
្របេទសបារងំៃថ�ទី១៥ក�� ២០១៤ 

េតីយនួមានចំននួបុ៉នា� នេនកម�ុជាក�ុងឆា� ២ំ០១៤? 

េតីយនួមានចំននួបុ៉នា� នេនកម�ុជា?េនះជាសំណួរដ៏មាន សរៈសំខន់ស្រមាប់ែខ�រ។ រហូតដល់េពលេនះចំនួនែខ�រែដល

្រត�វបានេគសមា� ប់ឬស� ប់េដយេហតុផលេផ្សងៗក�ុងរបបវលពិឃាតែដលជាតេួលខគន�ឹសស្រមាប់ជាមូលដ� នក�ុងករ
គិតប�� ីយួនែដល្រត�វបង�ូរចូលេ្រកយៃថ� ៧មករ១៩៧៩ េនែតមានភាព្រសពិច្រសពិល។ មូលេហតុគឺេដយសរែត 

ករបង�ូរនិគមន៍ជនយនួហួស្របមាណេ្រកយៃថ� ៧មករ១៩៧៩ ែដលេធ�ីេអយអជា� ធរអយង៉យនួប�ូរផា� ស់តេួលខ
េនះម�ងជាពីរដង។ 

 
ភា� មៗក�ុងឆា�  ំ១៩៧៩ របប្របជាមានិតកម�ុជាបាន្របកសជាសធារណៈថា ្របជាជនកម�ុជា្រត�វស� ប់និង្រត�វេគសមា� ប់
ក�ុងរបបវលពិឃាតអស់ជាង៣លននាក់។ ហុ៊នែសន និងសុខអនក៏បានទទលួស� ល់ថា ែខ�រស� ប់ក�ុងរបបវលពិឃា

តមានចំននួជាង៣លននាក់ េហយីបានចុះក�ុងេគហទំព័រដ� ភិបាល(ឆា� ២ំ០០៤)មុននឹង្រត�វបានដកេចញជាបនា� ន់
េ្រកយមានប�� ពីេ្រកយ http://voknews.free.fr/crutial-event/3millionskhmer-killed.htm ។ ចំនួនែខ�រស� ប់
ជាង៣លនេនះក៏្រត�វបានចុះក�ុងកម�វធីិ្របវត�ិស�ស�ស្រមាប់ថា� ក់ទី៤នាទសវត្សទី៩០(១៩៨១-១៩៨៥) 
 

េលកបិនគាណាន់ Ben Kiernan េលក David P.Chandler និង្របព័ន�ពក់ព័ន�នឹង Yale University ែដលេគដឹងថា
ជាបណា� ញមេនាគមន៍េឆ�ងនិយមនិនា� ករយួន រមួទងំេលក ម៉ារកិស�ីវនិស�ី Marek Sliwinski ផង បានទទួលស� ល់
ថា ែខ�រស� ប់ក�ុងរបបវលពិឃាតមានចំនួន្របែហល១.៥េទ១.៨លននាក់។ តេួលខេនះពកួេគទទលួពីបណា� ញយនួ
ផង ពីរដ� ភិបាលអយង៉យនួផង និងេដយកររប់លលដ៍ក្បោលែដលរកេឃញីតមរេណ� ពិឃាតេផ្សងៗ ជាពិេសស
េនេជីងឯក។ តមរយៈតេួលខេនះេលក Marek Sliwinski បានវយតៃម�ថា ្របជជនែខ�រក�ុងឆា�  ំ១៩៧៩ មានចំនួន 
្របែហល ៥.៤លននាក់ ក�ុងេសៀវេភមយួរបស់េលកែដលមានចំណងេជីងថា « របប្របល័យពូជសសន៍ែខ�រ្រកហម 
វភិាគេលី្របជាស�ស�េនកម�ុជាចេនា� ះឆា� ១ំ៩៦២ដល់១៩៨៩ » េបាះពុម�ផ្សោយេន្រស�កបារងំក�ុងឆា� ១ំ៩៩៤។ 

 

បនា� ប់ពីករ្រសវ្រជាវរយៈេពល២០ឆា� េំលក Patrick Heuveline ែដលជាស�ស� ចរ្យសង�មវជិា� និងជាអ�កវភិាគ្របជា

ស�ស�បានប�� ក់ថា ែខ�រស� ប់ក�ុងរបបវលពិឃាតអចមានរហូតដល់ជាងបីលននាក់គឺ ៣.៤២លន។ ឯរបាយ
ករណ៍របស់អង�ករសហ្របជាជាតិនិង UNICEF ក៏បង� ញតេួលខមយួ្របែហលគា� ែដរគឺចំននួ្របែហល៣លននាក់។ 

 

តមករសិក្សោរបស់េលក ហ្សោកេនបុ៉ត J. Nepote អ�ក្រសវ្រជាវៃនវទិ្យោស� ន្រសវ្រជាវបារងំ្របចេំនអសុីអេគ�យ ៍
បានប�� ក់ថា ្របជាជនែខ�រេន ឆា� ១ំ៩៨៩ មិន្រត�វមានចំននួេលីសពី ៦.០៥០០០០ នាក់(៦លន) េបីគុណនិងអ
្រតកំេណីត២.២ ឬេ្រកមេនះេបីគុណនិង អ្រតកំេណីត១.៨៤។ ចំននួេនះេលក J. Nepote ដកែខ�រែដលស� ប់ក�ុង
របបែខ�រ្រកហមែត ១.៥ លននាក់េទ េហយីពំុបានដកែខ�រែដលស� ប់្របែហលកន�ះលននាក់េទៀតេដយែផនករក៥

របស់យនួេទ។ េលកបានគិតតេួលខដូចខងេ្រកម៖ ្របជាជនែខ�រមានចំននួ ៧.២៥លនក�ុងឆា� ១ំ៩៧០។ ចំននួេនះ
្រត�វគុណនឹងអ្រតកំេណីតអតិបរមិា ៣% ែដលេធ�ីេអយចំននួែខ�រេនឆា�  ំ ១៩៨០ មានចំននួ៩.៧៤លន។ ចំននួ

៩.៧៤្រត�វដកចំននួស� ប់និងចំណាក្រស�កដូចខងេ្រកម៖ 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvoknews.free.fr%2Fcrutial-event%2F3millionskhmer-killed.htm&h=-AQG-q-c9&s=1


 

-អ្រតកំេណីតចុះេដយសរស�ង� ម:.......... ............................. ១.២៥ លន  
-យនួចកេចញពី្រស�កែខ�រ(១៩៧០-១៩៧៥): ......................... ..០.៦០ លន  

-ែខ�រេភៀសខ�ួន............................... ...........................................០.០៥ លន  
-ែខ�រស� ប់េដយស�ង� ម(១៩៧០-១៩៧៥): ...............................0.៧៥ លន 

-ស� ប់ក�ុងរបបវលពិឃាត: ........................................................១.៥ លន 

-ករេបាសសំអតក�ុង្រក�មនេយាបាយ: ........................................ ០.១៥ លន  

...............................................................................(៤.៣ million) 

េបីេគដក ៩.៧៤-៤.៣+(-១.៧លន)= ៣.៧ លនេនឆា� ១ំ៩៨០ (១.៧លនជាចំននួបែន�មេលីតូេលខេលក J. 

Nepote ែដលេលកដកែខ�រស� ប់ក�ុងរបបវលពិឃាតែត្រតឹម១.៥លនក�ុងតេួលខរបស់េលក) េបីគុណ៣.៧ លន 
នឹងអ្រតកំេណីនពិតផ�ល់េដយធានាគាពិភពេលកពីឆា�  ំ១៩៨១ដល់១៩៨៩ និងដក ៥០០០០០ (ែខ�រស� ប់េដយ

ែផនករក៥របស់យនួ) េនាះេនឆា�  ំ១៩៨៩ ែខ�រមានចំននួ្រតឹម ៤. ៣២លនបុ៉េណា� ះ។ 
 

ែខ�រក�ុងឆា� ១ំ៩៨០ មានចំនួន ៣.៧លន(ចំននួអតិបរមិា) គឺខិតេទរកករពិតេ្រចីនេ្រពះរបបកម�ុជា្របជាមានិតក៍
ធា� ប់ទទលួស� ល់ខ�ួនឯងថា ែខ�រស� ប់ក�ុងរបបបុ៉លពតមានចំនួនជាងបី លននាក់និងេនសល់្របែហលជាង៣លន
បុ៉េណា� ះ ែតេនេពលែដលនិគមន៍ជនយួន្រត�វបានបង�ូរជាគំហុកេគក៏បានកត់បន�យចំននួ្របជាជនែខ�រស� ប់និង្រត�វេគ
សមា� ប់ក�ុងរបបវលពីឃាតេដីម្បលីក់បាងំយនួែដលយនួបង�ូរចូល្របេទសែខ�រេ្រកយៃថ� ៧មករ១៩៧៩។ 

 

៣៧០០០០០x០.៩+៣៧០០០០០ = ៣៧៣៣៣០០……. ៣.៧៣លន(១៩៨១) 

៣៧៣៣៣០០x២.៦+៣៧៣៣៣០០ = ៣៨៣០៣៦៥……. ៣.៨៣លន(១៩៨២) 

៣៨៣០៣៦៥x៣.៧+៣៨៣០៣៦៥ = ៣៩៧២០៨៨……. ៣.៩៧លន(១៩៨៣) 

៣៩៧២០៨៨x៤+៣៩៧២០៨៨  = ៤១៣០៩៧១……. ៤.១៣លន(១៩៨៤) 

៤១៣០៩៧១x៣.៦+៤១៣០៩៧១ = ៤២៧៩៦៨៥……. ៤.២៧លន(១៩៨៥) 

៤២៧៩៦៨៥x៣.២+៤២៧៩៦៨៥ = ៤៤១៦៦៣៤……. ៤.៤១លន(១៩៨៦) 

៤៤១៦៦៣៤x៣+៤៤១៦៦៣៤ = ៤៥៤៩១៣៣……. ៤.៥៤លន(១៩៨៧) 

៤៥៤៩១៣៣x២.៩+៤៥៤៩១៣៣ = ៤៦៨១០៥៧……. ៤.៦៨លន(១៩៨៨) 

៤៦៨១០៥៧x៣+៤៦៨១០៥៧ = ៤៨២១៤៨៨……. ៤.៨២លន(១៩៨៩) 

 

(ចំននួែខ�រក�ុងឆា�  ំ១៩៨៩ េស�ីនឹង ៤៨២១៤៨៨ ឬ៤.៨២លន។ ចំននួេនះ្រត�វដក៥០០០០០(ែខ�រស� ប់ក�ុងែផន
ករណ៍ក៥)េនាះចំននួែខ�រេនឆា�  ំ១៩៨៩ េនសល់ែត ៤៣២១៤៨៨ ឬ៤.៣២លន)- េបីគុណ៤.៣២លននឹងអ

្រតកំេណីន្របជាជនកម�ុជាផ�ល់េដយធានាគាពិភពេលកពីឆា�  ំ១៩៩០ដល់២០០៣ េនាះ្របជាជនែខ�រេនឆា� ំ
២០០៣ មាន្របមាណ ៦.៣៣លននាក់។ 
 

៤៣២១៤៨៨x៣.២+៤៣២១៤៨៨ = ៤៤៥៩៧៧៥…….. ៤.៤៥លន(១៩៩០) 

៤៤៥៩៧៧៥x៣.៥+៤៤៥៩៧៧៥ = ៤៦១៥៨៦៧…….. ៤.៦១លន(១៩៩១) 

៤៦១៥៨៦៧x៣.៦+៤៦១៥៨៦៧ = ៤៧៨២០៣៨…….. ៤.៧៨លន(១៩៩២) 

៤៧៨២០៣៨x៣.៦+៤៧៨២០៣៨ = ៤៩៥៤១៩១……. ៤.៩៥លន(១៩៩៣) 



៤៩៥៤១៩១x៣.៤+៤៩៥៤១៩១ = ៥១២២៦៣៣…….. ៥.១២លន(១៩៩៤) 

៥១២២៦៣៣x៣.២+៥១២២៦៣៣ = ៥២៨៦៥៥៧…….. ៥.២៨លន(១៩៩៥) 

៥២៨៦៥៥៧x២.៩+៥២៨៦៥៥៧ = ៥៤៣៩៨៦៧…….. ៥.៤៣លន(១៩៩៦) 

៥៤៣៩៨៦៧x២.៧+៥៤៣៩៨៦៧ = ៥៥៨៦៧៤៣…….. ៥.៥៨លន(១៩៩៧) 

៥៥៨៦៧៤៣x២.៥+៥៥៨៦៧៤៣ = ៥៧២៦៤១១…….. ៥.៧២លន(១៩៩៨) 

៥៧២៦៤១១x២.៣+៥៧២៦៤១១ = ៥៨៥៨១១៨…….. ៥.៨៥លន(១៩៩៩) 

៥៨៥៨១១៨x២.២+៥៨៥៨១១៨ = ៥៩៨៦៩៩៦…….. ៥.៩៨លន(២០០០) 

៥៩៨៦៩៩៦x២+៥៩៨៦៩៩៦ = ៦១០៦៧៣៥…….. ៦.១លន(២០០១) 

៦១០៦៧៣៥x១.៩+៦១០៦៧៣៥ = ៦២២២៦៦២…….. ៦.២២លន(២០០២) 

៦២២២៦៦២x១.៨+៦២២២៦៦២ = ៦៣៣៤៦៧១…….. ៦.៣៣លន(២០០៣) 

 

គរួេអយកត់សំគាល់ផងថា៖ តមតេួលខធានាគា ពិភពេលកក�ុងចេនា� ះឆា�  ំ១៩៨២-២០០០ ជាពិេសស ចេនា� ះឆា� ំ
១៩៨២-១៩៩៧ អ្រតកំេណីន្របជាជនែខ�រ និង្របជាជនលវេកីនេឡងីជាមធ្យម ៣% ក�ុងមយួឆា�  ំជាពិេសសេន

្របេទសកម�ុជាែតម�ង(េលីស៣%) េនេពលែដលក�ុងចេមា� ះឆា� ទំងំេនាះែខ�ររត់ភាសខ�ួនេចញេ្រក្រស�កក៏េ្រចីន ស� ប់
េដយករេភៀសខ�ួននិងែផនករក៥ក៏េ្រចីន ស� ប់េដយកង�ះអហរ កង�ះអណាម័យ និងករែថទសុំខភាពក៏េ្រចីន។ 
តមតេួលខធានាគាពីភពេលកដែដល េន្រស�កយនួឯេណាះវញិក�ុងចេនា� ះឆា� ទំងំេនាះ អ្រតកំេណីន្របជាជនយនួ 
្រត�វចុះជាខ� ងំ (១.៥%ជាមធ្យម) េនេពលែដលយនួគា� នប�� ស�ង� មរងំជុលអីក�ុង្របេទសេសះ ដូេច�ះក�ុងចំននួ
្របជាជនែខ�រ៦.៣៣លននាឆា� ២ំ០០៣(គិតតមតេួលខអ្រតកំេណីនរបស់ធានាគាពិភពេលក) គឺមានយនួមយួ 
ចំននួធំជាេ្រសចេនក�ុងេនាះ ែដល្រត�វបានបង�ូរចូលតមករសមា� ប់ែខ�រេហយីជំនួសេដយយនួ េ្រកពីេនាះគឺជាករ
បង�ូរចូលែបបអនាធិបេតយ្យ េដយជនជាតិយួនអចេចញចូលមករស់េនេដយេសរតីមក្បោលចិត�ក�ុងទឹកដីកម�ុជា
េដយមានករករស្រមបស្រម�លរដ�បាល្រគប់យ៉ាងពីរបបអយង៉ែដលជាតំណាងេអយរដ� ភិបាលយួនេនកម�ុជា 
មានតនួាទីជាអណាព្យោបាលេលីជនជាតិយនួទងំេនាះ និងេដីម្បបំីេរនីេយាបាយនិងផល្របេយាជន៍យួនេនកម�ុជា។ 

េបីេយងីេ្របៀបធាបេទ្របេទសៃថ ក�ុងរយៈេពលែដល្របេទសកម�ុជាធា� ក់ក�ុងេភ�ីងស�ង� ម អសន�ិសុខ មនុស្សស� ប់គរ
េជីង និងចកេចល្រស�កជា្របច ំកម�ុជាែបរជាមានអ្រតកំេណីន្របជាជនេនកម�ុជាេកីនេឡងីេលីសពី៣%ក�ុង១ឆា�  ំឯ
្របេទសៃថែដលមានសន�ិភាព មានេសចក�ីសុខ ្របេទសៃថមានកំេណីន្របជាជន ជាមធ្យម១.៣% (១៩៨២-
២០០៣) ក�ុងមយួឆា�  ំនិង ពី២០០៤-២០១៣ មានកំេណីនែត ០.៣៨% ជាមធ្យមក�ុង១ឆា� ។ំ េបីេយងីសន�ិដ� នថា

្របេទសកម�ុជាគា� នករបង�ូរជនជាតិយួនចូលដូចេន្របេទសៃថ េហយីេយងីគុណ្របជាជនែខ�រនា ឆា� ១ំ៩៨០ េស�ីនឹង
៣.៧លននាក់នឹងអ្រតកំេណីន្របជាជនៃន្របេទសៃថផ�ល់េដយធានាគាពិភពេលកពីឆា� ១ំ៩៨០ដល់២០១៣និង
ករព្យោករអ្រតកំេណីនស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៤ េនាះ្របជាជនែខ�រនឹងមានចំននួែត ៤៦៣១៩០៧ ឬ៤.៦៣លនបុ៉េណា� ះ
េនឆា� ២ំ០១៤ ។ 
 

តមតេួលខរបស់រដ� ភិបាលអយង៉ េនឆា� ២ំ០០៣ ្របជាជនែខ�រមានចំនួនរហូតដល់ ១៣១២៤០០០ េបីេយងីដក
កំេណីតពិត្របាកដរបស់្របជាជនែខ�រ ១៣១២៤០០០-៦៣៣៤៦៧១=៦៧៨៩៣២៨ េនាះេយងីេឃញីថា យនួេន
្រស�កែខ�រនាឆា�  ំ២០០៤មាន្របមាណ ៦,៧លននាក់ គឺ្របមាណ៥០% េទ៥៥% ៃន្របជាជនែខ�រ។ េហយីរហូតដល់

ឆា�  ំ២០១៤ េបីេយងីគុណ ៦.៣៣លននាក់នឹងតេួលខអ្រតមកំេណីន្របជាជនេនកម�ុជាផ�ល់េដយធានាគាពិភព



េលកចេនា� ះ ឆា� ២ំ០០៤ដល់២០១៣ និងករព្យោករអ្រតកំេណីនស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៤ េនាះ្របជាជនែខ�រេនឆា�  ំ
២០១៤ មានចំននួ្របមាណ ៧.៥៥លននាក់ ឬតិចជាងេនះេបីដកចំននួយួនែដលបង�ូរចូលតមករបន�ំក�ុងអ្រត

កំេណីន។ េលីសពីេនះ គឺសុទ�សឹងជាយនួែដលបាន្រត�វបង�ូរចូល្របេទសែខ�រជំនួស្របជាជនែខ�រ្រត�វបានស� ប់ឬ ្រត�វ
បានសមា� ប់េដយវធីិស�ស�ថ�ីៃនរេបៀបអណានិគមន៍ែបបថ�ីដ៏យង៉ឃ�ងមយួ។  
 

៦៣៣៤៦៧១x១.៦+៦៣៣៤៦៧១=៦៤៣៦០២៥....... ៦.៤៣លន(២០០៤) 

៦៤៣៦០២៥x១.៦+៦៤៣៦០២៥=៦៥៣៩០០១....... ៦.៥៣លន(២០០៥) 

៦៥៣៩០០១x១.៥+៦៥៣៩០០១=៦៦៣៧០៨៦....... ៦.៦៣លន(២០០៦) 

៦៦៣៧០៨៦x១.៤+៦៦៣៧០៨៦=៦៧៣០០០៥....... ៦.៧៣លន(២០០៧) 

៦៧៣០០០៥x១.៤+៦៧៣០០០៥=៦៨២៤២២៥....... ៦.៨២លន(២០០៨) 

៦៨២៤២២៥x១.៥+៦៨២៤២២៥=៦៩២៦៥៨៨...... ៦.៩២លន(២០០៩) 

៦៩២៦៥៨៨x១.៥+៦៩២៦៥៨៨=៧០៣០៤៨៦........ ៧.០៣លន(២០១០) 

៧០៣០៤៨៦x១.៧+៧០៣០៤៨៦=៧១៥០០០៤....... ៧.១៥លន(២០១១) 

៧១៥០០០៤x១.៨+៧១៥០០០៤=៧២៧៨៧០៥....... ៧.២៧លន(២០១២) 

៧២៧៨៧០៥x១.៨+៧២៧៨៧០៥=៧៤០៩៧២១....... ៧.៤លន(២០១៣) 

៧៤០៩៧២១x២+ ៧៤០៩៧២១=៧៥៥៧៩១៥....... ៧.៥៥លន(២០១៤)* 
 

តមស�ិតិ statistiques-mondiales (http://www.statistiques-mondiales.com/cambodge.htm)កម�ុជាមាន
្របជាជន១៥២៥០៥៣៩េនឆា� ១ំ០១៣។ េតីកម�ុជាបាន្របជាជន ៧៦៩២៦២៤នាក់ ឯណាបែន�មេទៀត េហយីថា
េតីេនមាននិគមន៍ជនយនួបុ៉នា� នលននាក់េទៀតកម�ុជាេ្រកកររប់បន�ំប��ូ ល្រគប់រូបភាពដូចេរៀបរប់ខងេលី? ជាករ
ពិត ក�ុងចំេណាមមនុស្ស ៧៦៩២៦២៤នាក់ េ្រកស�ិតិអ្រតកំេណីនផ�ល់េដយធានាគារពិភពេលក មិនែមនសុទ�ែត
និគមន៍ជនយួនទងំអស់េទ ែតយ៉ាងេហចណាស់ ក៏ជនជាតិយនួមានមិនតិចជាង៩០%ក�ុងតេួលខេនាះែដរ។ 
 

កលពីៃថ�ទី ១៨េមស២០១៤ េលកសម-រង្ុស ី្របធានគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានផ�ល់បទសមា� សន៍មយួជាមយួករ
ែសតភ�ំេពញបុ៉ស�ិ៍តមទូរសព� ។ េលកសម-រង្ុសបីានអះអងយ៉ាងមុតមាថំា មាននិគមន៍ជនយនួ្របមាណ៥ែសននាក់
ែដលកំពុងរស់េន្របេទសកម�ុជា េហយី២.៥ៃនជនជាតិយនួទងំេនាះបំេពញបាននូវលក�ខណ� ច្បោប់ េដីម្បចីត់ទុកថា 
ជាពលរដ�កម�ុជា េ្រពះឳពុកមា� យឬដូនតយនួទងំេនាះបានមករស់េនក�ុងកម�ុជាជាេ្រចីនទសវត្សេហយី ដូេច�ះគណ
បក្សសេ�ង� ះជាតិ្រត�វែតទទួលនូវភាព្រសបច្បោប់របស់យនួទងំេនាះ។ េលកសម-រង្ុសបីានប�� ក់ែបបេនះម�ងេទៀត

ក�ុងេពលជបួសំេណះសំណាលជាមយួអ�កគា្ំរទនាៃថ�បនា� ប់ ែថមទងំបាន្របមានកំុេអយែខ�រនិយាយខ� ងំ ឬ្រជ�លេពក
ពីប�� យនួនាេំអយមានករេចទ្របកន់ថា ែខ�រ្របកន់ពូជសសន៍ ដូចជានិយាយថា មានយនួេ្រចីនលននាក់កំពុង

រស់េន្រស�កែខ�រ។ល។ 

 
កររេំលភឈ� នពនបូរណភាពែដនដីកម�ុជា និងករបង�ូរជនជាតិយនួចូលកម�ុជាតមអណានិគមន៍ែបបថ�ីរបស់យនួ
រមួទងំករគាបសង�ត់នេយាបាយ ប�ន់េសដ�កិច� ដីធ� ី សម្បត�ជិាតិនិងធម�ជាតិ េធ�េីអយ្របជាជនកម�ជុារស់េនេវទនា

េតកយ៉ាកេ្រកមបនា� ត់ៃនភាព្រកី្រក ទងំេនះគឺជាអំេពីយង៉ឃ�ងអមនុស្សធម៌ េហយីក៏ជាករ្របកសស�ង� មជាចំហរ
របស់យនួមកេលីកម�ុជា។ យនួនិងបរវិែដលសុំ្រគលំបង�រឧ្រកិដ�កម�និងវនិាសកម�មកេលីកម�ុជា ្រត�វែតទទួលខុស្រត�វ

http://www.statistiques-mondiales.com/cambodge.htm


ទងំ្រស�ងចំេពះស�ង� ម ឬ្រពឹត�ិករណ៍បង�ូរឈមណាមយួែដលេកីតេឡងី េ្រពះយនួនិងបក្សពួកជាអ�កសងេដយ
ខ�ួនឯង។ បុស្បោអង�រ និង្រក�មសិក្សោ្រសវ្រជាវយុទ�ស�ស�ភូមិស�ស�និងភូមិស�ស�នេយាបាយ 

 

show of little

 

 


