
 

 

មិត្តអ្នកអានរបហែលជាគិត្ថាននេះជាព៏ត័្មានកុែកនែើយនមើលនៅ ហត្សូមអានសិនកុុំអាល
នោទ! ននេះជានរឿងហែលមិនគួរឲ្យនជឿ ក៏ថាបាន នររេះមានលាយ អ្បិយជុំននឿ និង បនចេកវទិា! 
នានពលថ្មីៗននេះមានមហានសែឋីរកសីុនរបងជនជាតិ្អារាប ីសាអូ្ឌីត្មាន ក់ហែលមានន ម្ េះថា 

Adula Abahami (មហានសែឋីលុំដាប់ទី១៦នលើនលាក២០០៨ នោងតាម Time Magazine)រមួទុំង
រកុមរគួសាររបស់ គាត់្ផ្ទទ លបាន បរោិេ កថ្វកិាររគួសារផ្ទទ ល់នែើមបីបនងកើត្ជាអ្ងគការនរៅរាជរដាឋ

ភិបាលមួយ ហែលមានន ម្ េះភាសាហមមរនិងអ្ង់នគលសថា ររបមូណិច (Preap Connect 

Organization- PCO)។ រកយថាររប មានន័យថាសុំនៅនលើសត្វររបហែលជាសត្វសរមាប់នាុំ
សារចួយឪ្យមនុសសអាច ទក់ទងគាន បានតាុំងពីសម័យបុរាណមកនមលេះ ចុំហណកឯរកយមូណិច 

ជាភាសាអ្ង់នគលសមានន័យថាទក់ទង ឬ ផាភាា ប់នៅវញិនៅមក ែូចននេះរកយថា ររប មូណិ
ច ននេះពិត្ជាមានន័យនរៅរជេះហមន។ វលិមកនគាលនៅរបស់ អ្ងកការ ររបមូណិច វញិ គឺអ្ងក
ការមួយននេះមានបុំណងចង់ឲ្យកូនហមមរទុំងអ្ស់បាននរបើរបាស់Internetឥត្គិត្ថ្ថ្ល ជាពិនសសគឺ 
ផដលឲ្យមានគុណភាពអ្ប់រ ុំ និង អ្ភិវឌឍន៏ធនធានមនុសស តាមរយេះអ្ុំនពើមនុសសធម៌ននេះ។ 

មិត្តអ្នកអានរបហែលជាគិត្ថានលាក Adula Abahami ជាមនុសសឡប់នែើយនមើលនៅ បានជា
របឹងយកលុយមលួនឯងមកជួយ របនទសហមមរនៅវញិ! តាមពិត្នៅវាជានរឿងអ្បិយជុំននឿហមន គាត់្
ជាមនុសសមាន ក់ោុំជាតិ្ នែើយជាតិ្មុនគាត់្ជាជនជាតិ្ ហមមរហែលមានជីវភាពរកីរកមាន ក់និង មិន
នចេះអ្កស។នទេះជាជាតិ្ននេះគាត់្ជាមហានសែឋីជនជាតិ្អារាប ីសាអូ្ឌីត្នៅនែើយក៏គាត់្នៅ
ស្សលាញ់ ហមមរនយើងជាង របនទសគាត់្សពវថ្ថ្ៃនៅនទៀត្។នែតុ្ននេះ នែើយគាត់្មិនចង់ឲ្យមាន
ភាពរកីរក នៅកនុងរបនទសហមមរនកើត្មាននររេះហត្ ភាពអ្វជិាា នឡើយ។ នែើយ Internet ជាផលូវមួយ
សរមាប់ឲ្យរបជាជនហមមរសិកានរៀនសូរត្បានោ៉ាងទូលុំទូលាយជាទីបុំផុត្។គាត់្ ហត្ងហត្ហកលង
ជាជនធមមតា និងមកទសសនា កមពូជារាល់ឆ្ន ុំ និង នធវើអ្ុំនោយឲ្យរបជាជនរកី រក ោ៉ាសសមាៃ ត់្
បុំផុត្ នររេះនលាកជាមនុសសមាន ក់មិនគិត្ពីកិត្តិយសផ្ទទ ល់មលួននឡើយ។មិនរតឹ្មហត្ប៉ាុនោណ េះគាត់្
នចេះភាសាហមមរ ោ៉ាងសាទ ត់្ជុំនាញនទៀត្ផង។ 

មកែល់នពលននេះរបហែលជាមិនទន់មានមនុសសនរចើននាក់នៅនឡើយហែលែឹងនរឿងននេះ នររេះ
ថា អ្ងកការ ររបមូណិច កុំពុងហត្ នសនើសុុំគុំនរាងនៅរាជរដាឋ ភិបាលនិង របាប់ព៌ត៏្មានននេះឲ្យសា
ធារណេះជនបានែឹងនរកាយពីគនរមាងបាននសនើសុុំនដាយនជាគជ័យ។ សរមាប់របព័នធInternet

ហែលរត្វូផដល់ឪ្យរបជាជននរបើរបាស់ននេះមាននលបើនរតឹ្មហត្ 128kbs ហត្បុនោណ េះ និងនរបើរបាស់

http://sereyboth.wordpress.com/2009/08/03/free-internet-for-khmeer/


មិនកុំណត់្ ហែលអាចទទួលបាន តាមរយេះការនរបើរបាស់ បនចេកវទិាWirelessឬMobile-Internet 

ក៏បាន(សរមាប់នៅតាមជនបទនលបឿនអាចែល់256Kbsគឺសុំរាប់នមើលYoutube ជុំនួសT V និង
នែើមបីនអាយមានភាពងាយស្សលួកនុងការនលងGame Online កុំែរអារមមណ៏  និងកាត់្មនថយការ
ចុំោកស្សុកមក ទីរកងុ ពិត្ជានលឿនអ្សាេ រយ) ែូចននេះនបើរចហណន បងបអូន នៅទីរកងុសូម
នមតាត នៅរស់នៅជនបទនៅ ) រឯីរបព័នធInternet  វញិគឺ ផគត់្ផគង់ពីអារាប ីសាអូ្ឌីត្ ហត្មដងតាម
រយេះsatellite យកស ពីរហែលមួយនៅអារាប ីសាអូ្ឌីនិង មួយនៅឯនមត្ត រកនចេះ ហែលអាចនធវើឲ្យ 
នលបើInternet មានភាពរលូន និង មិនរអាក់រអួ្ល ។ 

នបើតាមការបា៉ា ន់សាម ន គឺរបហែល ជានៅហម ១១ ឆ្ន ុំ ២០១០ ននេះឯងហែលគនរមាងននេះនិងោប់
នផតើម។ នែើយ អ្ងគការ ររបមូណិចក៏បានសនាហែរថា រយេះនពល ៣ឆ្ន ុំនទៀត្ោ៉ាងយូ របនទស
កមពុជានិងមាន ការអ្ភិវឌឍន៏ធនធានមនុសសោ៉ាងឆ្ប់រែ័ស នដាយសារហត្គនរមាង Internet 

មិនគិត្ថ្ថ្លសរមាប់របជាជនហមមរននេះ នែើយរបនទសកមពុជា និងកាល យជារបនទសទីមួយ នៅកនុង 

ពិភពនលាកហត្មដងហែលអាចមានលទធភាពឪ្យកូនហមមររាប់លានអ្នកបាននរបើរបាស់Internetមិន
គិត្ថ្ថ្លស្សបនពលហែល ពិភពនលាកទុំងមូលកុំពុងហត្ជួបរបទេះវបិត្តិ នសែឋកិចេនិង ែិរញ្ញវតិ្ថុ។ 

ប៉ាុហនតអ្វីហែលជាបញ្ហា ហែល នោទចុំនរេះមុមននាេះគឺ ត្ថ្មលកុំពយូទ័រនៅហត្ថ្ថ្លនៅនឡើយរមាប់
របនទសជាតិ្ហមមរ នែើយមា៉ាងនទៀត្អ្ងកការនិងផតល់ហត្នសវាកមមInternetហត្ប៉ាុនោណ េះរឯី សុំភារេះ
នផសងៗរត្ូវរា៉ា ប់រងនដាយអ្នកនរបើរបាស់ ។ 

មា៉ាងនទៀត្អ្ងកការ ររបមូណិចក៏មានគនរមាងមួយនទៀត្ហែលនិងដាក់ឪ្យមាននៅហម ៩ 
២០០៩ ននេះនែើយហែលគនរមាងសរមាប់ស្តសតី នមផទេះទុំងអ្ស់។ គឺនឹងបនងកើត្ ហវបសាយមួយ
ហែលសរនសរជាភាសាហមមរ និងមានបញ្ាូ លជា កមមវធីិនលងតុ្ងទីន Online ហត្មដង ហែល លុយ
នឹងរត្ូវបានគិត្គូរតាមរបព័នធ Pay pal។ែូចននេះការនលងតុ្ងទីននិងមានសុវត្ថិភាព និងស្តសតី នម
ផទេះ អាចចុំននញ នពលនវលានទៀត្ផង! អ្សាេ រយហមនគនរមាងទុំងពីននេះសុទធហត្ជាគនរមាងមិន
ហសវង រករបាក់ចុំននញ។ សូមបញ្ហា ក់ថា ននេះជាគុំនិត្ របស់អ្នកស្សី Rasavi Mckhady ភរោិ
របស់នលាក Adula Abahami ផ្ទទ ល់ហត្មដង មណេះនពលគាត់្ជានមតុ្ងទីនកនុងអ្ុំបូរអ្ភិជននៅអា
រាប ីសាអូ្ឌីត្ហត្មដង។ 

នែើយអ្ងកការររប មូណិច បានបនងាើបថាអ្ងកការមានរបាក់នរត្ៀមសរមាប់រយេះនពល ១០ឆ្ន ុំឯ
នោេះ(មិនហមនលុយបុំណុលមកពីោនឡើយគឺលុយរបស់នលាក Adula Abahami ផ្ទទ ល់ហត្
មដង)។ែូចននេះនរកាយពី នពលននាេះកមពុជានិងមានការអ្ភិវឌនឍន៏ខ្ល ុំងរបាកែជាមាន ការផដល់



ជុំនួយកនុងស្សកុសរមាប់បនតគនរមាងជាមិនខ្ន ននេះបានន៏យ ថាជាតិ្ជួយជាតិ្ហត្មដង ហមមរនិង
បនតែុំនណើ រនៅមុមនដាយមលួនឯងរបកបនដាយភាពសាមគគីភាព និងអាចកាល យជាមហាអ្ុំោច 

បនចេកវទិានិងនសែឋកិចេនទៀត្ផង។ 

មកទល់និងនពលននេះមិនទន់មានសារព័ត៌្មាន សាថ នីយ៏ទូរទសសន៏ ឬ សាថ ប័នផសពវផាយោ
មួយ បានែងនរឿងននេះនៅនឡឡើយនររេះវាជានរឿងអាថ៌្កុំបាុំង គឺមានហត្ Sereyboth`s Blogមួយហត្ 

ប៉ាុនោណ េះហែលបានសិទធពិនសសផសពវផាយផ្ទដ ច់មុមនិងមានភាន ក់ងារសមាៃ ត់្ជាទីបុំផុត្និង
នរគាងបញ្ាូ នព៌ត៏្មានននេះ នអាយនៅCNNនែើមបផីាយបនតឲ្យពិភពនលាកបានែឹងនរកាយពី
គនរមាងបានោប់នផតើមអ្នុវត្តន៏។ 

នត្ើមិត្តអ្នកអានមានការរ ុំនភើបហែរ ឬនទ? សរមាប់របូម្ុុំវញិហាក់បីែូចជាគាម នការរ ុំនភើបទល់ហត្
នសាេះសរមាប់ែុំណឺងមួយននេះ នររេះតាមពិត្នៅវាជាការរបឌិត្របស់ម្ុុំទុំងស្សងុហត្ប៉ាុនោណ េះ 
រាល់ន ម្ េះ នពលនវលាឬទីកហនលង សុទធហត្ជាការ របឌិត្នឡើងសរមាប់ការកមានត៕ 

កុុំលួចនជរ KT42 អី្! 

សរមាប់កមានតអារមមណ៍នៅនពលសរមាកពីការងារ និងកិចេការសាលាហត្ប៉ាុនោណ េះ! 

និពនធនឡើងនដាយ Sereyboth 

www.sereyboth.wordpress.com 
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