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ថាេ់ ង៉ុក ថាេ់ ៖ ពលរដឋខ្មែរក្រោមរត្ូវរកាអត្រ្ញ្ញា ណមលួន 

រពះសងឃខ្មមរក្រោម ១ អងគ រពះនាម 
ថាច ់ វាសនា រពះជន្ម ២៩ រពះវសា 
ខ្ដលក្្វើដំក្ ើ រតាមក្ជើងយន្តក្ោះ ពី
ររុងបាងររ ក្ៅោន្រ់រុងហូជីមញិ ររវូ
បាន្ប៉ូលលិសក្វៀរណាម ក្ៅរពលាន្
យន្តក្ោះឃារម់លួន្ ក្ៅថ្ងងទ១ី ក្មសា
ក្ន្ះ ន្ិងបងខឲំ្យក្ឡើងយន្តក្ោះររឡប់
ក្ៅររុងបាងររវញិ ។ 
រពះសងឃខ្មមររមពុជាក្រោម ថាច ់

វាសនាបាន្មាន្រពះក្ងរដីោតាមទូរស័ពទ
ពីទីររងុហូជីមញិឲ្យដឹងថា ក្រោយក្ពល
មរបួសក្រៀន្ក្ៅររុងភនកំ្ពញ រពះអងគបាន្
ចារក្ចញក្ៅក្រៀន្បន្តវជិាជ ក្ៅររុងបាង 

ររ របក្ទសថ្ង រយៈក្ពល ៣ ឆ្នន  ំក្ហើយ
ក្ៅថ្ងងទី ១ ខ្មក្មសាសបាត ហ៍ក្ន្ះ រពះ
អងគ រប៏ាន្ន្ិមន្តក្ចញពីបាងររក្ៅររុង
ហូជីមញិ របក្ទសក្វៀរណាម ក្ដើមបកី្ៅ
ក្លងរសរុរំក្ ើ រក្ៅភូមថិ្រជតាសូរ ឃុំ
ក្ដើមថ្រជ រសរុមារស់មុរទ ក្មរតរពះ
ររពាងំ របក្ទសក្វៀរណាម ឬ ខ្ដន្ដីរមពុ
ជាក្រោម ។ រពះអងគមាន្លិមិរឆលងខ្ដន្
រមពុជារនុងោរក្្វើដំក្ ើ រក្នាះផង ។ 
រពះសងឃ ថាច ់វាសនា មាន្រពះក្ងរ

ដីោឲ្យដឹងក្ទៀរថា រពះអងគមនិ្រពម
ក្ឡើងយន្តក្ោះក្ៅរបក្ទសថ្ងវញិ ក្ទ 
ក្រពាះរពះអងគមនិ្មាន្រំហុសអវីក្ទ ៖ 

ថាក្កើត្ក្ៅកមពុជាក្រោម របក្្ើរជាងថាក្កើត្ក្ៅក្វៀត្ណាម 

មោសន្នបិារ ក្លើរទី ៩ របស់ UNPO (IX UNPO General Assembly) ថ្ងងទ ី១៦ ខ្មឧសភា ឆ្នន  ំ២០០៨ ៖  
ក្លារ ថាច ់ង៉ុរ ថាច ់នាយររបរិបរតសិហពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោម (KKF) ។ របូងរៈ UNPO 

ក្វៀត្ណាមបដិក្្ធមិនឲ្យរពះ
្ងឃខ្មែរក្រោម ១ អងគេូលរ្ុក 

ភរិខុ ថាច ់ វាសនា ជាសម ន្សិសរិខ្មមរក្រោមក្ៅរបក្ទសថ្ង បាន្ក្្វើដកំ្ ើ រតាមក្ជើង
អាោសក្ៅរសរុរកំ្ ើ រក្ៅរមពុជាក្រោម ររវូបាន្អាជាញ ្រក្វៀរណាមចាបប់ញ្ជូ ន្ររ
ឡបព់រីពលាន្យន្តក្ោះ រឹង ក្សុើង ញឹរ ទីររងុថ្រពន្គរ ក្ៅទរីរងុបងឹររ ់របក្ទសថ្ង 
វញិ ោលពថី្ងងទី ០១ ខ្មក្មសា ឆ្នន  ំ២០១០ ។   

(រក្ៅទពំរ័ទី  ៣) 

(អាន្អរថបទក្ន្ះក្ៅទពំរ័ទី ២) 

ខ្មែរក្រោម១៧នាក់ ពាយាម្ុំ្ ទិធជិនក្ភៀ្មលួនពUីNHCR 
ពលរដឌខ្មមររមពុជាក្រោម ១៧ នារ ់

បាន្រវ៉ាជាងមីមឋងក្ទៀរ សំុឲ្យអងគោរ 
UNHCR ទទួលយរពួរគារជ់ាជន្
ក្ភៀសមលួន្រសបចាប ់ ក្ដើមបកី្ៅរស់ក្ៅ
របក្ទសទី ៣ ប៉ុខ្ន្តររូវបាន្បដិក្ស្ ។  
ពលរដឌខ្មមររមពុជាក្រោម ១៧ នារ ់

ក្សមើន្ឹង ៦ រគសួារ ក្ៅថ្ងងចន័្ទក្ន្ះបាន្
សំខ្ដងោររវ៉ាជាងមីក្ទៀរ សំុឲ្យោរយិា 
ល័យឧរឋមសនងោរ អងគោរសហរបជា
ជារិ (អ.ស.ប.) ទទលួបន្ទុរជន្ក្ភៀស
មលួន្ (UNHCR) របចាកំ្ៅរមពុជា ទទួល
យរពួរគារជ់ាជន្ក្ភៀសមលួន្រសបចាប ់

ក្ដើមបកី្ៅរស់ក្ៅរនុងរបក្ទសទី៣ ក្រោយ 
ពីអាជាញ ្ររមពុជាមនិ្រពមក្ចញឯរសារ 
ឬអរតសញ្ញដ  ប ័ណ នានាឲ្យពួរគារ ់
ក្ដើមបរីស់ក្ៅរសបចាប ់ រនុងរបក្ទស   
រមពុជា ។ 
រគួសារខ្មមររមពុជាក្រោមទាំងក្នាះ

បាន្របខ្ររមនិ្រពមវលិររឡប ់ ក្ៅោន្់
រសុររំក្ ើ រក្ៅរនុងទឹរដីខ្មមររមពុជា
ក្រោមវញិក្ទ ក្ោយសំអាងថា ពួរគារ់
ន្ឹងរបឈមមុមន្ឹងោរចាបម់លួន្ ន្ិង
ក្រគាះថាន រដ់ល់អាយុជីវរិ ។ 
រំណាងរគួសារខ្មមររមពុជាក្រោម

ចំន្ួន្ ១៧ នារ ់ក្សមើន្ឹង ៦ រគួសារក្នាះ 
ក្លារ ថាច ់ សុ៊ង បាន្ខ្ងលងរបាបវ់ទិយុ
អាសីុក្សរកី្ៅថ្ងងចន័្ទក្ន្ះ ថា ោររវ៉ា ន្ិង
សំ ូមពរជាងមីមនិ្ររូវបាន្ទទួលយរ
ក្ោយរណំាង UNHCR ក្នាះ ៖ 
«ក្រពាះអីថា គារជ់ាបគ់ាំង... រោឌ ភិបាល
ហនឹងមិន្បាន្ផឋល់សិទធិឲ្យគារទ់ទួល
យរជន្ក្ភៀសមលួ ន្»។ 
ស្តសតីខ្មមររមពុជាក្រោមមាន រក់្ៅរនុង

ចំក្ណាម ៦រគសួារក្នាះ បាន្ខ្ងលងថា ៖ 
«ក្រពាះ អីពីមុន្មរសំុរោឌ ភិបាល ឲ្យរោឌ  

 (រក្ៅទពំរ័ទី ៣ ) 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ២ 

ព័ត្៌មានខ្មែរក្រោម 

សារព័ត៌្មាន ព្រពនគរ ៖ ចាងហ្វា ងរៅសហរដ្ឋអារមរកិ ្ងឺ យុងឹ រត្នា ចាងហ្វា ងរៅកមពុជា ល ីឈនូ  និពនធនាយក ថាេ់  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 

ងមី ៗ ក្ន្ះអាជាញ ្រក្វៀរណាម ក្មរត 
រពះររពាងំ ឬ ក្មរតរតាវញិ បាន្បំពារ់
ឧបររ ៍បំពងសក្មលងក្ៅតាមវរតអារាម 
មួយចនំ្ួន្ក្ៅរនុងក្មរត របក្យាជន្ក៍្ដើមប ី
ផាយបន្តផ្ទទ ល់នូ្វរមមវ ិ្ ីនានា របស់វទិយុ
ផាយសក្មលងរនុងក្មរត ។ ជាក្ហរុក្្វើឲ្យ
ពលរដឌខ្មមរភាគក្រចើន្របររិមមថា ជាោរ
រខំាន្ដល់ោរសិរាក្រៀន្សូររ របស់រពះ
សងឃ រខំាន្ដល់ោរសាវ ្ាយ្ម ៌ ន្ិង
ពុទធបរស័ិទក្ទៀរផង ។ ក្ហើយោរបំពារ ់
ឧបររ ៍ក្ន្ះក្ទៀរក្សារ មនិ្ខ្មន្ជា
ោរក្ពញចិរតក្ពញក្ងលើម ពសំីណាររ់ពះ
សងឃ ឬពុទធបរស័ិទ ច ុំះក្ជើងវរតន្ីមួយ 
ៗ ក្នាះក្ទ ខ្រជាោរមរបំពារ ់ តាមវរត
អារាមរក្បៀបបងខំខ្រមឋង ។ រឯីពុទធបរស័ិទ 
ន្ិងរពះសងឃចំ ុះ ក្ជើងវរតន្ីមយួៗ 
បាន្ ររឹមខ្រក្ៅក្សងៀមហសួចរិតខ្រ
ប៉ុក្ណាណ ះ ។ 
ក្យាងតាមរបភពពរ័ម៌ាន្ ពីពល 

រដឌខ្មមរក្រោមថ្ន្ក្មរតរពះររពាំង បាន្ឲ្យ
ដឹងថា ងមីៗ ក្ន្ះ បុគគលិរក្ឃាសនាោរ
វបប្មក៌្វៀរណាម ក្មរតរពះររពាំង បាន្

ក្ដើរបំពារឧ់បររ ៍បំពងសក្មលង ក្ៅ
តាមវរតអារាមនានា ក្ៅរនុងក្មរត ក្សទើខ្រ
រាល់វរតទាំងអស់  ខ្ដលក្ៅរនុងក្មរតក្ន្ះ
មាន្ ១៤១ វរតក្នាះ ។ ោរបពំារក់្ន្ះគឺ
របក្យាជន្ ៍ ក្ដើមបផីាយបន្តផ្ទទ ស់ នូ្វរមម
វ ិ្ ីផាយនានា ថ្ន្សាថ ន្ន្ីវទិយផុាយ    

សំក្ឡងរនុងក្មរត ។  
រពះសងឃមួយរពះអងគ ខ្ដលសំុមនិ្

បក្ញ្ចញរពះនាម បាន្ក្រៀបរាបឲ់្យវទយ ុ  
សក្មលងរមពុជាក្រោមដឹងថា ៖ “ តាមវរត
ឥឡូវ ក្គក្ដើរោរ ់ ោយផ្ទរថាញ់ គ ឺ
(វទិយ)ុ ក្ពញអស់ក្ហើយ ។  ោររ់នុងវរត

ខ្រងមតងហនងឹ មុមវរតមាន្មយួក្ហើយ 
ឥឡូវយរោររ់នុងវរតក្ទៀរ ។   ពីមុន្ 
គាម ន្ន្រណាឲ្យោរក់្ទ ក្គមរពីរបសីារ  
មរក្រចើន្ដងខាល ំងក្ពរក្ទើបក្លាររគ ូ ឲ្យ
ោរហ់នងឹ” ។   
រឯីក្ពលក្វលា ន្ិងរមមវ ិ្ ីផាយ 

រពះអងគបាន្បញ្ញជ រថ់ា ៖ “ ក្គផាយពី
ក្ម៉ាង ៥ រពរឹ ដល់ ក្ម៉ាង ៧ យប ់។ ក្គ
ផាយរមមវ្ពីាសក្ពញ រគបទ់ាងំអស់
ហនឹង ខ្ផនរខាងភាសាយួន្ ឯភាសាខ្មមរ
ផាយបាន្ ១៥ មនុី្រ” ។  
ចំក្ពាះបញ្ញា របរិរមមវញិ រពះអងគ

បញ្ញជ រដូ់ក្ចនះ “ ក្គន្យិាយក្រចើន្គាន  ខ្ដរ
ថា រនុងវរតោរអ់ចីឹង ក្មចន្ងឹសម ខាង
វរតមុមវរតមាន្ក្ហើយ ក្ៅោររ់នុងវរត
ក្ទៀរ” ។   
រឯីក្លារយាយសមាទាន្សីស 

មាន រ ់ ក្មម ះក្លារយាយ យ៉ាន្ អាយុ 
៦០ ឆ្នន  ំ បាល យ ក្លារយាយជាពុទធ
បរស័ិទច ុំះក្ជើងវរត រំពងម់ាយ សថិរ
ក្ៅទរីមួក្មរត រពះររពាងំ ក្លារយាយ
រអូញថា ៖ “ ឥឡូវក្ន្ះ ថ្ងងសីល មញុ ំក្ៅ វរត

មឋងងលងន់្ឹងក្ពាង (ឧបររ ៍បំពង
សំក្ឡង ) ក្គហនឹង មាន្ក្រចៀងផង ោយ 
ក្លឿងផង ។ ររខ្រសាឋ បក់្លារ សូររ
្មឲ៌្យសីល មនិ្បាន្ មញុ ំក្មើលក្ៅសំុ
សីលមនិ្ក្ឡើងក្ទ” ។ 
ក្លារពូមាន រ ់ ចំ ុះក្ជើងវរត ក្ពា្ិ

ក្សរ ី រសរុរពំងស់ាព ន្ ក្លារសូមមនិ្
បក្ញ្ចញក្មម ះ ន្ិងសក្មលង ក្លារពូ 
ក្ពាល្ងន្់ៗ  ថា ៖“យួន្ក្គក្្វើក្ន្ះ ក្គ
ផ្ទច ញ់ផ្ទច ល់ ខ្មន្ក្ទន្ក្ហើយ ។ ហនឹង 
ទមឡិ ឥរសាសនា”...។ 
ទារទ់និ្ន្ឹងររ ីក្ន្ះ វទិយសំុក្ឡង

រមពុជាក្រោម បាន្សួរក្ៅរពះរគមូស្តន្តី
សងឃរសរុមយួរពះអងគរនុងរសរុងកូវ រពះ
អងគក្សទើខ្រចងទ់មាល រទូ់រស័ពវក្ចាល រពះ
អងគមាន្ពុទធដីោរិចៗថា ៖ “ អាតាម ដឹង
ថា មាន្ោរោរក់្ពាងចងឹខ្មន្, អាតាម
រូចតាចក្ទ មនិ្សូវដងឹអកី្ទ, ក្ចះខ្ររស់
ក្គ ឆ្នន្ហ់នងឹឯងក្ៅ វាសុមមលួន្” ៕ 
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ពលរដឋខ្មែរក្រោមក្ៅក្មត្ររពះរត្ពាងំរបត្កិមែនឹងអាជាា ធរក្វៀត្ណាម 
ខ្ដលបំពាក់ឧបករណ៍បំពង្កំ្េងក្ៅកនងុវត្រ  

(រពទីពំរ័ទី ១) 
ក្មដឹរនាជំាន្ម់ពស់របស់សហពន័្ធ

ខ្មមររមពុជាក្រោម បាន្ទទលួយរសំក្ ើ
របស់សមាជិរសហពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោម 
របចាទំីររងុ អរ៉ាន្រូ ថ្ន្រដឌផលរោ៉ី ខ្ដល
បាន្ក្សនើរសំុឲ្យមាន្ោរអំពាវនាវ សំុឲ្យ 
ខ្មមរក្រោមទាងំអស់ក្ៅជុំវញិពភិពក្លារ 
ចុះក្មម ះទីរខ្ន្លងរំក្ ើ ររបស់មលួន្ក្ៅ
រនុងបញ្ជ ីសថិរិថ្ន្របក្ទសខ្ដលមលួន្រស់ក្ៅ 
ក្ោយោរថ់ា មលួន្បាន្ក្រើរក្ៅក្លើទឹរ
ដីរមពុជាក្រោម ជាជាងចុះថា ក្រើរក្ៅ
របក្ទសក្វៀរណាម ។ 
ក្លារ ថាច ់ ង៉ុរ ថាច ់ នាយរ

របរតិបរតិ ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោម 
បាន្មាន្របសាសន្ដូ៍ក្ចនះ ខ្ដលក្ឆលើយ
របក្ៅន្ឹងសំក្ ើ ររបស់ក្លារ គឹម 
សាង ជាសមាជរិសរមមក្ៅរនុងរិចច
របជុំពកិ្សសមយួ ក្ដលបាន្របរពរឹតក្ៅ
ក្ៅវរត្មមោិរាម ថ្ន្ទីររុង អរ៉ារូ ោល
ពីថ្ងងអាទិរយទី ២៨ ខ្មមនីា ឆ្នន  ំ២០១០
រន្លងក្ៅក្ហើយ ក្ដើមបផីតល់ពរ៌មាន្អំពី
រិចចោរក្បសររមមរបស់ក្លារក្ៅទវបីអុឺ 
របុោលពកី្ពលងមីៗ ក្ន្ះ ។ 

ក្រោយរចិចរបជុំក្នាះ ក្លារបាន្
របាបវ់ទិយខុ្មមរពិភពក្លារដូចក្ឆនះ « ថ្ងង
ហនឹងមាន្សំក្ ើ រ សមាជិរសហពន្ធខ្មមរ
រមពុជាក្រោម ក្ៅខាង អរ៉ាន្រូ រដឌផលរោី 
ក្ៅក្ពលអងគរបជុហំនឹង  ក្លារ គឹម 
សាង បាន្មាន្សំក្ ើ រដល់សហពន័្ធ
ថា ររវូខ្រមាន្ោរផសពវផាយដល់បង
បអូ ន្ខ្មមរក្រោមក្ៅក្ពល ខ្ដលសហរដឌអា
ក្មររិក្្វើសថិ រិជុកំ្រឿន្របជាជន្ ខ្មមរក្រោម  
គួរខ្ររបាបក់្ៅោរពិរបស់មលួ ន្ថា ក្ពល
ខ្ដលោរម់លួ ន្ក្រើរក្ៅណាហនឹង ោរថ់ា
មលួ ន្ក្រើរក្ៅរមពុជាក្រោម មលួ ន្ជាខ្មមរ
ក្រោម អីអញ្ចឹង  ក្ហើយមញុ បំាន្ជុកំ្រៀបថា 
មញុ ំបាន្គាំរទនូ្វគំនិ្រគារ ់ ក្ហើយខ្មមរ
ក្រោមហនឹង មិន្ខ្មន្គួរខ្រក្្វើក្ទ ថា ររូវ
ខ្រក្្វើ ។ ក្ោយសារអី ក្ពលខ្ដលក្យើង
ចូលអងកោរសហរបជាជារិរបជុ ំ ៥-៦
ឆ្នន រំន្លងមរក្ហើយហនឹង ក្យើងអរប់ាន្
អនុ្វរតោរងាហនឹង ក្ហើយបាន្ទទលួលទធ
ផល ក្ហើយចូលរបជុដំបូំង ក្យើងថា 
ក្យើងក្រើរក្ៅយួន្ខាងរបូង ក្រើរក្ៅ
សអីៗ អញ្ចឹង ប៉ុខ្ន្តក្រោយមរក្យើងររវូខ្រ
ក្្វើរបាបក់្គថា ក្យើងក្រើរក្ៅរមពុជា

ក្រោម ក្ហើយ  ២ ឆ្នន  ំ រន្លងមរក្ហើយ
ក្ន្ះអងកោរសហរបជាជារិ  ចំន្នួ្បញ្ជី
មនុ្សសខ្មមរក្រោមខ្ដលបាន្ចុះក្មម ះក្ៅ
ហនឹង ក្គោររ់កំ្ ើ រក្យើងក្ៅរមពុជា
ក្រោមខ្រមតង។ ក្បើដូក្ចនះរនុ ងឱោសហនឹង
ផងខ្ដរ  សហរដឌអាក្មររិបាន្ក្្វើជកំ្រឿន្
របជាជន្ដូចមញុ បំាន្ជរំាបជូន្ពីខាងក្ដើម 
ដល់ខ្មមរក្រោមទួក្ៅទាំងអស់ ររវូខ្រ
បំក្ពញោរថ់ា ក្យើងជាខ្មមរក្រោម ក្រើរ
ក្ៅរមពុជាក្រោម ។ ក្ហើយក្បើបងបអូ ន្
ភយ័ខាល ច ឬរប៏ារមភថា ក្គមិន្ដឹងហនឹង 
ក្បើចងប់ញ្ញជ រហ់នឹងក្យើងោរក់្ៅរនុ ងវង ់
ររចរក្ៅ ថាយួន្ខាងរបូង ថា ក្វៀរ
ណាម អីអញ្ចឹង ក្ហើយក្យើងអាចោរ់
ក្លមទូរសពវក្យើងក្បើក្គមាន្ោរឆងល់ ។ 
អាហនឹងគឺក្គអាចទារទ់ងមរក្យើង  ប៉ុខ្ន្ត
អាហនឹងជាវ ិ្ ីមយួសរមាបឲ់្យសហរដឌអា
ក្មររិហនឹងយល់ថា ក្ពលខ្ដលក្យើង
ក្ភៀសមលួ ន្ ក្គក្មើលក្ឃើញថាក្យើងជាជន្
ក្ភៀសមលួ ន្យួន្  ក្ហើយយួន្រប៏ាន្ទទួល
លិទធផល ោរពិរក្យើងមនុ្សសខ្មមរក្រោម 
ខ្រជុនំ្យួរោឌ ភិបាល សរមាបប់ តុ ះ    
បណាត លជីវរិងមដីល់ខ្មមរក្រោមខ្ដលរស់

ក្ៅរនុ ងរបក្ទសអាក្មររិហនឹង បាន្ដល់
មរក្យើង ក្ៅរបក្ទសោណាោ៉ រអីុ៏ចឹង
ក្ៅអឺុរបុរអីុ៏ចឹង  ក្ៅអូស្តសាត លី  ក្ៅញីវ
សឺខ្លន្ អីរអ៏ញ្ចឹង ។  ក្ឆលៀរឱោស
ហនឹងខ្ដរ គឺក្យើងររវូយរ សហរដឌអាក្ម  
ររិជាគំរដូបូំងបងអស់ បងបអូ ន្ក្ៅសហរដឌ
អាក្មររិហនឹង  គឺររូវខ្រក្្វើអញ្ចឹង ក្ដើមប ី
ជាោរពវរិចចមយួថា ក្យើងជាខ្មមររស់ផង
រប៏ាន្ខ្ដរ ក្ដើមបឲី្យក្គដឹងថា ក្យើងហនឹង
ជាន្រណា វាទាល់ខ្រក្យើងមាន រោ៊់ន្ោល  
ោន្ផងខ្ដរ»។ 
ក្លារ គឹម សាង ខ្ដលជាមាច ស់

សំក្ ើ របាន្វទិយខុ្មមរពិភពក្លារ ក្ៅ
ក្រោយសមយ័របជុថំា  ខ្មមរក្រោមរនុង
ក្ពលបចចុបបន្ន បាន្ររូវទទួលសាគ ល់
ក្ោយអងកោរអន្តរជារជិាក្រចើន្រពមទាំង 
បាន្ោល យមលួន្ជាសមាជិរនាំមុមមួយថ្ន្
អងកោររណំាងឲ្យរបជាជារខិ្ដលមនិ្
មាន្អនររណំាងក្ៅរនុងអងកោរសហ
របជាជារ ិក្ៅោរថ់ា UNPO ក្នាះ ពំុ
មាន្ក្ហរុផលខ្ដលររវូញក្ញើរញក្ញើម
ពុំោ៊ន្ន្យិាយថា មលួន្ជាខ្មមរក្រោមក្នាះ
ក្ឡើយ ខ្ដលបាន្ចាបរ់កំ្ ើ រន្ងឹបាន្

ក្រើរក្ឡើង ក្ៅក្លើទឹរដរីមពុជាក្រោម 
ខ្ដលជាទរឹដីរកំ្ ើ រដូន្តារបស់មលួន្
ក្នាះក្ឡើយ ។ 
ក្លារ ថាច ់សាង មាន្របសាសន្៍

ថា៖ «មញុ ំយល់ថា ក្យើងក្្វើក្ន្ះវាបាន្
ចំក្ ញដល់ខ្មមរក្យើងទួក្ៅខ្ដលមាន្
ក្មម ះសំក្លងរនុ ងសហរដឌនឹ្ងក្គ ដូចជា
យួន្ចិន្ចាមជាក្ដើមក្នាះ ក្គមាន្ក្មម ះ
សំក្លងពាសក្ពញរនុ ងពិភពក្លារ ក្គ
ដឹងឮ ចុះខ្មមរក្រោមក្យើងខ្ដលបាន្ក្ចញ
ក្មម ះនឹ្ងក្គទទលួសាគ ល់ រនុ ងពិភព
ក្លារក្ហើយ ក្ហរុអីក្យើងមិន្ោរ់
ក្មម ះក្យើងជាខ្មមរក្រោមក្នាះ  មញុ កំ្លើរ
ក្ឡើងក្ន្ះក្ដើមបជីាោរបរងឹងនូ្វសាម ររី ខ្មមរ
ក្យើងឲ្យោន្ខ់្ររងឹក្ឡើងោន្ខ់្រមាកំ្ឡើង  
ក្ៅទូក្ៅរនុ ងពិភពក្លារ» ។  
សូមរឮំរថា សហរដឌអាក្មររិរនុង រ

យៈក្ពល ១០ ឆ្នន មំតង ខ្រងខ្រជំក្រឿន្សថិរិ
របជាពលរដឌរបស់មលួន្ ។ ក្ៅខ្រមនិ្
ប៉ុនាម ន្សបាត ហ៍ក្ទៀរខ្រប៉ុក្ណាណ ះ ោរក្្វើ
ជំក្រឿន្សថិរិរបជាពលររដឌរបស់មលួន្ ន្ឹង
ររូវបាន្ដល់ថ្ងងបញ្ចបក់្ហើយ ៕ WKR 

 

ថាេ ់ង៉ុក ថាេ ់៖ ពលរដឋខ្មែរក្រោមរត្វូរកាអត្រ្ញ្ញា ណមលួន ថាក្កើត្ក្ៅកមពជុាក្រោម  
របក្្ើរជាងថា ក្កើត្ក្ៅក្វៀត្ណាម 

ោរយិាល័យផាយសំក្ឡងវទិយបុរសរុមមុយន្សិតក្វៀរណាមមយួ 
ក្ៅរនុងបនួ្រពះរពះភស្តរតថ្ន្ក្មរតឃាល ងំ ។ 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ៣ 

ព័ត្៌មានខ្មែរក្រោម 

 
«ឥឡូវក្គមិន្ឲ្យអាតាម ចូល រសុរអាតាម
ក្ចញពីបាងររហនឹង មរដល់ក្ន្ះក្ម៉ាង
៩ ថ្ងងទី ១ ខ្ម ៤ ។ អាតាម មរពីបាងររ 
មរទីររុងថ្រពន្គរ ក្ហើយក្ៅក្លងរសុរ
រំក្ ើ រក្ៅក្មរតរពះររពាងំ ។ អាតាម ក្ៅ
ក្រៀន្ក្ៅបាងររ ៣ ឆ្នន កំ្ហើយ ក្ពលក្ន្ះ
អាតាម និ្មន្តមរក្លងរសរុ ។ ឥឡូវមរ
ដល់រពលាន្យន្តក្ោះររូវបាន្ប៉ូលិស
រពលាន្ឃុំឃាងំ មិន្ឲ្យអាតាម ចូល     

រសុរ ។ ក្គក្ដញឲ្យអាតាម ររឡបក់្ៅ
បាងររវញិ ក្ហើយអាតាម មិន្ទាន្រ់ពម
ក្ៅ អាតាម ក្ៅរវ៉ាបន្តិច...»។ 
រពះសងឃ ថាច ់ វាសនា បាន្មាន្

រពះក្ងរដីោបន្តថា ៖ «...មូលក្ហរុក្គ 
ថា បញ្ញា សន្តិសុម មិន្អាចទទួលអាតាម
ហនឹងឲ្យក្ៅរនុ ងរបក្ទសក្គបាន្ក្ទ ក្គថា
អីុចឹង ក្ហើយអាតាម បាន្និ្យាយរបាបក់្គ
ថា រខ្ន្លងហនឹងគឺជារបក្ទសរំក្ ើ រ

របស់អាតាម ខ្ដរ អីុចឹងអាតាម ក្ៅសិរា
ក្រៀន្សូររ ក្ហើយររឡបម់រវរតវញិ សួរ
សុមទុរខរគូ ញារិក្ញាម បងបអូ ន្ ឪពុរ
មាឋ យអីុចឹងក្ៅណ៎ា! ក្គថា ក្គមិន្អាច
ទទួលបាន្ក្ទ ឲ្យអាតាម ររឡបក់្ៅរខ្ន្លង
ក្ដើមវញិ គឺទីររុងបាងររ»។ 
រពះសងឃ ថាច ់ វាសនា បាន្មាន្

រពះក្ងរដីោបខ្ន្ថមថា រពះអងគបាន្សំុ
អាជាញ ្រក្វៀរណាមក្ដើមបជីួបជាមួយអនរ

ោរទូរខ្មមរខ្ដរ ប៉ុខ្ន្តក្គមនិ្អនុ្ញ្ញដ រឲ្យ
ជួបក្ទ ។ 
មរទល់ន្ឹងក្ពលក្ន្ះមនិ្ទាន្ម់ាន្ 

ោរពន្យល់បររសាយណា មយួពីសំ 
ណារអ់ាជាញ ្រក្វៀរណាមក្ៅក្ឡើយក្ទ។ 
រពះក្រជរពះគុ  ថាច ់វាសនា  
បាន្របាបស់ារពរ័ម៌ាន្ ថ្រពន្គរ 

ក្ពលរពះអងគររូវបាន្ប៉ូលិសក្វៀរណាម
ចាបប់ញ្ជូ ន្មលួន្ ក្ៅដល់ទីររុងបងឹររ់

ោលពយីបថ់្ងងទី ០១ ខ្មក្មសា ថា រពះ
អងគបាន្ក្ៅដល់របក្ទសថ្ង ក្ោយសុវរថិ
ភាព ន្ិងសំខ្ដងនូ្វោរក្សារសាត យ 
យ៉ាងខាល ំងចកំ្ពាះទក្ងវើរបស់អាជាញ ្រក្វៀរ
ណាម ខ្ដលរពះអងគអះអាងថា ក្នាះជា
ោរក្រ ើសក្អើងពូជសាសន្ ៍ ន្ងិោររកំ្លាភ
សិទធិមនុ្សសយ៉ាងខាល ងំ ៕ RFA ន្ិង
សមាភ ស ភរិខុ ថាច ់វាសនា  

 

ក្វៀត្ណាមបដិក្្ធមិនឲ្យរពះ្ងឃខ្មែរក្រោម ១ អងគេូលរ្ុក 
(រពីទពំរ័ទី ១) 

ភិបាលទទលួពួរមញុ ំសំុសិទធិរជរ
ក្ោន្ពីរោឌ ភិបាលខ្មមរ ក្ហើយឥឡូវរោឌ ភិ
បាលខ្មមរបដិក្ស្ពួរមញុ កំ្ហើយ ។ ដល់
ឥឡូវ ពរួមញុ ំក្ៅសំ ូមពរឲ្យ UNHCR 
ទទួលយរពួរមញុ ំជាជន្ក្ភៀសមលួ ន្រសប
ចាបវ់ញិ»។ 
វទិយអុាសីុក្សរមីនិ្ទាន្អ់ាចទារទ់ង

ក្ដើមបសំុីោរពន្យល់ជា ពិសាឋ របាន្ក្ទក្ៅ
ថ្ងងចន័្ទក្ន្ះ ពនីាយរោរយិាល័យរបស់
អងគោរ UNHCR របចាកំ្ៅរបក្ទសរមពុ
ជា ជុំវញិោរក្សនើសំុរបស់រគួសារខ្មមររមពុ
ជាក្រោមខាងក្លើក្ន្ះ ក្ោយអនររបចាំ
ោរបាន្ក្ឆលើយថា នាយររំពុងខ្រជាប់
រវល់របជុកំ្ពញមួយថ្ងង ។ 
មស្តន្តមីួយរបូថ្ន្អងគោរ UNHCR 

សំុមនិ្ឲ្យបក្ញ្ចញក្មម ះបាន្បក្ងាើបឲ្យ
ដឹងថា អងគោរ UNHCR របោន្ជ់ំហរ
ដខ្ដល គមឺនិ្ទទួលសាគ ល់រគសួារខ្មមរ
រមពុជាក្រោមទាំងក្នាះ ថាជាជន្ក្ភៀស
មលួន្ក្ទ ក្ោយសារខ្រមាន្លិមិរពរីោឌ ភិ
បាលមួយចាបប់ញ្ញជ រថ់ា រគសួារទាំង
ក្នាះររវូបាន្ចារទុ់រថា      ជាពលរដឌ    
រមពុជាផងខ្ដរ ។ 
រន្លងមរ ទាងំមស្តន្តរីរសួងមោថ្ផទ 

ន្ិងមស្តន្តរីរសួងោរបរក្ទសរមពុជា បាន្
បញ្ញជ រដូ់ចគាន ក្ន្ះផងខ្ដរ។ 
ទារទ់ងន្ឹងក្រឿងសមុគសាម ញខាង

ក្លើក្ន្ះ មស្តន្តកី្សុើបអក្ងករថ្ន្អងគោរោរ 
ពារសិទធមិនុ្សសក្រៅរោឌ ភបិាល ក្ៅ
ោរថ់ា លីោដូ ក្លារ អំ សំអារ ខ្ដល
បាន្តាមោន្សាថ ន្ោរ ៍រគួសារខ្មមរ
រមពុជាក្រោមក្នាះរន្លងមរ បាន្មាន្
របសាសន្ថ៍ា៖ «បញ្ញា មួយក្ទ ខ្ដលពួរ 
គារប់ាន្ទាមទារ ក្ហើយទាមទារក្ទៀរ
ក្ៅអាជាញ ្រ គារថ់ា បាន្អរតសញ្ញដ  
ប ័ណ  គឺប ័ណ រគួសារហនឹងក្ៅងាយរនុ ង
ោររបរបមុមរបរ ក្ហើយរជ៏ាទីលំនឹ្ង 
សុវរថិភាព ខ្ដលបញ្ញជ រថ់ា គារមិ់ន្ររូវ
បាន្ក្គបញ្ជូ ន្ក្ៅរបក្ទសក្វៀរណាមវញិ
ក្នាះ» ។ 
ោរក្សនើសំុ ន្ងិោរទាមទាររបស់រគួ 

សារខ្មមររមពុជាក្រោមចំន្ួន្ ៦ រគសួារជា
ក្រចើន្ក្លើររន្លងមរ ររូវបាន្រំណាង
របស់អងគោរ UNHCR បដិក្ស្ ។ 
ោលពថី្ងងទី ២៣ ខ្មរុមភៈរន្លងក្ៅ

ក្ន្ះ អាជាញ ្រន្គរបាលរដឌបាលបឹងទំពុន្ 
ររុងភនកំ្ពញ បាន្បដកិ្ស្មនិ្ក្ចញ
ក្សៀវក្ៅរគួសារ អរតសញ្ញដ  ប ័ណ

សញ្ញជ រខិ្មមរន្ងិសំបុរររំក្ ើ រ តាមោរ
ទាមទាររបស់រគសួារទាំងក្នាះក្ទ ក្ោយ
មូលក្ហរុថា រគសួារទាំងក្នាះគាម ន្ទីលំ 
ក្ៅជារមមសិទធផិ្ទទ ល់មលួន្ ក្ៅរនុងរបក្ទស
រមពុជា ។ 
រគួសារខ្មមររមពុជាក្រោមបាន្រអូញ 

ខ្រអរថា ក្បើពួរគារគ់ាម ន្ឯរសារទាំងក្នាះ
ក្ទ ពួរគារព់ិបារររោរងារក្្វើចិញ្ច ឹមជី 
វរិក្ោយមលួន្ឯង។ 
អាជាញ ្រថ្ងបាន្ចាបប់ញ្ជូ ន្រគួសារ

ខ្មមររមពុជាក្រោមខាងក្លើក្ន្ះមររបក្ទស 
រមពុជា ោលពថី្ងងទី ៥ ខ្ម្នូ ឆ្នន ២ំ០០៩
រន្លងក្ៅ ក្ៅរគាខ្ដលរគសួារទាំងក្នាះ
បាន្សំុសិទធរិជរក្ោន្ពីអងគោរ UNH 
CRក្ៅរនុងទីររុងបាងរររបក្ទសថ្ង ។ 
មនុ្សសសរបុចំន្ួន្ ២៤ នារប់ាន្

ររក់្ៅលារម់លួន្ក្ៅរនុងរបក្ទសថ្ងពីទឹរ
ដីខ្មមរ រមពុជាក្រោម ោលពឆី្នន  ំ ២០០៤ 
ឆ្នន  ំ២០០៧ ន្ិងឆ្នន  ំ២០០៨ ពោីរតាម
ចាបម់លួន្ក្ោយអាជាញ ្រក្វៀរណាម 
ក្ោយសាររន្លងមរពួរគារប់ាន្ក្ងើប
រវ៉ាទាមទារដី្ លី ជំក្ន្ឿសាសនា វបប្ម ៌
ន្ិងរបថ្ព ីក្ន្ះក្បើតាមោរអះអាងរបស់
គារ ់៕ RFA 

ខ្មែរក្រោម ១៧ នាកព់ាយាម្ុំ្ ទិធជិនក្ភៀ្មលួនពី UNHCR 
(រពីទពំរ័ទី ១ ) 

មុមោរយិាល័យ UNHCR ថ្ងងទ ី២៨ ខ្ម្នូ ឆ្នន  ំ២០០៩: ជន្ក្ភៀសមលួន្ខ្មមរក្រោម
ទាមទារឲ្យ UNHCR ក្្វើរចិចគាពំារមលូន្រនុងឋាន្ៈជន្ជន្ក្ភៀសមលួន្ន្ក្យាបាយ ។ 

វិទយុ្ កំ្េងកមពុជាក្រោម 
 

វទិយសំុក្ឡងរមពុជាក្រោម គឺជាសក្មលងរបស់សហព័ន្ធខ្មមររមពុជាក្រោមពិភពក្លារ 
ផាយក្ចញពីសហរដឌអាក្មររិ សរមាប់បំក្រ ើដល់បងបអូន្ជន្រមួមមខ្មមរ ន្ិងខ្មមរក្រោម 
ខ្ដលរំពុងរស់ក្ៅក្លើមារុភូមិរំក្ ើ រដ៏ខ្សន្រសក្ណាះរបស់ក្យើង ន្ិងជុំវញិពិភព
ក្លារ ។  
វទិយសំុក្ឡងរមពុជាក្រោម ផាយជាក្មមរភាសា ខ្ដលផលិរក្ោយសហព័ន្ធខ្មមររមពុជា
ក្រោម បាន្ចាប់បដិសន្ធិនូ្វថ្ងងទី ០១ ខ្មមិងុនា ឆ្នន ២ំ០០១ រនុងក្គាលបំ ង
ផសពវផាយនូ្វរពឹរតិោរ ៍ងមី ៗ ពីមារុភូមិរមពុជាក្រោម ន្ិងសរមមភាព ចលនា រសូ៊ 
ក្ោយអហិងា ថ្ន្សហព័ន្ធខ្មមររមពុជាក្រោម (KKF) ក្លើឆ្នរអន្តរជារិ រពមទាងំពានំាំ
នូ្វទក្ងវើរកំ្លាភសិទធិមនុ្សសពីសំណារ់រដឌអំណាចរុមមុយន្ិសតយួន្ ក្ៅក្លើបងបអូន្ជន្
ជារិក្ដើមខ្មមរក្រោម ។ 
វទិយសំុក្ឡងរមពុជាក្រោម ជារបភពព័រ៌មាន្ពិរ ក្ដើមបផីតល់នូ្វយុរតិ្ម ៌សចច្ម ៌ រនុងោរ
ទាមទារសិទធិក្សរភីាព ន្ិងជំក្ន្ឿសាសនា ពីរបបរគប់រគងររុងោ ូយ ជូន្ដល់បង
បអូន្ជន្រមួមមខ្មមរក្រោម ខ្ដលរំពុងទន្ទឹងរងចានូំ្វ សិទធិសក្រមចវាសនាមលួន្ក្ោយមលួន្
ឯង រសបតាម ចាប់អងគោរសហរបជាជារិ ។ 
វទិយសំុក្ឡងរមពុជាក្រោម ផាយរនុងមួយសបាត ហ៏មតងជាក្រៀងរាល់ថ្ងងអងាគ រចាប់ពីក្ម៉ាង ៩ 
ដល់ក្ម៉ាង ១០ យប់ ក្ម៉ាងក្ៅរមពុជាក្រោម ។ 

ក្គហទំព័រ ៖  http://www.vokk.net 

http://www.khmerkrom.org/


សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ៤ 

ព័ត្៌មានជាត្ ិ

ពរ័ម៌ាន្ទារទ់ងន្ឹងោរសក្រមច
ចិរតរបស់រោឌ ភបិាលអាក្មររិសតីព ី ោរ
ផ្ទអ រផតល់ជំន្ួយក្យាធារមររមពុជា ខ្ដល
មាន្រងយន្ត ន្ិងរុមឺរ៉សក្ណាត ងជាង
របមា  ២០០ ក្រគឿងក្នាះ ររវូបាន្
របោសឲ្យដឹងក្ោយអនរនាំពារយរបស់
ររសួងោរបរក្ទសអាក្មររិ មួយរបូគឺ
ក្លារ Philip Crowley ក្ៅរនុង
សន្និសីទោខ្សរមួយោលពីរក្សៀលថ្ងង
ទី ១ ខ្មក្មសា ក្ម៉ាងក្ៅទីររងុវ៉ាសីុ
ន្ក្តាន្ ។ 
ប៉ុខ្ន្តក្បើតាមក្សចរតខី្ងលងរបស់អនរ 

នាំពារយរបូក្ន្ះ ទីររុងវ៉ាសីុន្ក្តាន្បាន្
ក្្វើោរសក្រមចចិរតជាក្រចើន្ថ្ងងមរក្ហើយ
ក្ៅ ក្លើោរផ្ទអ រផតល់ជំន្ួយក្យាធាមរ
រមពុជាក្ន្ះ ។ ជារខ់្សតង ក្យាងតាមរំន្
រក់្ហរុថ្ន្សន្នសីិទោខ្សររបចាថំ្ងង
របស់ររសួងោរបរក្ទសអាក្មររិ រោឌ ភិ
បាលអាក្មររិបាន្ជូន្ដំ ឹងមររោឌ ភិ
បាលរមពុជាតាំងពថី្ងងទ ី ១៩ ខ្មមនិាឯ
ក្ណាះ ពារព់ន័្ធន្ឹងោរសក្រមចចិរតរបស់
មលួន្ថា ររូវពយរួជំន្យួក្យាធាជារងយន្ត
របមា  ២០០ ក្រគឿងក្ន្ះ មររមពុជា។ 
មស្តន្តអីនរនាំពារយររសួងោរបរ 

ក្ទសអាក្មររិបាន្ន្ិយាយចំៗខ្រមតង ថា
ក្ន្ះគឺជាវធិាន្ោរជារខ់្សតងរបស់អាក្មរ ិ
រចំក្ពាះរមពុជាខ្ដលបាន្ សក្រមចបញ្ជូ ន្
ជន្ជារភិាគរិចUighurក្ៅរបក្ទសចិន្
វញិោលពីខ្ម្នូរន្លងក្ៅ ។ ក្យាងតាម
អនរនាំពារយរបស់សាថ ន្ទូរអាក្មររិក្ៅ
រមពុជាខ្ដលក្យើងសួរបខ្ន្ថម ោរពយរួ
ជំន្ួយក្យាធា គជឺាោរពយរួក្ោយគាម ន្រ

យៈក្ពលរំ រ ់ ។ ន្ិយាយខ្បបមាង៉
ក្ទៀរក្គក្ៅមនិ្ទាន្ដ់ឹងថា ក្រើក្ពលណា 
អាក្មររិន្ឹងក្លើរោរពយរួជំន្ួយក្ន្ះវញិ
ក្ទ ។ ក្បើតាមោរអះអាងរបស់អនរនាំ
ពារយសាថ ន្ទូរអាក្មររិដខ្ដល តាងំពឆី្នន ំ
២០០៦ មរ ជំន្យួខ្ផនរក្យាធាខ្ដលអា
ក្មររិបាន្ផតល់មរឲ្យរមពុជាមាន្រថ្មល រប 
មា  ៦ លាន្ដុលាល រអាក្មររិ ។ 
របរិរមម គឺមាន្ភាល មពីខាងរោឌ ភ ិ  

បាលរមពុជា ។ រមពុជាដូចជាមនិ្សខ្មតង
ោរភយ័រពួយរពួយបារមភ ឬភាញ រក់្ផអើលអវី

ក្ទ ។ អនរនាពំារយរបស់ររសួងោរបរ 
ក្ទសខ្មមរ ក្លាររុយ គួងបាន្អតាថ ្ិ
បាយ ចារទុ់រក្សចរតខី្ងលងោរ ៍របស់
សហរដឌអាក្មររិ គជឺាោរសក្រមចចិរត 
ន្ិងជាោរងាររបស់សហរដឌអាក្មររិមលួន្
ឯង ។ ក្លាររុយ គងួរប៏ាន្បន្តថា រមពុ
ជាមលួន្ឯងរក៏្្វើោរងារ ក្ៅតាមសិទធ ិន្ិង
អ្ិបក្រយយភាពរបស់មលួន្ខ្ដរ។ 
ចំខ្ រឯក្លារក្មៀវ ោញារទីធ

ខ្ដលជាអនរនាំពារយរបស់រោឌ ភបិាលវញិ 
ក្លារក្មៀវ ោញារទីធបាន្មាន្រប 

សាសន្រ៍រង់ៗ របាបអ់ាក្មររិថា ក្រឿង
ផ្ទអ រជំន្ួយគាម ន្បញ្ញា ក្ទ មាង៉ជំន្យួរង
យន្តទាំងក្នាះ ជារងយន្តក្គក្របើរបាស់រចួ
ក្ហើយសល់រនុងឃាល ំង មនិ្ខ្មន្ជារងយន្ត
ងមីក្ឡើយ។ប៉ុខ្ន្តអាក្មររិមនិ្ររូវយរបញ្ញា  
ជន្ជារ ិUighur មរក្្វើក្លសក្នាះក្ទ។ 
ក្បើក្របៀបក្្ៀបជាមយួរបូភាពថ្ន្ទំ 

នារទ់នំ្ងគាន លអ ន្ិងយ៉ាងជិរសនិទរវាង
អាក្មររិ ន្ងិរមពុជារនុងរយៈក្ពលប៉ុនាម ន្
ឆ្នន ចុំងក្រោយក្ន្ះ ជាពិក្សស រហូរដល់
មាន្រំក្ ើ រទសសន្រិចចផលូវោរ របស់រប 
មុមោរទូរខ្មមរក្លារ ក្ោ ណំាហុង 
ន្ិងបនាទ បម់រ ទសសន្រិចចរបស់រដឌមស្តន្តី
ោរពារជារកិ្លារ ទា បាញ់ ក្ៅសហ
រដឌអាក្មររិរន្លងក្ៅក្ន្ះរចិឬក្រចើន្ ោរ
របោសពយរួជំន្ួយក្យាធារបស់អាក្មររិ
មររមពុជា វាអាចរំណាងឲ្យភាពរោំរ  
រូសន្ឹងគាន មលះក្ហើយថ្ន្របក្ទសទាំងពីរ។ 
ខ្មន្ខ្ទន្ក្ៅ អាក្មររិបាន្បក្ញ្ចញ

របរិរមមខាល ំងតាងំពដីំបូងមរក្មលះ ។ 
ក្ពលក្នាះរោឌ ភបិាលអាក្មររិបាន្រច 
ក្ោរមឹង ក្ហើយក្្វើក្សចរតខី្ងលងោរ ៍
មួយរពមាន្របាបរ់ោឌ ភបិាលរមពុជាថា 
ោរសក្រមចចរិតរបស់រមពុជា រនុងោរ
បញ្ជូ ន្ជន្ជារិ Uighur ២០ នារក់្ៅឲ្យ
អាជាញ ្រររុងក្បោ៉ងំក្នាះ ន្ឹងក្្វើក្អាយ
បះ៉ពាល់ដល់ទំនារទ់ំន្ងអាក្មររិរមពុជា 
។ ក្រោយមរក្ទៀរ ក្ៅរនុងរបាយ
ោរ ៍របចាឆំ្នន រំបស់ររសួងោរបរក្ទស
អាក្មររិសតីពីោរ ក្គារពសិទធមិនុ្សសក្ៅ
រមពុជា អាក្មររិរម៏និ្បាន្ក្ភលចក្លើរ
ក្ឡើងបញ្ញា ោរបញ្ជូ ន្ក្ចញជន្ជារិ Ui 

ghur ខ្ដលមរសំុសិទធរជរក្ោន្ក្ៅរមពុ
ជាក្នាះខ្ដរ ។ អាក្មររិអតាថ ្បិាយថា 
រមពុជាបាន្ចាបជ់ន្ជារ ិ Uighurបញ្ជូ ន្
ក្ចញ ក្ោយមនិ្មាន្ដំក្ ើ រោរររឹមររូវ
ថ្ន្ោររំ រសិ់ទធជន្ក្ភៀសមលួន្របស់ 
ជន្ជារUិighurទាំងក្នាះក្ឡើយ។ 
សំ ំុក្រឿងជន្ជារ ិUighurក្ន្ះ គឺ

ជារបធាន្បទថ្ន្ោរក្ឆលើយឆលងគាន យ៉ាង្ំ 
រវាងរមពុជា ន្ិងអាក្មររិ។ អនរនាំពារយរ
ោឌ ភបិាលរមពុជាក្លារ ក្មៀវ ោញារទីធ
ធាល បប់ាន្ពន្យល់ទមាល រោ់រទទួលមុស
ររូវក្ៅក្លើោរយិាល័យ ឧរតមសនងោរ
អងគោរសហរបជាជារទិទួលបន្ទុរជន្
ក្ភៀសមលួន្ UNHCR ខ្ដលក្្វើោរយឺរ
យ៉ាវ រនុងោរបញ្ជូ ន្ជន្ជារិ Uighurក្ៅ
របក្ទសទី៣។ ក្លារក្ោ ណំាហុងរដឌម
ស្តន្តរីរសួងោរបរក្ទសវញិបាន្របាបម់ស្តន្តី
រោឌ ភបិាលអាក្មររិ ក្លារ Scot Mar 
ciel ខ្ដលបាន្មរបំក្ពញទសសន្រិចច
ក្ៅរមពុជាថា រមពុជាអនុ្វរតខ្រតាមចាប់
អក្នាត របក្វសន្រ៍បស់មលួន្ខ្រប៉ុក្ណាណ ះ។ 
ក្បើក្យើង សាត បោ់របញ្ញជ ររ់បស់អនរ

នាំពារយសាថ ន្ទូរអាក្មររិរបចារំមពុជា 
ក្លារ John Johnsonវធិាន្ោរពយរួ
ជំន្ួយមររមពុជាមាន្ខ្រក្ៅក្លើវស័ិយ
ក្យាធាខ្រមួយ ប៉ុក្ណាណ ះ។ ខ្មន្ខ្ទន្ក្ៅ 
ក្លារ Johnson ន្ិយាយថា វាជា
ររ ីពិក្សសក្ៅក្ទៀរ។ ដូក្ចនះ អនរនាំ
ពារយសាថ ន្ទូរអាក្មររិបញ្ញជ រថ់ា ចំក្ពាះ
វស័ិយក្ផសងក្ទៀរ សហរដឌអាក្មររិន្ឹង
បន្តរិចចសហរបរិបរតោិរជាមយួរមពុជា
ដខ្ដល ៕ RFI 

អាក្មរកិពយរួជំនួយក្យាធាេំក្ពាះកមពជុា ក្រពាះ្ណំុំក្រឿងជនជាត្អិ៊ុយហគួរ 
ររសួងោរបរក្ទសសហរដឌអាក្មររិបាន្សំក្រចពយរួជំនួ្យក្យាធាជារងយន្តនិ្ង រុមឺរ៉សក្ណាត ងជាង ២០០ក្រគឿងមររមពុជា ក្ដើមបបីងាា ញពីរបរិរមមរបស់មលួន្ របឆ្នងំរមពុជាខ្ដល

បាន្បញ្ជូ ន្ជន្ជារិភាគរិច Uighur២០នារក់្ៅរបក្ទសចិន្វញិោលពីខ្ម្នូរន្លងក្ៅ ។ 

ក្លារ ក្មៀវ ោញារទីធ រដឌមស្តន្តរីរសួងពរ័ម៌ាន្ រនុងសន្នសីិទោខ្សរ 
ថ្ងងទី  ៥ មនីា ២០០៩ ។ វណាណ រ៉ា / RFI  

 ោរក្្វើជំក្រឿន្ រាបពី់ចំនួ្ន្មស្តន្តីរាជោរក្ៅទូទាងំរបក្ទស ជាក្លើរទី ៣ នឹ្ងចាបក់្ផតើម ក្ៅថ្ងងទី 0៦ ខ្មក្មសា សបាត ហ៍ក្រោយ។ ជំក្រឿន្មស្តន្តីរាជោរ ខ្ដលចំណាយលុយ ២០ 
លាន្ដុលាល រអាក្មររិ នឹ្ងររូវក្្វើក្ឡើង ក្ដើមបពីរងឹងោររគបរ់គងមស្តន្តីរាជោរសីុវលិ ឲ្យបាន្ហមរច់រ ់និ្ងធានាបាន្នូ្វរបសិទធភាពោរងាររបស់រោឌ ភបិាល ។ 

ក្ដើមបពីរងឹងោររគបរ់គងមស្តន្តរីាជ
ោរសីុវលិឲ្យបាន្ហមរច់រ ់ន្ិងធានាបាន្
នូ្វរបសិទធភាពោរងារ រោឌ ភបិាលរមពុជា
បាន្សក្រមចក្្វើជំក្រឿន្ រាបច់ំន្ួន្មស្តន្តរីាជ
ោរសីុវលិទូទាងំរបក្ទស ។ ជំក្រឿន្មស្តន្តី
រាជោរ ខ្ដលចាបក់្ផតើមក្ៅថ្ងងទី ៦ក្មសា
ខាងមុម ក្្វើក្ឡើងសថិរក្រោមចាប ់ សតីព ី
សហលរខន្តរិៈមស្តន្តរីាជោរសីុវលិ ន្ិង
មស្តន្តជីាបរ់ិចចសន្ាខ្ដលរំពុងបក្រមើោរ 
ងារក្ៅតាមររសួងន្ិងសាថ បន័្របស់រដឌ។ 
ចាបត់ាងំោរក្បាះក្ឆ្នន រឆ្នន  ំ១៩៩៣ 

រោឌ ភបិាលបាន្ក្្វើជំក្រឿន្មស្តន្តរីាជោរសីុ
វលិ ចំន្នួ្ ២ ក្លើររចួមរក្ហើយ ។ 
ក្លើរទី ១ ក្ៅឆ្នន  ំ ១៩៩៥ ន្ងិក្លើរទី 
២ ក្ៅឆ្នន  ំ១៩៩៩២០០១ ។ 

ោរក្្វើ ជំក្រឿន្ទាំងពីរក្លើរក្នាះ
បាន្ ររក្ឃើញមស្តន្តរីាជោរជាក្រចើន្រយ
នារខ់្ដលមាន្ខ្រក្មម ះ ក្បើររបារក់្បៀ
វរសរ ៍ ឬ ក្ៅថាក្មម ះក្ខាម ច ។ ោល
ក្ណាះ រោឌ ភបិាលបាន្សក្រមចលុប
ក្មម ះមស្តន្តកី្ខាម ចទាំងក្នាះ ក្ចញពីររប 
ម ័ឍ តារាងក្បើរក្បៀវរសរច៍ំន្ួន្ ១៧. 
៦៨៥ នារ ់ ន្ងិជំក្រឿន្ក្លើរទី ២ លុប
ក្មម ះចំន្ួន្ ៩.៨១៤ នារ ់។ 
ោរលុបក្មម ះមស្តន្តកី្ខាម ចទាំង ក្ន្ះ

ររូវបាន្ក្លារឧបនាយររដឌមស្តន្តី សុម 
អាន្ រដឌមស្តន្តទីីសតីោរគ ៈរដឌមស្តន្តី បាន្
ក្លើរក្ឡើងក្ៅរពឹរមញិថា បាន្ក្្វើឲ្យរ
ោឌ ភបិាល ចកំ្ ញងវោិយ៉ាងក្រចើន្រនុង
មួយឆ្នន ំៗ  ។ 

របាយោរ ៍ បងាា ញថា គិរររឹម
ខ្មរុមភៈ ឆ្នន  ំ២០១០ មស្តន្តរីាជោរសីុវលិទូ
ទាំងរបក្ទស មាន្ចំន្ួន្ ១៧៦.៨២៩ 
នារ ់ រនុងក្នាះមាន្មស្តន្តរីាជោរជាស្តសតី 
ចំន្ួន្ ៦០.១៨២ នារ ់។ 
មស្តន្តរីាជោរមាន រ ់ ទទលួរបារក់្បៀ

វរសរជ៍ាម្យមចំន្ួន្ ៨១,៤ ដុលាល រសហ
រដឌអាក្មររិ ។ 
ចំក្ពាះ ោរក្្វើជំក្រឿន្មស្តន្តរីាជោរ 

ក្លើរទី ៣ នាអាទិរយក្រោយ បាន្ររូវ
ក្លារ រ ៉ងុ ឈុន្ របធាន្សមាគមរគូ
បក្រងៀន្រមពុជាឯររាជយ សខ្មតងោរសាទ
រ។ តាមក្លារ រ ៉ងុ ឈុន្ ក្ៅតាមក្សទើរខ្រ
រគបរ់រសួងសាថ បន័្រដឌមាន្អនរោន្រូ់ន្
ក្ខាម ចក្រចើន្ ក្ោយោរក់្មម ះមស្តន្តរីាជ

ោរសីុវលិ ក្ដើមបកី្បើរយររបារខ់្ម។ ប៉ុខ្ន្ត
មនិ្មាន្មុមមស្តន្តរីាជោរទាំងក្នាះ មរក្្វើ
ោរក្ទ ។ 
ជាោរ ររស់មាគ ល់មួយក្ទៀរក្ៅ

តាមររសួងសាថ បន័្រដឌ ចំន្នួ្បុគគលិរ
មាន្ក្រចើន្ ខ្រអនរក្្វើោរពិររបារដ មាន្
ចំន្ួន្រិចរចួប៉ុក្ណាណ ះ ៕ RFI 

  

រដ្ឋឋ ភបិ្តល ក្ធវើជំក្រឿនេំនួនមស្តនររីាជោរ 

ក្លារ សុម អាន្ ឧបនាយររដឌមស្តន្តីថ្ន្របក្ទសរមពុជា  ។  វណាណ រ៉ា / RFI 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ៥ 

អនររជាត្ ិ

ងមីៗក្ន្ះ ររុមហុ៊ន្ Int er ne t 
Google Inc បាន្របោសឲ្យដឹងថា មលួន្
បាន្ររក្ឃើញរមមវ ិ្ ីខ្ផនរទន្ ់ (S o f t 
ware) ខ្ដលជនំាញក្ៅន្ឹងោរវាយរប 
ោរតាមអុនី្្ ិឺរ ។  
ជាមួយគាន ក្ន្ះ ររុមហុ៊ន្ផលិរខ្ផនរ

ទន្ ់ (Software) សរមាបោ់រពារសុវរថិ
ភាពរុពំយទូរ័ (McAfee ) បាន្ក្ចាទរប 
ោន្ច់កំ្ពាះររមុអនរជំនាញោរវាយរប 
ោរ ន្ិងលួចពរ័ម៌ាន្តាមអុីន្្ ិឺរ 
ថា មាន្ទនំារទ់ំន្ងជាមយួ ន្ឹងរោឌ ភិ
បាលក្វៀរណាម ។ ក្ហើយពរួក្គក្របើ
របាសរមមវ ិ្ ីក្ន្ះ ក្ដើមបតីាមោន្រាល់
សរមមភាពរបស់ររមុអនររះិគន្គ់កំ្រាងររុរ
របុរសីុរក្ៅក្វៀរណាម ។ 
ទីភាន រង់ារពរ័ម៌ាន្ A P  ន្ិង 

Bloomberg បាន្ដររសងអ់រថបទ
របស់ក្លារ Neel Mehta ខ្ដលបាន្
ផាយ ក្ៅក្លើបលរសុ់វរថភាពបណាត ញថ្ន្
ររុមហុ៊ន្ Google ោលពីថ្ងងពុ្រន្លង
ក្ៅក្ន្ះបាន្ព ៌នាថា អនរក្របើរបាស់
ទាំងោយណា ខ្ដលបាន្រក្មលើងពុមព
អរសរក្វៀរណាម ន្ងឹអាចឆលងនូ្វរមមវ ិ្ ី
វាយរបោរមយួក្ន្ះ ។ អរថបទដខ្ដល
បាន្ររស់មាគ ល់ថា ក្គាលក្ៅរបស់រមម
វ ិ្ ីក្ន្ះ គឺលុរលុយចូលក្ៅោន្រុ់ំពយទូរ័ 
ខ្ដលក្របើរបាស់ពុមពអរសរក្វៀរណាម ជា
ពិក្សសគ ឺ ោរវាយរបោរក្ៅក្លើក្គហ
ទំពរ័សរមមជន្ខ្ដលមាន្ទសសន្ៈន្ិយម
ផទុយ ។  
ក្បើតាមក្លារ Mehta បាន្ឲ្យដឹង

ថា មរទល់ន្ឹងក្ពលក្ន្ះ រកួ្លមអនរ
ខ្ដលបាន្ដំក្ឡើងរមមវ ិ្ កី្ន្ះ មាន្រហូរ

ដល់ក្ៅរាបព់ាន្ន់ាររ់ចួមរក្ហើយ។ 
ក្លារ Mehta បាន្សរក្សរក្ៅ

ក្លើបលរថ់ា “ជារខ់្សតងមាន្ររ ីវាយ
របោរក្ៅក្លើររមុអនររះិគន្ព់ីបញ្ញា គំ
ក្រាងររុររ bauxite ជាបញ្ញា ដសំ៏ខាន្់
មួយ ខ្ដលក្វៀរណាមរពុំងមាន្ចរមូង 
ចរមាសនាក្ពលរន្លងមរ” ។  
យ៉ាងក្ន្ះរតី អរថបទមនិ្បាន្

បងាា ញនូ្វក្ពលក្វលាជារល់ារណ់ាមយួ 
ពីោរវាររបោរតាមអុីន្្ ិឺរ ក្ៅក្វៀរ
ណាមក្ឡើយ ។ ក្ហើយបញ្ញា ក្ន្ះ វាអាច
មាន្ផលអារររ ់ ដល់អនរក្របើរបាស់
ឧបររ ៍ខ្សវងររ Google ខ្ដរ ឬក្ទ ? 

អនរនាពំារយររមុហុ៊ន្ Google រប 
ចាំក្ៅរបក្ទសសិងាបុរ ី គឺក្លាររសី 
Courtney Hohne បាន្បដកិ្ស្
ក្ោយមនិ្បញ្ញជ រលំ់អិរពបីញ្ញា ក្ន្ះក្ទ។ 
ទីភាន រង់ារពរ័ម៌ាន្ AP រពំុ៏អាច

ក្សនើសំុោរអតាថ ្ិបាយណាមយួ ពីសំ 
ណារម់ស្តន្តរីោឌ ភបិាលក្វៀរណាម សតីពី
បញ្ញា ក្ន្ះផងខ្ដរ ។ 
រប៏៉ុខ្ន្ត តាមោរក្សុើបអក្ងកររបស់

ររុមហុ៊ន្ McAfee ពីបញ្ញា ថ្ន្ោរវាយ
របោរក្ន្ះ បាន្សរក្សរក្រៀបរាបក់្ៅក្លើ
បលររ់រមុហុ៊ន្ថា “ក្យើងមាន្ជំក្ន្ឿថា 
មាន្ោរវាយរបោររបស់ររុមណាម 

មួយក្ហើយ ររុមក្ន្ះគឺ មាន្ទនំារទ់ំន្ង 
ន្ឹងរោឌ ភបិាលក្វៀរណាមផងខ្ដរ ។ 
គំក្រាងររុររ bauxite ក្ៅរំបន្់

មពងរ់ាប ភាគរណាត លថ្ន្របក្ទសក្វៀរ
ណាម បាន្ញំុាងឲ្យមាន្ោរចូលរមួរប 
ឆ្នងំជទំាស់ពីសំណារម់ោជន្យ៉ាង
ខាល ំងោល  រនុងក្នាះ រមួមាន្ឧរតមក្សន្ីឯរ 
វ ៉ ក្ងវៀ៉ង យ៉ាប ផងខ្ដរ ។ ររុមអនររវ៉ា
របឆ្នងំទាងំក្នាះ បាន្សខ្មតងពោីររពួយ
បារមភចំក្ពាះវរតមាន្របស់រមមររចិន្ខ្ដល
រំពុងឈរក្ជើងក្ៅររងរ់ំបន្ ់ ខ្ដលជា
ចំ ុចរក្សើប ន្ិងជារបំន្សំ់ខាន្ខ់ាង
យុទធសាស្តសតរបស់ក្វៀរណាមខ្ដរ ។ ររុម

អនររះិគន្ប់ាន្ចារទុ់រថា ោរខ្ដលររុររ 
bauxite ររងរ់បំន្ក់្ន្ះ ន្ិងបងកនូ្វ
មហន្តរាយយ៉ាង្ងន្់្ ងរខ្ផនរបរសិាថ ន្ ។ 
ោលពឆី្នន កំ្ៅ រោឌ ភបិាលក្វៀរ  

ណាមបាន្ចាបម់លួន្ររុមអនរសរក្សរបលរ ់
(Blogger) ររុមអនររះិគន្អ់ំពីគក្រាងក្ន្ះ 
ន្ិងក្ៅខ្ម្នូ ២០០៩ ក្គហទំពរ័ 
bauxitevietnam.info ជាក្គហទំពរ័
មួយខ្ដលរបមូលផតុរំរុមអនររះិគន្គ់ំក្រាង
ក្ន្ះ ររ៏រវូរងោរវាយរបោរផងខ្ដរ ។ 
តាមអរថបទខ្ដលសរក្សរ ក្ៅក្លើ

បលរ ់ McAfee បាន្ន្យិាយថា រមមវ ិ្ ី
លុរលុយក្ន្ះ គបឺាន្បក្ងកើរក្ឡើង ន្ិង
ររីរាយោលតាងំពីក្ពលក្នាះមរ ។ 
ចំខ្ រអនរន្ិពន្ធអរថបទខ្ដល

ផសពវផាយ ក្ៅក្លើបលរ ់Google បាន្ឲ្យ
ដឹងថា រាល់ោរវាយោរតាមអុីន្្ ិឺរ
ពីរបក្ទសក្វៀរណាម ន្ិងរបក្ទសចិន្គ ឺ
ក្របើរមមវ ិ្ ីវាយរបោរមាន្លរខ ៈរប 
ោររ់បខ្ហលគាន  រនុងទិសក្ៅខ្ផនរ
ន្ក្យាបាយ ។ 
ោលពសីបាត ហ៍មុន្ ររមុហុ៊ន្ផគរ់

ផគងក្សវារមមររុររអុនី្្ ិឺរ្ំជាងក្គ 
ក្ៅក្លើពកិ្ភាពក្លារ មាន្ទសីាន រោ់រ្ំ
រនុងរដឌ California បាន្ផ្ទល ស់បតូរទីតាំង
ផគរផ់គងក្សវារមមរបស់មលួន្ក្ៅោន្ទ់ីតាងំ 
ក្ៅហុងរុងវញិ ។ ក្រោយក្ពលបាន្ររ
ក្ឃើញមាន្ោរវាយរបោរមរក្លើសរមម
ជន្របជា្បិក្រយយ ន្ិងោរររួរពនិ្ិរយ
ពរ័ម៌ាន្ពសំីណាររ់ោឌ ភបិាលចិន្ ៕ 
របភពៈ AP,  Reuters , 

Bloomberg   
ខ្របសំរលួៈរូន្ខ្មមរ 

Google: រកក្ ើញពត័្៌មានវាយរបហារក្ៅក្លើរកុមអនករះិគន់គំក្រាងរកុរក Bauxite ក្ៅក្វៀត្ណាម 

Google បាន្ររក្ឃើញនូ្វនូ្វ Software  ដក៏្រគាះថាន រខ់្ដលររមុជន្មនិ្សាគ ល់មុមក្របើរបាស់ក្ដើមបតីាមោន្ររមុអនររះិគន្ ់               
រោឌ ភបិាលក្វៀរណាម ។ AP 

Google ដកមលនួក្េញពីេិន៖ ក្ត្ើអនកណាខាត្ អនកណាេំក្ណញ? 
ោលពីថ្ងងចន្ទ ក្ដើមសបាត ហ៍ក្ន្ះ ររុមហុ៊ន្ Google បាន្របោសជាផលូវោរ បិទខ្វបថ្សររ៍បស់មលួន្ក្ៅចិន្។ ក្រើក្ហរុអវីបាន្ជា Google ដរមលួន្ក្ចញពីទីផារអុីន្្រ័ខ្ រដស៏ក្មប ើម
មយួក្ន្ះ? ក្រើអនរណាជាអនរខារ ក្ហើយអនរណាជាអនរចំក្ ញ ពីោរដរមលួន្របស់ Google ក្ន្ះ?  

ោលពឆី្នន  ំ ២០០៦ ររមុហុ៊ន្ 
Google បាន្ក្បាះជោំន្ចូលក្ៅរនុងទី
ផារចិន្ ខ្ដលជាទីផារអុីន្្រ័ខ្ រ្ំ
ជាងក្គបងអស់ក្ៅក្លើពិភពក្លារ ក្ោយ
មាន្អនរក្របើអុីន្្រ័ខ្ ររហូរ ដល់ក្ៅ
ជាង ៧០០ លាន្នារ ់។ 
ក្ដើមបបីាន្ចូលក្ៅររសីុ ក្ៅរនុងរប 

ក្ទសចិន្ររុមហុ៊ន្ Google បាន្សុម
ចិរតទទួលយរល័រខម ័ឍ របស់រោឌ ភ ិ  
បាលចិន្ គរឺរូវក្្វើចក្រមាះរាល់ពរ័ម៌ាន្ 
ក្ៅក្លើខ្វបថ្សរ ៍Google ជាភាសាចិន្ 
ក្ោយមនិ្ររូវបក្ញ្ចញពរ័ម៌ាន្ណាមាន្
ន្យ័រះិគន្រ់ោឌ ភបិាលចិន្ក្ឡើយ ។ 
ោរសក្រមច ចិរតរបស់ Google 

រនុងោរក្្វើចក្រមាះពរ័ម៌ាន្ក្ន្ះ បាន្ក្្វើឲ្យ
មាន្ោររះិគន្យ៉់ាងខាល ំងោល  ជាពិក្សស 

ពីសំណារស់រមមជន្សិទធមិនុ្សស ក្ៅទូ
ទាំងពិភពក្លារ ។ ក្គនាគំាន រះិគន្ថ់ា 
G o o g l e  គិរខ្រក្រឿងចំក្ ញលុយ 
ក្ោយគាម ន្ឧរតមគរិ ។ 
៤ ឆ្នន កំ្រោយព ីបាន្ពុះពារ ក្រជៀរ

ចូលរនុងទីផារចិន្ ក្ោយររវូរបឈម
មុមន្ឹងោររះិគន្ព់ីរគបទ់ិសទី រសាបខ់្រ 
ក្ៅក្ពលក្ន្ះ Google ខ្បរជារបោស
ដរមលួន្ក្ចញពចីិន្ក្ៅវញិ ។ ក្រើមរពី
ក្ហរុអវី ? 
មុន្ន្ឹង មន្ក្ៅដល់ោរបិទខ្វប

ថ្សរជ៍ាភាសាចិន្ក្ន្ះ ខ្វបថ្សររ៍បស់ 
Google ររូវទទួលរងនូ្វោរវាយរបោរ
ពសំីណារក់្ចារអុីន្្រ័ខ្ រ (Hacker) 
ខ្ដលមាន្របភពក្ចញពីរបក្ទសចិន្។ 
ោរវាយរបោរក្ន្ះ គសឺក្តត ក្លើអុីខ្មល

របស់សរមមជន្សិទធមិនុ្សស ខ្ដលខ្រង
ខ្ររះិគន្រ់ោឌ ភបិាលចិន្ ។ Google រ៏
បាន្ទាមទារចរចាក្ឡើងវញិ ជាមយួរោឌ
ភបិាលចិន្ ក្ដើមបសំុីបញ្ឈបោ់រក្្វើ
ចក្រមាះពរ័ម៌ាន្។ ប៉ុខ្ន្ត ក្ោយរោឌ ភបិា
លចិន្មនិ្រពម ក្ទើប Google របោស
បិទខ្វបថ្សរខ៍្រមតង ។ 
ោរក្រ ើបរមះពរីរញំា ថ្ដខ្ដរថ្ន្រោឌ ភិ

បាលចនិ្ក្ន្ះអាចក្្វើឲ្យ Google សាត រ
មុមមាររ់បស់មលួន្ក្ឡើងវញិបាន្ ក្រោយ
ពីររវូបាន្ក្គក្ចាទថាសុមចរិតជួយ រោឌ ភិ
បាលចិន្ រកំ្លាភក្លើសិទធកិ្សរភីាពខាង
ពរ័ម៌ាន្ ក្ដើមបខី្រលុយ ។ 
ប៉ុខ្ន្ត សំ ួរសួរថា ក្រើររមុហុ៊ន្ 

Google ររូវបងថ់្ងលប៉ុណាណ  ក្ដើមបមុីមមារ់
ក្ន្ះ? 

ក្បើ ន្ិយាយពីរបារច់ ូំល ោរ
បិទខ្វបថ្សរជ៍ាភាសាចិន្ ក្ៅក្ពលក្ន្ះ 
មនិ្ក្្វើឲ្យ Google ខារបងក់្រចើន្ប៉ុនាម ន្
ក្ទ ។ របារច់ ូំលរបចាំឆ្នន រំបស់ 
Google ខ្ដលបាន្ពីទីផារចិន្ មាន្
របមា ខ្រ ២% ប៉ុក្ណាណ ះ ក្្ៀបន្ឹង
របារច់ំ ូលសរបុ ក្ៅទូទាំងពិភព
ក្លារ (គិរជាទឹររបារ ់គមឺាន្របមា  
៥០០ លាន្ដុលាល រ) ។ 
រនុង ចំក្ណាមរបារច់ ូំលទាំង 

៥០០ លាន្ដុលាល រ មាន្ខ្រមួយខ្ផនររូច
ប៉ុក្ណាណ ះ ខ្ដលមាន្មរពោីរផសពវផាយ
ពា ិជជរមម ក្ៅក្លើខ្វបថ្សរ ៍ Google 
ជាភាសាចិន្។ របារច់ំ ូលមួយខ្ផនរ
្ំ គបឺាន្មរពោីរលរក់្សវាផសពវផាយ
ពា ិជជរមម ក្ៅឲ្យររុមហុ៊ន្ចិន្ ប៉ុខ្ន្ត 

ផសពវផាយ ក្ៅក្លើខ្វបថ្សរជ៍ាភាសា
អងក់្គលស ( Google.com)។ 
ក្បើក្ទាះជា បាន្បិទខ្វបថ្សរជ៍ា

ភាសាចិន្រក៏្ោយ រប៏៉ុខ្ន្ត ររមុហុ៊ន្ 
Google ក្ៅខ្របន្តទុរោរយិាល័យ
របស់មលួន្ ក្ៅរនុងរបក្ទសចិន្ដខ្ដល 
ក្ដើមបបីន្តលរក់្សវាផសពវផាយពា ិជជ
រមមក្លើខ្វបថ្សរ ៍ជាភាសាអងក់្គលស ក្ៅ
ឲ្យររុមហុ៊ន្ចិន្។ 
ដូក្ចនះ ោរបិទខ្វបថ្សរជ៍ាភាសា

ចិន្ (Google.cn) ក្ន្ះ ន្ឹងមនិ្ក្្វើឲ្យ 
Google បារប់ងរ់បារច់ំ ូលក្រចើន្
ប៉ុនាម ន្ក្ទ ។ 
រប៏៉ុខ្ន្ត អវខី្ដល Google ររវូខារ

បង ់គោឺរបារប់ងឱ់ោស ក្ៅថ្ងង 
( អាន្រក្ៅទំពរ័ទ ី៦ ) 

http://siblog.mcafee.com/index.php?s=vietnam&searchbutton=Search
http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2010/03/chilling-effects-of-malware.html


សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ៦ 

អនររជាត្ ិ

 តាងំពី ៣ សបាត ហ៍មរក្ហើយ ខ្ដលពួរបារុររអាវររហម អនរគារំទក្លារអរីរនាយររដឌមស្តន្តីថ្ង Thaksin Shinawat បាន្ក្្វើបារុរមមទាមទារឲ្យក្លារ ក្លារនាយររដឌ
មស្តន្តី Abhisit Vejjajiva រលំាយរដឌសភា និ្ងក្រៀបចំោរក្បាះក្ឆ្នន រមនុ្ោលរំ រ។់ ក្ៅថ្ងងក្ន្ះ បគុគលិរក្ៅររុមហុ៊ន្ក្ទសចរ ៍ មស្តន្តីរាជោរ និ្ងររុមអនររសាវរជាវក្ៅតាមមោ
វទិាល័យ បាន្ក្រៀបចំរបនួ្បារុរមមក្ផសងមយួក្ទៀរ ក្ដើមបគីារំទរោឌ ភបិាលក្លារ Abhisit របឆ្នងំនឹ្ងបារុររអាវររហម ។ 

វបិរតនិ្ក្យាបាយក្ចះខ្របន្ត វស័ិយ
ក្សដឌរិចចោន្ខ់្រដុន្ោប ពកិ្សស ក្ៅ
រនុងរបក្ទសមួយ ខ្ដលចំ ូលបាន្មរ
ពីវស័ិយក្ទសចរ ៍ ដូចររ ីរបក្ទស
ថ្ងជាឧទាហរ ៍ជារខ់្សតងរសាប។់ ក្ៅ 
ថ្ងងទី ០២ ខ្មក្មសា ក្ៅតាមរំបន្់
ក្ទសចរ ៍មួយចំន្ួន្ ដូចយ៉ាងក្ៅ 
Phuket Pattaya Chiang Mai ឬមួយ
ក្ៅរនុងទីររុងបាងររជាក្ដើម មាន្ោរ
ក្រៀបចំរបនួ្បារុរមម ោចក់្ោយខ្ឡរ
ក្ផសងក្ទៀរក្ដើមបទីាមទារឲ្យមាន្ដំក្ណាះ
រសាយវបិរតនិ្ក្យាបាយ ន្ិងបិទបញ្ចប់
របនួ្បារុរមមរបស់ពួរអាវររហម តាំងពី 
៣ សបាត ហ៍មរក្ហើយក្នាះ ។ ររងច់ំ 
 ុចក្ន្ះ ក្មអាវររហមបាន្ក្ចាទក្លារ
នាយររដឌមស្តន្តី Abhisit ថាបាន្ន្ឹង
រំពុងក្រៀបចំឲ្យមាន្ោររបឈមមុមោរ់
គាន មួយរវាងពួរអាវររហម ន្ងិពួរអាវ

ក្លឿង ។ ក្លារ Jatuporn Prompan 
ក្មពួរអាវររហមមាន រប់ាន្សួរក្ៅក្លារ 
Abhisit ថា ក្រើក្លារ Abhisit ពិរជា

ចងឲ់្យមាន្ោររបឈមមុមគាន  ក្ដើមបរីរា
អំណាចរបស់មលួន្ ឬយ៉ាងណា ? 
ក្ៅថ្ងងទី ០២ ខ្មក្មសា បារុររអាវ

ររហមរបមា ជា ១០០០ នារ ់បាន្
នាគំាន ក្្វើដំក្ ើ រក្ៅោន្ស់ាថ ន្ទូរអាក្មរ ិ
ររបចារំរុងបាងររ ក្ដើមបកី្ផញើសំបុររ
មួយចាបក់្ៅឲ្យក្លាររសីរបមុមោរទូរ
អាក្មររិ Hillary Clinton ។ មលឹមសារ
ក្ៅរនុងសំបុររក្នាះ ពួរបារុររអាវររ 
ហមចងរ់បាបក់្លាររសីClinton ថា ពួរ
ក្គន្ឹងបន្តក្្វើបារុរមមក្ោយសន្តិវ ិ្ ី ដូច
ខ្ដលទីររងុវ៉ាសីុន្ក្តាន្បាន្អំពាវនាវ
រនុងសបាត ហ៍ក្ន្ះ ។ ក្មពួរអាវររហម 
ក្លារ Jatuporn Prompan បាន្
អះអាងថា ពួរក្គន្ឹងក្រៀបចបំារុរមម
ក្រោមរទងរ់ទាយ្ជំាក្លើរទី ៤ ក្ៅថ្ងង
ក្ៅរខ៍្សអរ ដូចខ្ដលបាន្ក្រគាងទុរ។ 
សូមជរមាបជូន្ថា វបិរតនិ្ក្យា 

បាយថ្ងបចចុបបន្ន បាន្ក្្វើឲ្យបះ៉ពាល់
យ៉ាងខាល ំងក្លើវស័ិយក្ទសចរ ៍ ខ្ដល
ជារបភពចំ ូលយ៉ាងសំខាន្ ់ របស់

ជារិ ។ ក្យាងតាមោរប៉ាន្រ់បមា ជា
ផលូវោរ ចំន្នួ្ក្ភញៀវក្ទសចរបរក្ទសរនុងឆ្នន  ំ
២០១០ ន្ងឹអាចធាល រចុ់ះពី ២០ ក្ៅ 
៣០% ក្បើក្របៀបក្្ៀបន្ឹងឆ្នន  ំ ២០០៩។ 
ក្ៅរបក្ទសថ្ង វស័ិយក្ទសចរ ៍បាន្ផត
ល់ោរងារជូន្របជារាស្តសតថ្ងជិរ ២ លាន្
នារ ់ ក្ហើយច ូំលបាន្មរវស័ិយក្ន្ះ 
រំណាងឲ្យ ៦% ថ្ន្ផលិរផលសរបុរនុង
រសុរ  ៕ RFI 

ប្តត្កុរគំរំទក្ោក Abhisit Vejjajiva ក្រៀបេបំ្តត្ុកមែរបឆំងំប្តត្ុករគំរំទក្ោក Thaksin Shinawat 

បុគគលិរក្ៅររមុហុ៊ន្ក្ទសចរ ៍ មស្តន្តរីាជោរ ន្ងិររមុអនររសាវរជាវក្ៅតាមមោវទិា
ល័យ បាន្ក្រៀបចរំបនួ្បារុរមមក្ដើមបគីារំទក្លារ Abhisit ។ Reuters 

ក្លារ Jatuporn Prompan ក្មពរួអាវ
ររហមមាន រ ់។ Reuters 

ទំនបទ់ឹកេិនរត្ូវក្គក្ចាទថាជាអនកប្តនបងកឲ្យទក្នលក្មគងគរងី្ងតួ្ 
 របក្ទសចិន្ខ្ដលមាន្ទំន្បទឹ់រជាក្រចើន្ក្ៅតាមទក្ន្លក្មគងគបាន្ររូវក្គ ក្ចាទថា ជាអនរទទួលមុសររូវរនុងោរក្្វើឲ្យទក្ន្លក្មគងគសាគ ល់ោរ រងីសងួរ។ ទីររុងក្បោ៉ងំនឹ្ងមិរមំ
ោរពារមលួន្ក្ៅចុងសបាត ហ៍ក្ន្ះ នាឱោសជំនួ្បរំពូលក្ៅរបក្ទសថ្ង ជាមយួរបក្ទសបនួ្ក្ទៀរខ្ដលឋរិក្ៅក្លើទក្ន្លក្មគងគ។ 

អនុ្រដឌមស្តន្ត ី ថ្ន្ររសួងោរបរក្ទស
ចិន្ក្លារ Song Tao ន្ឹងមាន្ជំន្ួប
សន្ទនាក្ៅចុងសបាត ហ៍ក្ន្ះ ជាមួយ
ក្លារនាយររដឌមស្តន្តថី្ន្ របក្ទសោវ 
រមពុជា ថ្ងន្ិងក្វៀរណាម នាឱោស
ជំន្ួបរំពូលថ្ន្គ ៈរមមោររំបន្ទ់ក្ន្ល
ក្មគងគ ( M e k o n g  R i v e r 
Commission) ខ្ដលបាន្បក្ងកើរក្ឡើង
ក្ៅឆ្នន ១ំ៩៩៥ ។ 
គួរគូសបញ្ញជ រថ់ា ទឹរទក្ន្លក្មគងគ

ក្ៅរបក្ទសោវន្ិងក្ៅខ្បរ៉ខាងក្ជើងថ្ន្
របក្ទសថ្ងពំុខ្ដល ធាល ររ់សរុចុះដល់

ររមរិទាបខ្បបក្ន្ះក្ឡើយនារយៈ៥០ឆ្នន ំ
ចុងក្រោយក្ន្ះ ។ ក្ៅរំបន្ខ់្ដលទក្ន្លក្ម
គងគសាគ ល់ោររងីសងួរខាល ំង ក្គក្ឃើញមាន្
នាវាដឹរទំន្ញិ ន្ិងនាវាដឹរក្ទសចរ
ឈបសំ់ចរក្ចាលក្ៅតាមរចាំងទក្ន្ល។ 
ទាំងក្ន្ះ បាន្បណាត លឲ្យរបជាជន្រប 
មា  ៦០ លាន្នារខ់្ដលរស់ក្ោយ
ពឹងខ្ផអរក្លើទក្ន្ល ក្មគងគខ្បរ៉ខាងក្រោម 
មាន្របក្ទសោវ រមពុជា ថ្ងន្ិងក្វៀរ
ណាមក្រើរមាន្រតីបារមភយ៉ាងខាល ំង ។ 
ទក្ន្លក្មគងគ ខ្ដលក្គបាន្ចារទុ់រថាជា
ទក្ន្លសមប ៌ូររជីាងក្គ ក្ៅក្លើក្លារ 

ក្យើងក្ន្ះ ។ 
រប៏៉ុខ្ន្ត ោរទមាល ររ់ំហុសក្ៅក្លើ

ទំន្បទ់រឹចិន្ថា បាន្បងកឲ្យទក្ន្លក្មគងគ
សាគ ល់ ោររងីសងួរ ក្ៅពំុទាន្ម់ាន្ភសតុ
តាងរគបរ់គាន្ខ់្ដលមាន្លរខ ៈវទិា
សាស្តសតក្ឡើយ ។ សូមបខី្រ គ ៈរមមោរ
រំបន្ទ់ក្ន្លក្មគងគ ( Mekong River 
Commission) រគ៏ាម ន្ភសតុតាងរគប់
រគាន្ន់្ឹងក្្វើោរក្ចាទរបោន្ ់ របក្ទស
ចិន្ខ្ដរ ។ 
ចំខ្ រឯអនរនាពំារយថ្ន្សាថ ន្ទូរ

ចិន្របចាទំីររងុ បាងររបាន្អះអាងថា 

របក្ទសចនិ្ន្ឹងពំុក្្វើអវីឲ្យបះ៉ពាល់ដល់
ផលរបក្យាជន្ថ៍្ន្របក្ទសជាប ់ ន្ឹងទក្ន្ល
ក្មគងគខ្បរ៉ខាងក្រោមក្ឡើយ។ 
រប៏៉ុខ្ន្ត សស្តងាគ មប៉ាោក្ៅខ្រមាន្

លរខ ៈខាល ំងោល ពារព់ន័្ធន្ឹងផលវបិារ
ខ្ដល បងកក្ឡើងក្ោយទំន្បទ់រឹចិន្ទាំង
៨ខ្ដលមាន្ជាបន់្ឹងទក្ន្លក្មគងគ។ ក្ហើយ
ជាពិក្សស ក្ៅម ៈខ្ដលអនុ្រដឌមស្តន្តី
ចិន្ទទួលបន្ទុរខាងធារាសាស្តសតក្លារ
Liu Ning បាន្ខ្ងលងរបាបថ់ា របក្ទស
ចិន្ក្ៅររូវោរចាំបាចស់ាងសងទ់ំន្ប់
ទឹរជាក្រចើន្ក្ទៀរ ៕ RFI 

សាល រសញ្ញដ ថ្ន្គ ៈរមមោររបំន្ទ់ក្ន្លក្ម
គងគ( Mekong River Commission)។ 

(រមរពទីពំរ័ទី ៥) 
អនាគរ រនុងោរទាញយរផល

ចំក្ ញពីទីផារអុីន្្រ័ខ្ រចិន្ ខ្ដល
ជាទីផាររបរបក្ៅក្ោយសោត នុ្ពល្ំ
ក្្ង ជាទីផារខ្ដលក្ចះខ្របន្តក្រើន្ក្ឡើង
ក្ទវគុ  ពមីួយឆ្នន  ំក្ៅមួយឆ្នន ។ំ 
រោឌ ភបិាល ចិន្ រជ៏ាអនរខារបងដ់៏

្ំខ្ដរ ពោីរដរមលួន្របស់ Google ក្ន្ះ។ 
ោរ ៍ខ្ដល Google បិទខ្វបថ្សរ ៍រនុង
ក្ហរុផលថា មរពរីោឌ ភបិាលចិន្បំបិទ
សិទធិក្សរភីាពសារពរ័ម៌ាន្ខ្បបក្ន្ះ បាន្
ក្្វើឲ្យរោឌ ភបិាលចិន្បារមុ់មបារម់ារ់

មនិ្រិចក្នាះក្ទ។ ក្ហរុដូក្ចនះក្ហើយបាន្
ជាចិន្បាន្បក្ញ្ចញរបររិមម ក្ោយ
បងាា ញនូ្វោរមឹងសមារយ៉ាងខាល ងំ
ចំក្ពាះោរសក្រមចរបស់ Google ក្ន្ះ។ 
មាង៉ក្ទៀរ ក្រោយពីបិទខ្វបថ្សរ៍

ក្ៅចនិ្ Google បាន្សក្រមចបខ្ងវរោរ
ខ្សវងររពរ័ម៌ាន្ ពីសំណាររ់បជាជន្
ចិន្ ឲ្យក្ៅខ្វបថ្សរ ៍ ក្ៅហុងរុងវញិ 
ខ្ដលជាខ្វបថ្សរជ៍ាភាសាចិន្ខ្ដរ ប៉ុខ្ន្ត 
គាម ន្ោរពវរិចចក្្វើចក្រមាះពរ័ម៌ាន្។ ក្ន្ះ
មាន្ន្យ័ថា ចាបព់ីក្ពលក្ន្ះក្ៅ រោឌ ភិ
បាលចិន្ររូវខ្រខ្សវងររមក្្ាបាយ ក្្វើ

ចក្រមាះពរ័ម៌ាន្ក្ោយមលួន្ឯង ក្ដើមប ី
រារាងំ រំុឲ្យពលរដឌចិន្ អាចចូលក្ៅ
ក្មើលពរ័ម៌ាន្ ក្ៅក្លើខ្វបថ្សរ ៍Google 
ហុងរុងបាន្។ 
អនរទទួល ខារបងម់ួយក្ទៀរ គឺ

បុគគលិររបស់ Google ខ្ដលន្ឹងររូវ
របឈមមុមន្ឹងោរបារប់ងោ់រក្្វើខ្ដរ។ 
ក្ៅចនិ្ Google មាន្បុគគលិរសរបុ 
របមា  ៧០០ នារ ់ ។ ងវីដបរិខ្រ 
Google មនិ្បិទទាវ រររមុហុ៊ន្របស់មលួន្
ទាំងរសុង រប៏៉ុខ្ន្ត បុគគលិរមួយខ្ផនរន្ឹង
ររូវបារប់ងោ់រងារ។ ចំខ្ រមួយខ្ផនរ

ក្ផសងក្ទៀរ ន្ឹងររូវរបឈមមុមន្ឹងោរ
បារប់ងោ់រងារក្្វើខ្ដរ ក្ៅថ្ងងអនាគរ 
របសិន្ក្បើមុមជំន្ួញរបស់ G o o g l e 
ខ្ដលក្ៅក្សសសល់ ដកំ្ ើ រោរក្ៅមនិ្
លអ ។ 
អនរខ្ដល ររូវទទួលោរខារបង ់ពី

ោរដរមលួន្របស់ Google មួយក្ទៀរ គឺ
ររុមហុ៊ន្ ខ្ដលជាថ្ដគូ ធាល បរ់រសីុ 
ជាមួយ Google ក្ៅចិន្ ខ្ដលន្ឹងររូវ
បារប់ងរ់បារច់ ូំល ពោីរក្្វើជំន្ួញ
ជាមួយ Google ។ 
ចំខ្ រ អនរខ្ដលទទួលផលច ំ

ក្ ញក្រចើន្ជាងក្គ គបឺណាត ររមុហុ៊ន្ 
ខ្ដលជាគូរបខ្ជងរបស់ Google ក្ៅរនុង
ទីផារចិន្ ន្ិងសរមមជន្សិទធិមនុ្សស 
ខ្ដលខ្រងខ្រទាមទាររំុឲ្យ Google ជួយ 
រោឌ ភបិាលចិន្ក្្វើចក្រមាះពរ័ម៌ាន្៕RFI 

 

Google ដកមលនួក្េញពីេិន៖ ក្ត្ើអនកណាខាត្ អនកណាេំក្ណញ? 

ទសីាន រោ់រររមុហុ៊ន្ Google ក្ៅរនុង
របក្ទសចនិ្ ។ Reuters  



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ៧ 

របវត្រិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

ធនធានធមែជាត្ិក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម 
 ក្ដើមបឲី្យពលរដឌខ្មមរមយួចំនួ្ន្ក្ៅរមពុជាខ្ដលគាម ន្លទធភាពសាត ប ់ឬ ក្មើលនូ្វអរថបទក្ន្ះតាមរយៈរបពន័្ធ Internet ក្នាះ  សារពរ័ម៌ាន្ ព្រពនគរ នឹ្ងក្្វើោរផាយបន្តអរថ
បទ « នាទីខ្មែរកមពុជាក្រោម » ពីវទិយអុាសីុក្សរ ី(RFA) ខ្ដលបាន្ក្រៀបចំក្ឡើងក្ោយអនររសី ក្មឿង ទុម  ។ អរថបទក្ន្ះ សារពរ័ម៌ាន្ ព្រពនគរ នឹ្ង ភាជ បម់រជាមយួនូ្វរបូ
ភាពជាភស័តុតាងសតីពីអរតសញ្ញដ  របស់ជន្ជារិខ្មមរក្ៅខ្ដន្ដីរមពុជាក្រោម ក្ទៀរផង ។ សូមបញ្ញជ រថ់ា ក្បើសិន្ជាក្លារអនរ ចងដឹ់ង ចងយ់ល់ អំពីក្រឿងរ៉ាវ ថ្ន្ខ្ដន្ដីរមពុជាក្រោម 
សូមអក្ញ្ជ ើញក្បើរសាត ប ់ « នាទីខ្មែរកមពុជាក្រោម » ខ្ដលផាយក្ោយវទិយអុាសីុក្សរកី្រៀងរាល់រាររីថ្ងងអាទិរយ ។  ខ្រក្បើក្លារអនរមរខាន្មនិ្បាន្សាត បដំ់ ឹងក្ន្ះ តាមវទិយ ុ 
ក្ហើយមាន្លទធភាពក្របើរបាស់របពន័្ធ Internet ក្នាះ សូមចុចចូលក្គហទំពរ័របស់វទិយអុាសីុក្សរខី្ដលមាន្អាសយោឌ ន្ www.rfa.org/khmer ក្លារអនររអ៏ាចអាន្និ្ងសាត បរ់មមវ ិ្ ី
ក្ន្ះបាន្ផងខ្ដរ ។       

(រពកី្លមមុន្) 
រមពុជាក្រោមអរីរ ខ្ដន្ដីថ្ន្រពះរា 

ជាណាចរររមពុជា មនិ្ររឹមខ្រផតល់អំ 
ក្ណាយផលលអដល់ដណំំារសូវ ដំណំា
រសិរមមជាក្រចើន្មុមក្នាះក្ទ គខឺ្ងមទាំង
សំបូរក្ៅក្ោយថ្រពក្ឈើ ន្ិងមាន្សរវជា
ក្រចើន្របក្ភទខ្ងមក្ទៀរ ។ 
អនរន្ិពន្ធខ្មមរជាក្រចើន្ខ្ដលបាន្សរ

ក្សរក្សៀវក្ៅទារទ់និ្ន្ឹងខ្ដន្ដ ី រមពុជា
ក្រោម រនុងក្នាះរមួមាន្ទាំងក្សៀវក្ៅ
ខ្ដលមាន្ចំ ងក្ជើងថា "ខ្ដន្ដីរមពុជា
ក្រោម" ន្ិពន្ធក្ោយក្លារ គឹម សាអ៊ូល 
ក្បាះពុមពផាយតាំងពឆី្នន  ំ ១៩៧១ បាន្
ឲ្យដឹងថា រមពុជាក្រោមមាន្ពីរខ្ផនរ គឺ
រមពុជាក្រោមខ្បរ៉ខាងក្រើរ ឬពីក្ដើមក្ៅ
ថា រសុរដូថ្  ឋរិក្ៅខាងក្រើរថ្ន្
រំពងខ់្ផថ្រពន្គរ សពវថ្ងងក្វៀរណាមក្ៅ
ថា ររុងហូជីមញិ ភូមភិាគក្ន្ះជារំបន្់
មពងរ់ាប។ ចំខ្ ររមពុជាក្រោមខ្បរ៉ខាង
លិចវញិ គឋឺរិក្ៅខ្បរ៉ខាងលិចថ្ន្រំពង់
ខ្ផថ្រពន្គរ ក្ៅក្ររើយខាងក្ឆវងថ្ន្ទក្ន្ល
ថ្សរុង ខ្ដលសពវថ្ងងមាន្ក្មម ះមួយ
ក្ទៀរក្ហើយ ថា ភូមភិាគខ្ដន្ដសី ឋ ។ 
ពលរដឌខ្មមរក្រោមមួយរបូគកឺ្លារ 

សំាង ម៉ារស់ាង ជាអនរន្ិពន្ធក្សៀវក្ៅ
ខ្ដលមាន្ចំ ងក្ជើងថា "រូសំាងសីុន្
ជាខ្ដន្ដរីបស់ខ្មមរ" ចុះផាយតាំងពឆី្នន ំ
១៩៧៣ បាន្ឲ្យដឹងថា រមពុជាក្រោម ឬ
រូសំាងសីុន្ គជឺារបក្ទសចុងថ្ដថ្ន្
អាណាចររខ្មមរដសំ៏បូរ ក្រពាះក្ោយសារ
ខ្ដន្ដីក្ន្ះលារសន្ធឹងតាមដងទក្ន្ល 
ខ្ដលជាវាលលបបសំ់ខាន្ស់រមាបដ់ណំំា
រសូវ ន្ិងក្ៅសូ៊។ 
ក្លារ រឹង ម៉ាន្រ់និ្ នាយរខ្ផន្ 

ោរថ្ន្សហពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោម មាន្រប 

សាសន្ឲ៍្យវទិយអុាសីុក្សរដីឹងបខ្ន្ថម ថា 
ក្ៅតាមមារស់មុរទ ថ្ន្ខ្ដន្ដីរមពុជា
ក្រោម សំបូរក្ៅក្ោយក្ដើមសាម ចខ់្ដល
ក្គអាចយរមរក្្វើសសរផទះសខ្មបងបាន្
យ៉ាងជាបល់អ ។ 
ក្លារ រងឹ ម៉ាន្រ់និ្ បាន្បញ្ញជ រថ់ា 

៖ «ក្ឈើសាម ច់ៗ ហនឹងវាដុះក្ៅទឹរ ថ្រប 
បាន្ន្យ័ថា ដុះក្ៅជាយសមុរទ។ 
រំបន្ថ់្រពទឹរក្មម  មាន្សាម ចក់្រចើន្ណា
ស់។ ដូក្ចាន ះអនររសរុោបស់ាម ចយ់រមរ
ក្្វើសសរផទះអីជាក្ដើម។ ពីជនំាន្មុ់ន្ ក្គ
ក្របើក្ឈើសាម ចហ់នឹង»។ 
ក្លាររសី គមី ្ីអ៊ូយ ក្ៅយាយ

ក្ទៀង អរីររគបូក្រងៀន្ ន្ិងជាពលរដឌខ្មមរ
ក្រោមក្ៅក្មរតរពះររពាងំ ខ្ដលក្វៀរណា
មក្ៅថា ក្មរតរតាវញី បាន្រររ់តាក្ៅ
រនុងក្សៀវក្ៅភាគទ១ី មាន្ចំ ងក្ជើង
ថា អងគោរជាន្រណា? ក្បាះពុមពផាយ
ោលពកី្ដើមឆ្នន  ំ ១៩៩៤ បាន្ឲ្យដឹងថា 
រមពុជាក្រោមជាខ្ដន្ដទីំនាប មាន្ជីជារិ
រគបខ់្បបយ៉ាង សំបូរក្ៅក្ោយ្ន្ធាន្
រសិរមម រសូវ ររី ន្ងិដំណំារគបមុ់ម។ 
ក្សៀវក្ៅ ខ្ដន្ដរីមពុជាក្រោម រ៏

បាន្បញ្ញជ រខ់្ដរថា ភូមភិាគខ្ដន្ដសី ឋ
ក្ៅរមពុជាក្រោម ជារំបន្វ់ាលទំនាប 
មាន្របជាពលរដឌរស់ក្ៅយ៉ាងក្រចើន្
រុះររ សំបូរក្ោយខ្រពរ ទក្ន្ល អូរ រជលង 
ន្ិងបឹងប។ួ ដកី្ៅរំបន្ក់្នាះមាន្ជីជារិ
លអណាស់សរមាបវ់ស័ិយរសិរមម ។ រមពុ
ជាក្រោមមាន្ទក្ន្ល្ ំៗ ពីរហូរោរ ់ គទឺក្ន្ល
ក្មគងគ ន្ិងទក្ន្លបាសារ។់ 
បណាឋ ញវុបឹសាយងរ៍បស់ទសសនាវ

ដឋខី្មមររមពុជាក្រោមបាន្ឲ្យដឹង បខ្ន្ថមថា 
ក្ៅតាមដងទក្ន្លក្មគងគរនុងខ្ដន្ដីរមពុជា
ក្រោមមាន្ដីខ្រសន្ិងដីថ្រពទំហំរបមា  

៤មុនឺ្គីឡូខ្មរ៉រោក្រ ៉ ។ ក្សៀវក្ៅមួយ
រាលក្ទៀរខ្ដលក្ៅថា "រមពុជាក្រោម
អំណាចគាម ន្ខ្មមរក្រោម" របស់ក្លារ 
រតាំង ឆ្នរប៊ុរ បាន្អះអាងឲ្យដឹងបខ្ន្ថម
ថា រមពុជាក្រោម ជាជរងុររសវូមួយក្ៅ
ក្លើពិភពក្លារ ។ 
ក្លើសពកី្ន្ះក្ៅក្ទៀរ រមពុជាក្រោម

មាន្ខ្រពរជីររបវរតិសាស្តសតមួយខ្ដលក្គ
ក្ៅថា ជនំ្ីរ ខ្រពរក្រង ឬខ្រអុងអនុ្
សារ ឬខ្រពរជីរវញិក្រ ខ្ដលមាន្របខ្វង 
៥៣គីឡូខ្មរ៉រ ន្ងិទទឹង ២៥ គីឡូខ្មរ៉រ 
លារសន្ធឹងចាបព់កី្មរតមាររ់ជរូ ខ្ដល
ក្វៀរណាមក្ៅថា ចូវដុរ រហូរក្ៅដល់
ក្មរតក្ពៀម ខ្ដលក្វៀរណាមក្ៅថា ោ
ក្ទៀង។ មនិ្ខ្រប៉ុក្ណាណ ះ ទីររុងថ្រពន្គរ 
ខ្ដលក្វៀរណាមក្ៅថា ខ្សហគន្ ឬររុង
ហូជីមញិ ជាអររីរាជធាន្កី្សដឌរិចចដ៏
សំខាន្រ់បស់អាណាចររខ្មមរ ក្ៅឯខ្ដន្
ដីរមពុជាក្រោម ក្រពាះមាន្រំពងខ់្ផស
មុរទតាំងពីបូរា ោលមរ។ 
ក្លារ ថាច ់ង៉ុរថាច ់របធាន្សហ

ពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោម មាន្ទីសាន រោ់រក្ៅ
អាក្មររិខាងក្ជើង ន្ិងក្ៅអឺរ ៉បុ មាន្
របសាសន្ថ៍ា ររុងថ្រពន្គរមាន្រំពងខ់្ផ
អន្តរជារិ៖ «ក្យើងក្ឃើញក្ហើយថា រំបន្់
ដីរមពុជាក្រោមគឺជារំបន្ម់ួយ ខ្ដលមិន្
ខ្មន្ក្ទើបខ្រឥឡូវក្ទ គឺជារំបន្រ់បវរតិ 
សាស្តសតខ្ផនរខាងជនំ្ួញសមុរទ ជនំ្ួញ
អន្តរជារិ មាន្រំពងខ់្ផ។ ពីមុន្ក្ឃើញ
មាន្ក្ៅខាងរំបន្ ់ខាងន្គរក្គារ្លរ គឺ
ក្ឃើញមាន្ជនំ្ញួពីឥណាឍ  ពីអន្តរជារិ។ 

ក្រោយមរ ្កំ្នាះគឺក្ៅទីររុងថ្រពន្គរ
ក្នាះខ្រមតង ក្ហើយខ្ដលបនាទ បពី់សមយ័
ក្រោយមរ ក្ហើយក្យើងក្ឃើញរហូរមរ
ដល់សពវថ្ងងក្ន្ះ សូមបខី្ររបក្ទសក្វៀរ
ណាមហនឹងក្គបាន្ចំរងុចក្រមើន្ ក្ោយ 
សារខ្ដន្ដីថ្រពន្គរក្នាះខ្រមតង»។ 
បណាឋ ញវុបឹសាយងរ៍បស់ទសសនាវ

ដឋីខ្មមររមពុជាក្រោម បាន្ឲ្យដឹងបខ្ន្ថមថា 
រមពុជាក្រោមមាន្ភនសំំខាន្់ៗ ជាក្រចើន្ 
ដូចជាភនកំ្ជើងបាក្ដង ក្ៅរនុងក្មរតក្រាងដំរ ី
ខ្ដលក្វៀរណាមក្ៅថា ក្មរតថ្រន្ញិ។ 
ក្ៅក្មរតមាររ់ជូរ ខ្ដលក្វៀរណាមក្ៅ
ថា ក្មរតចូវដុរ មាន្ភនកំ្មត  ភនតំាខាវ  ភនអំរ
យំភនពំពាលភនអំនរតាសនូរ ន្ងិភនរំរដរ។់ 
សហពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោមអះអាង

ថា រមពុជាក្រោមមាន្ក្ោះពីរបខ្ន្ថមក្ទៀរ 
គឺក្ោះររល់ ក្វៀរណាមក្ៅថា ក្ោះភូរវុ
រ ន្ិងក្ោះររោច ក្វៀរណាមក្ៅថា 
ក្ោះរូវោវ បារាងំក្ៅថា ពូឡូរុងដរ័។ 
្ន្ធាន្សមបរតិ្ មមជារខិ្មមរដម៏ាន្រថ្មល
ក្ៅឯរំបន្ក់្ោះទាំងក្នាះ គកឺ្របងោរ 
ខ្ដលឋរិ ក្ៅក្រោមខ្ដន្ដមីពងរ់ាបបារ 
សមុរទ ។ 
គ ៈរមាម ្ិោររពំខ្ដន្រមពុជា 

ខ្ដលមាន្ទីសាន រោ់រក្ៅរបក្ទសបារាងំ 
បាន្ឲ្យដឹងថា ក្ៅក្រោមរំបន្ម់ពងរ់ាប
បារសមុរទរបស់ខ្មមរ មាន្សមបរតជិីវសា
ស្តសត ្ន្ធាន្្មមជារិ ន្ិង្ន្ធាន្ថ្ន្ោរ
ក្ន្សាទ ជាក្ដើម។ល។ 
សពវថ្ងងក្ន្ះ សាធារ រដឌសងគម

ន្ិយមក្វៀរណាមបាន្ខ្រថ្ចនក្ោះររល់ក្្វើ

ជារំបន្ក់្ទសចរ ៍ ដសំ៏ខាន្ម់ួយ 
ខ្ដលអាចទារទ់ាញក្ភញៀវក្ទសចរ ៍
បរក្ទសបាន្រាបព់ាន្ន់ាររ់នុងមួយខ្មៗ។ 
ទំពរ័វុបឹសាយង ៍ របស់ររុមហុ៊ន្ក្ទស   
ចរ ៍ក្វៀរណាម ក្មម ះ ថ្ហវនិ្ញូ៉ (Hai 
Venu) បាន្ឲ្យដឹងបខ្ន្ថមថា ក្ោះររល់
ខ្ដលក្វៀរណាមក្ៅថា ភូរវុរ បចចុបបន្ន
មាន្របជាពលរដឌរស់ក្ៅ ៦មុនឺ្នារ ់
របរបរបរក្ន្សាទ ោសំាវ យចន្ទី ន្ិងោំ
ក្រមចក្មម ។ មនិ្ខ្រប៉ុក្ណាណ ះ ក្ោះររល់
មាន្ចំ រយន្តក្ោះរូចមួយ មាន្
សណាឌ គារ ន្ិងផទះសំណារជ់ាក្រចើន្ ន្ិង
មាន្ក្សវាដឹរក្ភញៀវក្ទសចរ ៍ររមាន្ត
តាមនាវាមុជទឹររូចៗ។ ដូចជាដឹរក្ភញៀវ
ក្ៅក្មើលផ្ទក ងម មចាឆ ជារិ សរវសមុរទលអ
ខ្បលរ ន្ិងសមបរតិ្ មមជារដិល៏អ ក្ៅរនុងស
មុរទ។ 
របធាន្សហពន័្ធខ្មមររមពុជាក្រោម 

ក្លារ ថាច ់ ង៉ុរថាច ់ ន្ងិពលរដឌខ្មមរ
ក្រោមមួយចំន្ួន្ ខ្ងលងអះអាងរបាបវ់ទិយុ
អាសីុក្សរថីា ខ្មមរក្រោមខ្ដលជាមាច ស់
ទឹរដីពិររបារដរាបល់ាន្នារ ់ រន្លង
មរក្ន្ះពំុបាន្ទទលួផលពសីមបរតិ្ ន្ 
ធាន្្មមជារខិ្មមរទាំងក្នាះ ឲ្យបាន្សម  
រមយរបរបក្ោយយុរតិ្ម ៌ រនុងនាមជា
មាច ស់ខ្ដន្ដកី្នាះក្ទ ។ ក្លារថា ភាគ
ក្រចើន្ថ្ន្ពលរដឌខ្មមរក្រោមក្ៅទូទាំងខ្ដន្
ដីរមពុជាក្រោមសពវថ្ងង រស់ក្ៅរនុងសាថ ន្
ភាពររីររលំបារ។ 
រសិររខ្មមរក្រោមមាន រសំុ់មនិ្

បក្ញ្ចញក្មម ះ រស់ក្ៅរនុងក្មរតររមួន្ស 
ខ្ដលក្វៀរណាមក្ៅថា រ៉ាចយ៉់ា មាន្
របសាសន្ថ៍ា ៖ «រំបន្ក់្ៅឯក្ន្ះ ខ្មមរ
ក្យើងក្ៅររក្រចើន្។ គាម ន្លុយឯណា
ដល់ទិញោន្ជិះក្ទ។ ជិះម៉ូរូ ប៉ុខ្ន្តម៉ូរូ
្ុន្របស់ចិន្ ខ្ដលមាន្រថ្មលក្ថារៗ
ហនឹង»។ 
រមពុជាក្រោមអរីរខ្ដន្ដខី្មមរមនិ្

ររឹមខ្រសំបូរ្ន្ធាន្្មមជារជិា ក្រចើន្
របក្ភទ ដូចខ្ដលបាន្ក្រៀបរាបជូ់ន្ខាង
ក្លើប៉ុក្ណាណ ះក្ទ គមឺាន្ទាំងសំ ង់
បូរា  ដូចជារបាងគរបាសាទបូរា  
ន្ិង សិលាចាររឹខ្មមរជាក្រចើន្ក្ទៀរ ន្ងិវរត
អារាមជាក្រចើន្ខ្ដលមាន្រថ្មលសរមាប់
របវរតិសាស្តសតខ្មមរ ន្ិងរបជាជារខិ្មមរ៕ 

(ក្ៅមាន្រក្លមក្រោយ) 

វាលខ្រសក្ៅជាបន់្ងឹផទះរបស់អនររសរុខ្មមរ ថ្ន្រសរុរក្ញ្ញច ង ក្មរតរពះររពាងំ ។  

ក្ដើមក្ឈើ្ កំ្ៅតាមផលូវជារិ ថ្ន្ទរីមួក្មរតរពះររពាងំ ។ wikipedia 



សារព័ត្៌មានសារព័ត្៌មាន  ព្រពនគរព្រពនគរ    ថ្ងៃអាទិត្យ ០៥ រោច ខែរចត្ត្ ឆ្នន  ំឆលូ វ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣ ត្តូ្វនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែរមសា  គ. ស. ២០១០ ៨ 

ខ្្វងយលព់ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំពីក្មត្ររពះរត្ពាងំ ឬ ក្មត្ររាវិញ 

(រពកី្លមមុន្) 
ក្ោយ ថាច ់របជីា ក្គឿន្ 
ក្មរតរពះររពាំង ជាក្មរតមយួក្ៅ

ជាបន់្ឹងទក្ន្លថ្ន្រំបន្វ់ាលទំនាប ថ្ន្ទក្ន្ល
ក្មគងគខ្ដន្ដីរមពុជាក្រោម។មជឈម ឍ ល 
សំខាន្រ់បស់ក្មរតគទឺីរមួក្មរតរពះររពាំង
ឋរិក្ៅក្លើផលូវជារកិ្លម ៥៣ ចមាង យពី
ទីររុងថ្រពន្គរ ២០០ គីឡូខ្មរ៉រ ន្ងិពីទី
ររុងខ្រពរឫសស ី១០០ គីឡូខ្មរ៉រ ។ 
ទតីាងំភូមសិាស្តសត៖  
ទិសខាងក្រើរ ន្ិង ទសិអាក្គនយ៍

ជាបន់្ងឹឈូងសមុរទចិន្ របខ្វងរប    
មា  ៦៣ Km ទិសខាងលិចន្ិងន្ីររ ី
ជាបន់្ងឹក្មរតឃាល ំងខ្ដលមាន្ ទក្ន្លបា
សារជ់ារពំរបទល់ (របខ្វងរបមា  ៦០ 
Km) ទិសខាងក្ជើង ន្ិងពាយពយជាបរ់ពំ
របទល់ន្ឹងក្មរតលងក់្ោរ  ចំខ្ រទិស
ខាងក្ជើង ន្ងិឦសាន្ជាបរ់ពំរបទល់ន្ឹង
ក្មរតរពំងឫ់សស ី។ 
ថ្ផទដី៖ 
ក្មរតរពះររពាំង មាន្ថ្ផទដសីរបុ 

2.215,15 km² ក្សមើន្ឹង 221.515,03 
ha  (រងាវ ស់ឆ្នន  ំ២០០៣) ។ 
រដឌបាលភូមសិាស្តសត៖ 
ក្មរតរពះររពាំង បចចុបបន្នររវូបាន្   

រោឌ ភបិាលក្វៀរណាម ខ្បងខ្ចរជា ៨ 
រសុរ ន្ិង ម ័ឍ  រនុងក្នាះរមួមាន្ ទីរមួ
ក្មរត ន្ិង រសុរទាំង ៧ ។ រនុងទីរមួក្មរត 
ន្ិង រសុរទាំង ៧ ក្ន្ះ មាន្ ៩៤ ឃុ/ំ 
សងាក រ ់ន្ិង ទីរមួរសរុ ។ 
រសរុទាងំ ៧ រមួមាន្ 
រសរុរន្លង ់ (Càng Long) 
រសរុរំពង់្  ំ (Châu Thành) 
រសរុរំពងស់ាព ន្ (Cầu Kè) 
រសរុរក្ញ្ញច ង (Tiểu Cần) 
រសរុងកូវ (Trà Cú) 
រសរុក្ផ្ទន ោច ់ (Cầu Ngang) 
រសរុមារស់មុរទ(Duyên Hải) 
ទីរមួក្មរត (Thị Xã) 
របជាជន្៖ 

ក្យាងតាមសពាវ វចនា្បិាយ 
(Wikipedia) ជាភាសាយនួ្ បាន្ផាយ
ថាសថិរឆិ្នន  ំ១៩៧១ ក្មរតរពះររពាំងមាន្
របជា ជន្ ចនំ្ួន្ ៤១១.១៩០ នារ ់។ 
សថិរិ ឆ្នន  ំ២០០០ របជាជន្ររវូបាន្

ក្រើន្ក្ឡើងដល់ ៩៧៣.០៦៥ ។ 
ក្ៅក្លើថ្ផទដីក្មរតរពះររពាំង មាន្

របជាជន្ចនំ្ួន្ ២៩ ជន្ជារិក្ផសងពីគាន  
ប៉ុខ្ន្តរបជាជន្ខ្ដលក្រចើន្ជាងក្គក្នាះ គ ឺ
ជន្ជារិខ្មមរ ។  
របជាជន្ក្មរតរពះររពាំង មាន្ 

៥,៩៩% ថ្ន្រំបន្វ់ាលទំនាបទក្ន្លក្មគងគ 
(តាមជំក្រឿន្ឆ្នន  ំ ២០០០ ថ្ន្រោឌ ភបិាល
បរសរុមមុយន្ិសតយួន្) រនុងក្នាះ ៨៧ %  
រស់ក្ៅតាមរបំន្ជ់ន្បទ  ន្ងិរំក្ ើ ន្
របជាជន្ក្ៅឆ្នន  ំ២០០០ គឺ ១,៦៥ ។ 
តាមសពាវ វចនា្ិបាយក្សរ ី

(Wikipedia) ដខ្ដលបាន្បញ្ញជ រថ់ា 
ក្មរតរពះររពាំង គឺជាមូលោឌ ន្ថ្ន្ោររស់
ក្ៅជាយូរមរក្ហើយរបស់ជន្ជារិក្ដើម
ខ្មមរក្រោមខ្ដលមាន្ក្មឿន្វបប្មរ៌បស់
ជន្ជារិក្ន្ះជាន្ិមមរិរបូដូចជា ភាសា ,

អរសរ , មុមមាូប ន្ងិជាពកិ្សស គវឺរត
អារាមគជឺាន្មិមរិរបូដសំ៏ខាន្ជ់ាងក្គ  ។ 
របវរតសិក្ងខប៖  
ក្មរតរពះររពាំងពមុីន្គជឺារសុរ

មួយ ថ្ន្ក្មរតលងក់្ោរ ខ្ដលក្គក្ៅថា 
រសុររពះររពាំង ។  
ក្ពលខ្ដលខ្មមរក្រោមឋរិក្ៅក្រោម

ោររគបរ់គងរបស់ក្សតចយនួ្រររូល
ក្ងវៀង (Nguyễn)  ក្មរតរពះររពាំង គឺជា 
រសុរមួយក្ៅរនុងក្មរតឡងក់្ោរ (ររូវ
បាន្បក្ងកើរក្ឡើងនាឆ្នន  ំ១៨៣២ ) ។ 
ឆ្នន  ំ ១៨៧៦ បារាងំបាន្ខ្ចរក្មរត

លងក់្ោរក្ចញជា ៣ ន្ិគម គឺ លង់
ក្ោរ, រពះររពាំង  ន្ងិ រំពងឫ់សស ី។ 
ក្មរតរពះររពាំង ររូវបាន្បក្ងកើរ

ក្ឡើងក្ៅតាមអនុ្ររិរយ ចុះថ្ងងទី ២០ ខ្ម
្នូ ឆ្នន  ំ១៨៩៩ របស់សហភាពឥ ឍូ ចិន្ 
ឈរក្ៅក្លើមូលោឌ ន្បតូរក្មម ះពីន្ិគម
ក្ៅជាក្មរតវញិ ចាបត់ាងំពីថ្ងងទី ០១ ខ្ម
មររា ឆ្នន  ំ ១៩០០ ។ ដូក្ចនះ ក្មរតរពះ
ររពាងំ គឺជាក្មរតមួយរនុងចំក្ណាម ២០ 
ក្មរតក្ៅរមពុជាក្រោមនាក្ពលក្នាះ ។ក្ៅ

រនុងសមយ័អាណាន្ិគមន្យិមបារាងំ
ក្មរត រពះររពាងំ មាន្ ៨ រសុរ គឺ រំពង់
សាព ន្, ក្ផ្ទន រោច ់ន្ិង រសុររន្លង ់(ពីមុន្
ឋរិក្ៅរនុងក្មរតខ្រពរឫសស ី ក្រោយមរ 
បាន្ោរប់ញ្ចូ លក្ៅរនុងក្មរតលងក់្ោរ 
ន្ិងបនាទ បម់រក្ទៀរ បាន្ោរប់ញ្ចូ លក្ៅ
រនុងក្មរតរពះររពាងំរហូរដល់សពវថ្ងង)  
រសុររំពង់្ ំ,  រសរុរក្ញ្ញច ង ,រសុរងកូវ, 
រសុរររពាំងឈូរ (Long Tòan) 
(ឥឡូវក្ន្ះបាន្ោល យជារសុរមារស់
មុរទ) ចំខ្ ររសរុរំពបខ់្រអុង ឫ 
រសុរតាឱន្ (Trà Ôn) មួយ ក្ទៀរររូវជា 
៨ (សពវថ្ងង រសរុរពំបខ់្រអុងររវូបាន្
ឋរិក្ៅរនុងក្មរត លងក់្ោរ វញិ ) ។   
ថ្ងងទី ២៧ ខ្មមងុិនា ឆ្នន  ំ ១៩៥១  

គ ៈរមាម ្ិោររ សិរសរដឌបាលភាគ
ខាងរបងូ (Ủy ban Kháng chiến 
Hành chính Nam Bộ) ថ្ន្រោឌ ភបិាល 
សាធារ រដឌរបជាមាន្រិយនួ្ (V iệ t 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa ) បាន្
ោរប់ញ្ចូ លក្មរតទាំងពីរគឺក្មរតលងក់្ោរ 
ន្ិង ក្មរតរពះររពាំងឲ្យោល យក្ៅជាក្មរត

ងមីមួយក្ទៀរក្មម ះថា  ក្មរតវញិរតា 
( Vĩnh Trà) ។ ក្ពលក្នាះ រសុរ 
រក្ញ្ញច ង ររូវបាន្ោរប់ញ្ចូ លក្ៅរនុង
រសុររន្លង ់ វញិ ។ ក្មរតវញិរតាខ្ដល
យួន្បាន្បក្ងកើរងមីក្ៅក្ពលក្នាះ ររវូបាន្
តាំងក្ៅរហូរដល់ឆ្នន  ំ១៩៥៤ ។ រោឌ ភិ
បាលសាធារ រដឌ (Việt Nam Cộng 
Hòa) បាន្បតូរក្មម ះក្មរតរពះពាំង (Trà 
Vinh) ក្ៅជាក្មរតវញិបញិ (Vinh Bình) 
តាមក្សចរតីបញ្ញជ ក្លម 143-NV របស់
របធានា្បិរ ីចុះថ្ងងទ ី២២ ខ្មរុលា ឆ្នន  ំ
១៩៥៦ ។  
ក្ទាះបីជាយ៉ាងក្ន្ះរតី    រោឌ ភបិាល

រ សិរសរកំ្ោះរបជាជន្យួន្ខាងរបងូ 
(Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng 
Miền Nam Việt Nam)  ខ្ដលក្រោយ
មរ បាន្ោល យជារោឌ ភបិាលបក្ណាត ះ
អាសន្នសាធារ រដឌយនួ្ខាងរបងូ 
(Cộng Hòa Miên Nam Việt Nam) 
ន្ិង រោឌ ភបិាលសាធារ រដឌរបជាមា
ន្ិរយនួ្ខាងក្ជើង មនិ្រពមទទួលសាគ ល់
ក្មម ះក្មរតវញិរតាក្ឡើយ ពួរក្គក្ៅខ្រ
ក្ៅក្មម ះក្មរតរពះររពាងំ  (Trà Vinh) 
ដខ្ដល ។    
ខ្មរុមភៈ ឆ្នន  ំ ១៩៧៦  រោឌ ភបិាល

បរសរមមុយន្ិសតក្វៀរណាម បាន្រាប់
បញ្ចូ លក្មរតរពះររពាំង ន្ិងក្មរតលង់
ក្ោរ ឲ្យោល យក្ៅជាក្មរតមយួក្ទៀរ
ក្មម ះថា ក្មរតក្មគងគ (Cửu Long)  
ន្ិងរហូរដល់ថ្ងងទ ី ២៦ ខ្ម ១២ ឆ្នន  ំ
១៩៩១ ររូវបាន្ខ្បងខ្ចរក្មរតក្ចញឲ្យ
ក្ៅដូចក្ដើមវញិ ។ ក្ពលបាន្ខ្ចរក្មរត 
ក្យើងក្ឃើញថា ក្មរត រពះររពាងំមាន្ថ្ងទ
ដី ២៣៦៣,០៣ គឡូីខ្មរ៉រោក្រ ៉ ន្ិង
របជាជន្មាន្ ៩៦១. ៦៣៨ នារ ់
ក្ោយមាន្រដឌបាលភូមសិាស្តសត ដូចសពវ
ថ្ងងក្ន្ះ ។ 

(ក្ៅមាន្រក្លមក្រោយ) 

ខ្ផន្ទកី្មរតរពះររពាងំ ន្ងិ ខ្ផន្ទបីងាា ញពរីបំន្រ់បក្ទសរមពុជា , ខ្ដន្ដរីមពុជាក្រោម ន្ិង ក្មរតរពះររពាងំ ។ 

វោិរវរតក្ពា្សិាលរាជ (រពំង)់ ទីរមួក្មរតរពះររពាងំ វរតក្ន្ះបាន្រក្រើរក្ឡើងរនុង គ.ស. ៦៤២  ។ ក្ោល ងទាវ រវរតសំក្រាងឯរ ទរីមួក្មរតរពះររពាងំ  វរតក្ន្ះបាន្រក្រើរក្ឡើងរនុង គ.ស.៦៤២ 


