
 

ហេតុអ្វបីានជាសេព័នធខ្មែរកម្ពុជាហរោម្ 
សម្រេចហរើកកិច្ចររជុ ុំររច ុំឆ្ន ុំ ហៅទរីរុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada  ? 
 
អត្ថបទវចិារណកថា វទិយសំុឡេងកម្ពុជាឡរោម្ ថ្ងៃទី ២៥ ខែវចិ្ឆោិ ឆ្ន  ំ២០១៦ 
 
ជាឡរៀងរាល់ឆ្ន  ំ សហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្ ខត្ងខត្ងឡបើកកិច្ចរបជំុដំណាច្ឆ់្ន  ំ ឡដើម្បបូីកសរបុ 
ោរងារ និ្ងពិភាកាឡលើគឡរោងសរោបឆ់្ន ងំែ ី ។ កិច្ចរបជំុដំណាច្ឆ់្ន  ំ ២០១៦ ឡន្េះ សហពន័្ធ 
ខែែរកម្ពុជាឡរោម្ បាន្សឡរម្ច្ឡបើកកិច្ចរបជំុ ឡៅទីរកុង Las Vegas រដឋ Nevada សហរដឋ 
អាឡម្រកិ ឡៅថ្ងៃទី ១៣-១៤ និ្ង ១៥ ខែម្ករា ឆ្ន  ំ២០១៧ នឹ្ងោន្ោរចូ្លរមួ្ពីថាន កដឹ់កន ំ
និ្ងសោជិក សោជិោ ម្កពីរបឡទសននទូទងំពិភពឡោក ។   
 
ឡោយសារខត្ សហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្ជាអងគោរឡរៅរោឋ ភបិាលម្យួ ខដលឡ វ្ើោរឈរឡលើ 
ឡោលោរណ៍  “ោរងារជារកមុ្” (TEAMWORK) បាន្ជាឡពលសឡរម្ច្រាល់កិច្ចោរ្ំៗទងំ 
ឡាយ រត្ូវខត្ឆ្លងោត្ោ់រពិភាកាោន ជាមុ្ន្សិន្ ។ សម្រាបឆ់្ន ាំន េះ គណៈកម្មការនាយកបា  
នបើកកិច្ចម្របជ ាំជានម្រច្ើ ន ើកនម្រច្ើ សា សតីពីកិច្ចម្របជ ាំម្របចាំឆ្ន ាំឡន្េះ ។ ទីបំផុត្ កនុងចំ្ឡណាម្គណៈ 
កម្ែោរនយកទងំអស់ ១៤ អងគ និ្ងរបូ ោន្គណៈកម្ែោរនយក ១៣ អងគ និ្ង របូ 
រមួ្ទងំទីរបឹកា ២ របូផង បាន្ឡបាេះឡឆ្ន ត្បដិឡស្ម្និ្ឡៅចូ្លរមួ្របជំុឡៅទីរកុង Atlanta រដឋ 
ច្រចា (Georgia) ឡោយម្ូលឡហតុ្បឡច្ចកឡទសន្ឡោបាយ ។។  
 
បនាា បពី់គណៈកម្មការនាយកបដិនសធម្ ិនៅចូ្ រមួ្ម្របជ ាំនៅ ទីម្រកុង Atlanta រដឋ ច្រច 
(Georgia) ននាេះ គណៈកម្មការនាយកទាំង ១៣ អងគ ិងរបូ ម្រពម្ទាំងឧត្តម្ទីម្របឹកា ២ របូ 
បា ឯកភាពគ្នន  ឡហើយសឡរម្ច្ជាផលូវោរនម្រជើសនរ ើសយកទីម្រកុង Las Vegas រដឋ នណវ៉ាដា 
(Nevada) ជាកន្ ែងកិច្ចម្របជ ាំម្របចាំឆ្ន ាំវញិ ។ ឡោងតាម្ លិែិត្និ្ម្ន្ត និ្ងអឡ ជ្ ើញចូ្លរមួ្កិច្ច 
របជំុដំណាច្ឆ់្ន រំបស់អ្ិបតី្សហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្ ឡោក ថាច្ ់ ឡវៀន្  ចុ្េះថ្ងៃទី ១១ ខែ 
វចិ្ឆិោ ឆ្ន  ំ ២០១៦ បាន្បញ្ជជ កថ់ា សហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្នឹ្ងឡបើកកិច្ចរបជំុដំណាច្ឆ់្ន  ំ
២០១៦ ឡៅថ្ងៃទី ១៣, ១៤  ិង ១៥ ន្ែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ខាងម្ ែន េះ  ឡៅទីរកុង Las 
Vegas រដឋ Nevada សហរដឋអាឡម្រកិ ។ កិច្ចរបជំុឡន្េះ ឡ វ្ើឡេើងឡដើម្បបូីកសរបុ ោរងាររបចាឆំ្ន  ំ
ោកខ់ផន្ោរឆ្ន ងំែ ី និ្ងពិភាកាឡលើោរងារម្យួចំ្នួ្ន្ឡទៀត្ ដូច្ជា ោរពិភាកា និ្ងពិនិ្ត្យឡេើង 
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វញិឡលើបញ្ជា  លកខន្តកិៈសហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្ ឲ្យបាន្រតឹ្ម្រតូ្វ ឡដើម្បឡីបាេះពុម្ពជាផលូវោរទុក 
សរោបអ់នុ្វត្តយូរអខងវងឡៅអនគត្ ោរឡ វ្ើបណណ សោជិកសហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្ និ្ង 
កិច្ចពិភាកាឡលើយុទធសាស្តសតបស្តញ្ជជ បនូ្វគំនិ្ត្ “សិទធសិឡរម្ច្វាសនែលួន្ឡោយែលួន្ឯង” ប ច្ូ ល 
ឡៅកនុងសតិ្អារម្ែណ៍ពលរដឋខែែរឡរោម្ឡៅកនុងរសុកសពវថ្ងៃ តាម្រយៈបឡច្ចកពត័្ោ៌ន្វទិា ។ 
 
សូម្បញ្ជជ កថ់ា សហព ័ធន្ែមរកម្ព ជានម្រកាម្ជាអងគការជាតិ្កម្ពុជាឡរោម្ម្យួ នធវើច្ នាត្ស ូ 
នដាយអហងិាន ើឆ្កអ តរជាតិ្ នដើម្បទីម្ទរ “សិទធសិនម្រម្ច្វសសនាែែួ នដាយែែួ ឯង” 
ពីរបបម្រគបម់្រគងអាណានិ្គម្យួន្ សពវថ្ងៃ ។ សហព ័ធន្ែមរកម្ព ជានម្រកាម្ បា នកើត្ន ើងជាងពីរ 
ទសវត្សរម៍្កឡហើយ នដាយអនកនសនហាជាតិ្ន្ែមរនម្រកាម្នៅជ ាំវញិពិភពនោក នហើយបា ទទួ  
សាគ  ់ពីអងគការយូអិ ភអូី (UNPO) កា ពីឆ្ន ាំ ២០០១  ិងបា ចូ្ រមួ្ម្របជ ាំឡៅកនុងនវទិកា 
អចិ្ថ្្ តយអ៍ងគការសហម្របជាជាតិ្ សដីពីបញ្ជា ជ ជាតិ្នដើម្ (UNPFII) នៅបូរញូីវយ៉ាក (New 
York) សហរដឋអាឡម្រកិ ជានរៀងរា ់ឆ្ន ាំ ចបត់ាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៤ រហូត្ម្កទ ់បច្ច បប ន ។ 
នម្រៅពីននាេះ សហព ័ធន្ែមរកម្ព ជានម្រកាម្បា ចូ្ ជួបម្្ តជីា ែ់ពស់ថ្ រដឋសភា  ិងម្រពឹទធសភា 
សហរដឋអានម្រកិទទួលបន្ទុកកិច្ចោរខាងឡសរភីាពសាសនាអន្តរជាតិ្  ិងខាងសិទិធម្  សសជា 
ញឹកញាប ់ ជាពិនសស សហព ័ធន្ែមរកម្ព ជានម្រកាម្ បា ជួបម្្ តីជា ែ់ពស់ទទួ ប ា កន្ននកជ  
នភៀសែែួ នៅទីម្រកុងហសនឺ្ណវ រមួ្ទាំងម្្ តីការទូត្ជាំនាញន្ននកច្ាបអ់ តរជាតិ្ជានម្រច្ើ របូនទៀត្ 
ឡដើម្បជីរោបដល់ម្ជឈោឋ ន្អន្តរជាតិ្ឲ្យបាន្រជាប អំពីបញ្ជា រឡំោភសិទធិឡលើជន្ជាតិ្ឡដើម្ខែែរ 
ឡរោម្ពីសំណាករ់ោឋ ភបិាលយួន្ឡៅខដន្ដីកម្ពុជាឡរោម្ ។ ឡោយសារសហព ័ធន្ែមរកម្ព ជា 
នម្រកាម្ ា  បណឌិ ត្ Joshua Cooper នាយកវទិាសាា  សិទធិម្  សសរដឋហាថ្វ ៉ា  ជាទីម្របឹកា 
ជា ែ់ពស់ខាងកិច្ចោរបរនទស និ្ងកិច្ចែិត្ែំរបឹងខរបងរបស់គណៈកម្ែោរនយក និ្ងសោជិក 
សោជិោរគបរ់បូ បាន្ឡ វ្ើឲ្យសហព ័ធន្ែមរកម្ព ជានម្រកាម្ ោន្ឱោសបាន្បងាា ញវត្តោន្របស់ 
ែលួន្ឡៅន ើឆ្កអ តរជាតិ្ និ្ងទទួលបាន្ឡជាគជយ័ឡលើកិច្ចោរត្ស ូម្តិ្ជាបន្តបនទ ប ់។  
 
អារស័យឡហតុ្ឡន្េះ សូម្ជន្រមួ្ជាតិ្ន្ដ ជាសាជិក ថ្ន្សហព ័ធន្ែមរកម្ព ជានម្រកាម្ នៅជ ាំវញិ 
ពិភពនោក ឡម្តាត  ិម្ ត  ិង អន ជ្ ើញចូ្ រមួ្កិច្ចម្របជ ាំម្របចាំឆ្ន ាំឱ្យបា នម្រច្ើ ក េះករ នដើម្បរីមួ្ោន  
ផដល់នូ្វគំនិ្ត្ងែ ី និ្ងយុទធសាស្តសតលអៗ ដល់សហពន័្ធខែែរកម្ពុជាឡរោម្កនុងោរត្ស ូ ខសវងឡសរភីាព 
ជូន្ពលរដឋខែែរឡរោម្របស់ឡយើង ខដលកំពុងខត្ឡៅឡរោម្នឹ្ម្ខដកអាណានិ្គម្យួន្ សពវថ្ងៃ  ៕ 


