ់រ ៉ ូ។  

ទតើទររតូវយំឬរតូវញញឹមទៅម ៈ 
ដដលទរទ ើញរបាកអ់ឺរ ៉បូាន ធាល ករ់សុត
រុះមកទៅរតមឹ ១,៣៤៣៦ ដុលាល រ
សរមាប ់ ១ អរឺ ៉ទូៅទពលងមីៗ កនលងទៅ
ទនះដដលជាករមតិមួយយ៉៉ងទាបបំផុត
សរមាបរ់យៈកាល ៩ ដមរុងទរកាយទនះ 
។ ទពាលររឺបូយិប ័ត អឺរបុបានបាតប់ង់
អស់របមា  ១០% ទបើទររិតចាបត់ាំង
ពីដមវរិឆិកាឆ្នប  ំ២០០៩ មក ។ ទ ើញថ្ន
ជាការធាល ករ់សតុរុះយ៉៉ងរំហុក ទដ្ឋយ
ទហតុដតអបកទបាះេុនទធវើវនិិទយ៉រមានការ
ភយ័បារមភពសីាទ នភាព ទសដឌករិចនិង
ហិរញ្ដ វតទុទៅរបទេសរកិក ។ កប៏៉ុដនថ
សរមាបឧ់សាហករ និងអបកនាទំរញនន
របទេសអឺរ ៉បុ ការធាល ករ់សុតរុះននរបាកអ់ឺ
រ ៉ដូបបទនះរឺពិតជាឱ្កាសមួយដដ៏សន លអ
របនពសរមាបក់ារនាេំំនិញទរញទៅលក់
ទរៅរបទេស ។ 
សូមរូស បញ្ចជ កថ់្ន នារយៈទពល

ប៉ុនាម នដមរុងទរកាយទនះ ឧសាហករនិង
សហរគាសអឺរ ៉បុជាទររើន ទកើតមានកថី
បារមភយ៉៉ងខាល ំង នឹងសាទ នភាពននរបូិយ 
ប ័ត អាទមរកិដដលមានតនមលទថ្នកហួស
ទពកទៅរំទពាះមុម របាកអ់ឺរ ៉ ូ ដដលបាន
ទធវើឲ្យផលិតផលឧសាហកមមអឺរ ៉បុ មាន
ការលំបាកនឹងទធវើការ របកតួរបដជង
ជាមួយផលិតផលនាំទរញរបស់សហ
រដឌអាទមរកិទហើយនិងរបទេស មួយរំនួន

ទេៀតដដលទរបើរបាកដុ់លាល រអាទមរកិសំរាប់
ទធវើការទដ្ឋះដូរមានជាអាេរ៍បទេសរិន។ 
ដូទរបះ ទៅម ៈដដលរបាកអ់ឺរ ៉រុូះ

នងលទថ្នកដបបទនះរពឺិតជាកតាថ មួយ ដវ៏ជិជ 
មានសរមាបជ់ួយ ដល់ការនាំទរញ នន
របទេសអឺរ ៉បុ ។ របទេសអឺរ ៉បុដដលកំ 
ទ ើ នទសដឌករិចទៅឆ្នប  ំ ២០១០ ទនះទៅ
មានកងវះភាពរងឹមាទំររើនទៅទឡើយ ។ 
ដូរតួទលមបង្គា ញឲ្យទ ើញរសាប ់ ថ្ន 
សកមមភាពទសដឌកិរចននរបទេសទរបើរបាក់
អឺរ ៉ទូៅរតីមាសេីបួន ឆ្នប  ំ ២០០៩ ទៅ
មានកំទ ើ នតិរទាប ។ ទហើយរបទេស
អាលលឺមង៉ ់ ដដលជាមហាអំណារទសដឌ

កិរចេីមួយទៅអឹរ ៉បុកប៏ាន សាគ ល់កំទ ើ ន
ទៅនឹងផងទេៀតទៅរតីមាសេី ៤ ឆ្នប ំ
២០០៩ ទនះ ។ 
រួរកត ់ សមាគ ល់ថ្ន ការធាល ករ់សុត

រុះននតនមលរបូិយប ័ត ដតងមានឥេនិពល
វជិជមានជានិរច ទលើការនាំទរញទៅលក់
ទរៅរបទេស និងសនធុះកំទ ើ នទសដឌកិរច 
។ ទហើយការធាល ករ់សុតរុះននតនមលរបូិយ  
ប ័ត ទនះ វ៉កម៏ានរបសិេនិភាពផងដដរ
ជាង «ដផនការជំរញុឲ្យមានកំទ ើ នទស
ដខកិរច » ។  ទដ្ឋយទហតុថ្ន ទរពំុចាំបារ់
ទធវើការរំណាយអស់របាកទ់ររើន ។ ទបើ
ដផអកទលើតួទលមរបស់អបកទសដឌសាន្តសថមលះ

បានឲ្យដឹងថ្ន ការធាល ករ់សតុរុះននរបូិយ
ប ័ត អឺរ ៉បុ ១០% អារនឹងជួយ ឲ្យសនធុះ 
កំទ ើ នទសដឌកិរច ននតំបនទ់របើរបាកអ់ឺរ ៉ូ
ទកើនទឡើងបានរបមា ពី ០,២ ឬ ០,៣
ពិនធុ ននកំទ ើ នផលិតផលដុលកបុងរប  
ទេស ។ 
សូមរូសបញ្ចជ កថ់្ន ការធាល ករ់សុត

រុះននរបាកអ់ឺរ ៉បូានចាបទ់កើតមានកាលពី
២ ដម មុន ដដលជាកតាថ ជួយ ជំរញុឲ្យ
សកមមភាពឧសាហកមមនិងពា ិជជកមម
នាំទរញ របស់របទេសននតំបនទ់របើរបាក់
អឺរ ៉សូាគ ល់សនធុះដរ៏ួរឲ្យកតស់មាគ ល់ ។ 
រំដ កឯតួទលមបានមក ពីមូលនធិរិបូិ 
យវតទុអនថរជាត ិ FMI ទៅនងងេី ១ មនីា
កនលងទៅទនះវលុះបញ្ចច ំងឲ្យទ ើញថ្ន ស 
កមមភាពឧសាហកមម ននរបទេសទរបើ

របាកអ់ឺរ ៉បូានសាគ ល់សនធុះខាល ំង ទៅដម
កុមភៈកនលងទៅទពាលររឺំទពលដដលរបូិយ
ប ័ត អឺរ ៉បុកំពុងរសតុរុះខាល ំង ។ ដូទរបះ 
ទបើសាទ នភាពដបបទនះទរះដតបនថមានទៅ
ទេៀត ទនាះវ៉ពិតជាបរចយ័មួយដវ៏ជិជមាន
ជួយ សាឋ រសាទ នភាពការង្គរ ដដុ៏នដ្ឋប 
ទៅតំបនទ់របើរបាកអ់ឺរ ៉ជូាពំុខាន ។ 
សំ ួរមួយបានទលរទឡើងទចាេ

សួរថ្ន ទតើដំទ ើ ររសុតធាល ករុ់ះននរបាកអ់ឺ
រ ៉ទូៅមានបនថទេៀតឬទេ ? 
សំ ួរ ទនះពិតជាពិបាកនឹងទវលើយ

តបបានណាស់ ។  កប៏៉ុដនថអវដីដលទរដឹង
រឺថ្ន ដំទ ើ ររសតុធាល ករុ់ះននរបាកអ់ឺរ ៉ទូនះ 
ពំុដមនមានជាបព់ាកព់ន័នដតនឹងបញ្ចា
ទសដឌកិរចនិងវបិតថហិិរញ្ដ វតទុ ននរបទេស 
រកិកប៉ុទណាត ះទេ ៕ RFI 

របាកអ់ឺរ ៉ ូ។ Commission européenne   
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រពះពុទធសា្នា 

តួនាទរីពះ្ងឃកនងុ្ងគមខ្មែរបចចុបបនន 
វតថអារាមទៅកមពុជាកាលពីសមយ័មនុ ភារទររើនដតងមានបទងកើតសាលាទរៀន ទហើយរពះសងឃមានតួនាេីជួយ បង្គា តប់ទរងៀនអកសរសាន្តសថ ទលមនពវនថ សីលធម ៌វបផធមដ៌មមរដល់កូន

ទៅអបករសកុដដលបានបញ្ជូ នកូនទៅទរៀនទៅវតថអារាម ។  សពវនងងទនះទរសទងកតទ ើញថ្ន សាលាទរៀនទៅតាមវតថអារាម ទសធើរដតបាតរ់បូរាងអស់ទៅទហើយ ទហើយរពះសងឃទេៀតទសាតកពំុ៏
សូវបានជួយ បង្គា តប់ទរងៀន អបរ់សីំលធមដ៌ល់សិសានុសិសសដូរកាលពីសមយ័មនុដដរ។  ទតើបញ្ចា ទនះបណាថ លមកពីអវី ទហើយរពះសងឃមានតួនាេីអវីមលះ?  

ទដ្ឋយ ដកវទពរជ ទមតាថ  / RFA 
អបកសិការសាវរជាវដផបករពះពុេន

សាសនាបានបញ្ចជ កថ់្នរពះសងឃននរពះ
ពុេនសាសនាទៅកបុងសងគមដមមរកាលពីជំ 
នានមុ់នៗក ៏ ដូរសពវនងង មានភារករិចពីរ
យ៉៉ងរឺ សិកាធមវ៌និយ័ទធវើវតថរបតិបតថិ 
សីល សមាធបិញ្ចដ តាមពុេនឱ្វ៉េ ទដើមផ ី
រទំដ្ឋះមលួនឯង ឲ្យររួចាកេុកខទាំងពួងផង 
ទហើយមួយទេៀតរឺជួយ េូនាម នពុេនបរស័ិេ
ពីការដិបតថធិមន៌ិងទធវើការ បង្គា តប់ទរងៀន
អបរ់អំកសរសាន្តសឋ ទលមនពវនឋ សីលធម ៌
វបផធមដ៌ល់កុលបុរត កុលធីតាដមមរ ផង 
ដដរ ។ 
ទលាក សិុន សុវ ត និ ដដលធាល ប់

បានបួសទរៀនជារពះសងឃកបុងរពះពុេន
សាសនាមួយរបូ នងិបានបញ្ចបប់រញិ្ចដ  
បរតេសសនវជិាជ ពុេនសាសនា បានរបាប់
ឲ្យដឹងថ្ន រពះសងឃពុេនសាសនាមានតួ
នាេសំីខានណ់ាស់ កបុងការជួយ អបរ់ ំ    
េូនាម នពុេនបរស័ិេរបុសរសីចាស់ទកមង ព ី
ទរពាះរពះសងឃជាឧតថមទភេ មានរុ 
ធមម៌ពស់ ជាអបកលះបងអ់ំទពើអារកករ់ប 
រពឹតថមលួនកបុងកុសលជារំរលូអជាទដើម ។ 
ទលាកបានបនឋថ្ន រពះសមាម សមពុេនកាល
ដដលរេងរ់ងធ់រមានទៅ រពះអងគបាន
របឹងដរបងជួយ ទធវើការអបរ់េូំនាម នដល់ពុេន
បរស័ិេទររើនណាស់ ដូរជាអបរ់ពំរីទបៀប
រស់ទៅរតូវ ឬការរិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ ។ល។  
ទលាក សិុន សុវ ត ន ិ មានរប 

សាសនឲ៍្យដឹងដូទរបះ ៖ «ឧទាហរ ៍ដូរ
ជា ពុេនកិរច ៥ យ៉៉ងរបស់រពះអុីរឹង ។ 
រពះទលាកនិមនថទដើរបិ ឍ បារតហបឹង មនិ
ដមនទដើមផបីាយទេ មនិដមនទដើមផអីួតថ្ន 
ទលាកជារពះពុេនទេ ។ តនួាេរីបស់
ទលាកដដលទលាកទដើរប ិឍ បារតហបឹង រឺ
ទលាកទឈវងយល់ អំពជីីវភាពរបស់ពុេន
សាសនិកទាំងអស់ហបឹង។ ទតើពុេនសាស 
និកទាំងអស់ហបឹងរស់ទៅយ៉៉ងទមរ៉ ? 
របកបទដ្ឋយទសរកឋីសុម ឬ មួយរបកប
ទដ្ឋយទសរកឋេុីកខ ? រញិ្ច ឹមជីវតិរតឹមរតូវ
តាមធមទ៌េ ? ទហើយទលាកផឋល់នូវឱ្វ៉េ
ដល់ពុេនសាសនកិទាំងអស់ហបឹង ទដើមផ ី
ឲ្យមិតមកំសាងជីវតិរបស់មលួនឯងហបឹងឲ្យ
សទិតទៅកបុងរាប ់សទិតទៅកបុងធម ៌ កំុរប 
រពឹតថ របកបមុមរបរអរីបកបទៅទដ្ឋយ
មចិាឆ ជវីៈ ពទីរពាះវ៉មុសរាប ់ វ៉មុសធម ៌
នាឲំ្យមានទទាសេ ឍ កបុងជីវតិ»។ 
រពះទតជរពះរុ  ភួង សុទភឿន 

រពះទៅអធិការវតថបនាធ យរការ  ុរំកាំងដី
វ៉៉យ រសកុភបរំសួរ ទមតកកំពងស់ពឺ និងជា
មន្តនថសីងឃរបចារំសុកភបរំសរួ បានមាន

រពះទងរដីកាថ្ន រពះសងឃកបុងសងគមដមមរ
សពវនងងមួយរំននួ កប៏ានរូលរមួទធវើការ
អបរ់ពុំេនបរស័ិេរំ ុះទជើងវតក ប៉ុដនថការ
អបរ់ទំនាះមនិទានប់ានេូលំេូលាយទៅ
ទឡើយទេ រទឺធវើបានដតទៅទពលដដល
មានការរបារពនពិធីបុ យទានមឋងៗ ដត
ប៉ុទណាត ះ។ 
រពះទតជរពះរុ  ភួង សុទភឿន 

មានរពះទងរដីកាដូទរបះ៖ «រពះសងឃ 
េេួល កាតពវកិរចទាំងរំទពាះពុេនបរស័ិេ
ដដលមកសាប កអ់ារស័យទៅជាមយួ នឹង

វតថ មាននយ័ថ្ន ជាមយួនឹងឧបាសក
ឧបាសិកាដដលមកសាប កទ់ៅវតថ ទហើយ
យុវជនយុវតដីដលបនថការសិកាទៅកបុង
សាលាទផសងៗកឋី ដតសាប កទ់ៅនឹងវតថអុ ី  
រឹងទហើយរពះសងឃមានកាតពវករិចរតូវដត
អបរ់ពុំេនបរស័ិេ ។ មាននយ័ថ្ន ឧបា 
សកឧបាសិកា ឬសិសានុសិសសដដល
មកសាប កអ់ារស័យ ។ មនិដតប៉ុទណាត ះទេ 
រពះសងឃបទរងៀនអកសរ បទរងៀនទលម
រហូតដល់បទរងៀនពសីីល ៥ សីល ៨ 
សីល ១០ ទដើមផឲី្យពុេនបរស័ិេយល់» ។ 

ទលាក សិុន សុវ ត និ អបកសិកា
រសាវរជាវដផបកេសសនវជិាជ ពុេនសាសនា
បានរបាបឲ់្យដឹង ដដរថ្ន បញ្ចា សងគមដមមរ
មានទររើនណាស់សពវនងង ដូរជាបញ្ចា
ទររឿងទញៀនបានទកើតទពញបនធុកដល់
រកុមយុវវយ័ ។ បញ្ចា ទនះរពះសងឃទលាក
អាររូលរមួជួយ ទធវើការអបរ់បំានទៅតាម
លំអាន រនលងរពះពុេនសាសនា មានការ
រកាសីល ៥ កបុងទនាះមានការទវៀរចាក
ទររឿងទញៀនទររឿងរសវងឹជាទដើម ។ 
ទលាកបានបញ្ចជ កទ់េៀតថ្ន ទៅកបុង

បណាឋ របទេសដដលទគារពរពះពុេនសា 
សនា ររឺពះសងឃទៅកបុងរបទេសទាំង
ទនាះបានរូលរមួជួយ អបរ់សំងគមរបស់ទរ 
ដដលមានបញ្ចា ទររឿងទញៀនទនះ។ 
ទលាក សិុន សុវ ត និ បានឲ្យដឹង

ដូទរបះ ៖ «ដូរជាទៅនង លាវ ម៉ាទឡសីុអី 
រពះសងឃទរ ទរមានតួនាេសំីខាន់
ណាស់សរមាបអ់បរ់ ំ ។ ឧទារ ៍អំពី
ទររឿងទញៀន ទលាកសរទសរទសៀវទៅ
ទបាះពុមពផាយ ឬមួយទលាកទេសនា
តាមវេិយ ុ ឬទៅជួបផ្ទធ ល់សួរអបកជំងឺ ទរ
ទៅថ្ន ដរករដំលកនូវទមតាថ ធមដ៌ល់
មនុសសេូទៅទាំងអស់ ។ ទៅកបុងសងគម
ដមមរទយើងទនះ ទយើងទ ើញថ្ន រពះសងឃ
ទលាកមានការរូលរមួតិរណាស់ តិរ
ដមនដេន»។ 
ទលាកប ឍិ តសួន ឱ្សង សាន្តសាឋ  

ចារយ ននសកលវេិាល័យរពះសីហនុរាជ 
និងជាេីរបកឹា របចាវំេិាសាទ នពុេនសា 
សនប ឍិ តរកងុភបទំពញ បានមានរប 
សាសនថ៍្ន រពះសងឃអបកបួសកបុងសំ 
ណាកស់ាសនារបស់រពះពុេន រមឺានភារ
កិរច ផសពវផាយរពះពុេនសាសនា មាន
នយ័ថ្នទធវើការសដមឋងធមមទេសនាពនយល់
អបរ់េូំនាម នសីលធមដ៌ល់ពុេនបរ ិ ស័េ 
ប៉ុដនថមុននឹងទធវើការអបរ់ទំនាះ ររឺពះសងឃ
មលួនឯង ទលាករតូវមានការបដិបតថធិម ៌    
វនិយ័ឲ្យបាន រតឹមរតូវរាស់លាស់ដដរ។ 
ទលាកប ឍិ ត សួន ឱ្សង មាន

របសាសនដូ៍ទរបះ ៖ «កាលណាដដល
ទលាកបដបិតថិ តាមធមវ៌និយ័ឲ្យបានលអ
របនព ទលាកទៅផសពវផាយរពះពុេន
សាសនាទៅ ទធវើឲ្យពុេនបរស័ិេទលាកទគា 
រពរបតិបតថតិាម ទហើយេូនាម នពុេនបរស័ិេ
ទរះទធវើទាន ទរះរដំលកដរកគាប ទៅវញិទៅ
មក រមួមានឲ្យពុេនបរស័ិេមានររយិ៉មា 
យ៉េលអរតឹមរតូវ ទដ្ឋយកាយ ទដ្ឋយ
វ៉ចាររិតថ ទដើមផឲី្យមានភាពសលូតបូត 
ទេៀតរតង ់ ទរបើពាកយទពរនរ៍តឹមរតវូទៅ
តាមសីលធមស៌ងគមជាទដើម»។ 

ទលាកប ឍិ ត សួន ឱ្សង បាន
បញ្ចជ កទ់េៀតថ្ន ការជួយ អបរ់សីំលធម៌
របស់រពះសងឃដល់មនុសសរបសុរសីកបុង
សងគមដមមរសពវនងង រមឺនិអារទធវើបាន
ទររើនដូររពះសងឃកបុងសងគមដមមរកាលពី
សមយ័មុន ទនាះទេ ពទីរពាះកបុងសមយ័
ទនះរអឺវីៗមានការវវិឌណទជឿនទលឿនសំបូរ
ទៅទដ្ឋយរាបទ់ផសងៗ ជាទហតុនាឲំ្យ
សងគមហាកឃ់្លល តឆ្នង យពីពុេនសាសនា
និងរពះសងឃ ។ 
ទលាកប ឍិ ត សួន ឱ្សង បាន

បញ្ចជ កដូ់ទរបះ ៖ «សមយ័ទយើងបរចុបផនប 
ទបើសិនជាទយើងមនិបានទរៀបរសីំលធម៌
ទដើមផអីបរ់សំងគមទដ្ឋយមលួនឯង បាននយ័
ថ្ន មនិបានពរងឹងររបូទរងៀន អាជាញ ធរ
ទដើមផឲី្យទរះដឹងអំពរីទបៀបរបបទាំងរាប ់
ទាំងសីលធម ៌ កបុងការេូនាម នកូនសិសស 
េូនាម នសងគមហបឹងទេ រថឺ្ន មនិអារ
របរពឹតថទៅបានទេ ។ កាលណារបទេស
ទយើងកានដ់តទជឿនទលឿនទៅ រាបទ់យើង
កានដ់តសមផរូដបបទៅ ជំហានននការទដើរ
របស់ទយើងហបឹងឃ្លល តពីសាសនាកានដ់ត
ទររើនទហើយ ។ អុរីឹងទហើយសាសនា ឬ
សីលធមរ៌ពះពុេនសាសនារគានដ់តជា
របភព ជាបេដ្ឋឌ នមួយទដើមផឲី្យទកើតកបុង
សងគមដតប៉ុ តឹ ងទេ មនិមានផ្ទធ ល់ដូរ
សមយ័ទដើមទេ»។ 
អបកសិការសាវរជាវដផបករពះពុេន

សាសនាបានបញ្ចជ ករ់បាបដ់ដរ ថ្ន ទទាះ
ជាយ៉៉ងណាកទ៏ដ្ឋយ សងគមដមមរសពវនងង
ចាំបារទ់ៅដតរតូវការរពះសងឃននរពះពុេន
សាសនា រូលរមួជួយ េូនាម នអបរ់ដំផបក
សីលធមទ៌នាះ ទដើមផឲី្យរបទេស ឬពល 
រដឌកមពុជាមានភាពនងលងបូរ និងមានជីវភាព
រស់ទៅលអរបទសើ រតាមរនលងរពះពុេនសា 
សនាដដលពលរដឌ ដមមរបានរបកានយ់ក
ការទគារពតាំងដតពទីដើមទរៀងមក ៕ 

រពះសងឃដមមររូលរមួកបុងសកមមភាពេវិ៉សិេនមិនុសស ១០ ធបូ ២០០៩ ទៅរកងុភបទំពញ ។ 

វតថបេុមវតនីងងេី ០៦ ដមសីហា ឆ្នប  ំ២០០៩ ៖ រពះសងឃនមិនថរុះពរីពះវហិារ ។ 

ឡាន Naga កាសីុ ូ រតកបុងបរទិវ  
ពុេនសាសនប ឍិ តយ ដកផរដឌសភាជាតទិៅ

េីរកងុភបទំពញ ។ 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៧ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៧ 

របវតរិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

 ទដើមផឲី្យពលរដឌដមមរមយួរំនួនទៅកមពុជាដដលគាម នលេនភាពសាថ ប ់ឬ ទមើលនូវអតទបេទនះតាមរយៈរបពន័ន Internet ទនាះ  សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ នឹងទធវើការផាយបនថអតទបេ 
« នាទីខ្មែរកមពជុាក្រោម » ពីវេិយអុាសីុទសរ ី(RFA) ដដលបានទរៀបរំទឡើងទដ្ឋយអបករសី ក្មឿង ទុម  ។ អតទបេទនះ សារពត័ម៌ាន ព្រពនគរ នឹង ភាជ បម់កជាមយួនូវរបូភាពជាភ័
សថុតាងសថីពីអតថសញ្ចដ  របស់ជនជាតិដមមរទៅដដនដីកមពុជាទរកាម ទេៀតផង ។ សូមបញ្ចជ កថ់្ន ទបើសិនជាទលាកអបក រងដឹ់ង រងយ់ល់ អំពីទរឿងរ៉ាវ ននដដនដីកមពុជាទរកាម សូមអទញ្ជ ើញ
ទបើកសាថ ប ់« នាទីខ្មែរកមពជុាក្រោម » ដដលផាយទដ្ឋយវេិយអុាសីុទសរទីរៀងរាល់រារតីនងងអាេិតយ ។  ដតទបើទលាកអបកមកខានមនិបានសាថ បដំ់ ឹងទនះ តាមវេិយ ុ ទហើយមានលេនភាព
ទរបើរបាស់របពន័ន Internet ទនាះ សូមរុររូលទរហេំពរ័របស់វេិយអុាសីុទសរដីដលមានអាសយដ្ឋឌ ន www.rfa.org/khmer ទលាកអបកកអ៏ារអាននិងសាថ បក់មមវធីិទនះបានផងដដរ ។       

ភូមិសាស្ត្រខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 

( តពីទលមមុន ) 
ដដនដកីមពុជាទរកាម ឋតិទៅកបុងភូមភិារអាសីុ

អាទរបយ ៍។ ពាកយកមពុជាទរកាមទនះរទឺយើងមញុនំយិ៉យ
សំទៅរំទពាះដដនដកីមពុជាទរកាមខាងតផងូ ឬកូសំាង
សីុន ។  
ទបើទមើលដផនេភូីមសិាន្តសថ ដដលទរញផាយ

ទដ្ឋយរដ្ឋឌ ភបិាលសាធារ រដឌ សងគមនិយមទវៀត
ណាម ទរកាយឆ្នប  ំ ១៩៧៥ ទ ើញថ្ន ដដនដកីមពុជា
ទរកាមមានរពំរបេល់ខាងលិរ និងខាងលិរទវៀង
ខាងទជើង ជាបន់ឹងរពំដដនរបទេសកមពុជាសពវនងង ។ 
រំដ កដបក៉ខាងទជើងទវៀងខាងទកើត និងខាងទកើត
វញិ ជាបន់ឹងអតីតអាណាររករមា៉ ឬ រសុកចាម 
ដដលរតូវបានទវៀតណាមររបរ់រងតាំងពសីតវតសរេ៍ី
១៩ មក ។ រំដ ករពរំបេល់ខាងតផងូទវៀងខាង
លិរននដដនដកីមពុជាទរកាមវញិ រជឺាបន់ឹងឈូងស
មុរេនង រឯីដបក៉ខាងតផងូទវៀងខាងទកើតជាបន់ឹងស
មុរេរិនខាងតផងូ ។ 
សហពន័នដមមរកមពុជាទរកាម (KKF) ផាយថ្ន 

កមពុជាទរកាម រតូវបានទរសាគ ល់ថ្នជាដដនដសី ឋ  
ឋតិទៅដផបកខាងទរកាមេទនលទមរងគ រំដ កទសៀវទៅ
របវតិថសាន្តសថដមមរដដលមានរំ ងទជើងថ្ន "កមពុជា
ទរកាមអណំារគាម នដមមរទរកាម" សរទសរទដ្ឋយទលាក 
រតាងំ ឆ្នត ប៊ុត ទលាកមានទដើមកំទ ើ តទៅឯដដនដី
កមពុជាទរកាម និងជាអតីតសាន្តសាថ ចារយទៅវេិា     
ល័យយុរនន ទៅេីរកុងភបទំពញ ទបាះពុមពផាយតាំង
ពីរុងដមមងុិនា ឆ្នប  ំ២០០៥ អះអាងឲ្យដឹងបដនទមថ្ន 
ភូមសិាន្តសថកមពុជាទរកាមលាតសននងឹពី ៨,៣០ 
អងារទៅ ១២,៣៥ អងារ ននរយៈេេឹងឧតថរដមស
រសប ឬភាសាបារាងំទៅថ្ន Latitude Nord និង
ពី ១០៣,៣៥ អងារ ទៅ ១០៩ អងារននរយៈ
បទណាថ យបូព៌ា ដដលភាសាបារាងំទៅថ្ន Longi-
tude Est ។ 
សហពន័នដមមរកមពុជាទរកាម  អះអាងថ្ន ដដនដី

កមពុជាទរកាមទាំងមូល មានេំហជំិតទសមើនឹងពាកក់
ណាថ លននេំហនំផធរបទេសកមពុជាសពវនងងទនះ។ ទសៀវ 
ទៅកមពុជាទរកាមអំណារគាម នដមមរទរកាមបានឲ្យដឹង
បដនទមថ្ន កមពុជាទរកាមមានបទណាថ យ ៥០០ រីឡូ
ដមរ៉ត និងមានេេឹងពី ៧៥ ទៅ ១៩០រីឡូដមរ៉ត ។ 
របភពពត័ម៌ានពីរ រសឺហពន័នដមមរកមពុជាទរកាម 

និងទសៀវទៅ«កមពុជាទរកាមអំណារគាម នដមមរទរកាម» 
បានសរទសរដូរគាប ថ្ន ដដនដកីមពុជាទរកាមមាន ២១
ទមតថរកុង និងមានទកាះធំៗពីរផង ។ ទមតថរកុងទាំង 
២១ របស់ដដនដកីមពុជាទរកាមរឺរមួមាន  
 ទមម ះដមមរ ទវៀតណាមទៅថ្ន  

១.ទមតថនរពនររ  រកុងហូជីមញិឬនសហគ៊ន (Hồ 
  Chí Minh  ឬ  Sài Gòn ) 
២.ទមតថលងទ់ហារ   វញិឡុង  ( Vĩnh Long ) 
៣.ទមតថមាតរ់ជូក   រូដុក ( Châu Đốc ) 

៤.ទមតថរតពាងំរង្គវ រ  ទបៀនហ័រ ( Biên Hòa )  
៥.ទមតថទមស  មងី (Mỹ Tho) 
៦.ទមតថពាម  ហាទេៀន  (Hà Tiên) 
៧.ទមតថរកមួនស  រ៉ារយ៉់៉  (Rạch Giá) 
៨.ទមតថពលលាវ  បាកល់ាវ  (Bạc Liêu) 
៩.ទមតថេឹកទមម  កាទត៉  (Cà Mau) 
១០.ទមតថឃ្លល ំង   សុករទាំង (Sóc Trăng) 
១១.ទមតថដរពកឫសស ី  កានង់ ឺ (Cần Thơ) 
១២.ទមតថរពះរតពាងំ  រតាវញិ (Trà Vinh) 
១៣.ទមតថពាមបារាជ  ឡុងទសវៀន (Long Xuyên) 
១៤.ទមតថេួលតាទមាក ធូដូវមុត (Thụ Dầu Một) 
១៥.ទមតថផារដដក   សាដដក  (Xa Đéc) 
១៦.ទមតថកំពងឫ់សស ី ទបនទរត  (Bến Tre) 
១៧.ទមតថកំពងទ់គា  តានអ់ាន (Tân An) 
១៨.ទមតថទកាះរង  ទហាគ កុង  (Gò Công) 
១៩.ទមតថអូរកាប ់  វងុតាវ (Vũng Tàu) 
២០.ទមតថរពះសួគ៌ា   បារា  (Bà Rịa) 
២១.ទមតថទរាងដំរ ី  នតនញិ  (Tây Ninh) 
ពលរដឌដមមរទរកាមមួយរំននួទាំងទៅឯដដនដី

កមពុជាទរកាមនិងទៅឯបរទេស កបុងទនាះរមួមាន
ទលាក ថ្នរ ់ ទវៀន របធានសហពន័នដមមរកមពុជាទរកាម
របចាេំវីបអឺរ ៉បុ មានរបសាសនរ៍បាបវ់េិយអុាសីុទសរឲី្យ
ដឹងថ្ន ទមម ះទដើមននទមតថរកុងទាំងអស់ននដដនដី
កមពុជាទរកាម ដដលនាងមញុ ំបានទរៀបរាបជូ់នអមាញ់ 
មញិទនះ រតូវបានអាជាញ ធរទវៀតណាមពជីំនានម់ួយ
ទៅជំនានម់ួយផ្ទល ស់បថូរជាទររើនទលើកទររើនសា ។ 
ទលាក ថ្នរ ់ទវៀន មានរបសាសនទ៍ដ្ឋយទលើក

ឧទាហរ ៍មកបញ្ចជ កជូ់នដូរជា៖ «មញុ ំ ឧទាហរ ៍
ជូនរជាបទមតថមួយ ទមម ះទមតថបារ៉ាជ ពី ១៨០១ 
ដល់ ១៨៥៤ យួនដ្ឋកថ់្ន ឡុងទសវៀង (Long 

Xuyên ) ។ ដល់ជំនានរ់ដ្ឋឌ ភបិាលយីវ ទហើយនឹង  
ធីវ (Nguyễn Văn Thiệu) និង យីម (Ngô Định 
Diệm) ហបឹង ពី ១៩៥៥ ដល់ ១៩៧៥ យួនទៅ   
ឡុងទសវៀង (Long Xuyên) ដដដល ។ ប៉ុដនថដល់
ពួក កុមមុយនសីថបនាធ បព់ីឈបះសន្តង្គគ មទហើយ ព ី
១៩៧៦ ដល់ ១៩៩០ ជនំានរ់ដ្ឋឌ ភបិាលយួននិង   
ដូទមើយ ( Đỗ Mười )  ហបឹង ទរដ្ឋកទ់មម ះ អាន
យ៉៉ង (An Giang) »។ 
ទបើតាមឯកសារទដើមមួយរាបដ់ដលវេិយអុាសីុ

ទសរេីេលួបានពីមន្តនថ ី ដមមរមួយរបូននរកសួងវបផធម៌
រូលនិវតថនសំុ៍មនិបទញ្ចញទមម ះមាប ក ់បានឲ្យដឹងថ្ន 
ឯកសារទនាះ ជាលេនផលរសាវរជាវរកសួងពុេន
សាសនប ឍិ តយរងទមតថឃ្លល ំង ទៅកមពុជាទរកាម រុះ
នងងេី ០១ ដមសីហា ឆ្នប  ំ ១៩៦៦ ទបាះរតាទរកាម
ទមម ះទលាក ឈួន ទឈៀត បានឲ្យដឹងថ្ន រុះនងង
ទមតថរកុង និងរសុកទាំងអស់របស់ដដនដកីមពុជា
ទរកាមរតូវ បានផ្ទល ស់បថូរជាទររើនដង ដូរជាទមតថរពះ
រតពាងំ ជាទមម ះទដើមភាសាដមមរសុេន បនាធ បម់កបថូរ
ទៅជារតាយុញិ នងិទរកាយមកដូរមកជាទមតថ វញិ   
បញិ រសុកបឹងទសាប របថូរមកជា អាងទណា ជាទដើម ។ 
បុរសដមមរទរកាមមាប កទ់េៀតសូមជរមាបទមម ះ

ជាអកសរកាតរ់ឺ ដ.រ ទលាកកំពុងរស់ទៅកបុងទមតថ
រកមួនស ដដលទវៀតណាមទៅថ្ន រ៉ារយ៉់៉ (Rạch 
Giá) ទៅឯដដនដកីមពុជាទរកាមទនាះ មានរបសាសន៍
ឲ្យវេិយអុាសីុទសរដីឹងថ្ន សូមផដីតទមម ះទដើមននភូម ុិំ 
រសុក ទៅដដនដីកមពុជាទរកាម    ករ៏តូវបានអាជាញ ធរ   
ទវៀតណាមដកដរបអស់ដដរ ដូរជាទៅកបុងទមតថរកមួន
សជាទដើម ។ 
ទលាក ដ.រ បានបញ្ចជ កថ់្ន ៖ «ដូរទមម ះអស់

ទហើយ មកពីទៅហបឹងសុេនដតជាទមម ះដមមរ ប៉ុដនថ

ឥឡូវកូនទៅអតដ់ឹងថ្ន ភូមហិបឹង ពទីដើមដមមរទយើង
ទមម ះអី អតដ់ឹងទេ។ មកពីឥឡូវ ទរទររើនដ្ឋក់
ទលម ដូរជាភូមទិលម១ ទលម២ ទរដ្ឋកទ់លមអីរឹង 
ទហើយទរកាយមកទរទៅតាមអុីរឹងទៅ។ ដ្ឋកទ់លម
ផង ដ្ឋកទ់មម ះផង ទហើយមលះទរដ្ឋកក់ាល យៗ ពាកយ
ដមមរកាល យទៅជាភាសារបស់ទរ»។ 
េំពរ័វបឹសាយងរ៍បស់សហពន័នដមមរកមពុជា

ទរកាមផាយថ្ន នរពនររ រឺជាទមម ះរាជធានទីសដឌ
កិរចដមមរដសំ៏ខានម់ួយរបស់ដដនដីកមពុជាទរកាម ប៉ុដនថ
រដ្ឋឌ ភបិាលទវៀតណាមបានបថូរទមម ះ រកងុនរពនររ 
ទៅជា រកុងនសហ៊គន (Sài Gòn) ។ លុះដល់ឆ្នប ំ
១៩៧៥ ទវៀតណាមកប៏ានបថូរព ីនសហ៊គង មកជារកុង
ហូជីមុញិ (Hồ Chí Minh) វញិ នងិរការហូតមក
ដល់សពវនងងទនះ ។ 
សហពន័នដមមរកមពុជាទរកាម (KKF) បញ្ចជ កថ់្ន 

ទវៀតណាមភារទររើន មានការពិបាកកបុងការដងលង
បទញ្ចញសំទនៀងទមម ះតាម ភាសាដមមរ ដូទចាប ះ
ទហើយទេើបទធវើការបថូរទមម ះភូម ិ  ុ ំ រសុក និងទមតថ
របស់ដដនដកីមពុជាទរកាម មកជាទមម ះតាមសំទនៀង
ភាសាទវៀតណាមវញិ ។ 
ដដនដីកមពុជាទរកាមមាន ២១ ទមតថរកុង ដដល

កបុងទនាះមានរសុកទាំងអស់ ១១ រសុក និងមាន 
១.៣៦៨ ម ឍ  រមួទាំងមាន ១៤.៧៧៨ ភូម ិ។ មនិ
ដតប៉ុទណាត ះដដនដីកមពុជាទរកាមមានទកាះធំៗ ២ រឺ
ទកាះរតល់ ទវៀតណាមទៅថ្ន ភូកវុក (Phú Quốc)
និងទកាះរតឡារ ទវៀតណាមទៅថ្ន ទកាះកូងដ្ឋវ 
(Côn Đảo) បារាងំទៅថ្ន ពូឡូកុងដរ័ ( Poulo 
Condor ) ៕      ( ទៅមានតទលមទរកាយ ) 

រពះវហិារវតថឃ្លល ងំ េរីមួទមតថឃ្លល ងំ ដដនដីកមពុជាទរកាម  វតថទនះបានកទកើតទឡើងកបុង រ. ស. ១៥៣៣ ។  

ទកាះរតឡារ ទមើលពទីលើរុះ ។ Wikipedia 



សារព័ត៌មានសារព័ត៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៧ រោច ខែផលគុន ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

( តពីទលមមុន ) 
ទដ្ឋយ ថ្នរ ់របជីា ទរឿន 
មាតរ់ជូក មាតរ់ជកូ ជាទមតថដមមរ

មួយទៅកមពុជា ទរកាម ឋតិកបុងតំបនវ់៉ល
េំនាបននដដនដីស ថ េទនល ទមរងគ 
បរចុបផនប រតូវបានរដ្ឋឌ ភបិាលបកសកុមមុយ
និសថ យួនបថូរទមម ះទៅជាភាសាយួនថ្ន 
ទមតថអាងយ៉៉ង ( យួនៈAn Giang )  ។  
អតទនយ័ ពាកយថ្ន មាតរ់ជកូ៖ 
ទយ៉ងតាមវរនានុរកមដមមររបស់ 

សទមថររពះ សងឃរាជ ជនួ ណាត (ទជាត
ញ្ចដ ទណា) ទបាះពុមពឆ្នប  ំ ១៩៦៧ បាន
ពនយល់រតងព់ាកយថ្ន « មាតរ់ជូក » មាន
នយ័យ៉៉ងទនះ៖ 
មាតរ់ជូក ន. ទមម ះដមរតមយួកបុង

ដដនកមពុជាទរកាម (យួនទៅ រូវដុក) ពី
ទដើមជាដមរតរបស់កមពុជ រដឌទៅថ្ន ដមរត
រទាំងទរតើយតផងូ ឋតិទៅេល់គាប នឹង 
ដមរតរទាងំទរតើយទជើង (ដមរតតាដកវសពវ
នងងទនះ) ។   
េតីាងំភូមសិាន្តសថ៖ 
ទមតថមាតរ់ជូក េសិពាយពយជាបរ់ពំ

របេល់នឹងរបទេសកមពុជារបដវង
របមា  ១០៤ Km  េិសនិរតីជាបន់ឹង
ទមតថរកមនួស (Kiên Giang) របដវង 
របមា  ៦៩,៧៨៩ Km ខាងតផងូជាប់
េីរកុង ដរពកឬសស ី (Cần Thơ) របដវង
របមា  ៤៤,៧៣៤  Km ខាងទកើត
ជាបន់ឹងទមតថផារដដក (S a  Đ é c 
បរចុបផនប Đồng Tháp) របដវងរបមា  
១០៧,២៦៨ Km ។ ពីទមតថមាតរ់ជកូទៅ
េីរកុងនរពនររ មានរបដវង របមា  
២៥០ Km ទឆ្នព ះទៅេសិនិរត ីនិងរតវូទធវើ 
ដំទ ើ រទដ្ឋយរងយនថរកុងអស់រយៈទពល 
៦ ទម៉ាង ។ 
រដឌបាលភូមសិាន្តសថ៖ 
ទមតថមាតរ់ជូក មានេីរកុងមួយរឺ េី

រកុង បារាជ (Long Xuyên) និងេីរមួ
ទមតថមយួ រឺេីរមួទមតថមាតរ់ជូក (Châu 
Đốc) និងមានរសុក ៩ រឺ៖ 

រសុកបុរជីលសា   An Phú 
រសុកដបកថ្នល ង      Châu Phú 
រសុកបារាជ     Châu Thành 
រសុកផារងម ី      Chợ Mới 
រសុកដសបងរពះទគា Phú Tân 
រសុកកអមសំ     Tân Châu 
រសុកបាទងរ      Thoại Sơn 
រសុករកទៅ      Tịnh Biên 
រសុកសាវ យេង     Tri Tôn 
រំនួនរបជាជននិងនផធដី៖ 
សទិតិនងិជំទរឿនឆ្នប  ំ ២០០៤ របស់    

រដ្ឋឌ ភបិាល បកសកុមមុយនសិថយនួ៖ 
នផធដ:ី 3.406,2 km² 

របជាជនរនំួន:2.170.100 នាក ់
របវតថិ៖   
ទមតថមាតរ់ជូកជាដីមយួភាររបស់

អាណាររកនររភប ំ ឬ ទមតថមយួដដនកមពុ
ជាទរកាម ។ ពីមុនទមតថ ទនះដមមរទៅថ្ន
កំពងហ់លួង(Tầm Phong Long) ។  
ឆ្នប  ំ១៨៣៤ ទសថរយនួទមម ះ មុញិ 

ម៉ាង (Minh Mạng) ដដលទសាយរាជយ
ទៅេរីកុងទហវ (Huế) បានបថូរទមម ះទមតថ
ដមមរទៅកមពុជាទរកាម ទាំង ៦ ឲ្យទៅជា
ភាសាយួនដដលភាសាយនួ ទៅថ្ន 
ណាមរឡុីកតញិ ( Nam Kỳ Lục 
Tỉnh )  ។ ទពលទនាះ ទមតថមាតរ់ជូក រតូវ 
បានបថូរទមម ះ ទៅជាភាសាយួនថ្ន ទមតថ 
អាងយ៉៉ង (An Giang) និង េីរមួទមតថ
មាតរ់ជូក រតូវបានដ្ឋកទ់មម ះជាភាសា 

យួនថ្ន រូវដុក (Châu Đốc) ។ 
សមយ័អាណានរិមនយិមបារាងំ៖ 
ទរកាយពបីានរូលរតួតរតាដដនដ ី

កមពុជាទរកាមបារាងំ បានលុបទចាលនូវ
រដឌបាលភូម ិសាន្តសថចាស់ទាំង ៦ ទមតថ 
ទហើយបានដរករដឌបាលភូមសិាន្តសថទៅ
កមពុជាទរកាមទរញជាតំបនធ់ំៗ  ៤ ទហើយ
កបុងតំបនន់មីួយៗ រតវូបានដរកទរញជា
និរមឬរសកុតូរៗទេៀត ទដើមផងី្គយ
រសួល កបុងការររបរ់រង ។ 
ទពលទនាះ  ទមតថមាតរ់ជកូ (Châu 

Đốc) រឺជា និរម ឬ រសកុមយួកបុង
រំទណាមនរិមទាំង ៦ របស់ តំបនប់ា
សាក ់ (យួនៈ Bát Sắc) ទៅកមពុជា
ទរកាម ។ និរមទាងំ ៦ ទនាះរមួមាន ៖ 
ទមម ះនរិមជាភាសាដមមរ និង

ភាសាយនួ 
និរម មាតរ់ជូក Châu Đốc 
និរម ពាម   Hà Tiên 
និរម បារាជ   Long Xuyên 
និរម រកមនួស  Rạch Giá 
និរម ដរពកឬសសCីần Thơ 
និរម ឃ្លល ំង   Sóc Trăng 
ចាបព់នីងងេី ០១ ដមមករា ឆ្នប  ំ

១៩០០ និរមមាត ់ រជូក (Châu Đốc) 
រតូវបានកាល យជាទមតថ តាម កិរចរពម
ទរពៀង រុះនងងេី ២០ ដមធបូ ឆ្នប  ំ ១៨៩៩ 
របស់សហពន័នឥ ឍូ រិន ទដើមផទីធវើការ
ផ្ទល ស់បថូររដឌបាលព ីនិរមទៅជាទមតថ ។ 
ឆ្នប  ំ១៩០៣ ទមតថមាតរ់ជូក មាន ៣ 

រសុករ ឺ
រសុកកអមសំ   Tân Châu 
រសុកសាវ យេង  Tri Tôn 
រសុករកទៅ    Tịnh Biên 
ដល់ឆ្នប  ំ  ១៩១៩ មានរសុកដបក

ថ្នល ង Châu Phú មួយទេៀត ។ 
នងងេ ី ២២ ដមមងុិនា ឆ្នប  ំ ១៩៥៦    

រដ្ឋឌ ភបិាលសាធារ រដឌទវៀតណាម 
(Việt Nam Cộng Hòa ) បាន ផ្ទល ស់
ទមម ះទមតថមាតរ់ជូក (Châu Đốc) និង
ទមតថ បារាជ (Long Xuyên) ឲ្យទៅ
ភាសាយួនថ្ន ទមតថអាង យ៉៉ង រឺទៅជា
ទមតថមាតរ់ជូកដតមយួ ។ 
រនំនួវតថដមមរទរកាម៖ 
ទមតថមាតរ់ជូកមានវតថរពះពុេនសាស 

នាទងរវ៉េដមមរទរកាម រនំួន ៦៤ វតថ ។  
ឯកសារទយ៉ង ៖ 
www.wikipedia.org 
វរនានុរកមដមមររបស់ សទមថររពះ 

សងឃរាជ ជនួ ណាត (ទជាតញ្ចដ ទណា) 
ទបាះពុមពឆ្នប  ំ១៩៦៧ ។ 

 ( ទៅមានតទលមទរកាយ ) 

អំពីក្មតរមាត់រជូក ឬ ក្មតរអាងោ៉ង 

ដផនេី ទមតថមាតរ់ជកូ បរចុបផនប ។  

ដផនេបីង្គា ញ់ពទីមតថមាតរ់ជកូ ។ វតថកលផរពឹកស ទៅរសកុសាវ យេង ( Tri Ton ) ទមតថមាតរ់ជកូ ( An Giang ) ដដនដកីមពុជាទរកាម  ងតពទីលើភបរុំះ កបុងឆ្នប  ំ២០០៩ ។ សឺង មាលា  

http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Ph%C3%BA,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Ph%C3%BA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%9Bi,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_T%C3%A2n,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Ch%C3%A2u,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tho%E1%BA%A1i_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_T%C3%B4n,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_(t%E1%BB%89nh)
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Ti%C3%AAn_(t%E1%BB%89nh)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Xuy%C3%AAn_(t%E1%BB%89nh)
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%A1ch_Gi%C3%A1_(t%E1%BB%89nh)
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1_(t%E1%BB%89nh)
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3c_Tr%C4%83ng_(t%E1%BB%89nh)&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_T%C3%B4n,_An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/1919
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Ph%C3%BA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_H%C3%B2a

